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Dideji Kare. 
Smarkiausi mūšiai, galinti turė- 

ti didžiausią j tėkmę ant visos ka- 
rės išeigos, traukiasi vis prie tvir- 
tovės Verdun. Čia francuzai pra- 

dėjo smarkią ofensyvą ir ji iš- 

pradžiu jiems gana gerai sekėsi. 

Jie atėmė nuo vokiečiu pirma 
jų užimtus fortus Douaumont ir 
Vaux ir jau nužudytas pozicijas 
prie kalvu 304 ir 287 ir prie kal- 

vos Mort Ilommf. T»et paskui 
vokiečiai, sulaukę daugiau ka- 

riuments, su visu smarkumu pra- 

dėjo ofetisyvą atgavimui nužu- 

dytų pozicijų, nes jos labai svar- 

bios ir dalį jų atgal atėmė. Da- 

bar, jeigu tikėti Berlino prane- 

šimams, vokiečiai būtinai tikisi 

Verduną paimti. Bet ir pirma 
pi kiekvienam ir mažam jų pa- 
sisekimui tą patį garsino net po 
kelis kartus, o bet Verdun vis 
dar francuzų rankose, nors mil- 
žiniškos tautų imtynės prie tos 

tvirtovės eina jau be perstojimo 
nuo keturių mėnesių ir nors ten 

žuvo jau pusė milijono kareivių 
iš abiejų pusių. 

Matyt vokiečiai prie Verduno 
gabena kareivius nuo kitų frontų, 
nes nori tą svarbiausią francuzų 
tvirtovę paimti, nors tam pusę 
kareivių reikėtų pašvęsti. Todėl 
dabar vokiečių pirmyn žengimas 
Rusijoj, prie Rygos ir Dvinsko 
pasiliovė. Palaiko ten, kad ka- 

reiviai neužmirštų, jog karėn iš- 

ėjo, artilerijų besišaudymą, todėl 
sunku suprasti priežastis rusų 
neveiklumo. 

Dabar vėl prasidėjo dar smar- 

kesni mūšiai prie Verduno, tik 
juos pradėjo ne franeuzai, bet vo- 

kiečiai. Reikia manyti, kad pa- 
geltam vokiečiams prie Verdun 
atėjo ir austrai, nes tarp nelais- 

vėn, paimtų prie Italijos rubežių, 
yra ir bulgarai. Todėl, turbut 
ten pagelbon austrams atėjo bul- 
garai. gal ir kiek turkų, o už tai 
austrai dalj savo kariumenės pa- 
siuntė pagelbon vokiečiams prie 
Verdun, kur tapo sutraukta vo- 

kiečių kariumenė ir nuo kitų 
Prancūzijos frontų. 

Vokietijos sosto įpėdinis su vi- 
su smarkumu spaudžia francu- 
zus į pietus nuo Douaumont, o 

už tai franeuzai pradėjo ofensyvą 
prie Haudremont. Sulyg pasku- 
tinių iš ten ateinančių žinių, vo- 

kiečių ofensyvas eina silpnyn. Vo- 
kiečiai peržengė pirmus užtvarus 

prie jau beveik visai išgriauto 
forto Douaumont ir paėmė 600 
franeuzų ir 12 mašininių kanuo- 
lių, bet tolesnis jų žengimas, kaip 
praneša iš Paryžiaus, tapo at- 

muštas. 
Už tai ant linijos Haudremont 

ir Thiaumont franeuzai išvijo vo- 

kiečius, iš čielos grabių eilės, ku- 
rias jie buvo užėmę. Iš Pary- 
žiaus taipgi praneša, jog vokie- 
čių atakai j vakarus nuo kalvos 
Mort Homme tapo atmušti. 

Xors paskutiniai vokiečių pa- 
sisekimai prie Verdun Paryžiuj 
pagimdė neramumų, bet kariu- 
menės štabas ramiai žiuri j tuos 
vokiečiu pasisekimus, nes jie 
pirkti didesnėmis aukomis, negu 
yra verti. Mūšiai prie Verdun, 
kokia galutina jų butų išeiga, 
labai apsilpnino vokiečių kariu- 
menę, o francitzams apie tai la- 
bjausiai eina, nes apsilpnytą ka- 
riumenę lengviau įveikti. Vokie- 
čių gi nuostoliai prie Verdun bu- 
vo kur kas didesni negu fran- 
cuzų. Siek tiek neramumo gim- 
do padėjimas franeuzų prie Mort 
Homme, nes čia vokiečiai iš trijų 
pusių apsupo franeuzus. 

Mėgino vokiečiai ofensyvo ir 
prieš anglus. Vokiečiai minomis 
bandė ardyti anglų grabes, bet 
tas nepasisekė. Dabar ant to 
fronto daugelyj všetij aaudosi vien 
artilerija, l>et nei vienos pusės 
kariumenė iš grai/.^ neišeina. 
Smarkiausiai šaudosi prie Vieny, 
Souchez ir St. Eloi. 

Kaip praneša iš Amsterdamo, 
Belgijoj, prie Courtrai susibunta- 
vojo vokiški kareiviai, o pirma, 
stovyklose Bruxelles buvo smar- 
kios muštynės tarp Trusų ir 
Saxų kariumenės. Jeigu tas tei- 
sybė, tai atsitikimai toki butu 
blogu ženklu, nes rodytu nykimą 
disciplinos, kuom taip mėgsta di- 
įdžiuotis vokiečiai, ir tas rodytų, 
kad tarp pačių vokiečių didinasi 
neužsitikėjimas ir nekentimas 
prūsų, kurie mėgina visą Vokie- 
tijoj valdžią į savo rankas pa- 
iruti. Ir prieš I'rusų paskirto 
maisto ministerio von Bulocki 
padavadijimus ir maisto dalinimo 
plianą smarkiai protestuoja kitos 
Vokietiją sudcdančios viešpatys- 
tės, kaip: Bavarija, \Vuertem- 
berg, Saxai. Nei vienoj Vokie- 
tijų sudedančioj atskiroj viešpa- 
tystėj I'rusai niekur pritarėjų ir 

u/.sitikinčių neturi. 
Francu/ai mėgino pirmyn /eng- 

ti j piet-vakarius r»uo Mort 
ilomme ir prie Cuiniers,- bet. 
kaip užtikrina vokiečių praneši- 
mas, visur tapo atgal atmušti. 
Ant rytinio šono upės Meuse vėl 
prasidėjo smarkios artilerijų im- 
tynės, kas rodo, kad čia vėl fran- 
cu/.ai rengiasi prie ofensyvo. 

Argonne distrikte, prie kalvos 
285 ir prie Cbevvancbe francu/.ai 
užėmė tris jųjų minų padarytus 
kraterus. 

Elzasc, j šiaurius nuo Besch- 
weiler vokiečiai du kartu mėgino 
primyn /engti, bet abudu kartu 
tapo atgal atmušti. Kitose vie- 
tose to fronto buvo vien artile- 
rijų besišaudymai. 

