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No. 20 

Dideji Kare. 
Svarbiausias milžiniškos karės 

aktas trau-kiasi dar vis prie Yer- 

du'no, bet, kaip rodosi, mūšio 

galas dar gana toli, dar vis nie- 
kas negali įspėti, kas taip ilgai 
besitraukiantį niušį laimės. Iš- 

syk vokiečiams pasisekė kiek 

mūšio lauko nuo franeuzų atimti, 
bet dabar ne tik jie neįstengia J 
toliau nužengti, bet tūlas pirma 
nužudytas pozicijas franeuzai 
nuo j n vėl atėmė; tuom vienok 
dar mūšio ir franeuzai nepriar- 
tino prie galo. Imtynės tarp 
milijono kareivių ir kraujo lie- 

jimas eina vis tose jau vietose. 

Vokiečiai kelis kartus mėgino 
pirmyn /.engti ant linijos Dou- 

auniont ir Thraumont, bet tapo 
atgal atmušti. Ant kairiojo 
kranto upės Meuse franeuzai at- 

ėmė vokiečiu pozicijas prie kal- 

vos 2X7 Avocourt giriose ir 

prie kalvos 304 eina smarkios 

^jiįerijit imtynės, bet be svar- 

^ snin pasekmių; tas pats yra 

ir prie Mort llomme. Smarkus' 
vokiečiu atakai j pietus nuo Royej 
tapo su dideliais jiems nuosto- 

liais atmušti. 
Prie Pogesturt išsyk vokie- 

čiams pasisekė įsisprausti j vie- 

ną anglu grabe;, bet iš jos anglai 
kontr-ataku juos išvijo. Prie La 

Basse anglai laimėjo kelis šim-J 
tits metrų vokiečių grabių. 

Vokiečiai pats prisipažįsta, jog 
prie Malancourt po penkių smar- 

^ 
kių atakų franeuzai privertė \o-] 
kiečius atgal trauktis. Tas pats | 

atsitiko ir prie kalvos 304, tik 

b n k vokiečiai tą poziciją atgal 
atgavo. 

Prie Hulluch anglai stengėsi 
atgauti nužudytas pozicijas, bet 
tas jiems nepasisekė. \epasise-J 
kė nei traneuzams užpuolimas 
vokiečių pozicijų prie Mort( 
llomme, taipgi Cailette giriose. 
Nieko svarbesnio neatsitiko nei j 
Vokietijos teritorijoj prie vokie- 

čių tvirtovės Mctz. 

Smarkus mūšiai anglų su vo-j 
kiečiais buvo tarp Loos ir Be- 

thuuc; prie La Basse kanalo 

anglams pasisekė išsyk paimti 
šmotelj vokiečių grabių, bet pas-, 

kui jos tapo kontr-ataku atgal 
atimtos. Vokiečiai mėgino ang- 

išvyti iš jų nuo vokiečių at- 

imtos Hobenzollern redutos ir 

j63 aplinkinių, bet tas nepasise-' 
kė. Mirtomis anglai išnaikino 

dalį vokiečių grabės ir apvaldė' 
minos padarytą kraterį. 

Cliampagne distrikte vokiečiai! 
vis smarkiai bombarduoja fran-j 
euzų pozicijas tarp Le Mesnil, 
Les Maisons de Champagne. | 
Mėgino jie ir pirmyn žengti su 

mažomis pajiegomis, bet nieko 

nepelnė. Meuse paupiuose fran- 

euzai nuo vokiečių išvalė 200 

metrų jų grabių. 
Svarbiu dabar yra ne vien 

mušiu išeigos, bet ir turimo mai- 
sto daugumas. Xors vokiečiai 
giriasi, kad jie gyventojams mai- 
sto turi pakaktinai, bet turbut 
ištikro su maistu Vokietijoj nėra 

taip gerai, kaip valdžia garsina, 
nes valdžia nuolatai mažina žmo- 
nėms maisto porcijos, visur kįla 
maisto kainos. Deito didesniuo- 
se miestuose vis dažniau pasi- 
taiko žmonių susirėmimai su po- 

licija ir kariumenc. Kariumenę 
reikia vartoti ne vien prieš Vo- 
kietijos priešus, bet ir prieš tai- 
kos ir maisto reikalaujančius pa- 
čios Vokietijos piliečius. Perei- 

tą savaitę mieste Mannheim bu- 
vo ant gatvių išalkusių žmonių 
susirėmimai su kariumene, ku- 

^ -jiose užmušta ir sužeista stivir- 
.•rtiff 300 žmonių, o daugiausia, 
žinoma, nukeaiėio moterų ir vai- 
kų. Tie gana cbfni susirėmi- 
mai verčiu ir Vokietijos valdžią 
prielankia; priimti taiką, jeigu tik 
ją Vokietijos priešai pasiūlytų, 
tik nelaimė, kad Vokietijos prie- 
šai su tokiu prašymu prie Vo- 
kietijos, bent iki šiol, nesikreipia, 
tik vokiečiams reikia pašalinių 
taikytojų j ieškoti. Seniau vo- 

kiečiai tikėjo, kad Suvienytu 
Valstijų prezidentas pamėgįs tai- 
kyti karę vedančias tautas, bet 
kad tas nesiskubina, ar negali 
vokiečiams patarnauti, tai jie 
kreipia savo akis prie popie- 
žiaus. Dabar Saxų ir Mavarijos 
karaliai su laiškais pasiuntė spe- 
cialius pasiuntinius Ryman. 
Manoma, kad jie teu iškeliavo 
prašyti popiežiaus pamėginti tai- 
kyti karę vedančias tautas. Bet 
abejoti reikia, kad tas pasisekti 
galėtu, nes nei Anglija, nei Fran- 
cu/i j a taikos nenori,, kol priešas 
neįveiktas, o Rusija taipgi tai- 
kos norėti negali, nes nuo jos 
Vokietija daugiausia reikalauja. 
I'rancuzijos prezidentas savo pra- 
kalboj apreiškė, jog talkininkai 
nepriims taikos pasiūlymo per 
tarpininkus, bet Vokietija ir jos 
padėtojai turi pats nužemintai 
jos prašyti. Bet tąsyk Vokieti- 
jai reiktų nusižeminti ir prisi- 
pažinti, kad tapo įveikta. To ji 
daryti nenori, nes prisipažintų, 
kad tapo įveikta, o tąsyk nu- 

stotų įtekmes tarp kitų, jos bi- 
jančių smulkesnių tautų. 

Ant itališko fronto priešų ka- 
riutnenės taipgi smarkiau pra- 
rieda veikti. Didesni mūšiai bu- 
vo prie Col di Lana kalvos. 
Austrai mėgino pirmyn žengti 
prie Cukla ir Lucinico. Prie 
Carso ir Sati Martino italų ar- 

tilerija išsprogdino austrų amu- 

nicijos krautuves, o prie Deve- 
taki ir Appachciasclla išvaikė 
mėginusius pirmyn žengti aus- 

trus. Austrai gi garsina, jog 
atmušė italų atakus prie San 
Martino ir Doberdo. Gana 
smarkus mūšiai buvo taipgi prie 
kalvos San Michele, kur austrai 
mėgino veržti italų pozicijas, bet 
nieko nepelnė, jų užpuolimas ta- 

po atmuštas. 
Kitur ant austrų karės fronto, 

nei Galicijoj, nei Albanijoj nieko 
svarbesnio neatsitiko. Austrai 
prisiartino prie Albanijos porto 
Avlona, kurį laiko italai, bet 
užpulti miestą su tomis pajiego- 
mis, kokias ten turi, neišdrįso, 
laukia atsiuntimo daugiau ka- 
reivių, Prie Salonikų buvo vien 
orlaivių ir patrolių susirėmimai. 

^nt karės fronto Azijoj tur- 

kai, padrąsinti pasisekimu prie 
Kut-el-Amara, kur jiems teko 
12,000 anglų kariumenė ir kitur 
mėgina pirmyn žengti. Prie 
llaiburt rusai atmušė jų užpuo- 
limą. Smarkus mušis buvo prie 
Erzigan ir Ashkala, kur tur- 
kai, sutraukę gana skaitlingą ka- 
riumenę, pradėjo rusus atgal 
stumti, bet paskui artilerijos ta- 
po sulaikyti. Prie Kope ir 
Bahthi rusai mėgino atgauti sa- 

vo nužudytas pozicijas, bet tas 
jiems, kaip užtikrina turkų ra- 

portai, nepasisekė, bet čia mu- 

šis dar vis traukiasi. Turkams 
teko 100 rusų ndaisvių. 

Ant šiaur-rytinio karės fronto 
svarbesnio nieko neatsitiko, bu- 
vo ten keliose vietose orlaivių 
susirėmimai, o artilerijų imty- 
nės eina vis tose jau vietose prie 
Dvinsko, Jakobštadto, Ilukštos ir 
N'aroč ežero distrikte, bet nieko 
svarbesnio nei vienoj vietoj ne- 

nuveikta. Kaip rodosi, Pinsko 
klampynių distrikte vokiečiai vėl 
rengiasi pamėginti pirmyn ženg- 
si. Jie smarkiai bombarduoja ru- 

sų pozicijas prie Oginskio ka- 
nalo; mėgina jie, nors ir be pa- 
sekmių, pirmyn žengti ir Pinsko 
klampynėse. Tvirtas vokiečių 
laivynas išplaukė prie Rygos. 

Vaidai kile tarp Vokietijos ir 
Suvienytų Valstijų dėl skandini- 
mo be perspėjimo pirklių laivų 
po paskutiniam Vokietijos atsa- 

kymui tuom tarpu nutilo, eina 
vėl ginčai, ar skandinimai buvo 
teisingi, ar neteisingi. Bet men- 

ka priežastis gali tuos vaidus 
vėl atnaujinti. 

Vokiečių sukelta airių revoliu- 
cija jau visai užslopinta, nyksta 
ir jos pasekmės, kariški teismai 

jau nesidarbuoja taip, kaip pir-' 
111a. Kadangi dėl žudymo su-j 
kilėliii kilo neužganėdinimas net, 

tarp Anglijai prielankių airių na-j 
cionalistų, tai Airijou, ištirti su-1 

kjlimo priežastis, iškeliavo Ang- 
lijos ministerių pirmininkas As- 
quith. Jis. ten atkakęs, tuoj 
panaikino karės stovį ir admi- 
nistraciją pavedė patiems ai- 
riams. Dabar gyvenimas Dub- 
line inėjo Į normališkas vėžes. 
Sukilimo- vadovo Rogers Case- 
ment byla jau prasidėjo, bet jis 
turi atsakyti ne prieš karės teis- 
iną, bet prieš policijos teismą. 

MAŽOJI KARĖ MEXIKOJ. 
Tarybos tarp Suvienytų Val- 

stijų štabo perdėtinio generolo 
Scott ir Mexikos karės m miste- 
rio generolo Obregon iširo, nes 

susitaikyti nebuvo galima, vis- 
kas užkliuvo dėl Mexikos rei- 
kalavimo atšaukti Suvienytų Val- 
stijų kariumenę. Bet kol mexi- 
konai neužpuola generolo Pcr- 
shing kariumenės, nėra pavo- 
jaus, kad Suvienytos Valstijos 
butų karėn su Mcxika Įtrauk- 
tos, nors netrūksta tokių, kurie 
norėtų karės, kad Suv. \ alstijos 
Mexiką ant visados pasilaikytų. 
Tie tai platina vi kias aliarmuo- 
jančias, kurstančias žinias, pa- 
vyzdžiui : jog Carranzos karei- 
viai nuodina vandeni, kad išnuo- 
dinti Mexikou įsiveržusius Su- 

vienytų Valstijų kareivius. Da- 
bar vėl gązdina, buk pats Villa 
su tūkstantine kariumene pasi- 
rengęs įsiveržti j Suvienytas 
Valstijas, nors nežinia ko jis čia 
galėtų jieškoti. įsiveržia per ru- 

bežių maži paprastų plėšikų pul- 
keliai, bet taip jie darydavo ir 

prieš Vilios sukilimą. Jeigu to- 
ki pakliūdavo j Suvienytų Val- 
stijų kariumenės rankas, su jais 
didelių ceremonijų, kaipo su plė- 
šikais, nedarydavo. 

Iš Kares Lauko 
VAKARŲ FRONTAS- 

BAISENYBĖS TIES 
VERDUNU. 

Paryžius, gegužio ii d.—Vie- 
nas kareivis iš kulkasvaidžių ba- 
terijos pasakoja sekančiai apie 
mušiu baisenybes ties Verdunu: 

"Tai buvo karštas darbas, kar- 
štas darbas—pasakoja jis." Męs 
turėjome kovoti vienas prieš pen- 
kis, vienas prieš dešimts, o daž- 
nai ir daugiaus. 

"Tuom laiku męs buvome re- 

zervoje, užpakalyj pirmų linijų, 
į rytus nuo kalvos 304. Aštuo- 
nios sekcijos—16 kulkasvaidžių 
išviso—gynė inėjimą j klonį. Per 
48 valandas męs išlaikėme baisų 
bombardavimą, o kada vokiečių 
didžiosios kanuolės nutilo, tai 
prasidėjo pėstininkų atakas. 
Męs buvome taip nuilsę, kad čia 
pat sugulėm primigti, paliko vie- 

ną kareivį ant sargybos. Kuo- 
met vokiečiai jau užbaigė savo 

ataką, paėmę pirmos linijos tran- 

šėjas, tik tuomet musų sargas 
mus prikėlė. 

— Gazas!—sušuko jis—gazas! 
Praplėšę akis, męs, dejuodami, 

užsimovėme sau ant veidų mas- 

kas, kurios' apgina nuo nuodin- 
gų gazų. Potam; be jokios ko- 
mandos, tarsi susitarę, męs u ž- 

ėmėm savo vietas prie ku'.kasvai- 
džių. 

"Musų leitenantas, visai ne- 

sislėpdamas, stovėjo su žiuronu 
prie akių, tėmydamas vokiečių 
judėjimus. Gazo debesiai perėjo 
per mus ir nusirito toliaus. 

"Vokiečiai buvo arti, bet jų 
tuom tarpu negalima buvo ma- 

tyt, nes jie buvo pasislėpę Įdu- 
bime. Nors męs nematėme vo- 

kiečių, bet žinojome, !,.ad jie jau 
eina atakan, nes vokiečių kanuo- 
lės pradėjo krėsti kulkas kaip 
sykis musų užpakalin (Tas va- 

dinasi "ugnies kortina" arba "už- 
danga," nes priešas, kuomet pra- 
deda ataką, visuomet nukelia sa- 

vo šaudymą užpakaliu pirmos li- 
nijos, kad rezervos negalėtu atei- 
ti pagelbon užatakuotiems). 

"Kapitonas davė ženklą prie- 
šakiniam kulkasvaidžini, ksicl bu- 
tų prisirengęs. Vokiečiai! netru- 
kus pasirodė ant kalnelio 'ir mes 

» 

pradėjome '"darbą." jie čijo pir- 
myn nuolatai; musų ugnis kar- 
tais priversdavo jų, liniją susi- 
lankstyti, bet jie vėl pašokdavo 
pirmyn, ištiesdavo liniją, kol mu- 

šu kulkasvaidžiai vėl jos nesu- 

laužydavo. 
"Laikas nuo laiko, nežiūrint 

musų kanuolių trenksmo, męs 
galėdavome išgirsti užkimusių 
vokiškų oficierii komandą. Pa- 
galios jie priėjo jau perarti prie 
niusų. Musų artilerija jau ne- 

galėjo (langiaus mums pagelbėti, 
nes bijojosi pataikinti Į mus,— 

taip arti jie prisiartino. 
"Bošai" (taip francu^ai pra- 

vardžiuoja vokiečius) buvo jau 
tik kokias 150 pėdų atstu nuo 

musų. Musų kapitonas ilgu 
švilpimu davė antrą ženklą. Tai 
buvo ženklas pradėti šaudymą 
iš visų kulkasvaidžių su didžiau- 
siu greitumu. Tris šimtus kul- 
kų kas minutą męs leidome iš 
16 kulkasvaidžių. 

"Bošai" neišlaikė šiuom sykiu. 
Jie pasileido bėgti atgal, kiek tik 
jų kojos leido, šokdami per 
lavonus savo locnų kritusių drau- 
gų. Musų kulkos vijosi paskui 
juos. Po kelių valandų pradėjo 
švisti. Tuom laiku atlėkė pas 
musų kapitoną uždusęs kurjeras 
(pasiuntinys). Jis atnešė žinią: 
męs buvome beveik apsupti, o 

iš priešakio vokiečiai jau vėl 

pradėjo eiti antran atakan. 
"Vokiečių artilerija, truputį 

nutilusi, dabar vėl pradėję) šait- 
dyfi su dvigubu pasiutimu. 

"Keturi musų kulkasvaidžiai 
tapo sudaužyti. Prieš mus sto- 

vintis oficieras verkė iš piktu- 
mo. 

"Pagalios kanuolės vėl nutilo. 
Ir vėl šokome męs prie savo 

kulkasvaidžių. Mūsų kareiviai 
išrodė panašus j piktas dvasias 
—taip męs džiaugėmės, matyda- 
mi, kaip priešai krinta. Męs šie- 
navome juos krūvomis. Tuom 
pačiu laiku mūsų orlaiviai čia 
pat iš oro mėtė bombas j vo- 

kiečių eiles, o męs šaudėm ir 
šaudėm be perstojimo, be pail- 
simo. 

"Mūsų kapitonas, leitenantas 
ir daug kitų 'buvo užmušti, bet 
daug ir vokiečių brangiai užmo- 

kėjo už šitą nepasisekusi užpuo- 
limą. Dabar jie štai vėl tupi sa- 

vo pirmose linijose ir, pakloję 
tiek aukų, yra ten, kur ir pirma 
buvo " 

RUSŲ FRONTAS. 

RUSAI VIS LUPA 

TURKUS. 

Petrogradas, Gegužio n d. 

Anglų pasidavimas ties Kut-el- 
Amara, kaip matyt, visai nenu- 

gąsdino rusų ir jie vis toliaus 
veržiasi linkui Bagdado. Po ang- 
lų pasidavimo rusai jau padarė 
žymų progresą Persijos kalnuose. 

Sulyg vėliausių pranešimų, ru- 

sai drūčiai sustiprino nesenai 

paimtą nuo turkų Serinal-Kerind 
ir išvarė turkus iš visos c'1?s 

pozicijų. 

PAĖMĖ 300 RUSŲ. 
Berlinas, Geg. 12 d. Vokiečių 

oficialis pranešimas skelbia, kad 
netoli stoties Selburg vokiečiai 
užėmė šturmu 500 jardų rusiškų 
pozicijų ir užgriebė prie to 300 
nesužeistų rusų sykiu su keliais 
kulkasvaidžiais. 

TURKAI SUMUŠĖ 
RUSUS. 

Konstantinopolis, Gegužio 13 
d. Sulyg turkų oficialio praneši- 
mo, prie kalno Kope, Užkaukazyj, 
buvo smarkus mušis, kuris tę- 
sėsi visą dieną. Turkai išmušė 
rusus iš jų pozicijų ir užęmė jų 
tranšėjas ant linijos be\fik 15 
verstų ilgos; jie paėmė 300 ru- 

s u nelaisvėn ir užgriebė 4 kul- 
kasvaidž ius. Vėlesni vienok tur- 

ku pranešimai pripažįsta, kad ru- 

sai "labai smarkiai ginasi." 
(Vėliausi rusų pranešimai skel- 

bia, kad tik priešakinės rusų 
sargybos, užkluptos netikėtai, 
pasitraukė atgal, bet kad turkų 
užpuolimai tapo pilnai atmušti.). 

SMARKUS MUŠIaI 
IŠILGAI DAUGUVĄ. 

Petrogradas, gegu/io 13 d. Ru- 

sų štabas išleido sekantį prane- 
šimą : 

"(iegužio 10 d., po smarkaus 
artilerijos prirengimo, vokiečiai 
pavakarėj pradėjo užpuolimą ne- 

toli Selburg stoties, Jakobstad- 
to apielinkėse. Negalėdami nie- 
ko atsiekti, sekančią naktį, po 
naujo bombardavimo, jie vėl 
pradėjo mušį. Mušis tebeeina ir 
siekia Jcpukoro. 

"Į piet-ryėius nuo ežero Med- 
inis vokiečiai taipgi užpuolė, bet 

nepasekmingai. Daugelyj kitų 
vietų Jakobštadto ir Dvinsko 

apielinkėse artilerija buvo veikli. 

Musų artilerija daugelyj vietų 
išvaikė vokiečius, kurie fortiti- 
kavo savo pozicijas.'' 

1 

ĮVAIRUS TELEGRAMAI, 
i 

AIRIAI PIKTINASI 

ANGLIJOS ŽIAURI:MU. 
Londonas. Birželio n d. Ang- 

lijos parlamente kilo tikra audra, 
kuomet nekurie atstovai apkal- 
tino Anglijos valdžią už berei- 
kalingą žiaurumą malšinime ai- 
riu sukilimo. Parlamente pripa- 
žįstama, kad kilus revoliucijai, rei- 
kėjo priemonių revoliucijos numal- 
šinimui, bet, sulyj jų nuomonės, 
valdžia perdaug vadų liepė su- 

šaudyti. Ypač piktinamasi tuom, 
•kad sušaudyta vieno airių laik- 
raščio redaktorius, tūlas F. S. 
Skeffington, visai be teismo. Pa- 
našus žiaurumai, sakoma, berei- 

kalingai erzina Airijos žmones, 
kurie pradeda užjausti revoliu- 
cionieriams. 

Anglijos premieras Asąuith 
pranešė parlamentui, kad valdžia 
sumažins bausmes, kiek tik gali- 
ma ir stengsis, kad tik patįs kal- 
čiausi pravadyrai butų nubausti. 

Sir Roger Casement, kuris ta- 

po sugriebtas plaukiant iš Vo- 
kietijos su ginklais airių .revo- 

liucijai, yra atiduotas kariškan 
teisman ir, anot Asąuitho pra- 
nešimo, jo byla prasidės ateinan- 
tį panedėlį. 

LIEBKNECHT EIS 
PO TEISMU. 

Berlinas, ii d. Socialistų va- 

das, Dr. Kari Liebknecht, kuris 
tapo suareštuotas laike Berlino 
riaušių už kurstymą priešais Vo- 

kietijos valdžią, bus atiduotas 
po teismu. Reichstago atstovai- 
socialistai įnešė, kad jo bila butų 
atidėta ir kad jo areštavimas bu- 
tų panaikintas net iki "cichstago 
paleidimui,—vadinas, kad Lieb- 
knecht galėtų ir toliaus parla- 
mento posėdžiuose dalyvauti, bet 
šitie įnešimai tapo atmesti. 

SAKO, DAUG BELAISVIŲ 
| APSIGYVENS AUSTRIJOJ. 

Vienna, gegužio 11 d. Prane- 
šama, kad daugiatis negu 50,000 
rusiškų belaisvių išreiškė norą 
pasilikti Austrijoj ir po karės; 
iie, esą, nenori grįžti Rusijon ir 
nori pasilikti Austrijos piliečiais. 
Valdžia, esą, dar nedavė atsaky- 
mo, bei manoma, kad ji sutik- 
sianti tą belaisvių prašymą išpil- 
dyti. (Apie šios žinios teisin- 

gumą reik drūčiai abejoti. Rea ) 

SUSITIKO ANGLŲ IR 

VOKIEČIŲ LAIVAI. 
Londonas, gegužio ii d. Ne- 

toli Belgijos pakraščio susitiko 

pereitą panėdėlj keletas vokiškų 
torpedinių laivų su penkiais ang- 
lų torpedų naikintojais. Anot 
vokiečių oficiališko pranešimo, 
vienas anglų laivas buvo dik- 
čiai sugadintas .vokiečių šovi- 
niais. Beį anglų pranešimas tą 

g JT 
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g; £ užgina ir sako, kad lai- 
vj._ apsimainė tik keletu šūvių 
ir po to vokiški laivai vėl pasi- 
slėpė uostau. 

VOKIEČIŲ IKI ŠIOL 
ŽUVO 2,822,079. 

Londonas, gegužio 11 d. Ofi- 
eialis anglu pranešimas rūpestin- 
gai apskaitliuoja ir praneša, kad 
nuo karės pradžios vokiečiai nu- 

stojo jau 2,822,079 kareiviu. Ta- 
me skaitliuje užmuštu yra 664.- 
552 vyrai; nuo ligų išmirė 41,- 
325; belaisvių 137.798; prapuo- 
lusių 197,094; sunkiai sužeistų 
385.515, vidutiniškai sužeistų 
254,627 ir lengvai sužeistų 1.023,- 
212; sužeistų, bet likusių eilėse 
"."956. 

AIRIŲ VADAI 
RAMINA ŽMONES. 

Londonas, gegužio n d. Ai- 
riai, atstovai airių tautinės par- 
tijos Anglijos parlamente, išlei- 
do atsišaukimą j savo tautą, kvie- 
sdami žmones nusiraminti ir vi- 
sai nedalyvauti toj "revoliucijoj'', 
kurią taip neišmintingai sukėlė 
Sinn Fcin'ų draugija. 

PAGARSĖJĘS RASPUTINAS 
UŽMUŠTAS? 

Berlinas, Geg. 12 d. Eina gan- 
das, kad pagarsėjusis rusų vie- 
nuolis Rasputin tapo užmuštas. 

Rasputin, sakoma, yra mažamok- 
slis stačiatikių vienuolis-fanati- 
kas, kuris buk turjs nepaprastą 
ir stebėtiną įtekmę ant caro.— 

įtekmę blogon pusėn, nes Kaspu- 
tinas yra didelis atžegareivis. 

(Gandas apie jo užmušimą at- 

sikartoja jau antru sykiu-. 

VĖL RIAUŠĖS BERLINE. 
Londonas, Gegužio 15 (1. Pe- 

reitų savaitę Berline vėl buvo 
riaušės dėl maisto stokos. Anot 
laikraščio "Vorvvaerts", riaušės 
buvo netoli kaizerio rūmų ir bu- 
vo tiek šaudymų, kad riaušės iš- 
rodė kaip "naminė karė". Mi- 

nios žmonių mėgino išgriauti 
keletą maisto krautuvių, bet po- 
licija neleido. Prasidėjo mušis. 
Riaušininkai tapo atstumti at- 

gal, bet netrukus jie vėl užpuolė, 
mėtydami į policiją akmenimis. 

Policija išsitraukė revolverius ir 

apie tuzinas žmonių tapo sužei- 
sta. Suhg žinių iš Šveicarijos, 
skaitlius užmuštų ir sužeistų sie- 
kia 300 ypatų. 

BAUSMĖ VOKIŠKIEMS SUO- 
KALBININKAMS. 

New York. Teisėjas federališ- 
ko teismo paskyrė jau bausmes 
vokiškiems suokalbininkams, pri- 
pažintiems kaltais pasikėsinimų 
sprogdinti gabenančius Europon 
amuniciją laivus. Buvęs vokiš- 
kas oficieras Robert Hay gavo 
8 metus kalėjimo, jo giminaitis 
\Yalter Scholtz gavo 4 metus, o 

Paul Daecher 2 metu. 

TAUTIŠKOJI GVARDIJA 
PAŠAUKTA TARNYSTON. 

Washington, D. C. Preziden- 
tas \Yilsoti pašaukė tarnauti prie 
Mexikos rubežių tautišką gvar- 
diją Naujos Mc.\ikos, Tonuso ir 
Arizonos ir ji tapo sutraukta prie 
Mexikos rubežių. Rubcžiaus sar- 

gyba tapo sudrutinta 8,000 ka- 
:eivių. Tai *is ne labai bus ga- 
linga armija, bus vis kur kas 
mažesnė negu buvusi Monteneg- 
ro kariumenė. Iš viso prie Me- 
xikos rivbežių bus prirengta 11,- 
000 kareivių. 

85 MILIJONAI KELIAMS. 
Washington, D. C. Senatas 

vienbalsiai nubalsavo skirti pa- 
gerinimui paoto kelių Suvienyto- 
se Valstijose 85 milijonus dolia- 
rių, bet reikalauja, kad ir atski- 
ros valstijos kelių pagerinimui 
tiek jau skirtų, kiek joms bus 
iš iždo. paskirta. AmeiLkoj i.š- 
tikro keliai taisymo reiknlauja, 

'nes 'Europoj, apart Rusijos ir 

Turkijos, kitur tokiu netikusiu kelių nėra. 

VOKIŠKI ŠNIPAI KALTI. 
New York. Prisaikintiejie tei- 

sėjai rado kaltais šnipys>tėj ir 
sukalbtuose trįs svarbius Vokie- 
tijos agentus, kurie buk susikal- 
bėjo sprogdinėti gabenančius 
talkininkams karės niedėgą lai- 
vus. Kaltais, rasti yra: oficieras 
Robert Fay, \\ alter Sholtz ir 
Paul Daeclie. Kaltinamas yra ir 
vokiškas konsulius Baltimorėj C. A. Luderitz. Bausmė už to- 
kius prasižengimus yra iki ii 
metų kalėjimo ir 10.000 dol. 

ŽMOGŽUDYSTĖ. 
Penns Grove, N. J. Kaimynai, subėgę ugnį gesinti, uždegtuose 

namuose rado su perpjauta gerk- le 35 metų moterį Sinklovičienę, 
o šale jcs degančioj lovoj gulėjo trįs jos vaikai. Subėgus kaimy- 
nams, du vaikai buvo jau negyvi, 
o trečiasis taipgi greitai pasimi- 
rė. Motiną ligoninėn nugabeno, bet nėra vilties, kad ji galėtų iš- 
gyti. Vyras jos dirbo parako 
dirbtuvėj, bet prapuolė jau nuo 
trijų savaičių ir nuo to laiko su 
motinos protų pasidarė negerai. Mano todėl, kad ji pati sau gerk- lę persipjovė ir pati nugalabinę visus tris savo vaikus. 

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
KARIUMENĖ. 

Washingion, D. C. Senatas ir 
atstovų ritmas sutiko padidinti 
taikos laike Suvienytų Valstijų reguliarišką kariumenę iki 206,- 
000 kareivių. Jeigu gi butų rei- 
kalas. prezidentas, be pasiklau- Išimo kongreso, gali kariumenę padidinti iki 254.000 kareivių. 

PASITRAUKS PANAMOS 
GUBERNATORIUS. 

Panama. Panamos juostos gu- bernatorius. vokietis inžinierius 
generolas Goethals apreiškė, jog 
nuo 1 birželio dienos jis su visu 
pasitraukia nuo gubernatoriaus 
vietos. 

MILŽINIŠKAS VANDENS 
REZERVUARAS. 

Elephar* Butte, N. M. Pyli- 
mas tapo užbaigtas ir tokiu bil- 
du tapo įrengtas didžiausias ant 
žemės vandens rezervuaras, ku- 
rio vanduo užvaisins 185.000 ak- 
rų žemės. Naujame \Iexike, Te- 
xase ir Mexikoj. Rezervuare yra 
115,000 milijonų kubiškų pėdų 
vandens. Vandens čia yra tiek, 
kad-juom galima butų ant 2 pė- 
dų giliai užlieti visą De'.a\vare 
valstiją. Pylimas turi 318 pėdų 
augščio, 1674 pėdas ilgio ir i() 
pėdų platus viršuj, c apačioj turi 
235 pėdas. 

"ŽUDYMO DIRBTUVĖ.".. 
Hartford, Conn , geg. n d.—• 

\ alstijos advokatas Alcom atra- 

dęs nuodus atkastuose lavonuose 
48 žmonių, pasimirusiu Seneliu 
Prieglaudos Namuose Windsore 
paskutiniais 6 metais. įsitikino, 
kad nuodijimai- toje įstaigoje yra pa- 
prastu dalyku ir jis ją pavadino 
"žudymo dirbtuve." Amy E. Ar- 
cher-Gilligan, kuri buvo užžiurč- 
toja to namo, yra suareštuota už 
nunuodojimą įnamio Franklino 
D. Andre\vs. Chemikas tvirtina, 
kad šitam nuodijimui panaudotą 
aršenikas ir keli kiti nuodai. 

PAKELIA KAINAS ANG- 
LIMS. 

Anglių pardavinėtojai sako, kad 
kasyklų savininkai jiems pakėlę 
kainas anglims dėlei pakėlimo al- 

gų angliakasiams. Dėlei šitos pa- 
čios priežasties ir jie žada pakelti 
kainas vartotojams: 20c. daugiaus 
tonui minkštų anglių ir 40c. dau< 
giaus tonui kietų anglių. 

ŠALNOS. 
Portlana, Ore. Visuose kran- 

tuose Oregon valstijos, nors ten 

šilčiau negu Chicagoj. buvo šal- 
nns, kurios dau£ nuostolių so- 

duose ir laukuose pridirbo Šal- 
nos buvo ir Tdabo valstijoj. 



PALAIKĖ ŠNIPU. 

Amerikoje vokiečiu šnipai taip 
Ridėjo amerikiečiams, kad jie, tur- 

būt, nieko taip nebijo kaip jų. 
Geg. 4 d. senatorius J. Ilaniilton 
Levvis Old Point Comforte, Va. 

pravažiuodamas pro tvirtovę, su- 

stojo kanuolės pažiūrėti. Jam prie 
jos apsistojus tuojaus atėjo oti- 
cieras ir ji suareštavo kaipo vokie- 
čiu šnipą. Kuomet tas gardžiai 
nusijuokęs, parodė kas jis yra, 
o Heteras, atsiprašęs jį paleido. 

VALDŽIOS PELNAS 
IŠ DEGTINĖS. 

Louisville, K y. Sulyg įvirinėsi- 
mo sekretoriaus .Vational Licjuor 
Dealers' Association, 1914 m. Su- 

vienytos Valstijos trečią dalj 
įplaukų turėjo iš degtinės: 226,- 
200,000 gavo mokesčiais už deg- 
tinę. o 19,290,000 muitais už Įve- 
žamus iš svetur gėrimus. 

VOKIEČIAI NORĖJO LAIVĄ 
IŠSPROGDINTI. 

New York. Kapitonas čia at- 

kakusio garlaivio Thompson, 
Buttcr, užtikrina, jog jam plau- 
kiant, ant laivo buvo ekpliozijos, 
kurias pagimdė dviejų vokiečiu 
ant laivo padėtos bombos. Ex- 

pliozijos užmušė tris įgulos žmo- 

nes, o vienas tapo mirtinai su- 

žeistas. 

GRAŽI AMERIKOS 
"" 

VOKIEČIŲ AUKA. 

Suvienytų Valstijų vokiečiai 
sudėjo 5 milijonus markių atsta- 

tymui Prūsų Lietuvos, išnaikin- 
tos laike rusų įsiveržimo. Čekį 
ant $100,000, siunčiamą pačta 
Vokietijon, Anglija sulaikė ir dar 
nežinia, ar leis jį Prūsų Lietuvon 

pasiųsti. 

NUOSTOLIAI, UGNIES 
PADARYTI. 

Per pirmą bertaini šių metų 
Suvienytose Valstijose ir Kana- 
doj ugnis pridirbo nuostolių ant 

33 milijonų doliarių (per tokį jau 
laiką pereitų metų nuostolių pa- 
daryta' tik už 12 milijonų dolia- 

rių). Sunaikinusi Kanados par- 
liamento triobą ugnis pridirbo 
nuostolių ant 5 milijonų doliarių ; 
išnaikinusi doką Brooklyne ant 
2 milijonų; mieste Fall River pri- 
dirbo nuostolių ant $1,500,000; 
javų krautuvėse Peoria, 111. vie- 
ną milijoną dol.; mieste Paris, 
Texase, padaryta nuostolių ant 5 
milijonų doliarių; kerosino krau- 
tuvėse Tu Įsa' Okla. $1,000,000, 
mieste Augusta, Ga., ant 2 mi- 
lijonų. Xashvillej ant $1,500,000. 

PIRMA DIDŽIŲJŲ EŽERŲ 
AUKA. 

Duluth, Minn. Gegužio 8 d., 
priedais Eagle 1 larbor paskendo 
plaukiantis iš Detroit garlaivis 
S. R. Kirby. Pražuvo prie to 
ir 20 žmonių, išsigelbėjo iš jo įgu- 
los tik du. 

KONFISKAVO MEXIKONŲ 
AMUNICIJĄ. 

EI Paso, Texas. Konfiskavo 
milijoną patronų, kuriuos mėgin- 
ta Mexikon įvežti. Bet nežinia, 
kam ta amunicija buvo gabena- 
ma. 

EXPLIOZIJA IR GASRAS. 
Norfolk, Va. Krutomu pa- 

veikslų teatre VVallantovvne ex- 

pliodavo gazolinas ir pagimdė 
gaisrą. Sudegė prie to 23 negrai. 

GAISRAI. 
Sandusky, O. Viduryj šito' 

miesto gegužio 12 d. kilo didelis 
gaisras, kuris pridirbo nuostolių 
ant pusės milijono doliarių. Ug- 
nis atsirado mediniuose arklinin- 
kuose brolių C'arroll ir greitai 
išsiplatino j visas puses. Padėti 
ugnį gesinti atkako gesintojai iš 

aplinkinių miestų, taipgi iš To- 
ledo. 

Paris, Texas. Sudegė krau- 
tuvėse nuo padegimo ?,ooo pakų 
medvilnės, pirktos talkininkų 
sprogstančių medegų dirbimui. 

Grand Rapids, Mich. Sudegė 
čia dvi triobos Cadillac Chemical 
Co., kuri dirbo bedumlnį paraką 
Anglijai. Nuostolių ugnis pri-j 
dirbo ant 150,000 dol. 

EXPLIOZIJA. 
New York. Sprogo parado 

Hirbtuvės Atlas Powder Co. Ex- 
pliozija užmušė 5 darbininkus. 

NELAIMĖS ANT 

GELEŽINKELIŲ. 
Jacksonville, Fla. Netoli nuo 

čia Florida Kast Cuast geležin- 
kelio traukinys užbėgo ant sker- 
sai važiuojančio automobiliaus 
ir jj sudaužė. Prie to užmušta 
5 žmonės, o 3 sunkiai sužeista. 

GIMĘS BE RANKŲ, 
GERAI RAŠO. 

Pirmininkas tarybos \Vest 
Fairvie\v Horoitgh, Pennsylvani- 
joj, Luter Cranford yra gimęs bc 
ranku. Vienintelė pagelba laiky- 
mui plunksnos tai mažas šmote- 
lis mėsų, kuris vargiai galima pa- 
vadinti pirštu, vienok jis gražiai 
rašo gražiuoju ir greituoju ruštu; 
mašinėle rašo, bilijardci lošia ir 
daro visa, ką ir kiekvienas visais 
pirštais žmogus. Dešimtį metu 

jis yra buvęs knygvedžiu, gali 
mašinėlė parašyti 25 žodžius, į 
minutą ir 100 žodžiu į minutą 
greituoju raštu. Jis yra atsižy- 
mėjęs šovikas, irikas ir valtinin- 
kas ir vienas geriausiu bilijardi- 
niu logikų visoj šalyj. 

1$ DARBO LUU. 
fl Toledo, O. Sustreikavo dar- 

bininkai i ibby Glass Co. Jie rei- 
kalauja $4 už dienos darbą, o 

gaudavo $3. 

Įf Easton, Pa. 19 šilkų dirb- 
tuvių čia ir Phillipsburg, N. J., 
pakėlė darbininku algas 10°/o ir 
sutrumpino darbą iki 9 vai. 

f[ Omaha, Nebr. Sustreikavo 
darbininkai pagarsėjusio Fordo 
dirbtuvėse. Darbininkai reikalau- 
ja 5c. daugiau už darbo valandą. 

Chicago, 111. Sustreikavo 300 
darbininkų Johnson Chair Co. 
Jie reikalauja sutrumpinimo dar- 
bo dienos iki 9 vai. Dabar jie 
dirba 10 vai. 

New Yorl:. Streikuoja čia 
5,000 geležies darbininkų. Jie 
reikalauja geresnių algų ir trum- 

pesnio darbo laiko. 

Greenville, Pa. Greenville 
Car Co. pakėlė savo darbininkų 
algas. Tos kompanijos dirbtu- 
vėse dirba apie 500 darbininkų. 

ff Denver, Colo. Po trumpi.ni 
streikui pokelta algos 5,000 dar- 
bininkų Fuel & Iron Co., kurios 
dirbtuvės yra Pueblo'j, Colorado 
valstijoj. 

ff Shamokin, Pa. Čionykšeios 
šilkų dirbtuvės I. H. ir S. C. 
Eagle pakėlė darbininku algas 
10% ir sutrumpino darbo laiką 
11110 54 vai. ant 50 vai. 

Chicago, 111. Sustreikavo 
darbininkai Kimball Piano Co. 
prie So. Western ir Blue Island 
ave. Iš viso jau streikuoja su- 

viršum Kk»sė darbininkų. 

Chicago, 111. Sustreikavo 
darbininkai odų išdirbyklose. 
Streikuoja: išdirbyklose Ameri- 
can Hide & Leather Co. 600 
darbininku ; Monarch Leather Co. 
900; Gries Ptlcger Co. 700 dar- 
bininkų; Hirsh Leather Co. iš- 
dirbyklose ir Superior Leather 
Co. 1,000 darbininkų. 

Sustreikavo darbininkai Chica- 
go Screvv Co. Jie reikalauja, 
kaip ir kitur, geresnių algų. 

Pittsburg, Pa. Streiką amu- 

nicijos dirbtuvėse 100,000 dar- 
bininkų pralošė, dirbtuvės pradė- 
jo dirbti kaip pirma, 45% pir- 
ma dirbusių darbininkų sugrįžo 
darban. 

j: Chicago, 111. Sustreikavo čia 
siuvėjai, 4 kraučiškose dirbtuvėse 
prie vVest Van Buren Str. ir So. 
5th ave. 

Washington, geg. 12 d. 
Darbo Komisijos Butas po kelių 
mėnesių tyrinėjimo nubalsavo 
prielankų pranešimą apie bilių, 
pripažįstantį minimalę mokestį 
$3 j dieną valdžios darbininkams. 

Įf Chicago, 111. Sustreikavo 330 
darbininkų Western Felt Co. 
prie Ogden ave. Streikieriai rei- 
kalauja didesnių algų ir unijos 
pripažinimo^ 
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—Hodge in Spokane Spokesman-Revievv. 

NEIŠLAIKĖ. 
Piešėjas juokingu budu per stato kilusią Airijoj (Irlandijoj) revoliuciją. Airys pagavo 

liūtą (Angliją) už uodegos ir, apsukęs aplink medi, mėgina sulaikyti jį nuo užpuolimo 
ant vokiečio. Vokietys, žinoma, juokiasi, tik neilgam prisiėjo jam juoktis, nes liūtas 
greitai su airiu apsidirbo. 

IS VISUR, 
|| Hollandijoj pasimirė žynius 

komponistas Dr. i\iax Reger, gi- 
rnos 1873 metuose. Jis buvo vo- 

kietis, gimęs Bavarijoj. 

Į| Pietinėj Afrikoj dideli potvi- 
niai pridirbo daug nuostolių. 
Tūkstančiai žmonių atsirado be 
pastogės, o mažiausiai 150 pri- 
gėrė. 

|| Tarybos Suvienytų Valstijų 
štabo perdėtinio generolo Scott 
su Mexikos karės ministeriu ge- 
neiolu Obregoti pasibaigė be jo- 
kių vaisiu: susitaikyti nepasisekė 

Į| Kaip pranešama iš Grena- 
dos, Ispanijoj, Portugalijos-sosti- 
nėj, Lisabonoj sukilo kariumenė. 
Maištininkai užpuolė arsenalą ir 
jj uždegė. Sukilo gyventojai ir 
tūlose Portugalijos provincijose. 

|| Nors vokiški valdininkai kal- 
bina Lietuvos žmones eiti už- 
darbiauti Vokietijon, bet pasiro- 
do, kad pačioj Vokietijoj su dar- 
bais yra negeriatisiai. Suvilioti 
Vokietijon hollandiški darbinin- 
kai pulkais grjžta namon iš Vo- 
kietijos, nes ten sustojo darbai. 
Margarinos ir aliejų dirbtuvės vi- 
sai nedirba. Sulaikyti darbai au- 

dyklose, o dabar tik pusę laiko 
dirba ir medvilnės dirbtuvės, nes 

truksųi žalios rnedegos, o jos 
iš niekur negalima atgabenti. 

jį Vokietijos parliamentas 229 
balsais prieš ui atmetė reikala- 
vimą atidėti patraukimą teisman 
parliamento atstovo Dr. Lieb- 
kneclit. 

Į| Rusijoj tapo užmuštas caro 

ištikimiausias ir artimiausias pa- 
tarėjas, popas Gregory Rasputin. 

|Į Darant kratą namuose vieno 
vengro kareivio kaime Činkota, 
policija Kelnorėj rado 1 karstus, 
o kiekviename buvo merginos 
kūnas. Mano, kad čia gyvenęs 
kareivis viliodavo merginas tar- 

naites ir jas išnaudojęs, žudy- 
davo. Kareivis tas žuvo Ser- 
bijoj. 

ĮĮ Nuo vietos tapo prašalintas 
Vokietijos kanclerio padėjėjas, o 

pirma buvęs žemdirbystės mi- 
nisteris, Hans Delbruck. 

|| Už paskandinimą garlaivio 
Rio Branco Brazilija, nes jos 
buvo paskandintas gailaivis, nuo 

Vokietijos pareikalavo atsakan- 
čio atlyginimo ir persiprašymo. 

|| Pagarsėjęs Vokietijos socia- 
listu vadovas Dr. Liebknecht už 

priešingas kalbas parliamente ir 

besipriešinimą valdžiai, tapo teis- 
man patrauktas, nors sulyg Vo- 
kietijos konstitucijos parliamen- 
to atstovai negali buti teisman 
traukiami. 

[Į Iš Londono praneša, buk ten 
be teismo tapo sušaudytas leidė- 
jas airiško laikraščio Irish Citi- 
zen, F. Sheehy Skeffington ir 
dar du airiški laikraštininkai. 

|| Gegužio 10 d. apie 40 mexi- 
konų ,su ginklais perėjo upį* Rio 
Grande ir perėjo j Suvienytų 
Valstijų puse ir čia, kokį laikii 
pabuvę, su ginklais atgal Mexikon 
sugrįžo. Šiltom kartu vienok 
svetimam krašte nieko blogo ne- 

darė. 

Ii Kadangi Prancūzijoj vyrai 
karėn išėjo ir per tai pritruko 
darbininkų, tai ten pradėjo ga- 
benti darbininkus chinieėius ir 
»taJi taip pasisekė, kad dabar ga- 
bena daugiau chiniceių darbinin- 
kų ; dabar vėl nusprendė parsi- 
gabenti 100.000 chinieeių dar- 
bininkų. Iš franeuziškų valdybų 
Afrikoj,'Tunis, Algier, Morokko 
dabar yra 100,000 darbininkų, o 

iš Madagaskar 30,000; karei- 
vių iš kolionijų ant karės lauko 
yra 280,000. 

|| Ant salos Samos, Grekijoj, 
išnaujo sukilo gyventojai. 

IĮ Bavarijos ir Saxų karaliai 
kurjierais pasiuntė laiškus pas 
popiežių Ryman. Mano, kad tie 
karaliai maldauja popiežiaus pa- 
dėti padaryti taikį ir užbaigti 
karę. 

|| Iš Viemris praneša, buk 50,- 
000 rusiškų nelaisvių (gal žydų) 
atsišaukė j Austrijos( valdžią su 

prašymu, kad jie galėtų ir po 
karei Austrijoj pasilikti ir tapti 
jos piliečiai'. Ir kiti 200,000 ne- 

laisvių (tai gal bus visi?) taipgi 
išreiškė norą ir po karei Austri- 

joj pasilikti ir ten su kitais 
slavais vargą ir badą kęsti. 

| Sanarys amerikoniškos am- 

basados Serbijoj, Robert Mave- 
rick, užtikrina, buk besitraukiant 
sedbams prieš įsiveržusius Ser- 
bijou austrus ir vokiečius, žuvo 

54,000 austrų nelaisvių. 
/ 

|| Sausio mėnesyj šių metų 
Varšavoj buvo 814,345 gyvento- 
jai, o tame, buvo 350,413 žydų. 
Varšavoj Vokiečiai pradėjo iiaior 
kėti pinigus už vokiečių išduo- 
tas už jų paimtus daiktus kvi- 

tas. Vieną dieną išmokėjo 9,247 
markių, taigi labai mažai. Kas- 
žin, ar išmoka ir Lietuvoj ir ar 

ir ten vokiečiai kvitas išdavinėjo. 
Varšavos paviete ir pačiame 
mieste uždrausta pjauti karves 

jaunesnes kaip 7 metų, taipgi 
veršius, bulius jaunesnius kaip 
3 metų. Už peržengimą to pa- 
davadijimo skiriama bausmė iki 

5000 markių. 

Į| Berline pritruko jau mėsos. 
Policija mano, kad mėsos par- 
davinėtojai tyčia ją slepia, kad 
kainas galėtų pakelti. Krautu- 
vė:e daro kratas, bet mažai k*ą 
randa. Mėsos mieste yra tik 
porai dienų. 

| Kaip Vokietijoj ir Prancū- 
zijoj. taip ir Anglijoj 8 gegužio, 
užčėdijimui žiburio, visi laikro- 
džiai viena valanda tapo pirmyn 
pastūmėti, o nuo 30 rugsėjo jie 
bus vėl viena valanda atgal su- 

grąžinti. 

|| Anglijos parlamentas priėmė 
sumanymą, kad Airijos gyven- 
tojai butų išskirti nuo priversti- 
no tarnavimo 'kariumenėj. « 

|| Laikraštis "Aftonbladit" pra- 
neša apie Švedijos anarchistų 
suokalbį ant gyvasties karaliaus 
Gustavo, bet del tvirtos sargy- 
bos suokalbį išpildyti nepasisekė. 

| Žydas Ibankierius Jacob H. 
Schiff, viešoj kalboj apreiškė, 
jog žydų žargoninė kalba ne tik 

nesivysto, bet nyksta, nes inteli- 
gentiškesni žydai priima kalbą to 
krašto, kuriame gyvena. Žydų 
žargoninė kalba laikosi vien tam- 
siose žydų miniose rubežiuose 
senovės Lenkijos, o Amerikoj 
vien miestų dalyse rusiškų žydų 
apgyventose. 

| Buvys Kauno komendantas 
generolas Grigorjev, už atidavi- 
mą be reikalo vokiečiams Kau- 
no tvirtovės teismo pasmerk- 
tas 15 metų katorgos, sėdi dabar 
katorginiame kalėjime Jarofla- 
diuje. 

Rusijos valdžia leido len- 
kams giedoti viešai pirma už- 
draustus lenkiškus hymnus: 
Jeszcze Polska nie zginęta, Bo- 
žc coš Polskę, ir "Z dymem Po- 
žaro\v." Pirmiau už gi', lojimą 
tų hymnų net Siberijon siųsdavo. 

|Į Minsko gubernatorius sulai- 
kė egzekucijas neužmokėtų mo- 

kesčių kaimiečiams per visą lai- 
ką laukų darbų. 

| Buvęs Vokietijos kancleris 
kunigaikštis Bernard von Bue- 
lo\v tapo ciesoriaus pakviestas 
pas savę ant karės fronto. Ma- 
no, kad jam bus pavesta vėl tai- 
ką daryti, arba kad jj vėl kancle- 
riu paskirs. 

|| Vadovas Suvienytų Valstijų 
kariumenės Mexikoj generolas 
Pershing skundžiasi, kad mexi- 
konai užnuodina vandenį, arba 
barsto į jį sumaltą stiklą. Gy- 
ventojams dalina ginklus kovai 
su nekenčiamais "gringos" (taip 
Mexikoj vadina amerikonus). 

|| Cliili rcpublikoj pasi'iovė dar- 
bai vokiškos kompanijos salietros 
kasyklose Tai distrikte, nes trūk- 
sta maišų, o jų iš Indijų, iš kur 
jie buvo gabenami, dabar privež- 
ti negalima. 

|| Vokietijoj bus įvestą spe- 
cialė maisto ministerija rupin- 
tiesi maisto reikalais. Bet iš 
tuščio ir ministeris pilno nepri- 
pils. 

!| Mexikos banditai užpuolė 
amerikonų kalnakasiu stovyklas 
Palarios ir amerikonus išvijo per 
rttbežių. Kita plėšikų dalis per- 
žengė rubežių ir uždegė Suvie- 
nytų Valstijų pusėj miestelį Loo- 
hiel. 

Lietuva ir Kare. j 
"TĖVELIS MIRĖ- NENU- 

SIMINK, DUKRELE"! 

(Iš Lietuvės pabėgėlės laiško). 
P-as A. 1'. Zailskas iš Eliza- 

betli, N. J., priMitnčia mums iš- 
traukas iš laiško, kurį gavo nuo 
savo motinos p-lė Rožė Sujicčiu- 
tė, gyvenanti taipgi Elizabetli, 
N. J. Laiškas prisiųstas iš \i- 
žegorodskos gubernijos ir rašy- 
tas 15 d. gruodžio 1915 m. 

"Aš, motina,—rašo p. Sujetie- 
nė—ir tavo seselės Marjona ir 

Agota ir broliai Vladas ir Mo- 
tiejus ąveikiname tave dukrele 
ir sesute. J 

"Musų tėvelis persiskyrė su 
šiuom pasauliu. Jo mirties vieta 
buvo svetimoj šalyje, Minsko gu- 
bernijoj. Tapo palaidotas be jo- 
kiu laidojimo apeigų ir ne ant 

kapinių, bet prastoj vietoj... 
"Bet miela dukrele, nenusimin- 

kie iš to, kas čia parašyta! Nes 
ne jj vieną tokia mirtis patiko ir 
ne ji vieną panašiai palaidojo. 
Tukstančius žmonių tokia mirtis 
sutiko kelionėj. Žmonės iš dide- 
lio nuovargio ir bado, kaip tos 

musės, krito pakelyj. 
"Tūkstančiai žmonių sykiu va- 

žiavo.—geriaus sakant, kas gy- 
vas bėgo nuo kares kulkų. Tai- 
gi ir męs toj pabėgėlių minioj 
buvome. 

"Męs savo mylimą Tėvynę jau 
apleidome, kuomet valdžia pra- 
dėjo mus nuo karės fronto vary- 
ti Rusijos gilumom Daug bado 
ir nuovargio kelionėj kentėjome, 

1 nes musų kelionė traukėsi pus- 
ketvirto mėnesio. Su savo ar- 

kliais važiavome net iki M ogi levo 

gub. 
Nuo audrų ir lietaus mus pri- 

dengė augšti skliautai dangaus; 
i per tris mėnesius po stogu nebu- 
vome, o vien giriose gyvenome 
ligi visiškai neužšalo. 

| "Mogilevo gubernijoj tai jau 
mus susodino į traukinį ir atve- 

žė net Nižegorodskon guberni- 
jom. Tai ir dabar čia būname, 

i Davė kvatieras ir šiokią-tokią pa- 
gelbą. Dabar gauname po 15 
kapeikų ant dienos vienam žmo- 

gui, bet girdime, kad gal ir to 

greit negausime. O čia brangu- 
mas begalinis.... Labai yra sun- 

ku, kad jų (t. y. rusų) kalbos ne- 

suprantame. 
Iš pažįstamu mažai kas yra. 

Yra keli iš Šventažerio ir ketu- 
rios šeimynos iš Ežerėlių (Seinų 
pa v., Suvalkų gub.)." 

Toliaus motina įdeda į mirusio 
savo vyro lupas tokius gailestin- 
gus paskutinio atsisveikinimo 
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žodžius savo vaikams Ameriko- 

je*. 
"O dabar aš, jųsų tėvelis, jau 

paskutinį kartą pasveikinu ir ap- 

sisveikinu per lupas šio laiškelio 
raščjo, nes mano lupos ir liežu- 
vis jau sustingę. Taigi. Dieve 
jus laimink šitame gyvenime!... 
Persiprašau jus, vaikeliai, ir ta- 

vęs broleli, jeigu kada kuom nors 

užgavau jusų širdis — atleiskite 
man, kaip ir aš jums atleidžiu. 
Tik lai Dievas mums visiems at- 
leidžia!".... 

P-as Zailskas nuo savos pri- 
deda sekantį teisingą patėmiji- 
mą: 

"Gerb. Redakcija! Įdėkit šitą 
laiškelį į laikraštį. Dabar, kada 
musų tėvynė Lietuva stovi ant 

pražūties kranto, rasi nors pa- 
našus laiškeliai pagelbės susiar- 
tinti musų taip vadinamiems va- 

dovams, kurie už partijų ir už 

religijos ginčus nebegali sueiti ir 
bendrai gelbėti jau žųstaneią Lie- 
tuvą. Kas gi bus, kuomet Lie- 
tuva pražus? Kam priduosime 
musų daug žadančius partijų pro- 
gramus? Kas juos priims? Re- 
ligijos vadovai, kam skelbsite 
prakilnius krikščionybės idealus, 
kuolnet musų broliams išmirus, 
nebus kam jų skelbti? 

Vyrai, broliai, Lietuviai, pa- 
galvokite, ką jus darote! 

PERNAI PRIEŠ SEKMI- 
NES. 

(Karės vaizdelis Lietuvoje). 
Neramu buvo pernai apie šitą 

laiką Dubisos paupiais. Xito 

Šiaulių, kur tuomet smarkiausi 
virė mūšiai tarp vokiečių ir rusų,J 
net iki Nemuno, išilgai Dubisos | 
upės tęsėsi karės frontas. 

Ir iš vienos, ir iš kitos Dubisos 
pusės, kuri pradedant nuo Šiaulių 

apielinkės, sriauniai liesa savo 
vandenis beveik tiesiog į pietus 
Nemunan, yra daug mišku. 
Linksmi būva. -padubisio pavasa- 
iai, kuomet laukai skamba vie- 

versėlių dainomis ir miškai plyšta 
nuo paukščių'-paukštelių giedoji- 
mo. 

lV'-.iai buvo padubisiais kitok^^ 
o n c e r t a s. Šautuvu pliumpt- 

j imas, kulkasvaidžių terškėjimas, 
kanuolių baubimas užėmė vietą 
linksmų gamtos giesmininkų- 
paukštelių. 

"Rygos (larse" vienas lietuvis" 
šiaip aprašinėja Sekmines Kurtu- 
vėnų miestelio apielinkėse (netoli 
Šiaulių): 

"Prieš Sekmines tą naktj nak- 
vojau prie karvių miške; o tą pa- 
čią naktį užėjo baisus mušis ant 
Dubisos. Armotų griovimas, ne- 

apsakomas, šautuvų tauškėjimas 
be vieno galo. Tik skardas eina 
per girią. 