Xors italai ramina save, kad 
jie visai nenusiminę dėl paskuti- 
nių nepasisekimu Austrijoj, bet 
nepasisekimų jie negali užginčy- 
ti. Italai iš Trentino apskričio 
ir iš Goerz apskričio turėjo pasi- 
traukti, o austrai Italijon jau 
gana toli jlindo. Ir savo pa- 
sitraukimą italai aiškina tuomi, 
kad pirmiau jų fronto linija trau- 
kėsi net 400 mylių, taigi buvo 
perilga; reikėjo ją trumpinti ir 
kareivius labjau krūvon sutrauk- 
ti. Todėl austrai galėjo prie 
Trentino prieiti, nes ant to fron- 
to jie milžiniškas surinko pa- 
jiegas. Italijoj austrai užėmė ke- 
lias kalvas. Nors jos turi nema- 

žą svarbą, bet jas užimdami, aus- 

trai labai didelius nuostolius tu- 

rėjo ir visgi italų rankose yra 
kur kas didesni plotai Austrijos 
negu austrų Italijoj. Italijos ka- 
ralius iškeliavo ant karės lauko 
Tiroliun. Italijos karvedžiai ma- 

no, kad juo giliau įlįs austrai 
Italijon, juo sunkesnis bus jų 
padėjimas. Tas gal but teisybė, 
bet blogai yra tas, kad jie, įsi- 
veržę į priešo žemę, kraštą nai- 
kina. 

Dabar ant mūšio lauko traukia 
Italijos atsargos kareiviai, kurių 
pirmiau karėn nesiuntė. Toj pu- 
sėj rubežiaus todėl reikia neuž- 
ilgo laukti didelio priešingų ka- 
riumenių susirėmimo. 

Austrų raportas praneša apie 
paėmimą per šturmą sudrutintų 
italų pozicijų prie Chiesa, 20 my- 
lių nuo Viccnza; dabar pradėjo 
veržti visą tvirtovių liniją nuo 

Pasublo iki Arsiero. Už silpną 
besipriešinimą austrams tapo nuo 

italų kariumenės vadovystės pra- 
šalintas generolas Brusati. 

Austrai giriasi, jog nelaisvėn 
paėmė 25.000 italų, pirmiau vie- 
nok padavinėjo didesnį paimtų 
skaitlių. Gal prisieis sumažinti 
ir paimtų kanuolių skaitlių. 

Smarkus mūšiai eina ir Aus- 
trijos teritorijoj tarp Stelvio ir 
Garda ežero. Smarkiausias vie- 
nok mušis dar vis eina prie Ci- 
vidale ir Terate. 

Abidvi pusės rengiasi prie ofen- 
syvo ir Balkanuose, prie Saloni- 
kų. Ten pergabenta jau peror- 
ganizuota visa serbij fcariumenė, 

kuri susideda iš 100,000 kareivių. 
Cia pagelbon austrams ir vokie- 

lėiams atėjo jau bulgarų kariu- 
nienė, kurios kitur nereikia. Čia 
bus atsiųsta ir dalis turkų kariu- 
menės, kurios negalima prieš ru- 

sus sunaudoti Azijoj, nes ji ten 

netikusiais keliais galėtų ateiti 
tik karei pasibaigus, o Salonikai 
yra kur kas arčiau. 

Bulgarų kariumenė jau įsiveržė 
Grekijon ir ten mano talkininkus 
užpulti. Grekija, talkininkų ver- 

čiama, protestuoja prieš sulau- 

žymą jos neutrališkumo, bet bul- 
garai protesto nepaiso, nes talki- 
ninkai, užimdami Salonikus, jau 
pirmiau Grekijos neutrališ&umą 
sulaužė. Skaitlių Grekijon įsi- 
veržusių bulgarų paduoda ant 

25,000. Jie užėmė Grekijos pusėj 
miestą R upei. Grekų kariumenė 
pasitraukė į pietus, jai bulgarų 
vadovas paliko tik valandą laiko. 
Bulgarai užėmė taipgi Grekijos 
tvirtovę, iš kurios be pasiprieši- 
nimo grekai pasitraukė. 

Apie priešingų kariumenių vei- 

kimą Azijoj svarbesnių žinių nė- 
ra. Rusai nesigiria savo lai- 
mėjimais, o turkai matyt, neturi 
nei tokių pralaimėjimų, kuriuos 

butų galima laimėjimais persta- 
tyti. Tiek žinia, kad Mesopota- 
mijoj jau krūvon suėjo rusų ka- 
riumenė su anglais, tai galima 
tikėti, kad prieš sujungtas anglų 
ir rusų kariumenes turkams bus 
daug sunkiau atsiremti negu prieš 
vienus rusus, ar anglus. Dabar 
iš Konstantinopolio praneša, jog 
Mesopotamijoj, į šiaurius nuo 

Bagdado rusai tapo sulaikyti. 
Bet čia rusai krūvon su anglais 
suėjo, o raportas apie anglų su- 

laikymą nieko nekalba, o vienus 
sulaikyti, nesulaikius kitų, yra 
negalima. Jeigu ten todėl rusai 
galėjo but sulaikyti, tai grei- 
čiausia turkai galėjo sulaikyti 
mažą rusų patrolę. 

Ant rusiško karčs fronto nie- 
ko svarbaus neatsitiko. Maži su- 

sirėmimai atsitinka vis tose pa- 
čiose vietose ir tose vietose vie- 
nok ne rusai, bet vokiečiai 'su- 
kruta: Po smarkiam bombarda- 
vimui rusu pozicijų prie Dris- 
vėtų ežero vokiečiai mėgino pir- 
myn žengti, bet rusų artilerijos 
ugnis jų pulkus išvaikė ir suvijo 
atgal j grabes. Bet ir ant to 
fronto vokiečiai rengiasi prie 
smarkesnio ofensyvo, nes čia iš 
Karaliaučiaus ir Dancigo gabena 
sunkiąsias kanuoles ir amuniciją. 
Su ofensyvu jie laukia vien mu- 

šiu pasibaigimo prie Verduno 
Vokiečius pasiekė nepasiseki- 

mai ir jų valdybose Afrikoj, kur 

juos sumušė anglų kariumenės 
vadovas generolas Smuts ir už- 
ėmė miestus Ruvu, Nigulu ir 
Xglu. Ir prie Ivangi ir Ruanda 
vokiečiai tapo sumušti. 

f$ AMERIKOJ, 
SKANDALAS SLAVŲ 

SUSIRINKIME. 
Cleveland, O. Gegužio 21 d. 

čia turėjo atsibūti slavių diena, 
■kurioje dalyvavo slovakų ir ce- 

chų organizacijos. Kuomet vie- 
nok svetainėn atėjo pagarsėjęs 
Austrijos pasekėjas lenkas Dan- 
gei ir pradėjo už Austriją prakal- 
bą, svetainėj kilo triukšmas ir 

nelaimingas kalbėtojas su drau- 
gais tapo laukan išmesti. 

SUKURIAI. 
Sioux Falls, So. Dakota. Ge- 

gužio 24 d. kilęs sukurys Ceddes, 
Mix ir Charles pavietuose daug 
nuostolių pridirbo. Išgriovė 
daug triobų ir javus išvartė. Už- 
mušta taipgi daug galvijų. 

UŽSIDEGĖ KASYKLOS. 
Virginia City, Mo. Gegužio 24 

dieną užsidegė Yellow Jacket ka- 
syklos. Mažiausiai 4 darbinin- 
kai sudegė. Ugnis atsirado oloj 
1,400 pėdu filiai. 

Į LAIVYNO ĮGULA, 
j Washington, D. C. Admirolas 
YVilliam S. Benson apreiškė, kad 
pastatymui Suvienytų Valstijų 
laivyno, kad jis galėtų lygintis 
su didžiųjų Europos'tautų laivy- 
nais, jis turi turėti 5,700 oficierų 
ir 99,000 jūreivių. Tuom tarpu 
laivynas turi tik 1,970 ofiticrų ir 
53,529 jūreivius ir rezcrvoj 833 
oficierius ir 7,846 jureivius, taigi 
neturi nei pusės reikalingų žmo- 
nių. 