"Išeina puikus iš to koncertas. 
Šautuvai smuikos vietoj, o anuo- 

tos—baso. Ištolo išeina puikiai, 
bet ten.—ten baisu ir mirtis su 

dalgiu, lyg pjovėjas pievoj, kerta 
jaunus vyrus. Auštant koncer- 
tas aptilo. 

''Ganant 'karves miške, perjoja 
kartais keletą vokiečių ulanų, ar 

pervažiuoja abozninkas, lyg vana- 

gas j ieškodamas sau grobio. 
"Kasdieną Vis* šaudymai ant 

Dubisos, o po šaudymų žiūrėk iš 

visų pusių ir kila juodi durnai,— 
tai dega. 

"Vieną dieną—gražus pietų lai- 
kas. saulutė ramiai šviečia. Pasį*** 
girdo netolimais dvylika s" 
kanuolių balsas, o po jo ir vcv 

vienas ir po du balsu pritaria, o 

už kelių minučių ir vėl dvylika 
balsų; mūšiai ėjo tik už 6 varstų 
nuo miestelio.. Paskalų visokių 
ėjo, kurių negalima buvo nei at- 

siklausyti. Kasdieną vis girdėtis 
armotų staugimas ant Dubisos, 
bet vis dar negalime sulaukti rusų 

kareivijos, nors su nekantrybe 
laukėme. 

"Nakvojome kartą miške. Ug- 
nelė išlėto kūrenosi, o mes pas ją 
šildėmės. Išgirdome keletą ar- 

motų storų sustaugimij; o ėro- 

planas (orlaivis) išlengvo viršum 

miškų skrenda. 

"Pradėjo žmonės šnekėt, jog 
pas P. stovi japonų oficierai ir 

anuotos. C i i šioji vieta nuo mū- 

sų tik 13 varstų. Armotų Įvairus 
balsai. 

"Kaskartą pradėjo ir po dau- 

giau ėropianų lakstyti. \ ieną 
vakarą saulutė jau buvo visiškai 
ant laidos; gename jau mes kar- 
ves j užtvarą. Smarkiai baubia 
armotos; lekia žemai ėroplanrvS, 
bet pabuvęs ir vėl atsigręžė ir nu- 

lėkė, o žmonės, nežiūrėdami j ne- 

tolimuosius mušius, skubėjo bul- 
ves sodinti, kad vokiečiai pas- 
utiniųjų iš rusiu neišsemtų. Ant 

nedaneša lig' augštai lekiančio ėri- 

plano. 
"Jau buvo gegužės diena: k:i- 

žinkur arčiaus buvo pradėję gir- 
dėties šovinio balsai. Vaikai, at- 

bėgę iš miestelio, pradėjo mums 

pasakoti, kad miestelyje vokiečių 
suirimas ir iš Kartavčnų visi 
abozninkai išbėgę, nes' pradėjus 
granatoms kristi, keletą jų sudau- 

žę; užsikimšę ant kelio tarp kapi- 
niu. kur ir kuuie susimušę; šau- 

kimo buvę lig valiai, piklius iš- 

paliko. Na. tas ir ttesa! (iena- 

me karves j užtvarą, o žiūrime 
"abozas" jau ne miestelyje, bet 

už 4 varstų pamiškyje pas Yai- 

nagių ežerą." 

kinkę nulėkė, o vežimus ru-ams 

NAUJAS BUDAS PLIENO 
DIRBIMO. 

"Koclnische Zeitung" praneša 
apie išradimą naujo budo plienui 
dirbti. Iki šiolai plieną dirbant 

reikalingas buvo volframas.— 

tam tikras sunkus akmuo, kmis 

vokiečiams didelėmis lėšomis tei- 

kėjo gabenti iš kitur. Dabar-gi 
dviem didelėms Vestfalijos t:.r- 

moms pavyko padirbti puįkj 
plieną taip vadinamu "greitu• ??Tv 
budu" be šito akmens. I.aiVra- 

tis priduria: "Jokios priemonės, 
esančios nuisų priešu r;mk >-e. ne- 

c a i i stabdyti nesulyginamoj.. vo- 

kiečiu organizacijos tamprumo, 

pritaikinamo prie kiekvieno re'ka 

lavimo, kurį karė uždeda." 



učTMU AMERIKOJ. 
IŠ WATERBURY, CONN. 

Iš p. Bulotos prakalbų. ( ia 
buvo j>. Bulotos prakalbos. (iegu- 
žio 8 d. nuėjau ir as pasiklausyti. 
Ksame męs čia jau girdėję nema- 

žai visokiu kalbėtoju iš Europos, 
bet tokio dar nebuvome girdėję. 
Būdavo, kaip atvažiuoja svečiai 
iš Europos, tai jie papasakoja apie 
savo reikalus, apie Lietuvos padė- 
jimų ir nesukelia jokių piktumų, 
nes ant nieko neužsipuldiuėja, nors 

ir jie, žinoma, turbūt turėjo pa- 
likę Lietuvoj priešų. liet su p. 
Bulota išrodo kitaip. Jeigu sprę.-ti 
iš jo prakalbos, tai jo didžiausiu 
mieriu atvažiavimo čia Amerikon 

yra ne kas kitas, kaip peikti ir bar- 
ti savo politiškus priešus, kurie 
liko Europoj, kurie todėl negali 
jam čia atsakyti ir nuo kurių jis, 
p. Bulota, skiriasi savo {Kritiško- 
mis pažvalgomi-. Iš p. Bulotos 
pasakojimo, klausytojai galėjo pa- 
daryti išvadą, buk pp. Yčas, šilin- 

gas, Janulaitis, kunigai Olšauskas 
ir Laukaitis, -na ir vi-i tie žmonės, 
kurie dirba C'entraliniame Komite- 
te. tai yra niekas daugiaus, kaip 
niekšai, o jau p. Yčas.—kuris, kaip 
matyt iš laikraščių, yra laike karės 
daugiausiai lietuviams pasidarba- 
vęs,—tai anot p. Bulotos, nevertus 

nei šunies. Apie Yčą p. Bulota 
nupasakojo, kad, girdi, už jųsų 
f ?) pinigus jis pristeigė gimna- 
^tj savo vardu, o ten mokinius 

* varo po 10 sykių (?) j dieną po- 
teriauti. 

l'-ną Šimkų Bulota išvadino vie- 
šu mejagium (p. Šimkus kailis 
čia ryt vakare— gegužio 14 d.,—tai 
turėsim progą ko pasiklausyti, nes 

manome, kad p. Šimkus nenutylės 
ir šį-tą "paaiškins"). Paminėjo, 
kad ir jis gavęs 2.000 rub. iš Ameri- 
rikos, kuomet dar buvo Vilniuje. 

Prie pabaigos liepė duoti už- 

klausimus. A. Povilaika, pasisto- 
jęs, klausia, nuo kokio fondo jis 
tuos 2,000 rubliu gavo (ne-* tuos 

pinigus mat gavo nuo Lietuvos 

(ielbėjimo Fondo, o į tautinin- 
ku Sandarą p. Bulota kreivai žiu- 

ri). 
— O, toks didelis vyras, ir toks 

nedrąsus—sako p. Bulota,—reikė- 
jo klausti, kuomet aš pranešiau. 

Povilaika sako: "Aš ir klausiau, 
tik gal nelaiku patėmijau, o aš 
nėsu pratęs kelti lermą susirinki- 
muose, kaip kad žmonės, kuriuos 
tamista atstovauji.'' 

Nežinau, ar teisybė, nes pats 
savo ausimi negirdėjau, bet nuo iš- 

tikimų ypatų teko patirti, kad apie 
Amerikos Lietuvių Tautinę San- 

daru p. Bulota at-iliepia labai blo- 

gai. Vienas socialistas buk u/.- 

lflausęs p. Bulotos apie p. Rimką: 
Alei jisai ėjo į koalicijos komisi- 

►*ją, kuomet tautininkai norėjo su 

klerikalais susitaikinti ir kodėl p. 
Rimka veikia Sandarai, jeigu ji 
tokia negera esanti,—juk p. Rim- 

ka "artimas draugas" p. Bulotos 

partijai, j tai p. Bulota buk at- 

sukęs, kad Rimka esąs "pirmeivis 
žmogus," bet dirbąs "at/egarei- 
viams" kurie jj "dergia," o tau- 

tininku Sandara, anot p. Bulotos, 
esanti—ot, pieva t' (nusispjaut). 

Gegužio 8 d. Jonas Aidukonis 

nuėjo pavadinti p. Bulotą pereiti 
per vertelgas pakolektuoti aukų 
nukentėjusiems nuo karės, tai p. 
Bulota buk pasakęs, kad toks vaik- 
ščiojimas jam esąs "pcržcmas da- 

lykas." | Seneliui Basanavičiui tas 

vienok nebuvo "peržema"). 'Jai 
ėjo )>. Žemaitė—surinko apie 
$12.00. 

Laike prakalbų aukų, kaip ant 

Waterburio, surinko visai nedaug: 
pirmą dieną $103.00, o antrą dien 

apie $30.00; "Žiburėliui" apie $50. 
Kuomet kiti svečiai čia būdavo, 
tai uaterburiečiai sudėdavo po ke- 

liolika šimtų. * 

Dar vienu dalyku \vaterburiečiai 

yra neužganėdinti. Xors p. Bu- 

lotą kvietė Waterburio draugijos 
ir buvo nutarta, kad pinigai bus 
stačiai iš čia pasiusti, bet, nežiū- 

rint to, pinigus visus išsivežė ir 

"Wa siųsti "Žiburėliui," nors bu- 

^vo rinkta nukentėjusiems nuo ka- 
rės atvktr;.i, o "Žiburėliui" taipgi 
atskirai. 

Čia daugelis iš mūsų, kurie 
anuomet turėjo labai gera nuomo- 

nę apie p. BuTotą, jaučiasi apsivy- 
lę, nes abelnas įspūdis iš šitų pra- 
kalbų liko toks, kad p. Bulota at- 

vyko Amerikon ne tiek nukentėju- 
siems nuo karės darbuotis, kiek 
užsipuldinėjimui ant savo politiš- 
kų priešų Lietuvoje, ka3 rimtam 

j veikėjui jau visai nebetinka šiais 

[karės laikais. j 
Waterburietis. 

( Mums nelabai norėtųsi tikėti kad 
Į). Bulota panašiai elgtųsi, nors 
viršminėtas korespondentas iki šio- 
lei nuims visuomet pranešdavo ži- 
nias teisingai. Jeigu karatis butų 

įkas taisytina, mielai vietos suteik- 
sime. Red) i i 

IŠ SIOUX CITY, IOWA. 
Vakaras; biznierius pabėgo. 

Kai. 30 d. Teatrališkas Katelis 
prie SLA. kuopos Stakonies sve- 

tainėje statė' scenoje du veikalu: 
"Pirmi žingsniai" ir "Ameriko- 
niškos vestuvės". Vakaras pa- 
vyko pusėtinai. Publikos prisi- 
rinko vidutiniškai, tiktai, gaila, 
geros tvarkos nebuvo. Atėjo apie 
4 girtuokliai ir kėlė trukšmą— 
švilpė, giedojo ir kliudė artis- 
tams ir klausytojams. 

Artistai atliko savo roles gana 
gerai: tiktai vienas, būdamas 
pirmą kartą scenoje, neturėjo 
drąsos ir nenudavė kaip reikia. 
Geriausiai iš visų .atsižymėjo p. 
J. Sadelskis ir p. J. Saladžius. 

Po vaidinimui maža mergaitė 
Valaikiutė pasakė eiles, kurios 
publikai labai patiko. Po prog- 
ramui buvo šokiai ir skrajojanti 
krasa. Vakaras traukėsi iki vė- 
lai nakčiai. 

Tą patį vakarą prasišalino mū- 

sų vienas krautuvininkas Ant. 
Čepukonis, nežinioms savo san- 

krovą pardavęs įydui. Sako, kad 
|jis yra išsivežęs kelis tukstan- 
įčius darbininkų pinigų, kurie 
buvo pasidėję pas jį "bankon". 

Labai geras pamokinimas yra 
kitiems, kurie pas tokius biznie- 
rius savo pinigus pasideda. 

Koresp. 

Iš PITTSBURGH, PA. 

Streikai ir kaip jie vedami. 
i Pittsburge ir jo apielinkėse eina 
smarki darbininku karė su kapi- 
talistais. Darbininkai bando sunai- 
kinti kapitalistų tvirtoves, tik 
gaila, kad jie tą nori padaryti su 

lazdomis. Taip bent buvo darbi- 
ninku streike E. Pittsburge, kur 

yra didžiausios šovinių dirbtuvės 
Did/ausia bėda su darbininkais 
yra tame, kad jie yra maišyti iš 
Įvairiausių tautų ir gero supra- 
timo neturi. 

Kaip jau buvo rašyta laikraš- 
čiuose, streikas pirmiausiai prasi- 
dėjo E. Pittsburge. Praleidę ke- 
lias dienas po streiko apšauki- 
mui, streikininkai nuėjo j \Vilmer- 
dingą ir ten išvaikė darbininkus 
iš dirbtuvių. VVilmerdingo darbi- 
ninkai, apleidę darbą, ramiai sto- 

vėjo pas uždarytas dirbtuvių du- 
ris ir jokių reikalavimų darbda- 
viams nestatė. Mat jiems niekas 
nieko nepaaiškino, kokiu bitdu ir 
už ką jie turi streikuoti. Jie iš- 

ėjo iš dirbtuvių, darbą pametę tik 
dėlto, kad streikininkų bijojo. Po 
kelių dienų jie sugrįžo j darbą 
ir dabar vėl dirba. 

Tą patį padarė E. Pittsburgo 
streikininkai Braddocke. Jie nu- 

ėjo prie Carnegie'o dirbtuvių ir 
iš jų išvarinėjo darbininkus; ko- 
kiu tikslu ir kam—darbininkams 
jie nieko nepaaiškino. Kadangi 
darbininkai ten visi žemo supra- 
timo, tai pas juos ir nesirado nei 

drąsos reikalavimus statyti, nei 
vienybės laikytis. 

Dirbtuvių viršininkai šitą ma- 

tydami, parūpino karabinų, lazdų 
ir revolverių ir išdalino juos tiems, 
kurie norėjo eiti dirbti. Kuomet 
streikininkai šitaip apsiginklavu- 
sius ir einančius dirbti darbinin- 
kus bandė sulaikyti, tai prasidėjo 
šaudymas, muštynės ir tikra ko- 
va. Pasekme to buvo 3 nušauti 
ir kelios dešimtjs sužeistų. Strei-i 
kininkų vedėjas tapo suareštuotas! 
ir dabar dar sėdi uždarytas. Taigi 
streikas buvo pradėtas be tvarkos 
ir vedamas be tvarkos. Darbi- 
ninkams nebuvo išaiškinta, kodėl 
reikia streikuoti ir kaip. Nei jiems 
aiškinta buvo, nei jų klaustu bu- 
vo. ar jie sutinka streikuoti ir 
todėl vieni išėjo streikuoti, kiti 
liko-i dirbti. Žiūrint j šitokį strei-1 
kavimą, ir baisu darosi ir po- 
draug juokinga. Kaltė visgi gu- 
la (langiaus ant tų, kūne dau- 
giaus supranta. Hraddocko ir 

U'ilmerdingo darbininkai gal sa- 

vo gyvastyje nėra organizatoriaus 
matę ir jie žino tik vieną dalyką: 
"boso" klaupti. Jei jiems '"bo- 
sas" uždėjo kiek, tai jie jam dė- 

kingi, o jei numušė, tai blogi lai- 
kai—prezidentas kaltas. Apie sa- 

jvo darbininkiškus reikalus, %pie 

organizaciją darbo lauke jie jo- 
kio supratimo neturi. Teisybė, jie 
yra suorganizuoti—puikiai suor- 

ganizuoti—bet lik saliuninkų. Jie 
claugiaus prageria negu suvalgo, 
ar kokiems kitiems reikalams iš- 
leidžia. 

Dabar ir K. Pittsburgo darbi- 
ninkai grįžta j darbą; nors dar 
nežinia kuomi šitas streikas pasi- 
baigs, bet beveik galima numany- 
ti, kas darbininku laukia. Jsipy- 
kus bosams ir nelaimėjus savo ko- 
vos, nors imk ir važiuok su -avo 

rakandais j kitą miestą, o nuva- 

žiavęs nesisakyk, kad esi iš Pitt- 
sburgo atvažiavęs, nes greičiau- 
siai darbo negausi. Tie, kurie dar- 
bus duoda, nesėdi smuklėse ir 
skaito laikraščius ir todcl gerai 
žino darbininku didžiausią silpny- 
bę—tamsumą. 

Kipšas Darbininkų. 

IŠ KEARNEY, N. J. 
Nelaimė darbe. (Jeg. 10 <1. 9:30 

vai. ryto Neirn Linoleum B-vės 
dirbtuvėj tapo sunkiai sužeistas 
lietuvis vaikinas IJoleslovas Vėb- 
ra, kuris dirbo "prie boilerių; jis 
tapo apšiltintas verdančiu van- 

deniu ir garais; ji nuvežė, rodosi, 
j šv. Mikolo ligoninę, Neuarke. 
Ar jis atsitaisys, nežinia, nes vei- 
das baisiai apšiltintas. 

M i nė toj dirbtuvėj dirba cira- 
tas tiesti namuose ant aslos. Ji 
yra beveik didžiausia šitame 
miestelyj. Joje dirba daugelis 
lietuvių ir ne vienas jau yra svei- 
katą čia padėjęs. 

Klijonkės Lėberis. 

IŠ SO. OMAHA, NEBR. 
Iš L. G. ir A. F. veikimo. Vie- 

tinis L. G. ir A. F. skyrius, lai- 
kytame savo mėnesiniame susi- 
rinkime geg. 3 d. tarp kitko nu- 

tarė kreiptis prie nesenai atvy- 
kusio iš Lietuvos p. M. Mar- 
taus, kad jis, jei jam gyvenimo 
aplinkybės leis, atsilankytų pas 
mus į So. Omaha su prakalbo- 
mis. Senai jau mes prie to ren- 

gėmėsi ir tuo tikslu buvo kreip- 
iasi net į kelis žymesnius kal- 
bėtojus, bet, ant nelaimės, vis- 
kas buvo veltai. Dabar, kuomet 
p. Martus važinėja po Illinois 
valstiją su prakalbomis ir tuo- 
mi prigelbsti rinkimui aukų nu- 

kentėjusiems nuo karės, tai ti- 
kimės, jis neatsisakis atsilankyti 
ir pas mus. Jeigu jis atsilankis, 
tai manome, kad pasekmės bus 
geros. Labai butų geistina, kad 
ir kitos Vakarų Valstijų lietuvių 
kolionijos prie to prisidėtų, nes 

tąsyk pasimažintų išlaidos ke- 
lionei. Mes manome, kad gali- 
ma butų išdirbti maršrutas pa- 
našiai tam, kokį išdirbo Antra- 
sis SLA, Apskritys. Patartina 
ir kitoms Vakarų Valstijų lietu- 
vių kolionijoms kreiptis prie p. 
Martaus tuojaus, kad jam laiku 
galima butų žinoti, kur kokios 

lietuvių kolionijos }o reikalauja 
joms pakalbėti. 

Dabartinis L. G. ir A .1". vie- 
tos skyriaus stovis yra tokis: 
Drabužių yra nupirkta (kuriuos, 
kaip tik bus galima, pasiųsime 
Raudonajam Kryžiui pervežimui 
Lietuvon) už $50. Drabužių pir- 
kimui Moterų "Šviesos D-ja" au- 

kavo $8.50 ir Š. M. P. Ražan- 
čiavos D-ja $10. Ši paskutinė 
sulig savo pasižadėjimo turėjo 
duoti ne $io, bet .$30, vienok ačiu 
jai ir už tiek. Kaip tas atsitiko, 
vėliaus kada pakalbėsime. 

Pinigais yra $39. 
Jurgis Biliūnas, 

Viet. L. G. ir A. F. Rast. 

IŠ HARRRISON, N. J. 
Streikas. Apie 2.500 U. \Vor- 

tihngtono pumpų dirbtuvės dar- 
bininkų streikuoja. Pirmiaus 
darbininkai turėjo 9 valandų dar- 
bo dieną, liet atėjus Metalų Dir- 
bėjų Brolijos organizatoriui, j 
trumpą laiką kuone visi darbi- 
ninkai susirašė į uniją ir padavė 
kompanijai reikalavimą 48 va- 

landų Į savaitę—po vai. per 
penkias pirmutines dienas ir 5 
vai. subatoj su ta pačia užmo- 
kestimi, kokia dabar mokama už 
54 valandas ir 10 nuoš. pridėji- 
mo. Kompanija jiems pasiūlė 

vai. darbo j savaitę su ta pa- 
jia mokestimi, ką buvo mokėta 
už 54 valandas, arba kad dirbtų 
54 valandas, tai ji duotų ~/ 
nuoš. (langiaus mokesties. 

Darbininkai, mašinistai ir kiti 
amatninkai bal. 17 d. išėjo j 
streiką; bal. 18 d. prie jų prisi- 
dėjo visi molderiai ir geležies 
liejikai; viso 2,200. -Išstreikavus 
porą savaičių, kompanija parei- 
kalavo, kad streikininkai pasta- 

į rytu lengvesnius reikalavimus, 
tai tąsyk ji galėsianti taikytis. 

J 1 šitą darbininkai atsakė, kad 
jie sutinka pirmus 4 mėnesius 
dirbti pu 50 valandų j savaitę 
nustatytąja pirmiaus užnlokesti- 

jmi. o po 4 mėnesių turi buti 
Įvesta 48 valandos darbo su mi- 

nėtąja u/.mokcstimi ir tokiomis 
išlygomis turi buti padaryta 
kompanijos kontraktas su dar- 
bininkais. 

Tuo tarpu kompanija atsisakė 
šitas išlygas priimti ir streikas 
tęsiasi toliaus. Neskaitant pa- 
gelbininkų negrų ir italijonų. ku- 
rie skaitliu je apie 50 žmonių, 
skebauja, amatninkai sti|)riai lai- 
kosi ir yra viltis, kad streikas 
bus laimėtas Malsobro. 

IŠ TORONTO, CANADA. 
Šiomis dienomis miesto vieša- 

sis knygynas (Toronto l'ublic 
Library) nupirko apšč:ai lietu- 
viškų knygų iš "Lietuvos" Lei- 
dėjų Bendrovės sankrovos. Lie- 
tuviams reikėtų atkreipti j tai 
daugiaus domos—reikėtų reika- 

lauti pasiskaitymui lietuviškų 
knygų iš minėto knygyno. Pa- 
gal minėto knygyno viisiniuko 
išsitarimą, šitas pirkinys tai tik 

pradžia. Tas reiškia, kad jeigu 
lietuviai norės-reikalaus vis di- 
desnio papildymo lietuviško sky- 
riaus, tai jie visuomet gaus. 

Visokio turinio knygų išrašyta 
arti už $100. 

IŠ POTTSVILLE, PA. 
Teisme. Gegužio 3 d. Ap- 

skričio teismo rūme Xo. 1 įvyko 
labai nemaloni scena. Kuomet 
buvo išnešta nuosprendis, kad 
T. Tukšys ir A. Stenionis, iš Ta- 

macjua, gauna kalėjimo vieną 
įmetą, Tukšienė pradėjo garsiai 
verkti. Ji mažus savo vaiku- 
čius, kurių yra 5 ir visi čia bu- 

vo, stūmė nuo savęs link tei- 

sėjo, sakydama: "Atėmei vyrą. 
imk ir kudikius.' Toks motinos 

pasielgimas vaikučius taip suju- 
dino, kad jų verksmas pravirkdė 
visą publiką, kurios buvo pilna 
salė. 

Nors šio teismo rumų namas 

gana ruimingas, bet kuomet at- 

sidaro kriminalių bylų tardymas, 
tai žmonelių btiva pilnai. Vaik- 

ščiojant susirinkusių tarpe, ką 
išgirsi, ką ne, o lietuvišką kal- 

bą—tai visados. Būtent: "visai 
bereikalo mane apskundė," "aš 

jo nemušiau." "aš gyniaus," "jis 
buvo vertas." "su peiliu perpjo- 
vė," "kai stūmė, tai net saliuno 

durjs sulužo," "kai mane primu- 
šė. tai buvau negyvas." Tai 

taip mūsų vientaučiai šnekučiuo- 

jasi tarpe savęs šiame rume. | 
Report 

Iš SO. OMAHO, NEB. 

Pataisymas. Pereitam "Lietu- 
vos" numeryj p. Žolpienė. rašy- 
dama apie rinkimą aukų nuken- 

tėjusiems nuo karės, parašė ir se- 

kančiai : 

"Velykoms besiartinant, baž- 

nyčiose yra dalinami konvertai 

tuoju tikslu, kad juos gavusieji 
įdėtų velykinę auką kunigui. Gavu- 

sieji konvertus paprastai nepasilieka 
kurčiais ir konvertan jdeda ma- 

žiausiai doliarj. Jei šitos aukos 

yra duodama kunigui, tai kaip 
[aukos yra reikalingos tiems, ku- 
rie Velykų sulaukę gal nei sau- 

sos duonos neturi j burną jdėti?" 
Toliaus ji praneša, kad nuken- 

tėjusiems nuo karės keliolika vie- 

tinių lietuvių sudėjo $20.00 aukų. 
Skaitant minėtą koresponden- 

ciją, išeina, kad buk Velykų laike 

mūsų klebonas gauna pats "ve- 

lykinę dovaną." 
Toks įtarimas yra grynas pra- 

simanymas ir melagystė: kiek- 
vienas geras parapijonas žino. 
kad visos tos kalėdinės ir vely- 
kinės aukos pas mus eina ne ku- 

nigui. bet parapijos kason. apie 
ką ir komitetas gali paliudyti. 

Kas nori gerą darbą padaryti, 
tai gali jį padaryti ir be šmeiži- 
mo kitų ypatų. Matyt, kad ko- 
respondentė rašė bile rašyti ir 

apie tai, ko jos galvelė nežino. 
L.—s 

Nuo Red. Mums iš patikėtinų 
šaltinių pranešama, kad viršmi- 
nčta korespondencija yra teisin- 
ga ir kad p. Žolpienė, norjoms ar 

nenorom!?, padarė stambią klai- 
dą. tokį nužiūrėjimą skelbdama. 
Męs tiek sykių iau esame prašę, 
kad korespondentai butų malo- 

nus rašyti tiktai apie tokius da- 
lykus. kuriuos jie žino tikrai tei- 
singais esant.-—kitaip jie prida- 
ro laikraščiui tik bereikalingų 

'nemalonumų. Apie kunigą Jo- 
jnaitį, So. ()nuihos lietuvių klt*- 
;'boną, teko nuims nemažai girdė- 
ti -laike šios karės, kaipo apie 
asmenį, dikčiai pasidarbavusį lie- 
tuvių reikalų užtarimui anglų 
laikraščiuose, ir mums tikrai yra 
nesmagu, kad ji taip neteisingai 
įtarta pereito numerio korespon- 
dencijoj. 

Žinios-Žinelės. 
Williamstown, Pa. 

= Cleg. 11 d. sustraikavo Sus- 
queliana Coal kompanijos kasy- 
klos darbininkai. Kompanija rei- 
kalauja, kad angliakasiai dirbtų 
8^j vai. f dieną, bet darbininkai 
tam pasipriešino. Neunijistai 
čia ir pirmiaus nebuvo priimami. 
Kokios bus pasekmės, pranešiu 
vėliaus. Lietuvių šeimynų čia 
yra 13, o pavienių apie 18. 

And. Žukauskas. 

Braddock, Pa. 
—Aną utarninką K. Fittsburgo 

streikininkai išvedė kuone visus 
darbininkus iš fabriko. Nekurie 
jų sugrįžo, o kiti užsispyrė jų 
neleisti ir taip* kilo baisi kova. 
Daugelį sukišo į kalėjimą. Li- 

kusieji nesuareštuotais ir svei- 
kais nežino ką daryti: dirbti, 
baisu streikininkų, o streikuoti, 
nežino kokius reikalavimus pa- 
statyti. 

Amsterdam, N. Y. 
— Mušu miestelyj dabar karės 

stovis. Majoras J. (.'lyne apskel- 
bė karę saliunin-kanis. Keturi 
saliuninkai jau areštuoti ir visi 

turėjo užsistatyti po $1000 kau- 
cijos. Tarp jų yra vienas lietu- 
vis. vienas italas ir vienas airys. 
Policijos viršininkas žada ir dau- 
giaus saliuninkų areštuoti. Sa- 
liuninkai nusiminę. 

McKees Rock, Pa. 
= Streikas tęsiasi. Darbinin- 

kai laikosi gerai. Streiklaužių 
nėra. bet nestreiklaužiaujama 
daugiaus del baimės, kaip del 

vienybės principo; todėl sunku 
pasakyti, kaip šitas milžiniškas 
streikas pasibaigs. 

Edgewater, N. J. 
=»Edge\vater'io kukuruzų ma- 

limo bendrovės darbininkai iščjo 
j streiką, reikalaudami 8 valan- 
dų darbo dienos su užmokesčia 
už 12 valandų ir dvigubos moke- 
sties už viršlaikį. Bet, kadangi 
toji bendrovė turi savo fabrikus 
.aipgi Argoje, 111. tai ji iš Edge- 
v.ater siunčia darbą j Argo. 
Streikininkai prašo Argos dar- 

bininkų padėti jiems kovoti. 

Bullpitt, 111. 
=Bal. 29 d. pasiutę šunįs ap- 

draskė 6 žmones, tarp jų vieną 
lictiivj. \'iena mergaitė 14 me- 
tu taip apdraskyta, kad var- 

giai beišliks gyva. Po šito atsi- 
tikimo policija iššaudė visus šu- 
nis. kurie buvo palaidi. Lietuviu 
čia pusėtinai. j 

i 
Donorą, Pa. 

=>Musų miestelyj yra vos apie 
60 lietuvių šeimynų ir keliolika 
pavienių. Vienok veikime šitas 
nedidelis lietuvių skaitlius ne- 

atsilieka nei nuo tų kolionijų, kur 
lietuvių šimtai yra. Nukentėju- 
siems nuo karės čia surinkta 
$500.00. 1 

Waterbury, Conn. 

=--Čia atsibuvo nuo senai ren- 

giamos prakalbos pavergtųjų 
tautų reikalais. Svetainėje prie 
Grant St. dras Šliupas pirma 
kalbėjo angliškai, paskui lietu- 

viškai; jis plačiai paaiškino apie 
Lietuvą ir kitas" užgrobtas tau- 

tas. Po jo kalbėjo Bagočius apie 
dabartinį Lietuvos lietuvių pa- 
dėjimą. 

Westville, 111. 
=Šita miesteli valdo lietuviai. 

Majorumi yra P. Daujotas, du 
aldermonai lietuviai republikonai. 
\ ieuas aldermonas socialistas 
Pr. Bendorius ir 3 policistai 
taipgi lietuviai, /.nt socialistų 
tikieto taipgi buvo pastatyta M. 

Dundulienė ir be maža ko neli- 
ko išrinkta. 

Schenectady, N. Y. 
= Mėsos sankrovos savininkas 

lietuvys Pr. Kazlauskas išrado 

elektrinj piukk.i. Jam siulvta už 

teise naudotis šituo išradimu 

j Kanadoj $10,000 ir Suv. Valsti-. 

■ jo.«c $50,000, bet jis atsisakė 
1 

parduoti savo patentų ir nori pats 
'turėti už žiūrą ant piuklo išdir- 
bystės. (icncral Klectric Co., 
Sehcnectady, X. Y. jau pradėjo 
dirbti jo mašiną. 

Cleveland, O. 
=-tieg. 7 d. Sv. Aušros Vartų 

Moterų Draugija turėjo vakarą. 
L. V. 25 k. išpildė programą. 
Buvo pastatyta 8 aktų tragedija 
"(Icnevaitė", padainuota dvi dai- 
ni ir padekliamuota eilės, (irojo 
C. L. T. Benas. Žmonių buvo 
tiek daug, jog visi nesutilpo ir 
.šimtai turėjo grįžti atgal, ne- 

gaudami vietų. 

East Chicago, Ind. 
■= Privatiniai valgomų daiktų 

sankrovininkai, taip įgriso vie- 
tos lietuviams, kad jie visi lau- 
kia, kada galutinai susitvarkis 
kooperatyve sankrova. 

Nagatuck ir Union City, Conn. 
=»Pašelpinės draugijos, susi- 

vienijusios šelpimui nukentėju- 
sių nuo karės lietuvių, surengė 
prakalbas; bal. 15 d. kalbėjo dras 
šliupas. Publikos buvo gana 
daug ir visi buvo užganėdinti. 
Aukų surinkta $31.80. 

Atsakymas Uosiui. 
"Darb." redakcijos pažadėtąją 

kritika mano verstam straipsniui 
"Gerosios alkoholio vartojimo 
pusės" rašo "Darbininko" 54 nu- 

meryj, tūlas p. l'osis. Tai savo 
kritikai L'osis užima mažne pen- 
kias laikraščio skiltis ir nesigaili 
karščiuojančių žodžių, bet nepa- 
rodo joje vieno svarbiausio daly- 
ko—sveiko proto. Jis užsipuola 
ne ant tu. kurie kalti, ir klaidas 
betaisydamas taip susipainioja, 
kad pats sau prieštarauja. 

Yisųpirmiausiai jis duoda vėjo 
"Lietuvos" redakcijai, kad ji "iš- 
drįso surinkti visus girtuoklių, 
saliuninkų ir. laisvamanių argu- 
mentus ir paduoti juos—kaipo 
gerą pinigą," nors mano buvo pa- 
sakyta, kad aš tą straipsnj ver- 
čiau ir kad aš nesutinku su 

straipsnio autoriaus išvedimais. 
Paskui jis pastebi tame straip- 

snyje 14 "stanvbių-stambiasių į.e- 

teisybių" ir tuščiais, prieštarau- 
jančiais vienas kitam žodžiiis 
bando jas atitaisyti. 

Kad jis be reikalo kabinasi 
prie "Lietuvos" redakcijos ir prie 
manęs, tai tą jau paaiškinau savo 
atsakyme "Darb." redakcijai, 
kuri su l'osiu padaro vieną sie- 
lą ir abudu, kaip žinoma, gyve- 
na viename Kemešio kune. To 
galės užtekti ir jam. Bet apie 
l'osio kritiką turiu pasakyti dail- 
giau s. Todėl žingeidu bus maty- 
ti. ko jo kritika verta. 

šitoje jis svetimą straipsnį pri- 
skaitys man ir "Lietuvos" redak- 
cijai, man ir jai daro priekaištą, 
buk mes vietoj statistikos kišą 
"savo tuščius niekuo neparemtus 
tvirtinimus." Tas netiesa, ten bu- 
vo faktų ir jis. kritikuodamas juos, 
penkias laikraščio skiltis prirašė, 
bet kritikavo juos plikais sayo 
žodžiais ir sentimentais, pasitei- 
smdamas ant galo. kad "Nedėjo- 
nic čia pakeltuose klausiniuose 
statistikoms žinių. Jų randame 
tiek ir tiek priešalkoholinėje li- 

teratūroje.''—Taigi skaitytojas 
turi pats susirasti sau faktus, ar- 
ba tikC-ti L'osio žodžiais, o tit 
jo žodžiai ne tik yra be logikos 
be nuosakumo. bet dar jo paties? 
padėjimą sumuša, arba keistą šiu- 
pinį padaro. Paimkime kadir ši- 
tuos: "Pasiturintieji žmonės pri- eina prie skurdo iš priežasties 
girtybės, biedniokai juo mažiai, 
geria, juo maiėau turi. Nesusi 
pratę darbininkai juo daugiau 
geria juo daugiau turi"(mano pa- 
braukta). Čia abejoju, ar Uosi. 
pats žino. ką jis parašė. 

šitokiu tvirtinimu pas ji pil- 
na; paimkime šitą: "Mahometo- 
nų tautos permažai nužengė pir- 
ui} n, nes tų tautų vadus žudo 
iaugpatystė, haremai," arba "eu- 
ropiečiai paėmė viršų ant imli jo- 
nų todėl, kad nuodijo indijonus ir kitus tais nuodais" (alkoho- 
liu). 

Cia jis pripažįsta, kad daugpa- 
tystė yra didesne blogybe negu 
alkoholizmas, nes alkoholizmas 
nepakenkė žmonėms, ar bent lei- 
do jiems toliaus nužengti, kaip 
daugpatystė ir antrame atsitiki- 

nie jis alkoholį skaito tokiais 
nuodais, kurie vieniems kenkia. 
(kurie moka su jais apsieiti). 
Kitiems nekenkia. Ki- 
taip sakant, jis ateina prie to pa- 

| ties išvedimo, ką ir jo krilikuoja- 
jm<> straipsnio autorius; bet ne- 
žiūrint to. j i» kovoja pats su sa- 
vim kaip Don Kišotas su malū- 
nais. 

Šita jo donkišotinė kova man 
nerupi; bet aš turiu atitaisyti tą 
jo klaidą, kuri ir pas kitus atsi- 
kartoja. Jis sako, kad žmonės 
girtybėje paskendę yra dėlto, kad 
jie yra tamsus ir todėl panaikini- 
mui girtuoklystės, jo nuomone, 

idaugiaus nieko nereikia, kaip 
žmones apšviesti. 

Tas visai netie>a. Vokiečiai, 
anglai, francu/.ai, italai geria sti- 
prius gėralus, bet jie nėra tam- 
suoliais. Antra vertus, ispanai, 
meksikonai sunku butų alkoholinin- 
ku tautomis pavadinti, bet jie 
stovi pasaulio pažangos užpaka- 
lyj. Taigi tamsumas nėra būti- 
na alkoholizmo priežasčia ir ap- 
švieta nebus vaistu nuo alkoho- 
lizmo. Rusijos augštesnieji luo- 
mai tikrai yra gana apšviesti 
žmonės—kodėl jie geria? Tik 
dėlto, kad yra uždrausta gerti. 

Taippat lietuviu visuomenėje 
geria ne tik tamsus žmonės, bet 
visokie: geria inteligentai; geria 
ir kunigai. Šitie paskutiniai, tur- 
Dut, daugiaus kaip visi kiti. Ši- 
tai, kun. A. Rurba. nors jis bu- 
vo geras tautos darbininkas, bet 
gėrė tiek, kad degtinėje 'prigėrė;' 
jis pradėjęs gerti, gėrė tolai, kol 
nuvirsdavo kaip maišas. Jam 
tikrai apšvietimo netruko. Taip- 
pat jis nebuvo išimtimi tarpe 
Amerikos lietuvių kunigų. Kun. 
Abromaitis ir kun. Girdžiunas 
buvo garsus žmonėse tuomi. kad 
jie galėdavo kvortą degtinės ant 
sykio išgeni ir nebūti girtais. 
Kun. Juodišiui ne naujiena 
buvo smuklėje susimušti. 

Nors aš su kunigais ir klebo- 
nijomis jokių reikalų neturiu, 
bet manau, kad kitos lietuvių 
klebonijos ir kiti lietuviai kuni- 
gai taipgi nėra liuosais nuo vy- 
no. alaus, ar degtines. Tiesa, 
atsiranda vienas, kitas negerian- 
čių. Negėrė kun. Žebrys. nege- 
ria kun. Saurusaitis ir išrodytų, 
kad negeria kun. Kemėšis, bet 
tai tik išėmimai, apie kuriuos čia 
negali buti kalbos. 

Taigi apšvietimas negali buri 
vaistu nuo girtuoklystės. Gir- 
tuoklystė turi kitas priežastis 
kaip tamsumų ir jos neišnaikin- 
ame. kol tos priežartįs nebus 
išnaikintos. Priverstinė blaivybė 
Su v. Valstijose nc pirmu sykiu 
yra įvedama. Kokie 50 metu 
atgal daugelyje valstijų ji buvo 
įvesta, bet paskui vėl panaikinta. 
Uždarymas smuklių neuždaro 
geriantiems burnų, kaip tą dabar 
aiškiai matome Rusijoje. 

Taippat ir laisvoji blaivybė 
prie dabartinių gyvenimo sąlygų 
yra. mano manymu, kenksminga. 
Sakau tą i' patyrimo. Per ke- 
linis ar daugiaus melų ne tik 
jokių stiprių gėrynių negėriau 
—vyno, degtinės, alaus, kavos 
arbatos, bet ir jokios mėsos ne- 
valgiau. Pasekmė to buvo tokia, 
kad aš likau be kitų draugystės 
ir aš tarpe žmonių visur buvau 
vienas. Be to dar mano mintįs 
vi kiek nebuvo blaivesnės; prie- 
šingai. aš pradėjau jaustis su- 

stirusiu protiškai, pamačiau, kad 
.iš, taip sakant, smilkstu, vege- 
:uoju, kaip Azijos indusas, o ne- 

gyvenu. 
Žinoma, kitaip ir buti negalė- 

jo, komplikuotas smegenų dar- 
bas reikalauja ne tik komplikuo- 
to peno smegeninrs, bet ir tar.i 
tikro akstino retkarčiais, kuriuom 
yra alus, degtinė, vynas, kava ir 
irbata. Man paliovus visus juos 
•artoti. turėjo sumenkėti ir sme- 

genų darbas. 
Spėju tas pats buvo ir su L. 

Tolstojų. Jis tapęs vegetaru ir 
blaivininku tik verksmingus ir 
nuobodžius skundus sugebė pa- 
rašyti. nors pirma buvo gabu m 

•aštininku. 

Taigi iš visų pusių apsidaitęs 
iš matau, kad alkoholis prie da- 
bartinių draugijos gyvenimo są- 
'ygų yra reikalingas ir, jei nori- 
me io vartojimų panaikinti, tai 
visųpirmiausiai turime sutverti 
tokias gyvenimo sąlygas, ku- 
riose alkoholio vartojimas butų 
nereikalingas, o tas manau, visai 
nėi i bravarininkų reikalų apgy- 
nimu. X. 



Visi laikraščiui siunčiami raokraft- J 
* ilai turi buti pažymėti autoriau# pa- j 

ražu ir adresu. Pasirašantieji psao- 
doalmais turi paduoti. Redakcijos 41-j 
nlai, ir savo tikrąjj vardą. 

Redakcija pasilieka sau teisę at- 

siunčiamus Jai rankraščius trumpinti 
ir taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina aulo 
rlui atgal Jo lėšomis. 

Reikia visada rašyti plunksna ir tik 

ant vienos popiero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp ellučly. 

Apžvaiga. 
J ūdos sit'abriniai. ''Nau- 

jienos" gražiai, nuo širdies išsi- 

voliojo ant mus užtai, kad perei- 
tame numeryje patalpinome p. Bu- 
vusio Socialisto straipsnį "Socia- 
lizmas ir Socialistų laikraščiai." 

Minėto straipsnio autorius pa- 

vyzdžiais nurodė, kaip socialistų 
laikraščiai garsiai kalba apie idė- 

ją ir kokiu budtt jie daro biznį. 
Tai buvo pusėtinai žingeidus pa- 

siskaitymas, nes prirodymai iš- 
tikro akyvi. 

"Naujienos" nenori užginčyti 
tu prirodmėjimų teisingumo—ištik- 
ro, "Naujiiencs" nedrįso ir ne- 

drįsta apie tuos prirodinėjimus 
nei paminsti, kad jų teisingumo 
"Naujienų" skaitytojai nepama- 

tytų. V ieton to, "Naujienos" 
paduoda tik autoriaus vieną-kitą 
pliką išvadą ir gausiai išmargina 

visa tai čiela eile sekančių rinktinų 
pasikoliojinių: męs, anot "Naujie- 
nų," esame ir šlykštus melagiai, ir 

šmeižikai, ir služauninkai, ir žmo- 

nių vadžiotojai už nosies, ir šmo- 

tai (?), ir chuliganai ir t. t. ir t. t. 

Męs su "Naujienomis" nesiko- 

liosim. Bet męs norime '"Naujie- 
nų" labai nužemintai paprašyti, 
•kad jos paaiškintų sekančius 

dalykus: 
Ar "Naujienos," kurios sako^ 

yra darbininkų apginėju nuo skriau- 

dėjų, nežino to, kad apgavingi 
daktarai yra didžiausi skriaudikai 
prastų, ir nelaimingų žmonelių ? 

Jeigu jos žino ir tokius apgarsi- 
nimus talpina, tai kam jos tą daro 

—dėlei idėjos, ar dėlei doliarių, 
dėlei darbininkų gerovės, ar dėlei 
savo biznio? 

Ar neteisybė, kad "Naujienos" 
tokių bjaurių apgavingų apgarsi- 
nimų talpina daugiausia už visus 
lietuviškus laikraščius? 

Ar neteisybė, kad "Naujienos" 
ne tik talpina tokius apgavikų 
apgarsinimus, bet ir jieško tokių 
apgarsinimų per savo agentus? 

Ar neteisybė, kad "Naujienos 
pradėjo tokius apgavingus apgarsi- 
nimus talpinti net skaitomosios 

medžiagos formoje su visai nežy- 
miu apgarsinimo ženkleliu, kurio 

prastas žmogus suprasti negalės? 
Visi padoresni lietuvių laikraščiai 
išmetė tuos mėšlus iš savo skilčių, 
o "Naujienos" kas savaitė talpina 
jų vis daugiau ir daugiau. 

Ar del darbininkų gerovės? Ar 
dcl idėjos? 

Toki apgavingi apgarsinimai yra 

brangiaus negu koki kiti apgar- 
sinimai apmokami. Vadinas jie 
rakaliams-daktarams apsimoka, — 

vadinas, tie rakaliai-daktarai uždir- 
ba nuo žmonių,—vadinas jie nu- 

lupa skaitytojus,—vadinas, "Nau- 

jienos", talpindamos tuos bjau- 
rius apgarsinimus, pagelbsti raka- 
liams-daktarams savo skaitytojus 
nulupti, ligon įvaryti, o kitij ir ka- 

pan įvaryti—ne uždyką, bet del 
'"darbininkiškos idėjos",—už Ju- 
dos sidabrinius... 

Ir "Naujienos" tą žino. Tegul 
jos atsako į tuos viršminėtus klau- 
simus, arba tegul gražiai uždaro 
sau burnelę ir pasiliauja giedoti 
apie "darbininkų skriaudėjus", 
apie kapitalistus, buržujus ir 1.1. 

Joks ir didžiausis buržujus nekis 
už doliarį susirgusio nelaimingo 
žmogaus į vilkų-apgavtkų nagus. 
Gal but, kad kapitalistai minta 
darbininkų prakaitu, bet laikraš- 
čiai, kurie saužiniai talpina tokių 
rakalių apgarsinimus, minta ne 

prakaitu, liet tų nelaimingų aukų 
krauju, kuone tikroj prasmėj to 

žodžio. 
Ir "Naujienos" tą supranta. Tą 

supranta ir žino taipgi ir kiti so- 

cialistų laikraščiai,—o visi jie (iš- 
skyrus tik vieną "Kovą") tais mėš- 
lais užkemša savo laikraščius. 

Atsakykit, kodėl jus tai darot! 
Mes žinome, kad jųs tylėsit ir 
toliaus, kaip pelės po šluota, nes 

žinote savo bjauraus biznio reikš- 
mę ir sannatysitės, neišdrįsite 
prasčiokėliams savo skaitytojams 
teisybės parodyti. 

Jųs ir toliaus koliositės ir žmo- 
nių sveikatą, gyvastį pardavinė- 
site už Judos sidabrinius!... 

Visiems vienodas saikas. No- 
rint nuspręsti žmogaus, ar žmonių 
gerumą, ar blogumą, reik visuomet 
visus vienodu saiku (miera) sai- 
kuoti. Negalima saikuoti vienus 
vuolaktim, o kitus sieksniu, nes 

palyginimas visuomet išeitų krei- 
vas, neteisingas. 

"Ateitis" rūpinasi, ka:- bus su 

Lietuvos gyvenimu ateityje: "ar 

lietuvių tautos artimos ateities gy- 
venimas eis pažangios demokratiš- 
kos kultūros keliu, ar... bus nelais- 
vėje kunigų- ir jiems artimojo luo- 
mo." 

Ir čia "Ateitis" daro sekantį 
priekaištą: 

"Jau dabar Šveicarijoj lietuviai 
kunigai, "daktarai" arba kandida- 
tai j "daktarus"—žinomą, "meto- 
dologijos"—padarė "uniją" su Lie- 
tuvos dvarininkais." 

Berods, męs pamename, kad 
"Ateitis" užstojo ir net ragino sių- 
sti aukas panašiai "unijai," kuri 
susitvėrė pernai Lietuvoje. Toj 
lietuviškoj (ne šveicariškoj) "uni- 
joj" taippat buvo lenkai dvarinin- 
kai. Kunigų ten, berods, nebuvo, 
het, jeigu neklystame, bttyo ten p. 
Bulota ir nekurie kiti Lietuvos 
taip vadinami "demokratai." [Tu- 
rime -omenyj Agronomijos ir Mai- 
tinimo Dr-ja|. Lietuviška 'unija' 
su lenkais bajorais ir dvarininkais 
yra "pažangos ir kulturos kelias," 
o šveicariška "unija" su tokiais pat 
lenkais dvarininkais—jau "nelais- 
vė." 

Męs nenorime tų "unijų" ver- 

tybę kainuoti, bet męs norime pa- 
sakyti, kad, musų manymu, "vi- 
sus reik vienodu saiku saikuoti." 

"Baisiai mokytai." Verduno ka- 
tedra, viena iš labai senų istoriškų 
liekanų, sakoma, yra beveik visai 
kanuotių sunaikinta. "Keleivis/ 
apie tai pranešdamas, pastebi 
"Vadinasi, prieš vokiečių kanuoles 

negali atsilaikyti nei "Dievo na- 

mai." 
Baisiai "mokytai," gudriai ir 

juokingai pasakyta L 
O štai ir kitas tokios pat vertės 

išsireiškimas tame pačiame laik- 

raštyje, kuomet jis aiškinasi, ko- 

dėl Lietuvių Šelpimo (socialistų) 
Fondas nesiunčia aukų Lietuvon: 

"Klerikalų gl draugijai [suprask 
"Lietuvių Draugijai"! Li«tuvos šel- 
pimo Fondas negalėjo siusti pa- 
žangiosios visuomenės sudėtų pi- 
nigų, nes nenorėjo, kad už tuos pi- 
nigus Yčai statytų savo vardu mo- 

kyklas davatkoms auklėti, arba ko- 
kie Alšauskai [suprask, kun. Al- 
šauskas) pirktų sau ekipažus ir 
su livrejuotais vežėjais važinėtųsi." 

Sąžiningas žmogus tokių nedo- 
ru ir neteisingų priekaištų dro- 

vėtųsi daryti, pas "Keleivį" vis- 
kas eina už "gerą pinigą." 

Istikro? P-ia Bulotienė, pole- 
mizuodama '"Ateityj" (lėlei buvusio 

Petrograde lietuvių susivažiavimo, 
išreiškia keletą pastebėtinai drąsių 
minčių. Jai, matomai, nelabai pa- 
tinka, kad vidurinė amerikiečių 
sriovė nešioja "tautininkų" vardą, 
nesa. anot jos, "tautininkai,'' tai 
esąs "vardas, nuo kurio Europos 
demokrato kailis kratosi, nes "tau- 

tystė" po savo vėliava Europoje, 
o ypač Rusijoje ir Lietuvoje suren- 

ka visuts politikinius renegatus, kar- 

jeristus ir prigaudinėtojus, mokan- 
čius tautos jausmus savo siekiams 
išnaudoti." 

Kitoj vėl vietoj p. Bulotienė iš- 

reiškia neužsiganėdijimą, kad Ame- 

rikos tautininkai siuntė aukas Cen- 
traliniam Lietuvių Komitetui, ku- 

ris, anot jos nuomonės, esąs "juo- 
da dėmė lietuvių tautos." 

Manome, kad tas, ką p. Bulo- 
tienė sako, yra jos įsitikinimu, ta- 
čiaus bus gerai musų gerb. vieš- 

niai žinoti, kad milžiniška Ameri- 

kiečių diduma turi visai kitokią 
nuomonę ir apie Lietuvos "tauty- 
stę" ir apie "juodas dėmės." Toji 
amerikiečių visuomenė gali taipgi 
Įgyti visai kitokią nuomonę ir apie 
taip vadinamus "Lietuvos demo- 
kratus." 

" Kovojo su tautininkais." P-ia 
Bulotienė, besiginčydama su p. 
Kapsuku, paaiškina, kas tai yra 
"Žiburėlis," kuriam ji atvyko čia 
Amerikon aukų parinkti. Ji rašo 
(Keleivyje"): 

Kaslink "žiburėlio," kuris jau 25 
metai padeda liaudies vaikams eiti 
mokslan. tai jisai Lietuvoje visuo- 
met kovojo tikta! bu tautininkais 
ir klerikalais, ir ne p. Kapsukui 
bandyti užsmelkti šviesų "žiburė- 
lio" vardą. 

P-nia Bulotienė, norom? ar ne- 

noroms, tuomi pasako mums, kad 
"Žihurėlis" yra ue tik moksleivių 

šelpimo, bet ir griežtai poli- 
tiška {staiga, kuri "visuomet ko- 
vojo" uct ir su tautininkais. Jeigu 
taip, tai nereik nei p. Kapsuko pa- 
geltos : 

"Žiburėlis" pats smelkia savo 

''šviesu" vardą. 

JEIGU LIETUVA GAUTU 
SAVIVALDĄ, ARKA 
NEl'RtGULMVBE. 

Gerbiamoji "'Lietuvos" Redakci- 
ja! 

Bukite malonus paaiškinti se- 

kančius dalykus: 
1.—Koks yra skirtumas tarp 

žodžių "savivalda" ir neprigul- 
mvbė"? 

2.—Jeigu Lietuva gautų savi- 

valdy. ar ji turėtų karalių, ar bu- 
tų renkamas prezidentas? 

3•—Jeig't-i Lietuva gautų savi- 
valdą, ar neatbūtinai turėtų lai- 
kyti savo ambasadorius visose 

viešpatystėse? 
4.—Lietuva, gavusi savivaldą, 

ar laikytų kariumęnę? Ar galė- 
tų išleisti savo pinigus? Ar ga- 
lėtų gauti kur paskolas ant saVo 
turtų ir žemės? 

5.—Baltiška marė prie Palan- 
gos miestelio ar tiktų portui (uo- 
stui) ir vedimui pramonės su ki- 
tomis viešpatijomis?' 

Su pagarba, 
Petras Bartkevičia. 

ATSAKYMAS. 

i) '"Savivalda" reiškia "save 
valdyti." Šitą žodį vartojame vie- 
ton žodžio "autonomija." Gavus 
savivaldą, Lietuva galėtų pati savo 

naminius reikalus tvarkyti, bet ne- 

turėtų pilnos "neprigulmybės." 
"Neprigulmybė" reiškia pilną pasi- 
liuosavimą nuo visų kitų viešpati- 
jų, kuomet autonomiška Šalis, nors 

turi pilną liuosybę savo naminiuose 
reikaluose, bet yra globoje kitos 
didesnės viešpatijos. 

Visos viešpatijos, dabar kovo- 
jančios, yra neprigulmingos (Ru- 
sija, Anglija, Francuzija, Vokieti- 

ja, Serbija ir t. t.). Pavyzdžiu 
autonomiškų šalių, t. y. tokių ša- 

lių? kurios turi savivaldą, yra: Ka- 
nada (priklauso Anglijai, bet turi 
savo pinigus, seimą ir t. t.), Fin- 
landija* (priklauso Rusijai, kuri 
vienok pastaraisiais laikais pradė- 
jo siaurinti jos savivaldą). Auto- 
nomiška šalis yra, gali sakyti, be- 
veik neprigulminga kaslink savo 

šalies vidurinių reikalų (mokesčių 
rinkimas, apšvietos, pramonės, kal- 
bos reikalai ir t. t.). Vienos au- 

tonomiškos šalįs turi platesnes tei- 
ses, kitos siauresnes. Tas priklau- 
so nuo to, kokias teises sutinka jai 
duoti ta viešpatija, po kurios globa 
ji randasi. Svarbiausis skirtumas 
tarp autonomiškos ir neprigulmin- 
gos viešpatijos yra tame. kad auto- 

nomiška šalis neturi teisėj pati su- 

sinešti ir vesti derybas stačiai su 

kitomis viešpatijomis. Autonomiš- 
ka šalis visados skaitosi dalimi ki- 
tos viešpatijos. 

2) Neturėtų nei karaliaus nei 
prezidento, nes ir karaliai ir pre- 
zidentai yra tiktai pilnai neprigul- 
mitigose, bet ne autonomiškose ša- 
lyse. Vyriausia valdžia tokiame 
krašte, kuris turi savivaldą, buva 
seimai, kurie tvarko tokios šalies 
reikalus sulyg tų įstatymų, kokie 
yra nustatyti konstitucijoj. 

3) Ambasadorius, ministerius, 
pasiuntinius ir kitokius diploma- 
tiškus atstovus svetimose šalyse 

laikyti tik pilnai neprigulmin- 
go* viešpatijos. Lietuva galėtų 
laikyti diplomatiškus atstovus tik 
tuomet, kada ji butų pilnai nepri- 
gulminga, arba savistovi. 

4) Kariumenę laikyti ir pinigus 
išleisti galėtų tik tuomet, jeigu 
ta teisė butų jai pripažinta Auto- 
nomijos Konstitucijoj. Šiokia-to- 
kia kariumenė (vidurinės tvarkos 
dabojimui) ir pinigai paprastai yra 
leidžiami, bet viskas po augščiau- 
sia kontrole valdančios viešpatijos. 

Gali gauti paskolos ant savo 

turtų, bet ne tiesiog nuo svetimų 
šalių, o sulyg leidimo globiančios 
viešpatijos. Xacionalės skolos tie- 
sioginiu, betarpiniu budu auto- 
nomiška šalis negali užtraukti, nes, 
kaip minėta, ji negali turėti savo 
vardu susinėsimų su kitomis vieš- 
patijomis. Visos šitos ir panašios 
teisės ir privalumai paprastai buva 
išdėstyti konstitucijoj, kuri sutve- 
ria autonomišką šalj. 