BRANGSTA ČEVERYKAI. 
Philadelphia, Pa. Nuo pra- 

džios šių metų Amerikoj ant vie- 
no doliario pabrango čeverykai, 
o kaip užtikrina fabrikantų są- 
junga, rudenyj pabrangs dar la- 
bjau, mažiausiai vėl ant vieno do- 
liario. 

SUĖMĖ ŠNIPĄ. 
New York. Suėmė čia hol- 

landietj Adolphą de Lecuw už 

laužymą neutrališkumo. Jis mat 
už pinigus mėgino parduoti Ang- 
lijos kariumenės atstovui tulus 
dokumentus vokiškos ambasados, 
bet tas tų dokumentų nepirko. 
Doresnis mat buvo už panašius 
Vokietijos atstovus. 

IR VĖL TAIKYTOJAI. 
Washington, D. C. Senatorius 

Hamilton Le\vis iš Illinois pa- 
davė senatan rezoliuciją, reika- 
laujančią, kad prezidentas \Vil- 
son patartų karę vedančioms Eu- 
ropos tautoms sulaikyti karę. 
Bet prezidentas juk neturi galės 
sulaikyti skerdynių, o kuomet 
ateis laikas liautis, skerdynės ir 
be tarpininkų pasiliaus. 

LAIVYNO BIUDŽETAS. 
Washington, D. C. Laivyno 

reikalų kongreso komisija apdir- 
bo jau sąmatą laivytio biudžeto 
šiems metams, t Reikalaujama 
$241,449^51, taigi ant $91,700,000 
daugiau negu pernai. Naujų lai- 
vų dirbimui reikalaujama $160,- 
000,000. Tokiu budu taikos lai- 
ke nei viena tauta savo laivynui 
taip didelių išlaidų nereikalavo ir 

nereikalauja. 

IR AMERIKOJ LAIKRO- 
DŽIAI BUS PIRMYN 

PASTUMTI. 

Washington, D. C. Užčėdiji- 
mui žiburio ir Amerikoj vasa- 

ros laike norima laikrodžius vie- 
na valanda pirmyn 'pastumti, o 

žiemos laike vėl atgal grąžinti. 
Dabar Suvienytose Valstijose 
yra keturios laiko juostos: nuo 

rytų iki Pittsburgo, centralč juo- 
sta, trečioji iki Mississippi ir 
Colorado kalnų, o ketvirtoji nuo 

čia iki Pacifico. Tarp artimiau- 
isų juostų yra valanda laiko skir- 
tumo. 

VOKIŠKŲ POVANDENINIŲ 
LAIVŲ LINIJA. 

New York. Evening Mail ga- 
vo žinią, buk vokiečiai, važioji- 
nui pačto Amerikon, rengia po- 
vandeninių laivų l'niją tarp 
Hamburgo ir New Yorko. Tie 
povandeniniai laivai bus apgink- 
luoti tik atsigynimui ir važios 
vien pačto siuntinius. 

MILICIJOS KAREIVIAI 
TEISMAN PATRAUKTI. 
Washington, D. C. 116 Texas 

milicijos kareivių, atsisakiusių ei- 
ti daboti Mexiko rubežių, bus 
teisiami kariškojo teismo. Už 
tai yra kalėjimo, arba piniginė 
bausmė. 

MEXIKO PLĖŠIKAI VĖL 
PERŽENGĖ RUBEŽIŲ. 

EI Paso, Texas. Pulkai gink- 
luotų Mexikos plėšikų vėl per- 

žengė Suvienytų Valstijų rube- 
žių ir parubežinių farmerių gal- 
vijus persivarė į savo pusę. 

MANDAGI KOMPANIJA. 
Fort Wayne, Iud. Čia strei- 

kuoja gazo dirbtuvių darbinin- 
kai. Kuomet 25 sustreikavę ma- 

šinistai ant rytojas?} pastatė prie 
dirbtuvių piketus, kompanijai 

pasiuntė pikictininkams kedes, 
Kuomet pradėjo lyti, pakvietė 
juos vidun. Pažadėjo net duoti 
užkandžius. 

ROCKEFELLERIO FONDAS. 
I!ew York. Rockefellerio fon- 

das garsina, jog sušelpimui nuo 
karės nukentėjusių gyventojų 
Belgijos, Lenkijos (turbut ir Lie- 
tuvos), Serbijos ir Montenegro 
gavo vėl milijoną doliarių. Bet 
ten yra net keli milijonai vargą 
kenčiančių žmonių, tai milijono 
toli negali užtekti. 

IS DARBO LAUKO. 
fl Boston, Mass- Sustreikavo 

čia siuvėjai. Jie reikalauja 8 vai. 
darbo dienos ir didesniu algų. 

Tomaąuipa, Pa. Darbininkai 
kasyklose Lehigh Coal & Navi- 
gation Co., išviso 7,000 žmonių, 
kurie po streikui atėjo darban, 
vėl streiką atnaujino. 

Mobile, Ala. Dirbanti ma- 

šinų dirbtuvėse: kalviai, mašinis- 
tai, gišeriai ir jų pagelbininkai 
gauna 8 vai. darbo dieną be algų 
numažinimo. 

Chicago, 111. Pasibaigė čia 
streikas darbininkų National 
Casting Co. Dalį reikalavimų 
darbininkai iškovojo. 

Arklių kaustytojai pareikalavo 
didesnių algų. Jeigu tas nebus 
išpildyta, jie žada streikuoti. 

fl. Pittsburg, Pa. Vėl sustrei- 
kavo 50,000 šito apskričio anglia- 
kasių, nes kasyklų savininkai, 
siigrjžus darbininkams darban, 
sulaužė sutarimą: sutiko pakelti 
darbininkams algas, o to nepa- 
darė. 

Washington, D. C. Kongre- 
so narys Nolan įnešė reikalavi- 
mą, kad mažiausia valdžios dar- 
bininkų alga butų $3.00 dienai. 
Dabar 120,000 valdžios darbinin- 
kų gauna mažiau. 

Pittsburg, Pa. Sustreikavo 
čia 1,000 geležies darbininkų. 
Jie reikaluja didesnių algų. 

IŠ VILNIAUS. 

Vokiečių valdžia atliko s^iskai- 
tymą Vilniaus gyventojų. Prieš 
karę Vilnius turėjo suvirsimi 
200,000 gyventojų, dabar gi rado 
tik 136,880. Tame skaitliuje bu- 
vo: 68,687 lenkai, 59,112 žydų, 
3,676 lietuviai, 2,046 gudai, 2.001 

rusas, 1,047 vokiečiai ir 211 kito- 
kių tautų. 

IŠ KARALIAUČIAUS. 

Likosi nužudyta moteris vieno 
ūkininko netoli Karaliaučiaus, 
Henrietta Holstein. Ji mat 1111- 

nuodino savo vyrą, dukterį ir po- 
dukrą. Žmogžudei budelis su 

kirviu galvą nukirto. 

|| Anglijoj yra 200,000 ten pa- 
bėgusių belgu, kurių užlaikymui 
Anglija skiria po 5 milijonus do- 
liarių mėnesiui. 

|| Anglijos sosto įpėdinis, kuni- 
gaikštis Vali jos iš savo kelionių 
namon sugrįžo. Jis važinėjo ant 

karės fronto Egypte ir Prancūzi- 
joj. 

|| Azijatiškoj Turkijoj. Libano 
kalnuose gyvenančius maronitus 
pasiekė badas. Nuo bado išmirė 
80,000 krikščionių. Badas pasie- 
kė taipgi Syriją. 

|j Iš Stockholmo pranešama, 
jog Rusijoj šįmet laukia menko 
užderėjimo laukuose, nes žiemi- 
niams javams labai užkenkė žie- 
mos šalčiai. 

c 

I || Paryžiuj miršta garsus mok- 

jslinčius bakterioliogas ir fiziolio- 
| gas, rusas profesorius Mečnikov. 
Daktarai nesitiki, kad jis galėtu 
pasitaisyti. 

|| Vokiečiai, lenkų kaštai? ren- 

gia Lenkijoj llindenburgo mu- 

zėjii. Tam jau, neva liuosomis au- 

komis surinkta 250,000 markių. 
Bet klausimas, ką Ilindenburg 
Lenkijai gero padarė? L'ž ką 
jam muzėjus? 

Į| Kad visos (lideses Europos 
tautos karės vedimui užtraukia 
paskolas, ją užtraukia ir nusku- 
rusi, jau skolose paskendusi, Au- 
strija. Dabar ji užtraukia ketvir- 
tą paskolą 4,327,000,000 kronų. 

|| Iš Berlino pranešama, buk iš 
Grekijos tapo atšaukti ambasado- 
riai—itališkas grafas Boscari ir 
franeuziškas I. Guillemin. 

Į| Vokietija vėl rengiasi už- 
traukti naują paskolą 10 milijar- 
du markiu. Tai išviso karei bus 
užtraukta iki šiol paskolų 50 mi- 
lijardų markių. Karei kas mė- 
nesis Vokietija išleidžia po 2 

milijardu markių. 

|| Vokietijos valdžia konfiska- 
vo visą pas žmones Vokietijoj 
esančią mėsą. Paskui daljs ją 
žmonėms specialis maisto minis- 
terijos įsteigtos įstaigos. 

|| Nuo karės nukentėję Lietu- 
vos ir Lenkijos žmonės negaus 
iš Amerikos pašclpos, nes Vo- 
kietija nesutinka ant Amerikos 
Komiteto statomų išlygų ir Len- 
kijon maisto iš Amerikos neleis. 

|| Buvusio Francuzijos karės 
ministerio generolo Gabeni svei- 
kata taip pablogėjo, kad apie jo 
pasitaisymą daktarai abejoja. 

|| Iš Londono praneša, buk pa- 
sitraukė nuo vietos Grekijos mi- 
nisterija. Oficiališkai vienok ta 

žinia iki šiol nepatvirtinta. 

ĮĮ | San Antonio, Tcxasc, atėjo 
žinia, buk trjs savaitės atgal tarp 
miesto Mexiko ir Guemavaca iš- 
skersta suviršum du šimtai civi- 
listų, tik apie tai Carranzos val- 
džia nieko negarsina. 

|| Anglijoj karalius jau padėjo 
savo parašą po bilium priversti- 
no Anglijoj kariumenėj tarnavi- 
mo visų vyrų nuo 18 iki 41 
metų. Airija vienok nuo pri- 
verstino tarnavimo išskirta. 

|| Austrai jau peržengė Itali- 
jos rubežių ir nužengė 8 mylias 
giliai Italijon. Kariumenės šta- 
bas dabar nelaisvėn paimtų ita- 
lų skaitlių paduoda ant 25,000, 
taigi mažesnį negu padavinėjo 
išpradžių. 

|| Suvienytų Valstijų kariume- 
nės atstovas Francuzijoj, pulki- 
ninkas Spencer Cosby neteko ža- 
do nuo gazų jo paties išsprog- 
dintos gazinės bombos. Dabar 
vienok jau žadą p:, deda atgauti. 
Tai bausmė likimo už bereika- 
lingą žingeidumą. 

|Į Grekijos valdžia padarė su- 

tarimą su Grekijos tautišku ban- 
ku, kuris pažada valdžiai parū- 
pinti paskolą 115 milijonų drach- 
mų. Pats bankas duoda 75 mi- 
lionus drachmų. 

!! Londone gauta žinia iš 
Frankfurto apie naujas ten mo- 

terų demonstracijas prieš karę. 
Pulkai moterų su juodomis vė- 
liavomis vaikščiojo gatvėmis su- 

kandamos: "Šalin su kaizeriu." 

|| Korespondentas laikraščio 
"Daily Neus" pranešė, buk vo- 

kiečiai sulaikė maisto gabenimą iš 

Ilollandijos Beigijon, nors ten žmo- 
nėms jo nuo 'senai trūksta. 
Yra Belgijoj apskričiai, kurių gy- 
ventojai nuo trijų mėnesių ne- 

matė nei bulvių, ne kalbant jau 

apie kitokį maistą. Yra vietos, kur už bulvių kiliogramą moka 
po 60 centimų. Hainauld'c už ki- 
logramą duonos moka 1 ir. 50c. 
Antverpene už kilogramą šunie- 
nos moka 2 fr. 50c. Gliente vie- 
nas žmogus gauna 150 gramu 
(apie 5 uncijas) mėsos savaitei. 

|| Garsiam itališkam giesminin- 
kui Caruso pasiūlyta 50,000 dol. 
už 10 koncertų Amerikoj. Jis vienok pasiūlymo nepriėmė. Iš- 
puola tai po 5.000 dol. už vieuį vakarą. 

|Į Mieste Yersailles pasimirė 
buvęs Prancūzijos karės ministe- 
ris generolas Gallieni. Jis kaipo 
augštesnis oficieras dalyvavo ka- 
rėj su vokiečiais 1870-71 m. Jis 
sumušė vokiečius prie Paryžiaus ir nuvijo juos prie upės Marne. 

Į || Mexikos karės ministeris, ge- 
nerolas Obregon pasiuntė prie 
Suvienytų Valstijų rubežiaus 
30,000 kareivių. 

Iš pašauktos tarnauti prie 
Mexikos rubežių milicijos valsti- 
jų Texas, Nevv Mexico ir Ari- 
zona 150 kareivių atsisakė sudėti 
prisiegą ir tarnauti. 

j| { Douglas, Arizona, atėjo iš 
Mexikos žinia, buk locni karei- 
viai užmušė vieną iš svarbiau- 
sių Vilios generolų, generolą Fe- 
dro Bracamontes. Kareiviai su- 

sibuntavojo valstijoj Zacatecas ir 
užmušė juos mėginusį malšinti 
savo vadovą. 

Iš Rotterdamo pranešama, kad 
Vokietijoj yra svarstoma sumany- 
nas painaikinimo privatinių virtu- 
vių o jų vietoj įsteigimo viešųjų 
valdžios virtuvių. Sulyg šito suma- 

nymo: visokie maistai butų kon- 
fiskuoti, pavedami bendroms vals- 
čių virtuvėms ir iš ten dalinami 
žmonėms jau sutaisyti. 

LIET. INFORM. BIURAS 
PERKELTA ŠVEICARI- 

JON. 
P-nas J. Gabrys praneša, kad 

Lietuvių Informacijos Biuras iki 
karės pabaigai yra perkeltas iš 
Paryžiaus i Šveicariją. Iš ten 

pat bus leidžiamas Inform. Biu- 
ro organas "Pro Lithuania." 
Biuro ir jo organo adresas yra 
tokis: Villa Messidor, av. Flysee. 
Lausanne-Oucy.Suisse. 

Biuro organe yra jvedama nau- 

ja dalis "Pajieškojimų Skyrius" 
kur kiekvienas, kas norės, galės 
pajieškoti savo giminiu, likusių 
Lietuvoje. Siunčiantieji paj ieš- 
kojimą turi pridėti tarp- 
tautini krasos kuponą už ioc. 