5) Apie Palangą Baltiko jūrės 
yra gana gilios, kaip ir apie Liepo- 

Įjų, kuris pastaraisiais laikais pas- 
1 tojo didžiai svarbiu uostu. Lai- 
Mter- 

vų plaukįojiinui nebūtų jokios pe- 
riškados.1 

Nors to, ką vadina gamtos uo- 

stu (t. y. gilia įlanka) Palangoje 
nėra. tačiaus šiais laikais lengvai 
įrengiama padirbtinius uostus: jū- 
rės pagilinama, ir tam tikromis 
sienomis apsagojama uostą nuo 

vėtrų ir didelių vilnių. Uostą leng- 
va įrengti, jeigu tik pramonė yra. 
Lietuvos padėjimas prie Haltiko 

jūrių pramonei su kitomis viešpa- 
tijomis labai tinka ir vra daug pa- 
togesnis negu padėjimas Serbijos, 
ar Šveicarijos, kurios prie jūrių 
visai neprieina, arba padėjimas 
Rumanijos ir Bulgarijos, kurios ly- 
tisi tik beveik uždarytų Juodųjų 
jūrių. 

RUSŲ PAVERGTOS TAU- 
TOS ŠAUKIASI PRIE 

VV1LSOJJO. 

Iš Bcrlino pranešama, buk 
Stockholme, Švedijoj, susitvėrė 
sąjunga iš atstovų visų pavergtų 
tautų, esančių po Rusijos valdžia 

Sita sąjunga, anot minėto pra- 
nešimo, sutaisė ilgą atsišaukimą, 
kuris tapo pasiųstas Suv. Val- 
stijų prezidentui Wilsonui. Pra- 
nešime kiekviena tauta skaudžiai 
nusiskundžia ant Rusijos valdžios 
už padarytas kiekvienai tautai 
skriaudas ir prašo prezidento, idant 
jisai už jas užtartų. 

Tarp šitų tautų minėtame išsi- 
šaukime yra pažymėta sekančios: 
suomiai (finai), Baltiko provinci- 
jų gyventojai (turbut manoma 

apie vokiškus baronus, nes vienas 
iš jų pasirašo po minėtu atsišau 
kimu), latviai. lietuviai, lenkai, žy- 
dai, ukrajiniečiai, rusiški mahome- 
tonai ir gražinai. 

Kiekviena tauta atskirai neva 

išpasakoja savo skriaudas, ir lie- 
tuviai buk kalba šiame atsišauki- 
me sekančiai: 

"Mums, lietuviams, tapo atim- 
ta mušu tautiška neprigulmybė, 
o mūsų Lietuviškiejie statutai 
(įstatymai) yra nepildomi. Ne- 
žiūrint visų prižadu, musų kata- 
likiškos bažnyčios tapo prievar- 
ta atiduotos stačiatikiu ku- 

nigams, o žemės, priklausančios 
mūsų bažnyčioms tapo konfis- 
kuotos (užgriebtos). Kiekvienas 
pasistengimas linkui platinimo 
mokslo ir apšvietos yra nžgin- 
tais, o lietuvių kalbai grasinama 
išnaikinimu. Kiekvienas, kas 
laiko lietuvišką maldaknygę, yra 
pa'Snamas kalėjiman, arba išva- 
romas Sibiran. Didelė dalis 
mūsų žemės tapo konfiskuota 
ir atiduota rusiškiems favoritams 
arba apversta j "kazionnas" že- 
mės. Rusų armija dabar su 

prievarta išvarė didelę dalį mū- 

sų gyventojų ir sunaikino šalį, 
kadaisia buvusią turtinga." 

Maž-daug panašiai nusiskundžia 
ir kitos tautos ir apskundžia Ru- 
sijos valdži.-į už visokius žvėrišku- 
mus ir žiaurumus. 

Po šituom atsišaukimu, anot mi- 
nėto pranešimo iš Berlino, pasirašo 
visų minėtų tautų atstovai. 

Iš lietuvių, sulyg šio pranešimo, 
pasirašo: Dr. J. Šaulys, bankie- 
rius; A. Žmuidzinavičius, Lietuvių 
Dailės Draugijos prezidentas; S. 
Kairys, inžinierius ir "Lietuvių 
Grtipa iš Berno" (Šveicarijoj). 

Minėtos "Pavergtų Tautų Są- 
jungos" telegrafiškas adiesas esąs: 
"Nationga, Stockholm." Ar šita 
žinia yra teisinga ir ką apie tai 
galima manyti—ap:e tai męs pa- 
kalbėsime vėliaus. 

JIEŠKO GIMINIŲ 
AMERIKOJ. 

— Jurgis Kvietkauskis, belais- 
vis Vokietijoj, jieško savo drau- 
go Juozapo Pundino ir savo bro- 
lio Jono. Taipgi Juozapo, Alek- 
sandro ir Kazimiero bei Jurgio 
Krenciu. Lai atsišaukia į "Lie- 
tuvos'' redakciją, kur yra atėję 
nuo Jurgio Kvietkausko du i lis- 
keliai. 

— Feliksas Stasiūnas, belaisvis 
Vokietijoj, jieško savo brolio Al- 
fonso. Atsišaukit Į "Lietuvos" 
redakciją, kur yra atėjęs laiške- 
lis. 

— Zofija Serunienė iš Titavė- 
nų, Kauno gub., jieško savo vy- 
ro Marcelino Serunavičiaus, gy- 
venančio Chicagoje. Jos adre- 
sas: Zofija Serunovič, Nižnij 
Vovgorod, st. Kanavino, Alek- 
sandrovskaja ul., dom Motrinina 
No, 6, Russią» 

Duma siunčia Yčą Anglijon. 
Karuža su Yču atlankys Paryžių 
ir Rymą.. Žymus rusai pritaria 

Lietuvos laisvei. 
Svarbių ir link.-mių žinių atei- 

na iš Europos. Viena—Lietuvių 
atstovas Durnoje, p. Martynas 
Yčas, pateko j parlamentarę de- 
legaciją, kurią Rusijos Durna iš- 
siuntė Londonan pasveikinimui 
Anglijos parlamentu; antra—kad 
bent du žymus ir įtekmingi ru- 

sai, užimantieji atsakomas aug- 
štas valdiškas vietas, išreiškė pa- 
geidavimą, kad Lietuva butų 
laisva. Apie tai praneša mūsų 
redakcijos nariui, H. K. Balučiui, 
p. Ramonas Karuža, Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sandaros pre- 
zidentas, nesenai išsiųstas Lietu- 
vių konferencijon į Stockholmą. 

Rusijos Parlamentas Svečiuose 
Pas Anglijos Parlamentą. 
Kiek laiko atgal Anglijos par- 

lamento delegacija atsilankė Pet- 
rograde, idant pasveikinus Ru- 

sijos tautos atstovus ir idant už- 
rišus artimesnius ryšius tarp tų 
dviejų tautu. Rusijos durna ir 

Valstybės Taryba nutarė laike 
velykinės pertraukos pasiųsti to- 

kią pat delegaciją į Londoną, idant 
sugrąžinus anglų parlamentui vi- 
zitą. Kaip suprantame iš kable-: 
gramo, Rusijos parlamento pa- 
siųstoji delegacija susideda iš aš- 

tuonių narių ir jų tarpe yra taip- 
gi lietuvių atstovas p. Yčas. 
Priėmus atydon, kad iš apie 500 
dūmos atstovų ir nuo Valstybės 
Tarybos pasiųsta tik aštuoti, o jų 
tarpan pakliuvo ir p. Yčas,—reik 
pripažinti, kad tai yta nepapras- 
ta ganbė, kuria Rusijos Dūma 

apdovanojo lietuvių atstovą. 
Bet ne vien tik garbė buti pa- 

siuntiniu j didžiausj ir seniausi 
pasaulio parlamenai. Lietu- 
viams iš to gali buti ir daug 
naudos, nes, esant Yčui nariu 
oficialės delegacijos, jam atsida- 
ro durįs prie įtekmingiausių An- 

glijos valdžios atstovų-ministe- 
rių. Iš to aišku, kokia pasidaro 
proga užtarti Lietuvos politiškus 
reikalus. 

Męs neabejojame, kad p. Yčas 
mokės tą progą tinkamai išnau- 
doti Lietuvos gerovei. Ištikro. 

jis jau ja ir naudojasi, kaip ma- 

tome iš kablegramo, išsiųsto 10 

d. gegužio iš Londono. Kable- 

gramas skamba sekančiai: 

Balutis, 
Chicago. 

Conference delayed. Met 
Yčas who is the member ofj 
special Russian parlamentary 
dele^ation in London. Toge-J 
ther we go to Paris and Rome 
where we shall visit Pope re- 

garding Lithunian affairs. 
I represent Central Committee 
and America. Eight members 
of parlamentary delegation of- 

ficially visited London. Yčas 
lectured on Lithuanian affairs. 

Protopopoff, the vice-president 
of the Duma and Gurko, the 
member of S o v i e t, špoke ex- 

pressing wishes that Lithua- 
nians return to free Lithuania. 

Karuža. 

Išvertus Lietuvių kalbon bus 
sekančiai: 

Balučiui, 
Chicagoje. 

Konferencija atidėta. Suti- 
kau Yčą, kuris yra nariu spe- 
cialės rus^ parlamentarės de- 
legacijos, pasiųstos j Londoną. 
Syikiu męs važiuosim į Pary- 
žių ir Rymą kur atlankysim 
popiežaų dėlei Lietuvos reika- 

lų. Aš reprezentuoju Centra- 
litų Komitetą ir Ameriką. Aš- 
tuoni nariai rusų parlamen- 
tarės delegacijos oficiališkai 
atlankė Londoną. Yčas laikė 

paskaitą apie Lietuvos reika- 
lus. Dūmos vice-prezidentas 
Protopopoff ir Valstybės 
Tarybos narys Gurko kalbėjo, 
išreikšdami velijimus, kad lie- 
tuviai sugrįžtų laisvon Lietu- 
von. Karuža. 

Kablegrame paminėta, kad Lie- 
tuvių konferencija, kuri žadėjo 
atsibūti i d. gegužio mieste 
Stockholme, tapo atidėta. Ati- 
dėjimo priežastįs nėra paaiškin- 
tos, bet reik manyti, kad ji tapo 
atidėta todėl, kad p. Yčas, bū- 
damas Rusijos parlamentarės 
grupos nariu, turėjo važiuoti 
Londonan ir todcl tuom pačiu 

laiku negalėjo buti Stockliolmc. 

Karuža atstovauja Ameriką, 
Dar yra viena r' visai aiški kable* 

gramo vieta, kurioj pranešama, 
kad p. Karuža atstovauja ne tik 
Amerikos lietuvius, bet ir Cen- 
tralinj Komitetą. 

Kokiu budu tas'galėjo atsitik- 
ti. tuoni tarpu męs, suprantama, 
negalime tikrai žinoti ir galime 
tik spėti. 

P-as Karuža jau buvo pasie- 
kęs Stockholmą, nes jo laivas 
turėjo atvykti Christianijon 29 
d. balandžio. Stockholme, kaip 
matėme iš pranešimų "Darbinin- 
ke," tuo i' laiku jau buvo ir kiti 
du amerikiečiai, Tautos fondo 
atstovai,—kun. Bartuška ir 'Dr. 
Bielskis. 

Iš to galima spėti, kad p. Yčas, 
važiuoja Londonan (o gal ir Pa- 
ryžiun bei Ryman) kaipo oficia- 
lis asmuo—Durnos delegacijos 
narys—ir todėl negali tuoia pa- 
čiu laiku atstovauti ir p'ivatišką 
Centralini Lietuviu Komitetą. 
Matomai susitarta su Tautos 
Fondo atstovaio, esančiais Stock- 
holme, ir pavesta p. Karužui, kad 
jis lydėtų p. Yčą Londonan ir 
kitur, kaipo reprezentantas atsto- 
vų. susirinkusių konferencijon 
Stockholman. 

Gal but, kad ir kitaip yra—da- 
bar neatspėsi, bet tuom tarpu tas 
ir nesvarbu. Svarbu yra tas. kad 
Lietuvos politiškas klausimas, 
ačiu Dievui, sparčiai eina aikštėn 
ir pradeda buti, taip sakant, pir- 
mos eilės klausimu Europos po- 
litikoje. 

Mes, lietiniai, nuo pat karės 
pradžios galvojome, kaip paju- 
dinus Lietuvos klausimą svar- 

biausiuose Europos centruose, ku- 
rie turės sprendžiamąjį balsą tai- 
kos konferencijoj. Tokiais Eu- 
ropinės politikos centrais, yra 
Londonas ir Paryžius. Ačiū ofi- 
ciališkai ir didžiai garbingai po- 
zicijai, kokią laike šios kelionės 
užima gerb. Yčas, Lietuvos rei- 
kalus galima bus perstatyti jtek- 
miilgiausioms Anglijos ir Fran- 
euzijos bei Italijos ypatoms—tų 
viešpatijų kabinetų nrnams. 

Ta> yra begalo svarbu ir naudin- 
ga. 

Atsilankymas pas Popiežių. 
Taippat lietuviams gali buti 

naudingas ir atsilankymas pas 
popiežių Ryme, ir dėlei sekančių 
priežasčių: 

i) Nors Vatikanas stengiasi 
buti pilnai neutrališku, vienok, 
kaip matosi iš germanu ir iš tai- 

1 v. I kminkų presos, jo užuojauta šiek- 
tiek yra palinkusi prie germanų 
—prie Austrijos su Vokietija,— 
ar gal Vokietijos "simpatijos" 
yra palinkę prie Vatikano (kaip 
ten nebūtų). Popiežius, mano- 

ma. bus vienas iš tarpininkų ka- 

riaujančių viešpatijų taikinime ir 

jo žodis, kaip matosi, galės turė- 
ti tulą svarumą ypač pas kaizerį. 
Jeigu to žodžio prielankumą ga- 
lima butų sunaudoti dabartinio 
sunkaus Lietuvos padėjimo pa- 
lengvinimui. arba Lietuvos poli- 
tiškojo padėjimo pagerinimui at- 

eityje—tai. suprantama, kad tas 

butų didžiai pageidaujama. 
2.) Apie Vatikaną Ryme yra 

susispietęs bene vienas iš stip- 
riausių lenkų politiškos agitaci- 
jos centrų. Pastaruoju laiku jsi- 
tikinome. kad lenkai lietuvių 
tautinį judėjimą ne tik perstato 
Vatikanui kreivoje šviesoje, bet 
tiesiog dergia. Jie stengiasi Va- 
tikanui, kaip ir kitiems, perstaty- 
ti Lietuvą, kaipo senobinę Len- 
kijos provinciją, kuri negali buti 
nuo Lenkijos atskirta, o visą 
Lietuvos tautinį judėjimą per- 
stato kaipo paprastas kelių "bun- 
tauščikų," litvomanų riaušes. 

Atitaisyti tokį lenkų intrigavi- 
mą, užkirsti kelią tolimesniems 
jų panašiems darbams yra geis- 
tina ir lietuviams naudinga. At- 
silankiusi pas popiežių lietuvių 
delegacija turės progą perstatyti 
Lietuvos tautinį judėjimą tikro- 
je šviesoje. 

Kiek tas .viskas pasiseks, pa- 
matysim vėliaus. Tuom tarpu 
galime tikėti^ sulaukti netolimoj 
ateityj ne tik žingeidžių, bet ir 
svarbių žinių. 

(Vėliausi numeriai laikraščio 
"Rieč" praneša, kad Dūmos de- 
legacija važiuos ir į Paryžių bei 
Rymą). 

margumynai. 

I MATO PABAIGĄ KARĖS. 
Į Londcn, geg. <j d.—Danu- laik- į rastis "Rebestifts Tindendc," po I mėnesio tyrinėjimo, sakosi suži- i noj^s, jog \ -kietijojc pradeda- ma tikėti, kad karę datęsti iki 1916 m. pabaigai nebus galima. Sitam tikėjimui pamatu, girdi, |yra tas. kad porcijos vokiečių I kareiviams sumažintos jau še- šios savaitės tam atgal. Mėsa vis eina mažyn, duonos duodama tik po 12 uncijų j dieną ir siun- timas maisto kareiviams iš namų esąs uždraustas, prisibijaut. kad Ipasauliškiams jo nepritruktų. Pabėgimai iš karės skaitlingi, bėga net oficierai. Socializmas 
tarpe kariuomenės baisiai plati- nasi. Dėlei be galo aštraus ap- siėjimo kareiviai pradėję disci- plinos nežiūrėti. Pritrukus ar- klių, prisiėjo sumažinti kanuolių ratų skaitlių. Bet šovinių ir gin- klų pridirbama baisios daugy- bės. 

Nors daugumas vokiečių laik- 
raščių. pasiekusių Daniją, rašo apie maisto kliūtis, bet "Koelni- sche Zeitung" už geg. 7 d. tvir- tina, kad "Nežiūrint visokių jie- 
patogumų Vokietija gali vesti karę dar ilgą laiką." 

KAREIVIŲ MAIŠTAS AU- 
STRALIJOJE. ^ 

Sidney, New South Wcles, kov. 
20 d. Vas. 14 d. Casulos stovyklos kareiviai sukėlė maištą, protes- tuodami prieš naujai įvedamas 
taisykles, sulyg kurių muštro'mo- kinimo valandos pailginta nuo 
30 valandų iki 40 valandų j savai- 
tę 

Apskelbus šitas taisykles, Ca- 
sulos stovykloj 5.000 kareivių atsisakė jas pildyti. Jie visi ap- leido savo stovyklą ir nuėję Li- 
verpoolio stovyklon, prikalbina 
savo pusėn dar 10.000 kitu. ii 
viso 15 tūkstančių kareivių nu- 
maršavo Sidney miestan ir ėmė 
gatvėse suirutę kelti—prekes nai- 
kinti. langus daužyti ir gerti, pa- leisdami degtinės bačkas ant že- 
mės. Policija neįstengė jiems ką padaryti; bet kaip jie šitaip nu- 
sigėrė, išsisklaidė, tąsyk policija juos apvaldė. Daugiaus kaip 1000 naujokų del šito maišto 
tapo nubausti už blogą pasiel- 
gimą. girtuokliavimą ir pasišali- 
nimą be leidimo. Keletas vadovų bus teisiami karės teismo. 

NAUJA MEDEGA POPIERAI 
DIRBTI. 

Nyksta giries, o labiausiai jos 
nyksta Amerikoj, nes jas baigSiS* 
naikinti spekuliantai, kuriems"*1 
nerupi krašto ateitis, jo nauda; 
spekuliantams rupi vien jų šios 
dienos pelnai, o krašto nauda 
visai nerupi. Jau dabar matyt 
pasekmės girui išnaikinimo. 
Viena iš svarbiausių girių išnai- 
kinimo pasekmių yra trukumas 
popieros laikraščiams ir kny- 
goms. Iki šiol medį popieros 
dirbtuvėms rūpino Kanados ir 
Skandinavijos girios, bet dabar 
ir tie kraštai pradeda eėdyti savo 
girias ir medžių tinkamų popie- 
ros di-bimui j kitus kraštus siun- 
čia vis* mažiau ir valdžios sun- 
kina išgabenimą tokios medegos. 
Todėl, noronis-nenoroms, reikia 
j ieškoti kitokios medegos, ku- 
ri prie popieros dirbimo užva- 
duotų medį. Amerikoj dabar po- 
pieros dirbtuvės mėgina medį 
užvaduoti žole Zacaton ir mėgi- 
nimas išduoda gana gerus vai- 
sius. Iš tos žolės padirbta po- 
piera yra drūta, stangi ir graži. 
Mėginimus veda dar toliau che- 
mikai Charles J. Brand ir Jason 
L. Merrill. 

Zacaton žole mokslišką bota- 
nišką vardą turi Epicampis mac- 

roura. Daugelis jos atmainų au- 

ga Texase ir Kalifornijoj. Šak- 
nis jau nuo seniai vartoja šluoti- 

zAS tr šepečių darymui, o pačią 
visai numesdavo, nes kaipo pa- 
šarą gyvuliai ėsti nenori. Iš 
Mexiko šepečių dirbimui į Jung- 
tines Valstijas gabendavo kas 
mitetai po 5 milijonus svarų žolės 
Tai popieros darymui galima bu- 

tų tos žolės daugiau gabenti ir ta 

ne tik šaknų. Ar iš Zacator 
žoles padirbta popiera tiks taip 
jau laikraščiams ir knygoins, ta/ 

tik vėliau pasirodys^ 



Parašė JURGIS SAVICKIS. 

LIETUVIAI PABĖGĖLIAI 
RUSIJOJE. 

(Tąsa iš pereito numerio). 

Kadangi pats Komitetas neperseniausia insikurė, 
tai tu aukų dar visai mažai. \ ienok, atsižvelgiant j 
tai, kari Lietuvoje (kaip sužinota; yra nepakantrus 
vargas ir net badavimas, tai "Švedų-Lietuvių Ko- 
miteto" pradėta dirbti nuo pirmos dienos. Atsiun- 
tus Centraliniam Komitetui iš Petrogrado lėšų, šve- 
dų tapo supirkta reikalingiausiu gyvenimui daiktų, 
rubų bei maisto, ir šis viskas švedų laivu nuplukdyta 
Lietuvos linkon. 

Daiktai ir pinigai (siunčiami Centralinio Ko- 
miteto) priduodami Vilniuje besidarbuojančiai- Lie- 
tuvių Draugijai. 

"Švedų—Lietuvių Komiteto" tapo deleguotas 
Lietuvon vienas didžiųjų Stockholmo laikraščių re- 
daktorius -dr. Soederberg'as, idant patyrus tenykštį 
gyvenimą, pasitarus .-u Vilniaus veikėjais ir viską 
pranešus Komitetui. I)r. Soederberg'ui sugrįžus iš 
Lietuvos, jo teikiamųjų žinių svarbiausias leit-moty- 
vas:—brangu,*) stoka rubų, sunkus Vilniaus Drau- 
gijos padėjimas. 

Stockholmo bus skaitoma dvi lekei j i apie lietu- 
vius. Tenykščio universiteto tūlas profesorius skai- 
tys apie senąją Lietuvą; antra—dr. Socierberg'as vie- 
šai praneš savo kelionės įspūdžius. 

Kiek žinau, apie Stockholmą Amerikos lietuviams 
nuodugniau praneš pats besidarbuojantis tenai Auk- 
štolis. Tat ir užbaigsim apie tai. 

"Švedų—Lietuvių Komiteto" adresas: Jonas Auk 
štolis. Birger Jarlsgatan 12, Stockholni, Svvęden. 

Lietuvių Centralinio Komiteto Friburge Šveica- 
rijoje įgaliotinio, adv. Stasio Šalkauskio, pranešama, 
kad tenai jau yra įsisteigęs Lietuvių Komitetas lietu- 
viams belaisviams šelpti. Komitetas susidedąs iš 7 
žmonių, kurių skaičiuje yra 3 Lietuvos lenkai, žymie- 
ji dvarininkai,—kunig. Puzyna, bar. Brunno\v'as ir 
p. G;iiiat' Pilsudzki. Šio Komiteto manoma taipojau 
įsteigti fili jas Berne, Ziuriche, Lozannoje ir Genevo;. 

Darbo Padalinimas. 

Kopenhagoje Centralinio Komiteto manoma umu 
laiku steigti į Stockholmo panašų Komitetą. Tuo 
tarpu įgaliotiniu nuo L. C. K. Kopenhagoje yra bera- 
us šiuos žodžius Jurgis Savickis. 

Savo, kaipo įgaliotinio, veikimą kiek konkrečiau 
galėčiau nustatyti šitaip: 

Kaip jau pažymėta, Stockholme "Švedų—Lietu- 
vių Komitetas" turi daugiau darbo su Lietuvos ra- 
miaisiais gyventojais,—persiunčiama jiems laiškai, 
priduodami pinigai, daiktai, šelpiami. Kopenhagoje 
gi bus daugiau sukoncentruoti lietuvių belaisvių rei- 
kalai. 

Užtai visų, kieno turima siųsti laiškas, dovana, 
knyga, pinigas, skiriami Lietuvos ramiemsiems gy- 
ventojams, ar pabėgėliams, meldžiama siųsti Stock- 
holman, arba Petrogradan; tų, kieno turima reikalo 
su lietuviais, nelaisvėje esančiais, meldžiama kreipties 
Kopenhagon. 

Čia bus sujieškomi lietuviai belaisviai (be žinios 
pradingę kareiviai)—reikia nurodyt pavardė, vardas, 
pulkas bei rata. 

Bus renkamas visų lietuvių belaisvių sąrašas bei 
žinios apie juos. Medžiagos tikimasi gauti iš Sekci- 
jos Petrograde, iš Amerikos ir kitur atsilėpsiant, pa- 
galios paskelbus žinią tarp pačių lietuvių belaisvių, įvairiuose lageriuose esančių (tokių lagerių yra virš 
400). 

Nuo belaisvių ateina daug laiškų, kuriuose guo- 
džiamas! a;>ie nežinia kur pradingusiuos karės laiku 
gimines bei artimuosius. Tat bus sujieškoma belais- 
viams reikalingi žmonės. 

Gaunama taipojau vienas-kitas belaisvio laiškas, 
kuriame prašoma atsiųsti džiovinių, tabokos, rubų, 
pinigų, ar kitko panašaus. Šitie prašymai bus ypa- 
tingai tenkinami sulyg visų išgalių. Siuntinio, ar pi- 
nigų gavimas bus kontroliuojamas (o kartu ir doku- 
mentaliai patikrinamas), gaunant iš belaisvio korčiu- 
kę su jo paries parašu. 

Bus persiunčiami laiškai belaisviams, o taipojau 
belaisvių laiškai Rusijon, ar Amerikon siunčiami. Tą 
darbą varo dabar vietos Raudonas Kryžius. 

To darbo dėlei ėsu autonomiai prisidėjęs prie vie- 
tos rusų Raudonojo Kryžiaus, kurio tame turima daug žinios ir įgudimo. 

Antras mano, kaipo įgaliotinio, užbrėžtasis tik- 
slas—tai svetimų tautų apie Lietuvą informavimas,— 
kitaip sakant, korespondencijos Biuro tvėrimas. 

Nekalbant apie svetimuosius, patiems jau susi- 
žinotų, orientuotų yra daug <as nuolat pasisakyt. 

Svetimuose laikraščiuose neretai atsitinka žinių, netikrų bei tendencijinių—jos privalo buti atitaisytos. 
Svetimtaučiams tai jau tikrai yra kas» skelbus. 

Kiekviena, nors trumpa žinia, suprantamu buriu sve- 
timtaučiui parašyta, gal but naudinga ir gal turėt reik- 
šmę. 

Pirmučiausias dalykas, paskleisti žinių svetimtau- 
čiams, kaip dabar lietuvių gyvenama, bei kas jų ti- 
kimasi. Toliau privaloma platinti žinių apie Lietu- 
vos praeiti,—apie jos atsibudimą, kulturą. Pagalios lietuvių menas,—tyrasis ir žmonių. 

Pirm visako norima informuoti dažnojpis recen- 
zijomis, straipsniais ir atsišaukimais tas šalis, kuruo- 
se lietuvių jau nuo dabar insigyvcnta, būtent—Švedi- 
ją, Daniją, Šveicariją, Angliją, kad Lietuvos egzista- vimas ir siekiai tų šalių tautinėj sąmonėj tikrai įsi- 
skiepytų. (Ameriką apleidžiu, dėlto, kad ten nuo pa- čių Amerikos lietuvių išgirstinas žodis). 

Kad ir tolimesnias šalis pasiekus, manoma spauz- dinti jvairiomis kalbomis atskirus straipsnius—bro- 
šiūras, kurios bus siunčiamos j daugelio svetimų laik- 

•> Pavyzdžiui, degtukų dėžutė 3 kap., batai 30 rubL, 

ramčių redakcijas. Šios brošiūros gal but sunaudoja- 
mos kaipo medžiaga stripsniams, arba ištisai spauz-' 
dinamos laikraštyje. 

tš pasakyto aišku, kad čia ne vieno ir nc vienu 
darbas, čia turi buti visos tautos atspindys,—žodis. 
Čia tik pradžia. 

Kadangi yra begalo svarbu žinoti, kuo gyvena 
šioj valandoj Amerikos lietuviai, tat meldžiama visu 
laikraščių bei knygų leidėjų, nedarant jokio skirtumo 
>u pakraipomis, siųsti savo leidinius korespondencijos 
tveriamai! Biuran Kopenhagon: "Jurgis Savickis. 
Xorrc Sogadc St. th. Kobenhavn, Denm&rk". 

Taipojau meldžiama kreipties su visokiais už- 
klausimais bei reikalais, liečiančiais Draugijos gyve- 
nimą. Viskas, kas bus mano kompentencijoj, mielu 
noru patarnausiu. 

Iš to visko, ką esu pasakęs, gal kilti kai kurie 
sumanymai bei išvados. 

Lietuvos vargas didelis, jos žmonių gyvenama 
sunkiai, tat čia ir neprisieina ilgai svarstyti bei įkyriai 
šaukti: "Aukaukit. aukaukit." Čia ir taip kiekvieno 
nujaučiama valandos svarba, kiekvieno bus daroma 
tas, ką jam leidžia išgalė, ką jam vidaus br.lsas lie- 
pia. 

Aš tik norėčiau prisimint apie mažesnės vertės 
dalykus, greičiau praktikinj pabudį turinčius, būtent, 
—daugelis bus siunčiama laišku iš Amerikos tėvynėn, 
bet užklydus laiškui (nevokiškai parašytam) Stock- 
holman, o iš Stockholmo Petrogradan, ar negeriau 
iškart jj išleisti iš Amerikos sutvarkytą. Ar never- 

tėtu kaip ir koki skyrių tam reikalui padaryti prie 
dabar esančių lietuvių Draugijų Amerikoje. 