KĄ MAN PASAKĖ p. M. 
APIE LIETUVĄ IR KARĘ. 
Vakar, gegužio 19 d. atsilankė 

pas mane su verteivystės reikalais 
vokietis p. M. ir mes turėjome 
pasikalbėjimą apie Lietuvą-Latvi- 
ją ir karę. 

p. M. man pirmą kartą matytas; 
jis yra Austrijos pavaldinys, io 

metų kaip Amerikoje Matyt' p. 
M. yra smarkus vyras ir žinovas 
daugelio kalbu, o podraug ir lo- 
tynų kalbos. Matyt jis studijuoja 
tautas ir tauteles. 

Jis pažįsta gerai lietuvius ir lat- 
vius. Aš jo užklausiau, ką jis ma- 

no apie karę ir kada ji baigsis? 
Jis man atsakė, kad sunku pasa- 
kyti, kada karė baigisis, bet jeigu 
vokiečiai nepaims Yerduno iki 
Birželio 15-1916, tai tikrai bus vo- 

kiečių pralaimėta ir Vokietija pra- 

šys taikos. Užklausiau jo, ką ma- 

note apie Lietuvą? 
Jis atsakė, kad jis pilnai tiki, 

jog Lietuva gaus neprigulmybę, 
nes Vokietija to norės, o Russija 
tam nesipriešins, kad apsaugojus 
Vokietijos ir Russiios sieną. 

Lietuva skirs jų rubežius, taip 
kaip Belgija kad skyrė Vokietiją 
nuo Francuzijos. 



I'ric to, dar pridūrė, kad Latvi- 

ja bus priskirta prie Lietuvos. 

Jis linkėjo Lietuvai ncprigulmy- 
bės ir gero pasisekimo. 

Man labai buvo malonu girdėti 
ir gėrėtis, kad ir svetimtaučiai 
j*uo toliau, juo dažniau interesuo- 

jasi lietuviais ir Lietuva. 

P. Bartkevičia. 

ŠVEICARIJOS LIETUVIŲ 
KOMITETAS. -* 

Nuo susidariusio Fribourgc, 
Šveicarijoj, Lietuvių Komiteto nu- 

kentėjusiems del karės šelpti gavo- 
me sekantį atsišaukimą: 

Fribourg (Suissc), 
26 Vasario 1916 m. 

Broliai Tautiečiai! 

Jųs žinote gerai, kokion vargų 
bedugnėn nugrimzdo musų tėvynė. 
Tiktai kitas Jeremijas galėtų iš- 
roktti ti ir apraudoti visas Lietuvos 
nelair.it 

N'evertas butų lietuvio vardo, 
kas šiądien nesiskubintų jos gelbė- 
ti, kas ramiai žiūrėtų, kaip merdi 
tūkstančiai brolių bei seserų. 

Jus. Tautiečiai, pirmi ištiesėte 

suvargusiai tėvynei geibstančią ran- 

ką. Jus parodėte, jog kad ir toli 
esate nuo Lietuvos, račiaus Jų su 

širdis gyvai plaka dėl jos. Skait- 

lingos, energingos ir veiklios jusų 
organizacijos daug Lietuvai pada- 
rė, dar daugiaus, tikimėsi, padarys: 
Garbė Jums, Tautiečiai, kad nepa- 
miršote savo Motinos—Tėvynės. 

Męs, gyvenantieji Šveicarijoje 
lietuviai, pasekime Jusų pavyzdį. 
Tiesa, vos dabar tepradedame dar- 

bą. Įvairios kliutjs, o ypač inu ų 
menkas skaičius, trukdė anksčiau 
pradėti platesnį veikimą. Tik gruo- 

dyje pereitu metų įsteigėme Gene- 
ralį Komitetą nukentėjusiems dėl 
karės Lietuvoje šelpti. Komitetan 
priimta iki šioliai 12 narių, jo val- 

dybą sudaro ženiiaus pasirašiusieji. 
Kaip visur, taip ir čia, pradžia, sun- 

ki, ypač dėlto, kad karė visus la- 
bai įvargino, o prašančių didelė 

daugybė išsėmė visuomenės dosnu- 
mą. Bet nenustojame vilties. Su- 
stiprinę Komiteto centrą, bandome 

steigti jo skyrius kituose Europos 
miestuose. Jau įsteigta jo skyrius 
Basilejoje. l'>e to, ketiname agi- 
tuoti spaudoje, skelbdami atsišau- 
kimus, straipsnius, paraginimus, 
ruo>ti paskaitas apie Lietuvą, leisti 
atviruke* su Lietuvos reginiais, ir 

kitais įmanomais budais rinkti au- 

kas. Sale to, gyvendami Europos 
centre, neutraliame krašte, stengsi- 
mės tarpininkauti išsiblaškiusiems 
tautiečiams. 

O dabar kreipiamės prie J tįsti. 
Broliai Tautiečiai, prašydami prisi- 
dėti prie to darbo ir pavaduoti mus 

Amerikoje. Nuo Europos sunku 
daug1 tikėtis, nes ji labai karės su- 

varginta; taigi reikia stengtis su- 

naudoti turtingų amerikiečiu duos- 
numą. Šituo tikslu būtinai reiktų 
pristeigti skyrių Amerikos miestuo- 
se, ir tuosna skyriuosna pritraukti 
kuodaugiausiai pačių amerikiečių, 
o nevien lietuvių. Kokiu budu ši- 
tai įvykdinti, Jus geriaus išmanote. 
Mums rodos, jog reikia, kad vie- 
nas koks nors centras paimtų visą 
darbų savo ranko«na. Męs net dėl 

Europos permažai teturime darbi- 
ninkų, tai Amerikon nieko nusiųsti 
negalime, tačiaus neabejojame, kad 
mums stinga darbininkų. Centra- 
lis Petrogrado Komitetas atsiuntė 
Šveicarijon savo atstovą ir įgalio- 
tinį, advokatą p St. Šalkauskį. Jis 
dirba su mumis. Butų gerai, jeigu 
ir Jųs atsiųstumetė vieną arba ir 
datigiaus savo atstovų; darbo butų 
užtektinai, o tada galėtumeme ge- 
riaus vieni kitus pažinti, susiartinti 
ir pagaliaus suvienyti musų veiki- 
mą. 

Generalio Komiteto nukentėju- 
siems dėl karės Lietuvoje .šelpti 
Valdyba: 

Pirmininkas: D. Gbiet-Pilsuuskis. 

Vice-ptrmininkai: Baronas St. 
Brunnov ir D-ras Antanas Viskan- 

to, 

Nariai: Kunigaikštis Juozapas 
Puzyna, Juozapas Korybutas—Pu- 
rickis ir Antanas Steponavičius. 

Sekretorius: Vladislovas Dau- 
I na n tas—JJzimįdavicius. 

POLEMIKA. 
DAR SYKĮ UOSIUI. 

Ligsiol p. Uosis manęs tyčia 
nesuprato, ar negalėjo suprasti, 
nežinau. Tarytum mano mintis 
buvo išreikšta aiškiai ir jos kitaip 
suprasti nebuvo galima; tačiaus jis 
priskaito man tą, ko aš visai nebu- 
vau parašęs. Jis sako kad aš 

alkoholį išaugštinęs. 
Aš pripažinau ir pripažįstu, kad 

alkoholis tam tikruose atsitikimuo- 
se: sergant jura keliaujant, netin- 
kamą maistą valgant—prastieji 
žmonos pilvo skaudėjimą degtine 
tik ir gydo—alkoholio vartojimas 
gali but reikalingas. Jei jis nori 
vesti su manim ginčus tai lik sulig 
>ito vieno dalyko; jis turi paro- 

dyti, kad alkoholis niekur ir nie- 
kad nėra reikalingas—išskiriant tik 
kaipo deginamoji medžiaga ir iš- 

laikymo priemonė. Visuose kituo- 
se punktuose jis ginčijasi pats su 

savo žodžiais, kuriuos man bc- 

reikalo prirašo, ir todėl aš neturiu 

jokio reikalo į juos atsakinėti. Tas 
visai nesvarbu, iš kur aš tą straipsnį 
ėmiau; svarbu yra tas, kokiu tik- 

slu aš jį visuomenei padaviau ir ar 

jame pakelti klausimai tam tikslui 
atsako. Taippat maža svarba gali 
buti tame, ar man už jį kas už- 

mokėjo, ar ne ir ar aš ne savo 

pamėgimus juomi noriu apginti. 
P.et kad p. Uosiui neskaudėtų gal- 
vos, tai aš pasakysiu jam, kad aš 

jokiu bravarininkti, kuriuos jis čia 

nori matyti, nepažįstu ir su jais 
visame savo gyvenime jokių reika- 

lų neturėjau ir neturiu, o mano 

alkoholio pamėgimas yra taip ma- 

žas, kad mano draugai ir pažįsta- 
mi manęs niekad nėra matę užsi- 

gėrusiu; kiti net nežino, kad aš 

geriu kartais, nes dažniausiai atsi- 

sakau nuo gėrimo. Taigi čia yra 

jo tik tušti spėjimai. 
Bet p. Uosis ne tik nepataiko at- 

spėti—jis tyčia iškraipo mano min- 
tis. Jis sako, kad aš savo atsaky- 
tu.'.' jam prisipažinęs, jog esu alko- 
holio mėgėju—tai yra melas ir aš 
jj pabraukiu. Taippat aš nesu al- 

koholio apgynėju—tą jis galėjo 
matyti iš mano atsakymo, nes jis 
pats oitavo tą vietą, kur aš alko- 

holį pavadinau nuodais. Taigi jei 
mudviejų kurio sąžinė yra atbu- 
kusi, tai sakyčiau, kad jo. 

Taippat jis bereikalo suranda, 
kad aš gėrėjus randu tik kunigu 
luome. Aš to niekur nesakiau ir 
net nesikiau, kad kunigai daugiau 
geria kaip kiti, nors, gal, ir nebu- 

čiau paklydęs tą pasakęs, jei kalbė- 

jus tik apie vienus lietuvius kuni- 

gus. Teisybė, jis randa tarpe jų 
daug, "abstinentų," bet jis abstinen- 
tais vadina tuos, kurie nepasige- 
ria. Jau tas vienas faktas, kad 
kunigas- per mišias geria vyną— 
žinoma, vyną, kuo kitu vadinsi? 
—padaro j'į vartojančiu alkoholį 
ir todėl jis nėra abstinentu. Bet 
aš tikiu, kad jo paminėtieji kunigai 
ir degtinę retkarčiais vartoja, sa- 

kysime, nuo pilvo skaudėjimo. Vie- 
nas jų, kun. A. Staniukynas, be- 
veik sakyčiau tikrai, kad tą daro. 
Jis, kaip aš jį pažįstu,—o aš jį 
senai pažįstu, visuomet susilaiky- 
davo nuo gėrimo stiprių gėrynių, 
bet degtinės turėdavo pas save ir 
retkarčiais išsigerdavo. Kokiu jis 
dabar yra—nežinau. 

Aplenkus p. Uosio bereikalingą 
kabinėjimąs-i prie manęs ir "Lietu- 
vos" ir jo bereikalingą prikaišioji- 
mą man nebūtų dalykų, reikia pa- 
stebėti jo siaurą matymą dalyko. 
Jis prisižiūrėjo, kad jo draugai ge- 
ria, degtinę, ar vyną smagumų 
j ieškodami, tai jis ir sako, kad 

į visi alkoholį vartoja del "gomu- 
j rio lepumo." Gal tas yra tiesa 
kalbant apie tuos, kurie yra sotus 
ir gardžiai pavalgę; bet netiesa, 
kalbant apie liaudį, prastuosius 
darbininkus, kurie prisivalgo neti- 
kusių, netinkamų, ar negerai su- 

taisytų valgių. 
Irajanka, trejos devynerios, ku- 

rias rasi gal kiekvienuose namuo- 

se—tai ne koks smagurys, bet vaistis 
nuo pilvo skaudėjimo. Ir šilą vai- 
stą begerdami, jie pripranta ir prie 
grynos degtinės, kuri beveik tą 
patį padaro, ką ir trajanka.. TaV 

įgi atimti nuo žmonių vaistą ir pa- 
likti jiems supuvusius ir netikusius 
maistus, kaip sau norite, yra neiš- 

mintinga. Ir šitą neišmintingumą 
aš ve ir stengiausi parodyti, bet 

p. Uosis manę.s nesupranta, nors, 
rodosi, sakiau aiškiai, kad nėra ga- 

į na žmones mokinti, šviesti, bet 4ar 
1 I 

KURIS BUS NOMINUOTAS r 
Ateinančią savaitę prasideda Chicagoj republikonų partijos konvencija, kuri nominuos kandidatą Į Suv. Valstijų 

prezidentus. Žymiausiais kandidatais yra Tadas Roosevelt (iš kairės) ir Mr. Hughes (ištark: H jus), ?.ugščiausio Suv. 
Valstijų teismo narys. Abudu yra žymus, gabus ir garbingi Amerikos veikėjai. 

reikia sutverti tokios sąlygos, kur 
alkoholis nebūtų reikalingas varto- 
ti nei clel išdykumo, nei del reika- 
lo. 

Tikiuosi, kad šį sykj mane p. 
Uosi Kipras ir pradės akyliaus 
dairytis apie save, nej ieškodamas 
priekabiu pas kitus. A'. 

BĖDA TAME, KAD JIE 
NEGRAŽUS. 

Rimka "Ateityje" raudoja, kad 

vidurinėje srioveje žmonės seni, 
negražus, mažo, negražaus mok- 
slo ir seka tokius pat mažo, ne- 

gražaus mokslo redaktorius. So- 
cialistai ir vyčiai (ypatingai vy- 
tės), esą jauni, gražus gražaus 
mokslo ir jų nuomonės gražios. 
Iš šitos jo kalbos galima spręsti 
kad jis ketina keliauti anu būrin.I 
Galėtume pasakyti jam laimingos 
kelionės; bet visgi gaila jį palei- 
sti, nes neliks ne vieno gražaus* 
musų tarpe. Apie du metu laiko 
jam žmogui ėmė persitikrinti apie 
vienų ir kitų ypatybės ir dabar 
jis gailisi šiton sriovėn pakliuvęs. 
Galbūt taip, galbūt kitaip. 

Galbūt, kad jis tik supykęs įsi-j 
korščiavęs taip kalba. Jis supy- 
ko, kad jam nepasisekė įtikinti 
vidurinę sriovę, kad ji nusilenktų 
prieš socialistus ir nužemintai pri- 
žadėtų daugiau jiems nesipriešin- 
ti. l iesa, nenusileidimas yra pa- 
laikymu vaidų. Bet ar ištikro 
Rimka, norėtų, kad vidurinė srio- 
vė išsižadėtų savo teisių, teisių 
gyventi, ir nusilenktų prieš socia- 
listus? Noras butų neteisingas 
ir nedoras. Ypatingai, kada ma- 

tome, kad užpuolikų tikslai bjau-j 
rus ir neteisingi. 