Antra, jau esu minėjęs, kad stoka mums knygų. 
Čia dar kartą norėčiau tą pabrėžti bei atkreipti domą 
j tai, kokių bus šių knygų skaitytojų, būtent kokia 
bus auditorija. Lietuvis belaisvis, pabėgėlis, "prūsas" 
ištremtasis, kareivis ligoninėje begulįs—kiekvienam 
ilgos, liūdnos valandos—kiekvieno bus godžių-go- 
džiausia skaitoma knyga. Knyga bus branginama, 
taps evangelija. Mes turim tų žmonių sielos pakili- 
mą jos apijautrinimą sunauduoti ir rimtai pagalvoti 
kaip šiems visiems padėjus. 

Mes Rusijoje knygų nei už pinigus neturime. 
Tarpe jųsų atsiras nevienas, kuris mielu noru pavęs 
šiam reikalui vieną-kitą knygą. IJet žinom, kaip sun- 

ku žmonėms!*«u mažu knygų skaitliumi turėti reika- 
lą, su jų persiuntimu, laiško rašymu etc. Geras no- 

ras niekais nueis. Ar nesudarius nuolatinią žmonių 
kuopą knygoms rinkti, su nuolatine iniciatyva, para- 
ginimu bei knvgų rinkimu, pridavimu. 

Vienas kitas Amerikos gyventojas panorės su- 

daryti lietuviams belaisviams "dėžę." ar pavesti šiam 
reikalui kiek pinigų. Tat ar nesudoravus tarp Ame- 
rikos lietuvių tą rinkimą belaisviams "dėžių" bei pini- 
gų. Bauneatsisakys—reikia tik kad kas užmintų, kas 
tuo darbo sutvarkymu užsiimtų. 

Žinom, koks Lietuvoje likusiems gyvenimo bran- 
gumas. Jiems stoka rūbų, stoka ir šiaip jau kasdien 
variuojamų produktų. Taigi kur daugiau surastum 

žmonių, kaip ne Amerikoje, kurie nesigailėdami, idant 
Lietuvoje likusius žmones aprčdžius sumestų visai ge- 
rų rubų gal but didelį skaitlių? 

Kas svarbiausia pradėjus dirbti, pradėjus pačiam 
gyvenimui nurodinėti, daug kas aiškiau apsibrėš, o 

dabar piešiu kaip. ir lėtus, kontūrus tikėdafnas, kad ir 
dabar jie šį tą jums padės. Toliau bendrai dapiešime 
visai gal but gerą vaizdą. 

Svarbių svarbiausis šios dienos reikalas—tai abel- 
nai "savo" pinigo sudarymas. Jis reikalingas šer^lie 
nuo vargo apginti musų brolius, bet jis bus dar dau- 
giau reikalingas musų rytojui. 

Mes nežinom, koki* mus laukia ateitis. 

Musų šalis išnaikinta. Žmonės įvargę, žmonės 
po pasaulj išblaškyti. Kiek žlugo kovoje. Tautiečių 
dalis rado diionos Rusijoj. Bet ir juos manoma iš 
ten toliau gabenti. Jaisiais manoma Sibirą kolioni- 
zuoti. Tam tikra kolionizavimo žinyba Rusijoj dir- 
ba išsijuosusi. Duodama norimtiems žemės, ragina- 
ma važiuoti, siunčiama. Ne vienas jau iš pabėgėlių 
Sibire gyvena. Po svetimu šaltu dangumi, tarp sve- 

timų, nepažįstamų žmonių. 
Vilniuje, Kaune ir kitur pasirodė "Zeitungai," 

pasiryžę "nešti šin kraštan vokiečiu kulturą"... 
Mes galim žlugti svetimo gaivalo u/stelbti. 

jei ne dabar, tai kuomet mes prisirengsim, kad 
savo žemę išlaikius—didelę audrą sutikus—tėvynę 
laisvą išvydus? 

Išties išganinga mintis kjlo tarp Amerikos lietu- 
vių emigracijos:—tasai visuotinas duoklės mokėjimas, 
kad sudarius Tautos Iždą. Taip, mes visi mokėsim. 
Rodoma į žydus. Stebėtinai daug jie pajiegia tame. 
Kaip dabar atsimenu, Rusijon pabėgėliams suplukus, 
rudenyj, viename Rusijos dideliam mieste (Nižny- 
N'ovgorod) žydų iškilmingai tapo nuspręsta:—"idant 
pabėgėlius žydus aprengus, sumokėti kiekvienam po 
7% nuo savo uždarbio"... Mes, savo sermėgų—apy- 
kakles pastatę netikėjom, "dvijom" ir šiepėm: "Žy- 
das žydu ir liks. Na. ka tu čia. Juokai!" Bet koks 
musų buvo visų nusistebėjimas, kuomet tas "žydas,'" 
ta socialė įstabi >lcrudzdė—pradėjo vilkti tuos 
rubus etc. Nejučiomis kiekvieno nutarta buvo pasi- 
mokyti. 

Tvirtai tikėsim, kad ir mes tą pajTegsim, ne vien 
tik "galiuniečių" spyriami, bet patvS sau jliepę. Patys 
sau ponais busim. 

Jusų iniciatyva—jus ir vikdinkite toliau. O mes 
mokėsim visi, ir Rusijos ir kiti lietuviai privalom 
mokėti. 

v 

Tat, kol laikas, dirbkim. 

Tiesa, ateitis žiuri sfinkso akimis, bet mes žinom 
taipojati, kad žodis: "tur buti! taip bus!" stebuklus 
daro. 

Kol ne vėlu—visi buriu! Mes privalom stisižiu- 
rėt, savo.pajiegas susitart ir su tikromis skaitmenimis 
ir tikrais faktais grįžti tėvynėn. 

Tat, visi talkon—visi išvien! Ugnies dar mes 

turim. 

UŽBAIGA, 

"Dienine Vaikų Globą." 
"Kas tai per naujas paukštis?" 

—paklausite. Niekados apie jį 
negirdėjote? Nieko apie tai ne-i 
žinote? 

Xa, tai paklausykite,—geriaus 
sakant, paskaitykite. Tai yra 
vardas draugijos, susitvėrusios 
Chicagoje,—berods, pirmos to- 
kios draugijos tarp lietuvių Ame- 
rikoje. Ką ji daro, koks jos tik- 
slas? Jos darbas ir tikslas aiš- 
kus iš jos vardo—ji globoja vai- 
kus dienos laiku. 

P-nia M. Viskoškienė, tos 
draugijos narė, praneša mums 

apie ją sekančių dalykų: 
''Pereitų metų vasarą—rašo p. 

Viškoškienė,—keletas Chicagiečių 
moterų susiėję, pradėjo kalbėtis 
apie vietinius Chicagos reikalus. 

į žinoma, moterįs atkreipė dides- 
Į11 ę domą ir tuos reikalus, kurie 
joms, kaipo moterims, yra arti- 
mesni. Jos pastebėjo, kad męs 
turime draugysčių, kurios moka 
pašalpą, vyrui susirgus. Tai yra 
didelė pagelba moteriai ir jos 
vaikučiams, kuomet jų duondavis 
negali duonos uždirbti. Męs 
taipgi turime didelių organizaci- 
jų, kurios išmoka našlei pomirti- 
nę, jos vyrui numirus—tas taipgi 
yra begalo geras dalykas, nes li- 
kusi su vaikais nešlė bent tuom 
tarpu gali nusivaikyti nuo savo 

durų vargą-skurdą. 
Bet-gi yra dar ir kitokių reika- 

lų. Pavyzdžiui, kas bu va su to- 
kia našle, kuri, mirus vyrui, pasi- 
lieka su krūva mažų našlaičių? 

Pomirtinės, gautos iš organi- 
zacijų, neilgam užtenka, o vė- 
liaus reik pačiai sau pasirūpinti 
pragyvenimą ir užpelnyti duoną 
savo vaikučiams. 

Nelengvas tai darbas, ypač 
kuomet moteris lieka su mažais 
vaikais. Ji galėtų uždirbti, bet 
kas rūpinsis vaikais, kuriuos reik 
namie palikti? Tankiai, jeigu 
yra vyresnių vaikų, jie mažes- 
niuosius daboja. Iš to buva vi- 
sokių nelaimių—susižeidžia, už- 
simuša, ant gatvių juos suvaži- 
nėja, gaisrą namuose padaro, ap- 
sinuodija kuom nors ir t. t. ir t. 
t. Laikraščiai kasdien pilni to- 

kių atsitikimų. 
Kitą kartą pas geraširdę kai- 

mynką už primokėjimą motina 
gali palikti savo vaikus, kol ji 
darbą diubtuvėj dirba. Šiaip ar 

taip imsi, vaikučiai auga be tin- 
kamos priežiūros, o motinos pa- 
dėjimas tikrai sunkus. 

Taigi chicagietės moterjs, visa 
tai apkalbėję, priėjo prie išvados, 
kad reik kas nors daryti. Reik to- 
kioms motinoms-našlėms, paleng- 
vinti uždarbiauti ir pasirūpinti tu 
kūdikių padėjimų. 

Jos žinojo, kad tarp kitų tautų 
yra draugijų, kurios šitą reikalą 
aprūpina. "Yra tam tikros drau- 

gijos, kurios užsiima tokių kūdi- 
kių pridabojimu, kol jų motinos 
dienos laiku darbą dirba dirbtu- 
vėse, ar ofisuose. Tokios drau- 
gijos turi savo namus, kur vaikai 
yra tinkamai prižiliromi specialis- 
čių nursių, kur tuos vaikus net 
ir šio-to pamokina. 

Šitokių įstaigų pradžia yra ki- 
lusi bene Vokietijoj, kur žino- 
mieji "kindergarten" (vaikų dar- 

ža:) ir Froebe'lio systema yra 
plačiai pagarsėjusi. Pastaraisiais 
laikais ir Amerikoj panašios vai- 
kų globojimo jstaigos dikčiai 
pradėjo platintis. \*ienam tik 
Xe\v Yorke, sakysim, yra ioj 
tokios įstaigos. Viena iš jų taip 
didėja, kad šiuom laiku užima, 
savo reikalams net septynių aug- 
štų namą. 

Chicagoje tokios draugijos irgi 
žymiai auga—jų jau yra apie ke- 
turios dešimtįs. Tokios draugi- 
jos Chicagoje turi taip didelį pa- 
sisekimą, kad anot vienos moters 
išsireiškimo, "net dyvai. kad pas 
mus vaikai per langus neišsi- 
skverbia." 

Dideliuose industrijos centruo- 
se be jų negalima apsieiti. 

Taigi ir Chicagos lietuvės su- 

manė tokią vaikų dieninės glo- 
bos draugiją įkurti. 

Sumanyti lengva, bet ištesėti 
daug sunkiau. Tokios draugijos 
užlaikymui reikalingos lėšos, ir 
nemažai. Musų moterį* vienok, 
ėmėsi darbo, ir per visus metus 
energiškai darbuotasi. 

Būrelis moterų, priešakyje su 
savo prezidente p-nia A. Zimon- 
tiene, rado- daug užuojautos ir 
pritarimo pas visus Įžymesnius 
vietinius veikėjus. Vieni prisi- 
dėjo darbu, kiti pinigais, treti pa- 
tarimais. Rasta užuojauta ir 
tarp amerikonų, ir pusėtinas jų 
skaitlius yra šios draugijos na- 

riais-remėjais (Rėmėjas moka du 
doliariu j metus draugijom išrlan: 
nekurie amerikonai įnešė daug 
didesnes sumas,—pavyzdžiui, J. 
Rosen\vald įnešė $100.00). 

Taip musų moterims besidar- 
buojant, sumanymas žymiai pir- 
myn pastūmėta. Parūpinta pra- 
profesionalė lietuvaitė 11 u r s ė 
vaikų prižiūrėjimui ir šio mėne- 
sio 20 d. "Dieninės Vaikų Glo- 
bos" draugija atidaro savo tą 
prieglaudėlę namuose po num. 

829 \V. 33 rd place. Nuo šios 
dienos moterjs, turinčios eiti dar- 
ban ir neturinčios su kuom savo 

vaikų palikti, gali juos pavesti 
žios "Globos" priežiūrai už pri- 
mokėjimą io centų į dieną. Už 
tą mažą atlyginimą, kūdikis bus 
prižiūrėtas, pavalgydintas ir ap- 
rūpintas, o motina ramiai galės 
savo darbu užsiimti, žinodama, 
kad jos vaikučiai yra rūpestin- 
goj ir tinkamoj globoj. 

Chicagos moterjs yra kviečia- 
mos atsilankyti į minėtą globą 
pasižiūrėti, kaip reikalai yra ve- 

dami, ypač moterįs, kurioms reik 
panašiu "Globos" patarnavimu 
pasinaudoti. "Dieninės Vaikų 
"Globos" draugija taipgi geidžia 
įgyti daugiaus narių ir narių rė- 

mėjų. Piniginę pašalpą reikia Į 
siųsti, ar"ba platesnių informaci- 
ų reikalauti nuo "Globos" preziden- 
tės p-nios A. Zimontienės (3252 
So. Halsted st.,), arba nuo jos 
sekretorės, p. M. Damijonaitie- 
nės '901 W. 33rd st.)—abidvi 
Chicagoje. 

Be abejonės, tai yra vienas iš 
didžiai pagirtinų darbų, už kurį 
reik duoti musų moterims didelį 
kreditą. Podraug reik tik palin- 
kėti, kad jų šis geras darbas butų 
pasekmingiausis. 

Ar Ištikrųjų Nevisai Tautiškas? 
"Lietuvos"' nuni. 18-me tūlas 

"Senas SLA. Narys Tautininkas" 
''mano, kad 'tautiškas' Susivieni- 
jimas nevisai tautiškas." Šitai 
jis stengiasi prirodyti visa eile 
argumentų. Atsakysiu j tuos ar- 

gumentus ne del p. "Seno SLA. 
N'ario Tautininko," kurio po tuo 

žiursteliu-pseudonimu neįžiūriu, 
bet tik del to, kad jo straipsnis 
tilpo rimtame tautiečių organe 
'"Lietuvoje." Nuoseklumo dėlei 
atsakymus paskaidysiu j punk- 
tus, pagal p. Tautininko užmeti- 
mus ir argumentus. 

r.—Autorius sako: "išpultų sių- 
sti (jo straipsnį, V. k. R.) į "Tė- 
vynę, bet siunčiu jūsų laikraščiui, 
todėl, kad manau, jog "Tėvynė" 
netalpins, o jei ir patalpintų, tai 
su visokiais sau patinkamais pa- 
taisymais..." Bloga yra vien ma-ji 
nyti;. reikia persitikrinti. P.! 
Taut..—jei jam ištikrųjų rupi į 
SLA. pakraipa, organo dvasia ir 
tt., neturėjo teisės kreipties į kitą j 
laikraštį, kaip tik į savo organi-j 
zacijos organu. Fersitikrinęs-gi, j 

kad organas neduoda jam vietos, 
auba kad redakcija iškraipo min- 
tis, butų turėjęs teisę j ieškoti sau 

satisfakcijos kituose laikraščiuose. 
Dabar-gi p. Tautininkas pasirodė 
ano Pilypo Kanapin>ko rolėje. 

2.—Sakoma, kad "gink Dieve 
tautietis kį-nors parašytu "Tėvy- 
nėn" apie "kairiuosius" (kaip da- 
bar pasirodo) redaktoriaus drau- 
gus, tai gali net editoriališkų pa- 
barimu sau susilaukti." Čia p. 
Tautininkas, kaip ir visame 
straipsnyje, neprirodo. kur ir ka- 
da teisingam, tautiečio straipsniui 
kadir apie "kairiausiuosius" re- 

daktoriaus draugus buvo atsaky- 
ta "Tėvynėje" vieta, jei tokie 
straipsniai neišeidavo iš Iaikrašti- 
įio padorumo rubežių ir jei juose 
lebus partyvumo ir netolerancijos 
Ivasios. "Tėvynės" redaktoriui 
draugais yra tie, kas yra draugais 
Susivienijimo ir lietuvių: ir "Tė- 
vnės" redaktorius, kas jis nebu- 

itį. privalo turėti draugų ir kai- 
"ėje ir dešinėje, jei jis nori, kad 
o darbas neštų organizacijai naudą. 

3-—"Tėvynėje" neįėjo j madą, 
"kad SLA.—tai. girdi, esąs ne 

tautiška organizacija, bet par- 
tyviška.".. 1 štikrųjų, nenoriu už- 
gauti |>. Tautininko, tačiaus turiu 
pasakyti, kad jis tuos žodžius ra- 

šė. tur buti, nusiminimo dvasioje, 
todėl ir pripasakojo neteisybių. 
"Tėvynėje" dar niekur nebuvo ir, 

|tur buti, niekados nebus pasaky- 
Ita, kad SLA. yra ne tautiška or- 

ganizacija, t iik "Tėvynė" žodį 
"tautiškas" supranta kiek plačiau, 
negu p. Tautininkas. Musų nuo- 
monė SLA. yra "nacionalė (na- 
tional) organizacija," bet ne "na- 
cionalistiška (nationalistic) orga- 
nizacija"; SLA. yra paremtas pla- 
čiais tautystės bet ne partijinio 
šovinizmo pamatais.' Susivieniji- 
mo "bepartyvumą" dabartinėje 
musų partyviškų imtynių gadynė- 
je nustatė ne "Tėvynė," ne tas p. 
Tautininko nekenčiamas Račkau- 
skas "su kairiaisiais" (kaip dabar 
pasirodo) draugais, bet SL,\. Pil- 
domoji Taryba; ji. remdamos 
SLA. įstatymais ir tradicija, nu- 

statė SLA. poziciją savo suvažia- 
vimų rezoliucijomis, kurių ''Tė- 

vynėje" reikia laikyties. 
4.—L. Š. Fondą p. Tautininkas 

visai nevykusiai čionai prijungė. 
Ir tautiečių spauda nemažiau be- 
partyvišku fondu rokuoja Liet. 

Gelbėjimo Fondą, nors ištikrųjų 
nei vieno, nei kito negalima to- 
kiais vadinti, nes ir vienas ir kitas 
yra partijų žmonių globojami ir 
kontroliuojami. 

5.—Ištikrųjų, butų juokinga, jei 
SLA. ir šiandien butų tokiu pat, 
kokiu jis buvo 15 ar 30 metų tam 

atgal. Pirm 30 metų pabudusių 
lietuvių tikslu buvo prikelti savo 

miegančius brolius; tuo tikslu net 
ir bedieviai organizavo parapi- 
jas; paties SLA. vienas pirmųjų 
tikslų buvo remti parapijų or- 

ganizavimo klausimą. Tas klau- 
simas nuėjo į šalį. nesa kiti juo 
ėmė rupinties. Taigi jei lietu- 
viams parapijos nešė ir neša blė- 
dj, arba naudą, tai tos blėdies, ar- 

ba naudos kaltininku buvo savo 
laike ir SLA. Pirm 15-kos metų 
Susivienijime kunigai norėjo už- 

valdyti visa ką,—kilo atbundan- 
čios lietuviuose pažangumo dva- 

Isios, pasipriešinimas ir vienas pir- 
mųjų tuo kart SLA. tikslų buvo 
kova su kunigais prieš jų užma- 
čius. Ir tas klausimas iš Susi- 
vienijimo jau nuėjo j šalį, nesa tą 
kovą dabar veda kitos musų įstai- 
gos, kaip tai—musų spauda ir 
įvairios organizacijos. 

6.—1910 ir 1911 m. križį p. Tau- 
tininkas nevisai vykusiai tenu- 
šviečia. Arba jis nesupranta to 

dalyko, apie kurj kalba, arba ty- 
čia aiškina j j išvirkščiai. Jis sa- 

ko, jog "socialistai" tais metais 
"gręsė išversti SLA. iš tautiškojo 
kelio" ir kad socialistai "užsispy- 
rė išknisti iš-po jo tautiškus pa- 
matus, o jų vieton pastatyti savo 

socialistiškus internacionališkus 
pamatus." Lengva yra pasakyti, 
bet to neužtenka. Ne vieni so- 

cialistai čia buvo kalti. Čia buvo 
kalta visa gugščiau kįlanti lietu- 
viuose ir-gi pažangumo dvasia, 
•kuri gal tik peraštrioje formoje 
apsireiškė socialistuose. Juk tuo- 
kart didžiausic ginčai buvo del 

referendumo, kurs dabar susivie- 
nijime yra daug praktiškiau var- 

tojamas* negu pas pačius socia- 
listus jų organizacijoje. Antras 
dalykas—j vedimas apdraudos 
laipsnių j vietą paprastas "grabo- 
rinės pomirtinės,"—tas naujas 
liaudžiri dalykas, sujungtas su 

pakėlimu mokesčių, vedamas ga- 
na aštriai, negalėjo pereiti nepa- 
stebėtas. Jei tuo pasinaudojo ke- 
letas (?) socialistų (ar neva-socialis- 
tų). tai tas nereiškia, kad visi so- 

cialistai "kniso tautiškus pama- 
us" ir bruko "internacionališkus." 

7.—Nežinojau p. Tautininką 
daug pasidarbavus 1010 ir 1911 
metais ir paskui, kuomet susivie- 
jimui gręsė pražuvimas. Taėiaus 
.reikia tikėti jo žodžiams. 1911- 
1912 metuose, kuomet per ištisus 
metus prie SLA. teprisirašė 74 
nauji nariai, išgibraukė-gi suvirs 
6.000 ir mirė bene 84—tuo kart 
•coliais atvejais "Tėvynėje" šauk- 
tasi i senuosius ir darbščiuosius 
narius, kad stotu pagalbon, kad 
paremtų savo pečiais griūvantį 
iuulinka! Kur tau! Nei vienas 
neatsiliepė, ir taippat ne vienas 
hi pasityčiojimu sakė, kad "iš 
SLA., girdi, jau išėjo A great 
big jokė..." Tuo kart ir p. Tau- 
tininkas tupėjo, lyg žiurkė po 
šluota. 

Dabar-gi, kuomet SLA., laike di- 

-— 

deliausių politiškų suiručių mūsų 
visuomenėje, prirašo kas bertainis 
po 900 naujų narių, p. Tautinin- 
kas atkišo savo pečius ir užtraukė 
Jeremijos lamentaciją "prie Baby- 
lono upių.".. Taipgi didelę ne- 

teisybę p. Tautininkas pasakė, 
tvirtindamas, kad SLA. kriziuose 
ir "bėdoje" "Visados gelbėjo ir 
gelbsti tautininkai,"—1911 ir 1912 
metuose iš senesniųjų tautininkų, 
p. Tautininko tvpo, beveik niekas 
nepajudino pirštu tam, kad pri- 
gel'bėjus SLA. ginti ir apsaugoti. 
SLA. organą ir jo redaktorių per 
2 ar 3 metus niekino, purvino ir 
šmeižė socialistų spauda, bjau- 
riausias agitacijas vedė kunigai,— 
bet nei p. Tautininkas, nei kas 
kitas tuo kart nepakėlė savo bal- 
so, nepasirūpino tautiško susivie- 
nijimo likimu. Li, p. Tautinin- 
ke, kur sveikas buvai tuo kart? 
Ar sveikam suskaudo širdį, kad 
dabar SLA. organo redaktorių 
pasiliauta šmeižti ir pačią orga- 
nizaciją jau pradėta gerbti? Tai- 
gi del Dievo malonės nekelk Tam- 
sta tų "fermetacijų, svyravimų ir 

krypimų," duok ir.iijų milžinui 
augti ir stiprėti, duok jam už- 

augti j tokią spėką, prieš kuri.-} 
nusilenktų visa. kas nėra tautiš- 
ka. 

8.—Fermentacijų pavyzdžių p 
Tautininkas j ieško pereituost 
dviejuose metuose. Pirmas pa- 
vyzdys—Račkausko rezignavima* 
iš tautininkų fondo!... [ šito sa- 

vo pasielgimo motyvus dabar ne- 

sigiliusiu, jie buvo paaiškinti ma- 

110 rezignacijoje, paskelbtoje "Tė- 
vynėje" ir kituose laikraščiuose 
Tas rezignacijos pasekmes orga 
uizacijai, kuriai Račkauskas tar- 

nauja, dabar vertinti peranksti, 
jasNapvertins ateitis. Cia tik pa- 
sakysiu, kad pirm rezignacijos ii 
abiejų fondų gana ilgai svarsčiai 

tą žingsnį, teiravausi savo sąžinė: 
ir artimųjų mano draugų (n< 
'kairiųjų," pastebėsiu p. Tautiniu. 
*:o nuraminimui). Antrą pa vzdj 
p. Tautininkais išgalvojo ir atsi- 

prašau' storai primelavo. Melas 
yra šituose žodžiuose: „'Tėvynė 
nei žodžiu neskaitė reikalingu už- 
siminti apžvalgose apie atsitikimą 
ne tik svarbų ir žymų, bet susi- 
vienijimui artimą—Čia p. 
Tautininkas kalba, kad "Tėvy- 
nės" redaktorius nieko "Tėvynė- 
je" neminėjo apie tautininku su- 

važiavimą Phila. i d. sausio 1916 
m. Ištikrųjų-gi buvo taip: "Tė- 
vynė" suvažiavime turėjo savą 
•korespondentą; "Tėvynėje" tilpo 
įžangos straipsnio vietoje pilnas 
suvažiavimo ir jo nutarimų pp- 
rašymas. Kam-gi tad p. Tauti- 
ninkas prasimano? Nejau tai 
pridera vyrui, kuris sakosi per 15 
metų nešęs ant savo pečių susi- 

vienijimą.' Juk-gi prasimanymais 
nepridera kovoti kadir su tokiais 
žmonėmis, kaip kad susivienijimo 
redaktorius. 

9.—Siu metų rinkiminės agita-* 
cijos klausime "Tėvynė"' taip pa- 
sielgė, kaip matė reikalingu. Jei 
tautininkai 1910, 1911 ir 1912 me- 

tuose buvo tokios agitacijos prie- 
šininkais; jei dar Baltimore's Sei- 
me tuli jų bandė neįleisti A. B. 
Strimaičio j SLA. Sekretoriaus 
ofisą, vien remdamiesi panašiais 
lapeliais, kurie buvo nežinia kieno 
už Strimaitį sufabrikuoti,—tai jie 
neturėjo moralės tiesos patįs da- 

ryti tai, už ką baudė ir už ką pei- 
kė kitus. Pagaliaus, agitacijos 
klausime "Tėvynė" vienodai atsi- 
nešė į visus, į "draugus" ir i "ne- 

draugus." nesa "Tėvynei" vis: 
SLA. nariai buvo ir yra lvgųs, nors 

to nemato ir nenori matyti p 
Tautininkas... 

Prie kitų argumentų, kurių tik- 
slu yra nušviesti Pildomosios Ta- 

rybos elgimąsi, neturiu ką saky- 
ti. nes nesmi P. Tarybos įgaliotas 
už ją kalbėti, bent prieš p. Sen? 
SLA. N'arį Tautininką. 

Sa pagarba 
V. K. Račkauskas. 

KLAIDOS ATITAISYMAS. 

Pereitame "Lietuvos" numery- 

je, formas belaužiant, padaryta 
nemaloni klaida: Korespondencijų 
skyriuje viršui korespondencijos 
iš Philadelphijos padėta antrašas 

"Iš New I'hiladclphia, Pa.", o 

lugščiau korespondencijos iš Xe\v 

Philadelphijos, padėta, "Iš Phila- 

delphijos, Pa." Tie du antrašai 
stovi ne savo vietose. 



POLITIKOS SAVAITĖ. 
Ar liks Roozeveltas repub'.iko- 

nų kandidatu?—Vos trims sa- 

vaitėms laiko tebelikus iki repub- 
likonų konvencijoj '<nr' prasidės 
7 d. birželio Chivagoje, viršminė- 
tas klausimas yra svarbus nc tik 

pačiam Roozeveltui, het ir repu-b- 
likonų partijos vadams. 

Anjį dien padaryta "cxaminas' 
Suv. Valstijų kongrese tarp kon- 

gresmanų ir senatorių, idant suži- 

nojus kokiam kondidatui jie lab- 

jausiai pritaria. Pasekmės buvo 

žingeidžios. Daugiausiai balsą ga- 
vo M r. Hughes (ištark: H jus), 
Suvienytų Valstijų augščiausio 
teismo teisėjas. I"/. jj paduota 
net 90 balsų suvirsimi, kuomet už 

Roozeveltą paduota tik keliolika 

balsų. 
Jeigu taip butų ir Chicagos kon- 

vencijoj, tai Hughes butų lengvai 
išrinktas kondidatu, nors jis, ma- 

tyt, to ir nenori, nes iki šiolei 

griežtai atsisakinėja. 
Hughes būva pirmiaus N'eu 

Yorko valstijos gubernatorium. Jis 
yra progresy viekas i c labai gabus 
žmogus ir. be abejonės, tiktų ne 

tik republikonams, bet ir buvu- 
siems Roozevelto progresistanis. 
liet jis, kaip minėta, griežtai nuo 

kandidatūros atsisakinėja. Jis yra 
tos nuomonės, kad Aug.šciausio 
Teismo narys neprivalo kištis Į 
partijinę šios šalies politiką, nes 

teismas yra ir privalo buti augš- 
čiaus visų partijų. 

Tai yra labai sveikas protavi- 
mas. b:-t kaip sykis žmonės ir nori 
sveikai protaujančius žmones pa- 

statyti svarbiau«in šios šalies urė- 

dan. 
Todėl nebūtų įstabu, kad jeigu 

laike ateinančios konvencijos žmo- 

nės užsispirtu ir milžinišku didu- 
mu balsų nominuotų Mr. Hughes, 
iai, rasite, tas galų-gale ir butų 
priverstas priimti kandidatūrą.— 

— Demokratai yra didžiai susi- 

rūpinę. Vienas iš jų vadų, Mr. 
W. J. Kryan, primena savo par- 

tijos žmonėms, kati Mr. YVilson'&s 

pereitą sykį buvo išrinktas mažu- 

mu balsų Roozeveltas ir Taftas 

sykiu gavo daugi aus balsų už \Vil- 

soną. Dabar jeigu progresistai 
vel susivienis su republikonais, tai 

jie kokiu milijonu balsų perviršinsi 
demokratus. O apart to reik ne- 

pamiršti, kad tarp demokratų yra 
daugybė vokiečių ir airių, kurie 

yra neužganėdinti Wilsonu ir už 

j j jokiu budu nebalsuos. Todėl 

Rryanas nurodinėja, kad demokra- 

tų partijos padėjimas šiuosmet iš- 
rodo labai sunkus. Reik kur nors 

gauti balsų, bet iš kur? Anot 

Bryano prie demokratų partijos 
galima bus pritraukti tiktai tuos 

repttblikonus, kurie myli taiką ir 

yra priešingi karei. Demokratų 
partija todėl iš to "priešingumo 
karei" turėtų padaryti stipriausi 
^avo ginklą. 

Kibirkštįs. 
"Metodologija." kaip pasirodo, 

tai v ra toks mokslas, kuriam nei 

paprastos lietuviu gramatikos nc- 

reik mokėti. 
x~x 

"Naujienoms" patriotizmas — 

žydui kiauliena, išrodo visviena: 
net ištolo pakrato. 

x=x 

"Sakė" virto "Kardu." l>et sc- 

ni mėšliniai "perfumai" vis tie 

patjs pasitiko. 
x~x 

Nedyvai, rusai nusikraustė net 

Francuzijon—namie I lindeubur- 
gis jau metai laiko, kaip neduoda 
jiems darbo. 

X=X 

Yčas pritvėrė mokyklų, gim- 
nazijų ir sanatorijų. Kodėl jis 
nesutvėrė nei vieno beprotna- 

'mio: tiek žmonių reik gelbėti, 
kjrtrie susirgo baisia yčofobijos 

•^liga. 
X—X 

Vištai ar miežis, ar aviža—vis 
grūdas. "Keleiviui" ar social- 
demokratas, ar tautiškas socia- 
listas—taippat visviena... Dyvai, 
koks mokslas!... 

X=~X 
Atėjo toki progresyviški laikai, 

kad moteris turi ginti vyrą, vie- 
ton vyras moterį—daimi-nato p. 
Bulotienė jau kelias plunksnas 
nnbukino laikraščiuose, o p. Bu- 
lota "išmintingai sau tyli." 

Jurg*s Spurgis, 

VIETINES JINiOS. 
Išsiuntė didelę auką lietuviam. 

Pereitą panedėlį \Vest Side drau- 
gystės išsiuntė didelę auka nuken- 

tėjusiems nuo karės lietuviams,— 
išviso devynis šimtus dvidešimts 
■septynis doliarius ir pusę. 

lai yra dar vienas puikus pavyz- 
f'.vs> ką galima padaryti, visiems' 
vienybėje dirbant. \Vest Sidės 
draugystės katalikiškos, tautiškom 
ir socialistų—susivienijo krūvon 
rinkimui aukų nukentėjusiems nuo 

karės lietuviams. Į apie tris mė- 
nesius jie, gražiai besidarbuodami 
vienybėje, surinko viršminėtą su- 

mą pinigų, kurią tuojaus nutarta 

pasiųsti tiesiog Europon, be jokiu 
fondų tarpininkavimo. 

Susirinkę draugysčių atstovai 
nutarė padalinti visas aukas se- 

kančiai : vieną trečdalį aukų pasių- 
sti Rusijon pabėgusiems lietuviams 
per rankas Lietuvių Centralinio 
Komiteto (arba Lietuvių Draugi- 
jos nukentėjusiems del karės šelp- 
ti). o du trečdaliu nutarta siųsti 
I .ietuvon, esančion dabar po vokie- 
čiu, per rankas Lietuvių Šelpimo 
[Draugijos, kuri yra vokiečių val- 

džios užtvirtinta. 

Sulvg tokio nutarimo p. R. /au- 

ra, suvienytų draugysčių kašierius, 
išsiuntė Rusijon per tarpininkvstę 
Rusijos Konsulo Chicagoje 1.000 

rublių ($312.50) minėtam Centra- 
liniam Lietuvių Komitetui, o pini- 
gus, paskirtus Lietuvon po vokie- 
čiu, i:\siuiite \ ilniun minėtai drau- 

gijai per tarpininku^tę Lietuvių 
Draugijos atstovo, advokato Jono 
Aukštuolio, Stockholme—išviso du 

tūkstančiu kronų ($615.00), ku- 

riuos p. Aukstuolis per ispanų kon- 

sulą persiųs Dr. Basanavičiaus ar 

p. Smetonos, (tos draugijos pirmi- 
ninko). vardu Vilniun. 

Ištikro, \Vest Sidės lietuviams, 

draugijoms, energiškiems veikė- 

jams ir duosniems lietuviams pri- 
valo i;uti ištartas didelis pagirimas 
ir padėka už tokį gražų pasidarba- 
vimą. 

Piknikas. Tautiškas Jaunti 
Lietuvių K U ubas rengia nepa- 

prastą pikniką gegužio 21 d., A. 

Blinstrupo Darže, Leafy Grove, 
Willow Springs, 111. Piknikas 

bus su dainomis. Programe da- 

lyvaus visi Chicagos vyru ir miš- 

rus chorai. 

(Tąsa ant 7-to pusi.) 

REDAKCIJOS A'fSAKYMtti. 

Malalto. .Tusu atsakyme Gabijos 
Outing Heats'ui jokių naujų argu- 
mentų ginčijamam dalyke nerandame. 
Gal tas dalykas turi kokią svarbą 
jums, kurie ginčijatės, bet kitiems 
skaitytojams jusų ginčai jokio aky- 
vumo neturi ir todėl norėdami juos 
syki užbaigti tamistos raštelio ne- 
dedame. 

pp. Ratelietis, J. Dubsa, A. Zub- 
ku», Žemaitis, Pylypas iš Kanapių. 
Peržiurėsim ir, kas galima, sunaudo- 
si m sekančiam numeryj. šiame nu- 

meryj pritrukome vietos. 
p. Pinavijui. {dėsime j sekantj 

numerį. Rašykite tik ant vienos 
pusės lapo. 

Apgarsinimai, 
PASIGĖRĖJIMAS 

GYVENIMU. 

Gyvenimas yra per trumpas, 
kad jį dar trumpinus rupestimis. 
Ket negalima išgauti iš gyveni- 
mo to, kas jame yra geriausio, 
jei virškinimo aparatas neveikia 
kaip reikiant ir viduriai tolydžio 
primena, kad kažkas yra negera, 
kad jie negali aprūpinti kuno 
reikalaujama apštimi energijos ir 

stiprumo; neleidžia atsisėsti prie 
stalo su gern noru \ algyti; su- 

gadina pasilsį versdamas jausti 
nesmagumą. Bet nėra reikalo ši- 
taip kentėti, kuomet yra suteikia- 
ma ištikimas vaistas Paimk 
Trinerio Amerikoniško Kartaus 
Vyno Eli.viro tulą laiką sykis Į 
syk j pagal nurodymus ir tuojaus 
jausiesi vėl kaip kitas žmogus. 
Kasdieniniai užsiėmimai nebus 
sunkenybe, bet smagumu; valgis 
bus gardus ir pasilsėjime rasi 
smagumą. Gaunamas aptiekose. 
Kaina $1.00. Jos. Triner, išdir- 
l ėjas, 1333-1339 So. Ashland Av., 
Chicago, UI 

Skaudėjimas strėnose, sąna- 
riuose, raumenyse ir kitur tuo- 

jar.s pranyks, jei subraukysi Tri- 
nerio Linimentu. Aptickose 25c. 
ir 50c.; krasa 35c. ir 60c. 

NAUJAI 
Atspausta 

TIK KĄ IŠ SPAUDOS IŠĖJO 
ANTRA LAIDA 

Iš Gyvenimo lietuvišku 
Veliy Bei Vairu. 

Pasakos surinktos d-ro J. 
Basanavičiaus. Šioje knygoje 
telpa keli šimtai .ęražių pasa- 
kų, apie rojų (dangų), čyščių, 
peklą; apie giltinę, marę, cho- 
lerą; apde dvasias (dusias), 
velnius, jų vaidinimąsi ir t. t. 

Pasakos užrašytos tokioje tar- j 
mėje, kokioje buvo girdėtos. I 
Panavėžyj—pagal tarmę pane- 
vėžiečių ; Šiauliuose—pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub., 
ir t. t. Chicago, 111. 1915 pusi. 
47° I-5° 
Audimo apdaruose 2.00 

Užsisakant šią knygą, siųskite 
pinigus šiuom adresu: 

A. Olszeiski 
Pres. 

Lietova Publishing Co. 
3252 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL. 

•JONAS KULI3 
Gteaerallškas "Lietuvos" Agentas 

keliauja po visa Amerika. Kur jis 
atsilankis, ten per j{ galima atnau- 
jinti, ar užsirašyti "Lietuvą" a^ba 
užsisakyti visokių knygų, jam pini- 
gus užmokant išanksto. Už j{ mes 

tsalcome. Lietuva Pub. Co. 

JUOZAPAS MOZERIS 

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

Lietuviškos Knygos, 
Apart daugelio {vairių knygų, dar 

galima gauti mano krautuvėje se- 
kančias knygas: 
1. Amerika. Rinkinys {vairių faktų, 

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

gelionio, 106 pusi 50 
3. Dvasios Gyvenimo Mechanika. 

Nauja knyga iš sryties psycholio- 
gijos. 148 pusi 50 

4. Iš Ko Kįla Melai ir {vairios skriau- 
dos žmonijoje. 171 p»«i 75 

5. Inkvizicija, arba atpirkimas žmo- 
gaus nuo šėtono. Parašė kun. 
Dembskis $1.25 

6. Kankintojai ir kankintiniai už 
mokslą $1.00 

7. T. Liet. Kalbos Gramatika. J. 
Damijonaičio. 119 pusi 35 

8. Vadovėlis vokiečių kalbai pramok- 
ti. Labai paranki ir naudinga kny- 
gelė 35 
Į kitus miestus pasiunčiu užsaky- 

mus. Adresas: 

M. J. DAMIJONAITIS, 
901 Wes>t 33rd St., Chicago, 111. 

DRAUGIJŲ BE1KAUI 
Dar Taip Nebuvo 

PIKNIKAS GEGUŽIO MĖNESIO 
SU DAINOMIS 

Rengia Jaunų Lietuvių Amerikoje 
Tautiškas Kliubas, Nedėlioje, gegu- 
žio (May) 21 d. 1916 m., Leafy 
Grovs, A. Blinstrupo Darže, Willow 
Springs, 111. Pradžia 9 vai. ryte. 
įžanga 25c. porai. Programe daly- 
vauja viai Chicagos vyrų ir mišrus 
chorai. 

Su pagarba J.L.A.T. Kliubas 
Pastaba: Imkite Archer-Cicero karus 
kol sustos, paskui imkit* Joliet ka- 
irus M Leaiy Groye, 

Pajfeškojirnai. 
Pajieškau pusbrolių Juozo, Stanis- 

lovo ir Jono Bukoltų; iš Kauno gub., 
Panevėžio pav., P&svalio parap, kai- 
mo Talaškunų. Gyvena Amerikoje 
apie 5 metai. Norėčiau pasimatyti, 
arba susirašyt, nes turiu svarbų rei- 
kalą. 

Mykolas Juzėnas, 
2212 So. Leavltt St. Chicago, 111. 

Pajieškau Jono Makauskio, Kauno 
gub., Šiaulių pav., čeprečiškės kai- 
mo, Kurtavėnų parap. 5 metai kaip 
Amerikoje. Turiu svarbų reikalu. 
Atsišaukti šiuo adresu: 

Mikolas Palubinskis, 
87 Chester St. 'St. Thomas, Ont., 

Canada. 

Pajieškau savo "draugo Jono Pus- 
kunigio, Pentiškių kaimo, Sintautų 
gm., Naumiesčio pav., Suvalkų gub. 
Gyveno Chicagoje metai algai. At- 
sišaukti adresu: 

Frank černauckas, 
150 W. 39th St., Chicago, 111. 

Pajieškau rubsiuvio, kuris galėtų 
atlikti koMumicrin) darbą prie vyrų 
drabužių. Atsišaukti galima laišku, 
ar pačiam. Geram darbininkui gera 
vieta. 

A. Vilčinskas, 
552 Broad St. Bridgeport, Conn. 

Pajicškau savo tikro brolio Anta- 
no Martinaičio ir sesers Zofijos, 
Kauno gub., Raseinių pav., Šimkai- 
čių vol., Paserbenčių kaimo. Brolis 
apie Į 6 metų, o sesuo apie 3 metai 
Amerikoj. Rodosi randasi Pittsbarg, 
Pa. Jie patįs ar kas kitas malonė- 
kite duoti žinią adresu 

Kazimieras Martinaitis, 
797 Bank St., Waterbury, Conn. 

Reikalavimai. 
REIKALINGAS JAUNAS 

VAIKINAS 

j Banką prie ofiso darbo. Turi 
buti baigęs Public Scliool 
arba ir augštesnę mokyklą. Ge- 
ram vaikinui yra gera proga iš- 
sidirbti j auštesnę poziciją. At- 
sišaukti tiktai raštu, nurodant 
kiek metų, kokią mokyklą yra 
baigęs ir ką dirbęs. A. 01szew- 
ski Bank, 3252 So. llalsted st., 

Chicago, 111. 

Reikalauja 25 liejikų (molderių), 
nuolatinis darbas, ilgam patenkamos 
vietos, nėra jokių kliūčių. Adresas: 
Cbicago Malleable Castings Co., 12000 
So. Racine ave., Chicago, 111. (West 
Pullman). 

REIKALINGAS senas i-.mogus prie 
namų darbo. Gaus pilnį pragyveni- 
mą Ir $15.00 algos ant mėnesio. At- 
sišaukti j A. 01szewskio Banką, 
3252 So. Halsted st. 

Reikalauja: Męs norime, kad vi- 
sos šautuvinės organizacijos susireng- 
tų prie didelės demonstracijos gegu- 
žio 30 d. (Vainikų Dienoj). Rašyki- 
te mums tuojaus, męs jumis tinka- 
mai apsirūpinsime. Susitarkime vi- 
si išvieno. 

Kas tik turi kok| senų šautuvą, ge- 
rame stovyje gali mums parduoti, jei 
kaina nėra perbrangi. Adresas: 
Suite 813—105 W. Monroe St., Chi- 
cago, 111. 

Reikalauja vyro pasidarbuoti va- 
karais, iš darbo parėjus ir šventa- 
dieniais; gera proga pasidaryti pi- 
nigo iš šalies. Atsišaukti adresu: 
Room 11—154 W. Randolph St., <',hi- 
cago, 111. 

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

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

1 Pardavimą Fordlnis Roadster. 
Kuogeriausiame stovyje; bus išparo- 
dyta; tik-ką numaliavotas. šitą au- 
tomobiliu reikia pamatyti, norint su- 
prasti jo tikrą vertę. Parduodama pi- 
giai už pinigus. Klausk po num. 
3116 So. Union ave., 3-fiias augštas. 

Parsiduoda "Barber Shop"., geroje 
vietoje, apgyventoj lietuviais ir len- 
kais. Biznis eina gerai. Priežastis: 
savininkas nori išvažiuoti J kitą mie- 
stą. Atsišaukti: John Juhas, 2902 So. 
Union ave., Chicago, 111. 

Parsiduoda bučernė ir groeernė ge- 
roj lietuvių, lenkų ir kitų apgyven- 
toj vietoj. Biznis išdirbtas per dau- 
gelį metų. Priežastis pardavimo— 
savininkas turi du bizulus. Atsi- 
šaukti: M. R. Narvid, 732 W. 19th 
St., Chicago, 111. 

Pardavimui—Du namai šešiais pa- 
gyvenimais, šiaur-rytinė kertė 46th 
Place ir Wallace gat. Randos $488. 
Paveldėjams reikia parduoti. Par- 
duos už $3500. 

Atsišaukite į pirmą pagyvenimą 
4525 Wallace gat. 

DIDELC PROGA! 
Parduodama fotografijų biznis lie- 

tuvių ir lenkų apgyventoje vietoje; 
biznis Išdirbtas per daugel) metų. 
Kito lietuvio fotografisto šitame mie- 
ste nėra; biznis gerai eina. Kas pir- 
mesnis, tas bus geresnis. Atsišaukti 
pas: William Chernius Studio, j 

V. Baitimorę St., B&ltimore, Md, 1 

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

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

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted Si 
CHICAGO, ILL 

Jei nori pamatyti tikrai 

GERĄ TEATRĄ, 
tai steik į 

MILDĄ 
3138-42 So. Halsted St. 
Cia už 5c matysi giažusnj Tcatr«, kaip 
vidurmiestyje v* 50c. 

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

Subatom ir nedėliom 
ICc balkcnas, 15c žema. 

Prasideda 7 valandą kas vakaras. 
Subatomi ir ncdtlioini 2 vai. pu pietį). 
Jei nori linksmai pratęsti valandą liuo- so laiko užmiršti savo nesmagumus," tai ateik j 

MILDOS-TEATRĄ. 

užkietėjimas, skilvio 

Nevirškinimas, srife PH55 
simptomai, kaip lie- 

žuvio aptraukimas, apetito netekimas, abelnas neveiklumas, 
mažakraujystė ir skilvio netvarkos padaro ligonį labai ser- 
gančiu. Kodėl neimti 

SEVERA'S Balsam of Life 
(Severos Gyvybės Balzamas) laiku ir tokiu budu neleisti 
ligai toliaus išsiplėtoti? Šio vaisto veikmė yra greita ir lab- 
daringa. Jisai yra atstatančios vertės tonikų. Jisai padaro 
vidurius reguiiariškai veikiančiais, paliuosuoja nuilsimą, at- 
gaivina ligonj ir sumažina priepuoliui aštrumą. Jojo rami- 
nančioji veikmė daro jį puikiu vaistu pasimainančiame 
karštyje ir drugyje, .i įsai sustiprina silpnuosius ir yra pa- 
tariamas moterims jų sirguliavimuose. Kaina 75c už Ironką. 

Pilvo Skaudėjimas. 
parai# mums: "Mano pati turSjo pilro skaudėjimą. Pa- ėmus jai SeTeroi Gyvybės Balzamo, akaudijimua austojo." 

Pirkdami vaistus, pračykite SeTeroa raistų ir butioai reikalaukite, kad duotų .Jums tai, ko Jųs reikalaujate. Aptiekas pardavinėja Severos Vaistus. Jeigu j ubu aptickoriua neturėtų tų vaistų, kurių Jųs reikalaujate, tai ulsiaaky- 
kito jų tiesiog ii mušu. 

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa 

GARY, IND. TRŪKSTA NAMŲ. 
Kjib turi lotus, ir nori statyti na- 

mą, tai dabar laikas—randos bran- 
gios, namų žmonės negauna. Aš už- 
siimu statymu, sujieškau paskolą, 
kreipkitės j savo tautieti, gyvenu 
savame name. 

Jonas Misiūnas, 
1608 Adam et., Gary, Ind. 

KONSTITUCIJA 
yra kiekvienos draugijos fundamentai, 
todėl reik'a turėti ją gražiai ir aiškiai 
atspausdintą. Męs esame specialistai 
konstitucijų dirbime. : : : ; 

Jeigu turite prirengę konstituciją, pa- 
siųskite mums laišką, o męs prisiusime 
kaną. Jeigu dar neturite, o norėtu- 
mėt rengti konstituciją, tai pareika- 
laukite ''sampelių," o męs prisiusime, 
tik malonėk.t parašyti kokia draugi'a! 
katalikiška, tautiška ar partijinė. 

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

Savininkai 

814 W. 33rd SI., Chicago, III. 
Telephone Drovcr 7 184 

KIEKVIENAS GALI BUTI 
FOTOGRAFISTU. 

Kį-tik išėjo iš spaudos 
pirmutinė lietuviu kal- 
boj knyga, iš kurios 
kiekvienas lengvai gali 
išmokti fotografystės 
amato. Prisiuskite 
>1.00, o gausite šitą 
knygą.. Siuntimo lėšas 
apmokame. 

/ ¥ Adresuokite: 
NORTH END PHOTO CO., 

376 Selkirk A ve., 
VVINNIPEG, MAN., CANADA. 

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, 
iniantiems daugiau 10-ties eg- 
zempliorių. nuleidžiama tam tik- 
ras nuošimtis. Reikalaukite mū- 

sų redakcijoje, arba pas autorių, 
Dr. J. šliupą, 

H.19 No. Main av., Scranton, Pa. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Turime pilnai darbo restauracijose, 

fabrikuose ir privatiškuose namuose 
Reikalaujame 25 vyru po $2.00 J 

dienį, nuolatinis, švarus darbas dirb- 
tuvės vidui per apskritus metus. 
Nor*nt darbo atsišaukite 

At!as Employment Office, 
6300 So. Halsted St., Chicago, III. 

3rd floor. Room P. 
Telefonas Normai 163. 

Gazinio Pečiaus Parankamas sh Kerosininiu Aliejum į L— ».r w■ ■.rrntt«ctiapj3i«jn(iwniivm■**»»»w ̂ ■»*>.? -1 

ŽIUREK naujos tobulybes merginos 
Jinai yru visos šeimynos drauge—vadove prie geresnio virimo. Svaresnės, 
vėsesnės virtuvės ir mažiaus darbo. 
Jus rasite josios paveikslą visur languose ir ant stalų geležinėse krau- 

tuvėse, rakandų ir abelnose krautuvėse, ir kur tiktai jus jąja pamatysi- 
te, tai ten rasite XEW PERFECTION ALIEJINI KEPAMĄJĮ PEČIŲ. 
8is NEW PERFECTION, kaip ir gazinis pečius, suteikia užtektinai šilumos—kiekvienas d»g?jns 
pasiekia pilno karSčio \ valandėlę po tam, kai jųs pridedate degtukų prie knato. 

Tai yra AliAjiois Pečius pastovių papročių. .Tis yra visada geras. Jis uabar aptarnauja du mili- 

jonų laimingų Seimininkų—paliudydami, kad visose smulkmenose jis yra moksliškai teisingas. 

Bu greit veikiančiu NEW PERFECTION jųs galite turėti labai žemu, vidutinišką arba augRtų 

liepsną—bile kokio didumo, kurio jųs norite, "kaip gazasl" Tik pasukito liepsnų ligi pageidau- 

jamam laipsniui. Liepsna paliks pastovi. Ji neiiaugs, nei persimainys. Nėra Jokių skylėtų de- 

gimo triubų, kurios nuo perkaitimo susiriestų arba ilsiskė&'.ų arba užsikimštų suodžiais. Tokiu 

budu užtikrinta pilnas Udegimas ir saugumas. Nėra jokių durnų arba kvapsnių. 
NEW PERFECTION Pečius, kaip augliaus parodytas, turi savyje keturių degfjų pečių, Brliep- 
si)į. Virimo ir Kepimo Pečių—viski) krūvoje, ruiminga, pilna virimui prietaisa. Viena* patrau- 

kimas silpnintojo uždaro rečių Beliepsniam Kej imui. Mažai pastumėjima* padaro jijį vėl pa- 

prastu pečium. 

radaryta 1, 2, 3 ir 4 de- 
gėjų didumų; taipgi speci- 
aliSki 2 ir 4 degėjų pečiai 
bu Prietaisu JBeliepsnium 
Kepimui. 

T'hriiiduoda geležinėse ir 
nbi'lnoae krautuvėse arba 
kur tik jųh ;>amatote pa- 
veikslą NAUJOS TOBULY- 
BES MERGINOS. 

"Dabar Aptarnauja 2,000,000 Namų" 

STANDATtD OIX, COMPANY 
<AN INDIAVA CORPORATION) 



VIETINĖS ŽINIOS. 

(Tąsa nuo 6-to ims!.) 

Sako, gerai užsilaiko. Perei- 
tą nedėldienį šv. Jurgio svetainėj, 
ant Bridgeporto, buvo vakaras-kon- 
certas. Kalbėjo taipgi p. A. Mar- 
tuš, apie dabartinį Lietuvos padė- 
jimą. Žmonių buvo daug, bet 
tvarkos buvo maža. Buvo daug 
tokių, kurie visai nemokėjo žmo- 
niškai laike prakalbų ir koncerto 
užsilaikyti: užė, kalbėjosi, po salę 
tstumdėsi, langus barškino,- -žodžiu 
tariant, aršiau negu žydų sinagogoj. 

Nors buvo nemalonu, bet kalbė- 

tojas buvo priverstas d.uČiai tokius 
žmones pabarti ir gero užsilai- 

kymo pamokyti. 
Vertėtų, kad ir rengėjai tuomi 

pasirūpintų, nes gera ar bloga 
tvarka vakaruose daugiausiai pri- 
klauso nuo rengėjų sumanumo ir 

pridabojimo. Tegul kitą syk ren- 

gėjai pasirūpina, kad tokios be- 
tvarkės nebūtų; tegul jie pratina, 
juokina mūsų žmones, kaip reik 

žmoniškai viešose vietose užsilai- 

kyti. Ramus. 

Kviečia draugijų prezidentus. 
.Šią pėtnyčlą vakare Radavičiaus 
svetainėj, 936 W. 33 rd st., žada 
atsibūti susirinkimas, j kurj kvie- 
čiama tiktai draugysčių, kliubų ir 
kuopų valdybos: prezidentai, sek- 
retoriai, kasieriai ir t. t. 

Susirinkimo pradžia bus apie 8 
vai. vakare. Jokių aukų nebus ren- 

kama ir įžanga uždyką. I'-as Mar- 
tus, nesenai sugrįžęs iš Lietuvos, 
nori pats papasakoti draugys- 
čių valdyboms labai svarbių daly- 
kų apie Lietuvą ir apie amerikie- 
čius. 

Kas tik yra bile kokios drau- 
gystės, kliubo ar kuopos valdyboj, 
gali viršminėtan str.irinkiman atei- 
ti. 

Vakarėlis- TMD. 22-oji kuopa 
rengia gegužinį vakarėlį šią suba- 
tą, gegužio 20 d., Aušros svetainėj, 
3001 S r- Halsted st. Vakarėlio pro- 
grama susidės iš žaidimu, šokių, 
dekliamacijų ir kitu pamarginimų. 
Visiems atsilankiusiems svečiams 
fni-i dalinamos uždyką TMI>. iš- 
leistos knygos. Įžanga vyrams 25c, 
o moterims—15 centų. Ateikit ii< 

savo draugus atsiveskit. 
V aldyba. 

Vakarėlis. TMD. 28-tą kuopa 
ant \Ycst Side geg. 13 d. turėjo 
gražų ir smagų šeimynišką vaka- 
rėlį. Kalbėjo A. Stankūnas, I'. 
Zalatorius, V. Lenkauskas; S. 
Kritikas dekliamavo. 

Sumesta aukų nukentėjusiems 
nuo karės $11.70. E. 

Englevvood. TMD. 65-tą kp. 
ketverge gegužio 11 d. laike prieš- 
seiminj extr;i susirinkimą, kuriame 
apkalbėta TMD. organizacijos 
priešseiminiai reikalai ir TMD. li- 
kimas bei raštu leidiniai; tai}Kji val- 

dyba pakvietė narius išreikšti, savo 

nuomonę kokie raštai butu tinka- 
mesni TMD. organizacijos na- 

riams. Po apsvarstymui pasirodė, 
kad daugiausiai pageidaujama ama- 

tu, bei pramonės vadovėliu, žem- 

dirbystės, bei gyvulių auginimo 
ir valgiu gaminimo, ir kaip už- 

laikyti švariaus namus nuo viso- 
k i u gyvūnų, arba jiems atsiradus, 
kaip juos lengviaus prašalinti,— 
kokie nuo jų vaistai, kaip jie va- 

dina-i, anglų bei lotynų kalba. 
Buvo ir daugiaus j vairių svar- 

stymu, paliečiančių TMD. organi- 
zaciją, bet kur čia juos visus at- 

minsi. Bc-to išrinkta ir atsto- 

vė j seimą, j>-lė, M. Radzevičiūtė, 
kuri atstovaus dvi kp. būtent TMD. 
65-tą. kp. ir SLA .182 kp. 

Išleidimui atstovės j seimą abi 
kuopi nutarė surengti šeimynišką 
vakarą. Kaip teko sužinoti, yra 
paruoštas tam tikras ir programas, 
kuris susidės iŠ kalbų, dekliamaci- 
jų ir muzikos kąsnelių; taipi bus 
ir Stepuko brolis, kuris pasižadė- 
jo dalyvauti >11 savo juokingais 
spyčiai. Taigi kviečiama kuo dau- 
giausiai atsilankyti, nes bus galima 
išgirsti daug to. kas dar nebuvo 
girdėta iki šiolai. Išleistuves bus 

subatoje gegužio 20-tą d. 7:30 va- 

kare J. Baukaus svetainėje, 8430 
Yincennes ave. 