Pagal jaunų, kadir gražių bet i 

nepatyrusių supratimą, kas garsiau' 
rėkia, to pusėje tiesa. Bet tai, 

žioplas supratimas. Visa bėda' 
su tais jaunais nepatyrusiais yra 
tame, kad jie turi labai menka 
'.įpratimą apie dalykus atsitinkan- 
čius gyvenime, ypatingai apie po-j 
litikierių maniebrus. Juos leng-į 
va suklaidinti ir paskui už nosių 
vedžioti, rodant jiems kokią cac-' 

ky. Juk tai dideli kūdikiai. Jie' 
pasiganėdina nuogais žodžiais, j j 
darbus jie neatkreipia atidos. To- 
ki tai remia tuos, ilgais, mi- 
kliais liežuviais užpuolikus. 

Mes, senieji, (kariir negražus) 
visada tėmijome labjau j darbus, 
negu j žodžius. Mes matėme, 
kad socialistai visada buvo užpuo- 
likais, turėjo niekšingus tikslus, 
vartojo bjaurius įrankius užpuoli- 
mams ir dėlto pripažinome pilną 
teisę užpultiems gintis. 

•Kad socialistai buvo ir yra už- 

puolikais, turėjo ir turi niekingus 
tikslus, vartojo ir vartoja bjaurius 
įrankius, tai to niekas neužgins. 
Socializmas ir pirmeivystė buvo 
r yra jiems tik priedanga, ar įran- 
kis—ne tikslas; tik priemonė, ne- 

| siekis. h tikslas—doliariai, bu- 

das jo atsiekiami yra lygus mo- 

nininkų humbugierių budui. 
Pažiūrėkime, ką apie tuos vai- 

dus istorija sako: Aštriausi vai- 
dai prasidėjo'nuo tada, kada '"Ke- 
leivis" pakliuvo į dabartinių lei- 
dėjų rankas; ! kada Michelsonas 
(vienas rs "Kėleivio" leidėjų) pra- 
mokus lifcttivfij kalbos ir rašybos 
pradėjo redaguoti "Keleivį,"—tą- 
syk prasidėjo plūdimai ir bjaurio- 
ji mai tautininkų ir visko, kas yra 
tautiška.1 Ve kokj jie turėjo išro- 
kavimą. 1 Klerikalų Įtaka žmonė- 
se visai 'menka, reikia tik tauti- 
ninkų jtafką sunaikinti ir tada mes 

busime viršuj. 
Išpradžių darbas buvo sunkus; 

kasdien jie dejavo, kad konkuren- 
ciją sunku varyti su tautininkais. 
Bet vėl atsirado pritarėjų, ir jie su- 

sispietė apie "Kelveij. Prasidėjo 
atsižymėjusių tautininkų ardy- 
mas, grovimas draugijų, esančių 
po tautininkų jtaka. (Labiau-ia 
nukentėjo SLA.) Tokiu budu 
jiems pasisekė suklaidinti mažiau 
suprantančius tautiečius ir įgyti 
šiokią tokią įtekmę. Vėliau atsi- 
rado "Laisvė" ir kiti toki laik- 
raščiai. kurie "Keleivio" pėdomis 
pasekė. "Laisvės" leidejas yra iš 
"Keleivio" abazo. 

Nuo to laiko, taipgi, ir klerika- 
lų įtekmė pradėjo kilti ir dabar 

daug didesnė kaip socialistu. Mat, 
kur du pešasi, trečias naudojasi. 

Socialistai be paliovos pliauškė, 
kad jie kovoja su kapitalistais, 
gina darbininkų reikalus. Jie 
tiek kovoja su kapitalistais ir gi- 
na darbininkų reikaltr. kaip kalė 
kovoja su mėnuliu ii gina pelės! 
reikalus', juk lietuvių kapitalistų; 
nėra, o svetimtaučiai kapitalistai.! 
pas kuriuos lietuviai dirba, netiktų' 
laikraščių neskaito, bet ir neži-; 
no. kad jie pasaulyje yra. 

Pas socialistus tokia taisyklė, 
buk tu žmogus geriausias, apsi- 
eik su žmonėmis teisingiausia, tik 
nepirk socialistų '"literatūros," bu- 
si buržujus ir skriaudikas, ir vėl 
buk apgąviku, skriaudiku darbinin- 

kų, bet, jeigu, duosi savo biznio 
apgarsinimą jų laikraštin, pirksi 
jų "literatūrą/' tai busi geras so- 

cialistas, ir geras darbininkų pric- 
telis. Yįądinąsi, jeigu nori ką api- 
plėšti, tai turi duoti kyšį socialis- 
tams. Tai [tau ir teisingumas. 
Tai tau|:ir darbininkų geradėjai! 
Puikus, ar ne? 

F. Baįjočiuš jj išreiškė socialis- 

tų susirinkime, o "Keleivio" leide- 

jai galvos lingavimu jam pritarė. 
Jis pas#kė šitaip: "Mes visi 

draugai, bet dabar toks surėdy- 
mas: tinime griebti kas galima 
pagriebti; kitaip gyventi negali!" 
Tarp jie ir daro: griebia ką gali 
pagriebti. Bet juk taip ir kapita- 
listai daro: griebia ką gali pagrieb- 

Jeigu taip darote, kaip kapi- 

talistai daro, tai kam tas pliauš- 
kimas; kam akių dūmimas ki- 
tiems? Kadir paėmus tą jų Są- 
jungą. Kokią nauda iš jos dar- 
bininkams? Bet jie gudrus, viso- 
kius budus išranda, kad išviliojus 
iš darbininku centus, o atskaitos 
už io metų jos gyvavimo neišda- 
vė; kad butų išdavę ją, butu nu- 

stebinę ne vieną. Butų pamatę, 
kad ta Sąjunga jau suėdė daugiau 
kaip šimtą tūkstančių kruvinų 
prakaitų darbininkų uždirbtų do- 
leriu, o naudą iš jos turi keli "urėd- 
ninkai"; darbininkams ji yra 
Kiaura Skyle, kur jie savo centus 

sukiša. (Berods, LSS. išduoda 
laikas nuo laiko atskaitą, todėl ne- 

rcik įtarinėti be reikalo. Red.) 
Na ir šitą visa matant, ar gali 

sveikai protaujantis žmogus juos 
remti, jiems simpatizuoti,—nekal- 
bant jau apie nusileidimą. Ir man 

labai stebėtina buvo, kada ėjo kal- 
bos apie susitarimą lygių su ly- 
giais. 

Tuos laikraščius, kurie teisingai 
tarnauja žmonijai, kurie propaguo- 
ja ir gina naudingus žmonijai ide- 
us rėmėme ir remsime, o tuos kurie 
gražiomis skraistėmis dangstosi, 
bet yra egoistai-grašegaudžiai, 
smerkėme ir smerkime. 

G. S. 

APIE ESPERANTO. 

Daugelis lietuvių praleidžia 
littosą laiką niekais. Vieni pra- 
leidžia karčiamose ar pulruimiuo- 
se, kiti praleidžia apie gatvekam- 
pius besišvaistydami, treti užsi- 
ima neva "visuomenišku darbu": 
kelia leninis susirinkimuose, už- 

pildo laikraščius melagingomis 
korespondencijomis, kursto vie- 
nus lietuvius prieš kitus, brolius 
prieš brolius. 

Iš visų tokių "veikėjų" nei. 
žmonėms, nei lietuvių tautai nėr 

jokios naudos: vis viena kaip 
nuo ožio—nei vilnų, nei pieno, 
viena tik smarvė. 