Įžanga 25c vpatai. Norintieji 
dalyvauti malonėkite isanksto kreip- 
tis šiuo adreni: V. Rigelienė. 
8409 Kcrefood Ave. Phonc Stew- 
art 9325. S. A. K. 

PIRKITE NAMUS. 
Kiekvienas .' veikas darbininkas gali ir privalo turėii 

savo namą. 
Kodėl;"' 1'odCl, kad neturintis namo nei nepasijun- 

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

užčėdija, o pi.'.ręs namą, nei r.epasijunta, kaip greitii 
jį išmoka ir turi savo locną namą ir tokj žmogų v i i 
guodoja, vadina Cliicagos ukėsu ir niekas nesibijo su 

juoin reikalus turėti, o neturinti vadina randauninku, 
ar bureiingierium, ir su j'tom nieko bendro nenori turėti. 

Pirkti namą dabar yra geriausias laikas. Kodėl? 
lodėl, kad dabar darbai visur gerai eina, ir toliau žada 
dar geriau eiti. Jr štai kodėl. Amerika dabar turi dau- 
gybę kontraktų su Europa padirbimui amunicijos, auto- 
i />bi!ių, drabužių, ir kitų dalykų, kurie ims daugiau 
nietii laiko. lokiu budu darbo Amerikoje bus dabir 
daugiau kaip kada nors buvo. 

Snnet taipgi bus rinkimai naujo prezidento. Bc 
abejonės bus išrinktas republikonas, o kada tik buvo 
republikoniška valdžia, visada Amerikoje buvo geri lai- 
<ai. iaigi ir vėl turėsime gerus laikus, jeig i gausime repuhliko:.išką prezidentą. 

Atminkite, kad kaip tik laikai eina geryn, tai ir 
properčių kainos eina augštyn. Ir todėl tai dabar yra .^euausias laikas namus pirkti, kol yra pigus, o paskui parduoti su geru pelnu, kada kainos pakils. Bet at- 
minkite, kad properčių kainos kjla tiktai gerose biznio 
pietose. Geriausia biznio vieta yra tai Bridgeportas. Svarbiausia biznio gatvė yra Ilalsted. Jei norite ant 
pirktų propc: :ių uždirbti, tai pirkite jas ant Bridge- rorto, ne laukuose. 

Męs turime pardavimui gerų pfoperčių ir pigiomis kainomis, ant Ilalsted ir aplinkui, ir parduodame leng- vesnėmis islygomis kaip nuo ko nors kito galėtumėte pirkti. v 

Čia Paduodame Tiktai Keletą iš Ą 
134 2 augštų medinis namas prie Emerald Ave., 

arti 82—ros Str., 2 pagyvenimais po 3 ruimus, 
gasas, atneša randos $182.00 } metus 
Kaina $1,750. 

135 Lotas prie Emerald Ave., arti 82 Str., Kaina 
$30.00 už piėd$. 

136 2 augštų medinis namas prie Emerald Ave., 
arti 82 Str., fundamentas muro 2 pagyvenimais 
po 6 ruimus, išeinamosios vietos, gazaą, maudy- 
klės, cementuotas ponamis, atneša randos 
$432.00 J metus, Kaina .....$3,250. 

137 2 augštų medinis namas prie Emerald Ave., 
arti 82 Str., 2 pagyvenimais po 4 ruimus, 
išeinamoji vieta, atneša randos i metus $276.00. 
Kaina $2,250. 

138 6 ruimais mūrinis "Namelis" prie Lowe Ave., 
arti 33—čios Str., maudyklė, išeinamoji vieta, 
gazas, elektra, vasarinė virtuvė apačioje, por- 
Ciai, šiltas vanduo, atneša randos i metus 
$300.00. Kaina $3,000 

139 Namas prie Forest Ave. arti 31 Str., Kaina .$3,500 
140 6 ruimais mūrinis "Namelis", gazas, išeinamoji 

vieta, didelis ponamis, atneša randos $180.00 } 
metus. Kaina $1,800. 

141 2 augštų medinis namas prie 65 str., už Kedzie 
Ave.P geroje vietoje, 2 pagyvenimais po 4 rui- 
mus, gazas, išeinamosios vietos, šildomas garu, 
atneša $384.00 i metus randos. Kaina .... $3,650. 

142 2 augštų medinis namas ir du tušti lotai 
prie 44-tos ir \Vallace *f.r. Kaina $3,750. 

143 2 augštų medinis namas prie Throop str., arti 
28 str., 2 pagyvenimais, atneša randos j 
metus $348.00. Kaina $2,850 

144 3 augštų mūrinis biznio namas prie Halsted 
ir 35-tos str., štoras ir 4 pagyvenimai du po 4 "ruimus ir du po 5 ruimus, išeinamosios vieto3 
viduje, labai geroje biznio vietoje, atneša 
$960.00 randos i metus. Kaina $3,500. 

145 2 ruimų mūrinis namelis, Išeinamoji vieta, 
gazas, atneša $20.00 randos j mėuesj. Kaina $1,900. 

146 2 augštų medinis namas prie Wallace street, 
arti 37tos. Dviem pagyvenimais po 4 ruimus, išeinamos vietos, gazas, porčiai, atneša randos 
$22.00 J mėnesj. Kaina $2.000. 

147 4 ruimais namelis, prio IiOwe avenue. arti 
31-oa, gazas, išeinamoji vieta, atneša $216.00 
randos i metus. Kaina $; 

148 Kampinis muro namas prie Lowe avenue, 3 
augštais, du štorai ir 4 pagyvenimai, išeinamo- 
sios vietos, gazas. Atneša randos J metus 
$900.00. Kaina $! 

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

113 2 augštų namas, mūrinis prie Parneil ave. 
arti 37 str., 2 pagyvenimai, duoda randos i 
metus $264.00. Galima Jnešti $200.00, o li- 
kusius ant išmokėjimo. Kaina tiktai $2,300. 

114 Mūrinis namas dviem mažais pagyvenimais 
prie 32 Ur„ arti Leme ave. $300.00 jmokėti, 
o likusius išmokėjimu. Kaina $1,000. 

115 2 augštų mūrinis namas prie 34 str., arti 
Auburn ave., 2 pagyvenimais po 6 ruimus, išei- 
namosios vietos, gazas, gerame padėjime, at- 
neša randos j metus $432.00. Kaina $5,000. 

120 2 augštų medinis namas prie Western ave., 
North Side, arti North ave., 4 pagyvenimais po 

4 ruimus, ponam'.8, palėpis, porčiai, išeina- 
masios, gazas, atneša $600.00 randos i metus, 

labai lengvu išmokėjimu. Kainu $4,200. 

A. Olszewskio Bankoje 
3252 So. Halsted St., Chicago* 

NUSINUOMUOKITE 

Uflderv/oodo 
Rašytuvą 

Pageidaujamas tų, ku- 

rie žino mašinos vertę. 
I 

Daugiausiai vartojamas didžiau- 
sių korporacijų ir visų geriausių 
operatorių. 
"Tai mašina, kurią tų galų gale 
nusipirksi." 

Draugijų Atydai 
Baliams 

Bankietams 
V 

Šokiams 
Prakalboms 

Mitingams 
, Vcsclijoms 

Puikiausiomis ir Parankiausiomis 
Yra Dvi Naujos 

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

je amerikoniškos draugijos laiko savo mitingus ir 
bąnkietus. 

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

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

Kainos Parsamdymul Sekančios: 

VIENA SALĖ. i a 
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$15.00 
20.00 
25.00 
30.00 

25.00 
30.00 

45.00 
50.00 
5.00 

Paprastiem šokiam (baliam) ; 
Balam su programų, nevartojant gėrimų... Ba/iam be programo, gėrimus vartojant .... Bjliam su programų ir gėrimus vartojant .. 

ABIDVI SALĖS VIENAM BALIUI. 
Baliam be nrogramo, gėrimus vartojant Baliam su programų ir gėrimus vartojant Draugijų roguliariškiem mitingam 
Kitokiem susirinkimam kainos pagal sutarti. Jei rolkia, gali turėti kuknią, virimui, torlel- 
kas, peilius, šaukštus. staltiese3 ir t.t. už 
primokėjimą $5.00 extra. 

Parsamdymui kreipkitės pas salės savininką: 
A. OLSZEVVSKI 

3252 So. Halsted St. Plione Drover 700 

PRANEŠIMAS 
Gerbiamąja! publikai šiaomi 

savo naują namą po No. 

3X33' S. EMERALD AVE. 

Pirkdamas, parduodamas ir staty- damas naujus namus pe** pereitą 10 
metų jgijau nuodugnų supratimą, tų reikalų ir šitą patyrimą pavedu nau- dai mano kostumerių. 

Kad turiu didelį pasiskyrimą vi- 
sokių properčių ant Bridgeporto, Town of Lake ir kitose dalyse Chi- 
cagos, kiekvienam, turėjusiam su 
manim reikalus, yra nuo senai ži- 
noma. 

Todėl, būdamas gatavas kiekvie- 
nam visada patarnauti, pasilieku. 

Pasitikiu, jog visi tie, ku. 
pirkti, arba pąrduoti namus, ai 
pasiskolinti pinigu, padaryti ar Inšiurinti bile kokį turtą, sigailės, atėję pas mane. 

u. » nori 
ai totus, 

i raštus, 
nepa- 

Su pagarba 

J. J. HERTMANOVVICZ 
aiaa so. emerald ave. 

TEL. YARDS 1311, 

Mušu krautuvė yra pripildyta 
naujosios mados Siutais ir pa- 
vasariniais Kautais taip. kad 
kiekvienam galime pritaikyti 
kaip užsisakymu darytą. Mušu 
kainos nuo $10.00 iki $30.00, ge* 
riaušių materijų ir garantuojame 
spalvą visų drapanų. Jei pas 
mus pirktas netinka, tai mes ap- 
mainome, arba pinigus sugrąži- 
name. Taigi gali likėti, kad ne- 
busi prigautas. 

Musit krautuvėje randasi vyru ir vaikų apredalai. taipgi pilna eilė auksinių daiktų. 
Krautuvė atdara: Utarninke, Ketverge ir Subatoj iki 9:30 valandai vakare. 

Nedėliomis iki pietų. 
VIENA KAINA VISIEMS. 

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

01szewskio bankos name. 

VYK1SKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
iPPCam* K.i 

7 Av<wmnO! Męs neesame bankicriai, bet męs gvarantuojame Tamstai surė- dymą 50% ant Tametos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- rams ir vaiknams padaromo ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki $50.00 ui pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 an; orderio darytus siutus parduodame po ir branglsu. iN'aujas ir uuputėlj dėvėtas kelines nuo $1.00 ir fcraigbus. Vaikų siutai $2.50 iki $7X0. 
Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL štoras atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatamia os: atdaras iki 11 vai. vakare. NedMdieninls—iki 6 vai. vakare 

KAM 
LEIDI SLINKTI 
SAVO PLAUKAMS?! 

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų, resvų, krintan- 
čių, pleiskanuotų, ap- 
mirusių, žodžiu—ligui- 
stų plaukų—ko turėtu- 
mei visuomet gėdintics, 
nes tas daro Tau ne- 
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik umai pra- 
dėsi vartot musų su- 
taisytus plaukams vais- 

tus "Dermafuga". Geresnių plaukam, 
vaistų už "Dermafuga" nėra! t 
""Dermafuga" padarys t.-}, kad Ta- 

vo plaukai bus tankus, švelnus ii 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty- 
ra, pleiskanos išnyks ant visados, 
o plaukai niekad daugiau neslinks. 
Busi patenkintas savo plaukais! Nt 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
nes pats gali turėti dar dailesnius! 

Reikalaujant prisiusime Tau pačto suvis dykai išbandymui "sampilą". Prisiųsk 10c stampomis persiuntime 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę "Dcr 
mafugos" veltui, sykiu ir brošiūrą užvardvta: "Puikus Plaukai". 
ARGI L SPECIALTIES CO, 

Dept l— 
P. O. Box 37, Phikdelphia, P 

I TIKTAI $2.50 'nepraleisk ŠITOS NEGIF.DŽTOS Į PROGOS. 

Tiktai trumpam laikui. Mušu gra- 
žusis Gramofonas, kuris gerumu ne- 
užsileidžia tam, kuriam mokama 
$30.00 groja visokius rekordus ir 
atsieina tiktai $2.50. 2 rekordai* ir 
300 adatų nemokamai. Prislųtek 
mums viena doleri krasaženkiiais, o 
mes pasiųsime mašiną. Likusius už- 
mokėsi, kaip gausi mašiną ir ją ap- 
žiurėbi. 
PRINCE JEVVELRY CO. Dept. 112, 

1528 Minford PI., N. Y. C. 

REIKALAUJA DARBININKIŲ: 
25 šerdžių dirbėjų (core makers); 

taippac merginų mokintis šerdis dirb- 
ti. Gera mokestis, nuolatinis darbas, 
jokių kliūčių. 

Chicago Malleable Castinss Co. i 
12000 So. Itacine ave., Wcst Pullman, 

Chicago, 111. 

Tikrasis Telefonavimo Budas. 
ORĖDAMAS gauti geriausias pasekmes, kuome. 
telefonuoji, neniurinėk sakydamas operatorei nume- 

rį, neleisk pro ausis to, ką ji atkartoja, nekal')ėk prie 
savo telefono kadir toli laikydamas lupas nuo j<>. 
Tikrasis būdas paduoti numc« operatorei tai pasakant 
jį aiškiai ir ryškiai, išklausant jos atkartoto numerio ir 
pripažįstant ji, o paskui kalbant tiesiog j telefoną, pri- 
dėjus lupas arti prie perduotuvo su visa atyda telefoni- 
niam pasikalbėjimui. 

Telefonavimas tikruoju budu gelbsti 
patarnavimui buti veikmingesniu. 

Chicago Telephone Company 
Bell I elephone Building 

Commcrcial Department 
Official 100 



lUOKEUAI, 
SKIRTUMAS TARP KA- 
RALIAUS IR PREZIDEN- 

TO. 
Atsitiko tas Xcw Yorke. Bū- 

rys "grinorin" atėjo j teismą iš- 
siimti sau pilietiškas popieras. 
'J'cisejits egzaminuoja vieną italą: 

Ar gali man pasakyti—sako 
teisėjas, kokis skirtumas yra 
tarp Anglijos karaliaus ir Ame- 
rikos prezidento. 

— Jfsir! Anglijos karalius 
tiiri "stedy džiabą" ant viso gy- 
venimo, d Amerikos prezidentas 
tik ant k c t u r i 11 metu. 

ŽYDAS IR DARŽAS. 
Tūlas Petras randavojo daržą 

fr jam viskas gerai augo, dėlto 
kad gerai žeme prižiūrėdavo. 
Kitais metais tą pat j daržą nusi- 
samdę žydas, 1>rt jam niekas ne- 

augo. 

Susitikęs tą pirmą randaunin- 
ką. žydas klausia: 

— Petimi. pasakyk man, kam 
tau dahrži visku augo, o man 

nieko neauga. 
— Matai, Ickau,—atsakė Pe- 

tras,—reik žiūrėti daržą, tai augs. 
— Ui, Pethru, tu ahrba yr me»- 

lagis, ahrba juokus sau darai. 
Aš šitą darhžą žiuri, tai niekas 
tap žiuri. Kas šabasas ir aš ir 
mano pačia ir su bohurais—visi 
išeinam ir užsigulę an tvohro* 
žiūrim... bet niekas neauga.... 

Žydas mat nesuprato Petro— 
kad reikia ne tik žiūrėti j dar- 

žą, bet reik jį prižiūrėti. 
Jonelis. 

NELAIKU ATĖJO. 
Maža mergaitė, apie 6 metų 

amžiaus, nuėjo su tėvais pas kai- 
mynus viešnagėn. Kaimynka, 
užkalbindama mergaitą, sako jai: 

— Aš girdėjau, kad tu turi 
mažą sesutę. 

— Taip,—atsakė mergaitė,— 
tik keturių savaičių, dar visai 
mažukė. 

— O ar tu norėjei gauti mažą 
sesutę? 

— \'e, aš norėjau broliuką, bet 

ji atėjo pas mus, kada aš buvau 
mokykloj. 

AUKSO ŠMOTAS KAIP 
ARKLIO GALVA. 

Vienam dvare buvo ponu su- 

važiavimas. Suvažiavę, baliavo- 
jo. Netoli dvaro buvo kaimas, j 
kurį užėjo, ubagaudamas, senas 

elgeta. Senas ubagas pradėjo 
kaimiečiams pasakoti, kad ir jis 
bus ant to baliaus ir sykiu su 

ponais baliavos. 
— Gana jau gana, seni—juo- 

kiasi iš jo kaimiečiai,—ponai ta- 
ve Šunimis išpjudis, o ne prie sta- 

lo su savim sodins. 
— Xa, tai eikim laižybų, kad 

aš ten busiu—.-ako ubagas. 
Ir suėjo jis su kaimiečiais lai- 

iybosna iš šimto rublių. Sudėjo 
kaimiečiai šimtą rublių už rankos 
ir sako: "Jeigu tu sėdės su po- 
nais už vieno stalo, tai bus tavo 
šimtinė." 

Pavakare elgeta nuėjo dvaran 
ir užėjo kitknėn. Rado ten tik 

gaspadinę ir sako, kad jis norėtu 

pamatyt poną. Gaspadinė norė- 

jo jj išvyt, bet kad tas užsispy- 
rė ponį pamatyt, tai gaspadinė 
pagalios pašaukė poną. 

Atėjo ponas ir klaupia: 
— O ko tu norėjai nuo manęs? 
— Kiek man ponas duotum už 

tokį šmotą aukso, kaip arklio 
galva didumo?—klausia pono 
ubagas. 

Ponas nieko daugiaus nesakė, 
pasiėmė elgetą su savim ant ba- 
liaus—sykiu su ponais' valgyt ir 

gert. 
Taipgi liepė jam niekur neiti, 

kol visi ponai neišvažinės. 
Tuom tarpu kaimiečiai atėjo 

pažiūrėti po langu: žiuri, kad el- 

geta ištikro sėdi su ponais už 
vieno stalo. 

Po baliaus ponai išvažinėjo, o 

ponas klausia elgetos apie tą 
aukso galvą. 

— Parodyk man ją—sako po- 
nas,—kur ji yra. 

— Aš jos neturiu,—atsako el- 

geta,—aš tik atėjau pasiklausti, 
kiek man ponas duotum už to- 

kią aukso galvą, jeigu aš ją ras- 

čiau. 
Čia pasaka užsibaigia. Ponas 

sulupo elgetą ir išmetė laukan, 
bet elgeta nuėjęs kaiman, atsi- 
imc savo šimtinę. 

Jonelis. 

Tel. Cana! 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
Generalis 

Kontraktorius ir 
Namu Statčjas. 

2123 W. 23 rd. St. 

EVESKIO 8$S 
Dieninė ir 
Vakarinė, I 

čia iSmckti Anglų kalbos nuo pradines 
ligi aagfiliausiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AcgSt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PoiitiS 
Ekonociijos, Knygvedystčs.DaiJiaraSCio, Lai- 
ikij rašymo. Prekybos teisių ir tt Čia gali 
u i baigt i PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAI. 

3106 So.Halsted St.,Chic&& 

PHONE YARCS 2721 

D r. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3337 So. Morgan St., Chicago. 

Tcl. YARDS 1532 

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

Gydo visokias ligas moterių, vaikų 
ir vyrų. Speciaiiškai gydo limpančias, 
užsisenCjusias ir paslaptingas vyrų 
ligas. 

Dr.O.C.HEINE 
DBNT13TA* 

tFl-US-UrapM 31 Ir Ii. HaMd itl 
(HmMu urtipUMi) X mm. Ii. 

F. P. Bradchulis 
Attorcey & Counselor at La* 

Liotuvis Advokatas 
20 N. LaSaile St„ C i:ago, III. 

Slaek Eichinga Bldf., Roomi 1137-11U 
TcUphona PrankUn 117J 

6yi. 3112 S. Halsted St., arti 3l-io 
Mltj l.tne VardJ 3159 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

(m« r>«.) 
Sutaikė B. K. Balvitis 

Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
ruose). Parodo lietuvių 
kalboje visus miestus, 
bažnytkaimius, kaimus, 
pačtas, telegrafus, mokyk- 
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežlų tarp 
lenkij ir lietuvių ir dauge- 
li kitų dalykų. 

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

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu j namus. 

Reikalaukit pas 

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

CHICAGO, ILL. 

OU-KART NEDEUNIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eina jau 25 metai 

Utarninkais ir Pėtnyčiamis 
Prenumerata metams $2.50 

„ „ pusei met'j $L2S 
Adresuoki t taip: 

W. B. B0CZK0VVSKI C0., 
Mahanoy Cit/, Pa. 

GERA PROGA- 
Gramatika angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (apdary- 
ta) $1.00 

Vaikų Draugas arba kaip mo- 

kytis skaityti ir rašyti be mo- 

kytojo 15c 

Naujas Budas mokytis rašyti 
bc mokytojo 10c 

Aritmetika mokinimuisl ro- 

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

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šit* apgarsini- 

mu ii "Lietuvos" ir >1.00 per mo- 
ney orderį, Ui gaus visas 4 knygas 
60c Pigiau. 

P. Mikolainis, 
R. F. D. floute 2, Hudsor, H. Y. 

Rašomos Mašinos. 
Pigiausios ir geriau- 

sios rašomosios maši- 
nos (typewrlters) 
"New American" už 
$10.00. 

Jeigu nori turėti drū- 
tą, pigią; ir gerą rašo- 
mąją mažiną, tai pirk 

) "Ne\v American," o ue- 

sisailPoJ. 
"New American" ra- 

So taip gražiai, Kaip 
mašina, pirkta už f 100. 
Jos sistema taip pr.- 
prasta, kad kiekvienas, 
paėmęs ją J savo ran- 
kas, Iš" pirmo sykio su- 

pranta, kaip su jaja ra 

Syti. 
Kataliogą rašomųjų 

mašinų lr visokių kny- 
gų priBlunfil&nie oidyk#. * 

Agentams Ir perkup£iai>«( perkant kelias mašinas, Juodam g erę 
nuošimt]. 

Reikalaudami adresuokite §italp: 
LIETUVA PUBLISHINO CQ.» 

3252 So. Hals Chica^c, |||. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialiste 

Ufisas 
1725 West 18th Street 
Tarp Paolina ir Wood»at. 

Ihone Canal 1203 
Valandos: 

I*c8:80 iki 12:00 vai ryto 
lic'iiCO iki 8:00 vaL vale. 

Nadeiionm 
inc C £0 iki 12:00 vai ryto 

Rezidencija 
5203 W. Harrison Street 

Tel. Austiū7i/ 

Valandos: 

liktai iki 8:00 kiekvieną ryt f 

Paslaptys Magijos ir Spiritizmo 
(Knyga Išrodanti- Paslaptis Magikų). 

Daugelis lietuvių dar labai save vilioja, Įtikėdami visokiems magikama 
ir spiritualistams. Nemažai Jaunų vyrukų, nepatyrusių, savo visus Buukiai 
uždirbtus pinigus sukišo ) pragobėlio magiko kišenių. 

Užtai nesiduok bent ant toliau savęs išnaudoti, nusipirk knygą: "Pa- 
slapty# Magijos ir Spiritizmo," kurioje išrodama visos paslaptįs šviesoje 
mokslo, šioje knygoje atrasite visas monų ir burtų paslaptis ir jas bu- 
prasite, nes aiškiai aprašytos ir paveikslėliais parodytos slaptybės lr Jų 
darymo budai. Knyga yra 262 puslapiu, kaina bu prlgiuntimu | namus 
tiktai 60 centų. 

Iš kitų vietų užiaokesti galima prisiųsti paSto dvicentlnSmis markėmis. 
Adresas: 

N. J. Damijonaitis,; 
901 West 33rd Street, :: Chicago, Illinois 

Nuo l^mos dienos Gegužio-May, 1916 

RDSIšKOS UNIJOS LAIVAI" 
Pradės vėl Plaukti 

Iš Archangelsko Amerikon 

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

Šifkortes ir pilną informaciją galite gauti 

A. OLSZEWSKIO BANKE 
3252 S. Halsted St., Chicago, 111. 

Jei otrlli turėt carą laikraštį, tai uJslsakyklta 

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

tę: Utarninkais, Ketvcrgais 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 užrubc- 
žį $3.50 metams ir $2.50 pusei metų. 
Norintiems "Ateitį" pamatyti, vie- 
ną numerį siunčiame dykai. AJrasas: 

ATEITIS PUBLISHIN6 CO., 
366 W. Broadway, So. Botton, Mase. 

DĖLEI ŪKIŲ LIE'l UVIŠKOSE KO 
lionijose Arkansas ir Louisiana 

valstijose kreipkitės } Imigracijos 
Biurą Rock Island geležinkelio. Yra 
daug progų jgyti geros žemės už 
mažą kainą. Męs galime suteikti 
juras bešališką teisingą žinią apie 
ūkininkavimą žemės plotuose, ku- 
riuos męs teikiame. Rašykite savo 
kalboje prie L. M. Allen, Passenger 
Traffic Manager, Rock Island Lines, 
Rooin 718 La Salle Station, Chicago, 
111. (1) 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuo&ii pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjucio mėn. perkeliau savo 

ofisą po 
3325 So. HALSTED ST. 

TELEPHONE YARDS SS3« 

Dr. P. VVIEGNER 

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 So. Ashland ave., Chicago. 

A. J. BIERZYNSKI, pres. 
Priima bankon pinigus ir moka Zc/0, Už sudėtus pinigus įnusų bankoj duo- 

dame čekių knygutę, iš kurios para- 
šyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Terka ir parduo- 
da namus ir lotus. Ižsamdo bankinei? 
skryneles (bozes) po $2.60 metams. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
J visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: PanedėllaiB, Be- 
redomis, ketvergals ir subatomia nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliomis, utar- 
ninkais lr pėtnyčlomis nuo 8 ryto iki 
6 vakaro. 

Phono Drevir 5052 

Dr. K. Draugelis 
LIETUVIS DENTISTA& 

3261 So. Halsted S t, Chicago 

UžsIraSyk sau er savo pažįstamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina |au 30-tu'. metus. 

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
pusei mety. Kanadoje $2.50 metams; 
$1.25 pusei metą. AnglIĮoJ, Lietuvoj Ir 
kitur $3.00 metams ;*$ 1.50 pusei m. 
Pimatimul vieną num. siunčiam dovanai 
Knygą katalogą siunčiame ant pareika- 

lavimo dovanai. 
J. J. Pauksztia 8c Co. 
120-124 Grand S t r., 

Brooklyn, N. X. 

i 01SZEVSKI0 BUKI 
3252 S0. Halsted S#., CHICAGO, ILL. 

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
V M J v. 

!stei&ta 15 93 metuose. 
a ao keJesdešimts bagociausiu Budinku ant Bridgeparto. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Doliario iki didžiausių sumų ir moka už juos 
3 procentą melams. 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir štorus ant lengvų 

išmokesčių. 
PERKA ir parduoda Morgeuus ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir b procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus^kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Štfkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus 

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

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

kančiai savo biznj vesti. 
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai jrengtoje Bankojet prie kurios 

nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

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

A. OLSZEVVSK1 BANK 
3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL. 

Atvairavusius IŠ KITUR MĘLDŽIAME aplankyti Ir muių Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

M eigų Nori 
S ĮPIRKTI Sau 

fiamaarba £oiu ' 
Be kląpato, rūpesčio, 

įdirbti <jfea&hi6, 
w TAI EIK PAS 

J.JJiertma/imicz 
313.-* E M ERALD AVE. 

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

žais iškašėiais gali išmokti gerą ama- 
tą; kur tik tinka ten gali darbą tu- 
rėti ir buti pats aut savęs ponu. Iš- 
mokęs barzdaukutystės, busi liuosaa 
visoj pasaulyj. Rašykite—o gausite 
visaB smulkmenas dovauai. Nosso-, 
koff'o Barber, Hairdressing lr Mani- j 
curlng Mokykla, 1202 Penn ave., Pitts- 
burg, Pa. Seniausi ir ".tsakančiausl 
mokykla aplelinkėje. Pasiklausk ži- 
nančių. 

Męs duodame visokius darbus Jg 
Jieškantlems. 

"D R A U G A S" 
detuvlų Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" sandarbininkų skaičiuje 
yra rimčiausioji lr žymiausieji lietu- 
vių veikėjai lr rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų lr vi- 
suomenės judėj'mo. Visi diencs klau- 
simai yra svarstomi rimtai ir teisin- 
gai. 

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

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu* 
merls veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUELISHING CO. 
1800 W. 46th St., Chlcago, III. 

CtniL 21 U 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTED ST CHICA80, ILL. 
CORNER Utb STREET 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesa r.ebuvo I as 
gali tokį iSleisti. Greta įdomiai parinkti) reikalingų kalendoriui žinių, jame yra keletąs skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- 
mai: apysakos, eilės, straipsniai 13 hlstorljos, hyglenos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt» S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau- 
sių rašytojų amerikiečių. 

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

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

JUOZAS A- AM3R0SIUS 
Attorney At Law 

LIETUVIS ADVOKATAS 

(A. OLSZEWSKIO BANKE) 
3252 So. HALSTED ST. 

TELEFONAS DROVER 703 CHICAUO, ILL 

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

ir Subatomis iki 9 va!, vakare. 
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