Bet yra ir kitokios rūšies lie- 
tuvių. Yra jaunimo, kuris laiką 
praleidžia su nauda sau ir žmo- 

nėms. Tokis jaunimas stengia- 
si ką nors naujo, naudingo, ar 

žingeidrfos išmokti, ar kitus pa- 
mokinti. Vieni jų liuosą laiką 
pašvenčia naudingų knygų pasi- 
skSitymui, kiti jį pašvenčia muzi- 
kos, ar dainų pasimokinimui, tre- 

ti vakarines mokyklas lanko, 
stengdamiesi papildyt savo ap- 

švietą, kurios jie neturėjo progos 

įgyti mažais būdami. 
Toks jaunimas yra musu tau- 

tos ateitis, Lietuvos viltis. Jie 
nerėkauja, jie nekelia liarnių su- 

sirinkimuose ir laikraščiuose—jie 
ramiai sau dirba savo darbą. 

Prie tokios jaunimo rūšies ga- 
lhiia priskirti ir būreli, musų jau- 

nimo, apie kurį mažai dar tarp 
lietuviu kas žino. 

Tai lietuviu esperantistai,— 
žmonės, kurie liuosą laiką pa- 
švenčia išmokimui žingeidžios, 
"tarptautinės" kalbos, vadinamos 
"Esperanto." 

Kiek žinoma, Philadelphijoj 
yra susitveręs net tokių esperan- 
tistų ratelis, kuris ir pats moki- 
nasi ir tarp lietuvių stengiasi tą 
žingeidžią kalbą praplatinti. 

Žinoma, kad tą kalbą, arba bi- 
le kokią svetimą kalbą tinkamai 
išmokus, reik visų pirmiausiai sa- 

vo lccną prigimtą kalbą gerai 
pažinti. Yiršminėtas Philadet- 
pliijos esperantistų ratelis plati- 
na tarp lietuvių agitatyves atvi- 
rutes, ant kurių yra išdėstyta ge- 
rosios Esperanto pusės. Vienu 
iš didžiausių Esperanto mylėto- 
jų yra p. K. Vidikauskas (2833 
Livingston st. Philadelphija, Fa., 
kuris teikėsi mums prisiųsti 
žemiaus paduotą atvirutę apie 
Esperanto: 

Esperanto yra tai dirbtinė kal- 
ba, geniališkai išrišanti nuo am- 

žių tarptautiškos kalbos klausi- 
ni,'}. 

Esperanto yra tai gražiai 
skambanti kalba, kuri duodasi 
neišpasakytai lengvai linksniuoti 
prie visokeriopu minčių bei išsi- 
reiškimų; nėra tokios minties, 
kurios žmogus Esperanto kalboje 
neg? lėtų išreikšti. 

Esperanto yra tai neutrališkas 
įrankis komunikacijai tarp inte- 
lektuališkos žmonijos. 

Esperanto neturi tikslo panai- 
kinti tautinės kalbas, bet šalia 
tautiškų kalbų tarnauti tarptau- 
tiškuose reikaluose. 

Esperanto atneša Lietuviams 
garbę, nes jos autorius gimęs 
Lietuvoj. 

Esperanto lygina visų tautų 
žmonės ir prašalina neapykantą, 
nes kalbant esperantiškai nerei- 
kia nusižeminti prieš svetimas 
kalbas. 

Esperanto kalba yra didžiausis 
kultūriškas išradimas devyniolik- 
tam šimtmetyje ir turi didelę at- 

eitj prieš save. 

Esperanto kalbos gramatika 
neišpasakytai lengva; vidutiniš- 
kai prasilavinęs žmogus ją gali 
išmokti j valandą laiko. 

Esperanto kalbos žodynas su- 

sideda iš kelių tūkstančių gry- 
nai tarptautiškų šakninių žodžių, 
beveik visiems apšviestiems žmo- 

nėms žinomų, taigi daugiau kaip 
pusę nereikia nei mokintis. 

Esperanto šiandien ant tiek jau 
yra išplatintas, kad nerasite pa- 

saulyje miesto ir net didesnio 
kaimo, kur nebūtų esperantistų. 

Esperanto kalboj parašytą tek- 
stą galima skaityti su pagelba 
žodyno, net nesi mokinus grama- 

tikos, kas kitose kalbose yra vi- 
sai negalimas daiktas. 

Esperanto užkariavęs pasaulį, 
atneš žmonijai tą naudą, kad 
žmonės galės skaityti viską, ką 
tik rašėjai yra per amžius para- 
šę, ar parašys, nes tą viską leng- 
va bus išverst j esperanto kalbą. 

Esperanto milžiniškais žing- 
sniais žengia pirmyn; jį tūkstan- 
čiai draugijų platina, turi daug 
laikraščių ir suviršum 5000 tomų 
literatūros, verstos ir originališ- 
kos bei tukstančius prakilnių 
prietelių-rėmėjų. 

Tat mokinkimės ir platinkime 
tarptautišką neutrališką pagelbi- 
nę kalbą ESP KRANTO! 

LIETUVIAI aMLiMM 
IŠ ROCKFORD, ILL. 

Gegužio 21, d. atsibuvo či:i di- 
delės prakalbos, suniokos 14 kp. 
A. L. T. S., kuri yra sykiu ir sky- 
riumi L. G. ir A. F., su tikslu agi- 
tacijos dėl pačios A. L. T. S. ir 

parinkimo aukų sušelpimui lictu- 
-\ių, nukentėjusių nuo karės. Kai. 
bėtojais buvo pakviesti iš Cliica- 
gos: Advokatas Bradčiulis, p. 
Chmieliauskas. buvęs "Lietuvos" 
redaktorium ir p. Martus, sugrį- 
žęs iš Lietuvos. 

Surengimo lėšų uždengimui, 
buvo imama ineig^i po ioc nuo 

ypatos. Vienok, to neveizdint, 
kad injięa buvo imama, publikos 
prisirinko pilnutė Woodman salė, 
net sėdynių pritruko; tokios 
skaitlingos publikos prakalbose, 
apart to, kada čia lankėsi p. Ga- 
brys, neteko matyti. 

Adv. Bradčiuliui. dėlei tuių pre- 
žasčių neatvykus, kad užpildyti 
spragą programe, jo vieton iš- 
šaukta ant estrados atvykusi čia 
paviešėt p. M. Damijonaitienė, 
kuri trumpais žodžiais ragino mo- 

teris organizuotis. Antras kal- 

bėjo p. Martus. Jis nupiešė pa- 
veikslą iš mus brolių nelaimės 
dėlei karės, papasakodamas viską, 
ką savo akimis matė. Kalbėda- 
mas p. Martus, verkė; publikoje, 
teko matyt keletą ypatų taipgi 
verkiant. Graudus tai pasakoji- 
mas, kurį mus kolionijos lietu- 
viams teko išgirsti. Baigdamas 
savo pasakojimą, p. Martus kar- 

štai ragino nešt pagalbą savo ne- 

laimingiems broliams. 
Užbaigus p. Martui kalbą, buvo 

renkama aukos. Nors iš susi- 
rinkusiu veik pusė nieko neau- 

kavo. vienok surinkta $65.00, kas 
sumuša rekordą visu šios rūšies 

rinkliavų, kokios iki šiol čia buvo. 
Daliaus kalbėjo p. Climicliau- 

skas, kurs pradėjęs nuo p. Mar- 
taus žodžių, nupiešusiu nelaimin- 

gą likimą mtisų broliu Lietuvoj, 
palengva perėjo prie A. L. T. S., 
apie kurią išin tinai vien ir kalbė- 

jo, nurodydamas jos tikslą, naudin- 

gumą ir ragino visus rašytis prie 
jos. Teko matyt, kad ant vietos 

prisirašė naujų narių. 
Čia būtinai reikia paminėt, kad 

p. Chmieliauskas. kaipo inteligen- 
tas, butų pageidaujamas matyt 
ant estrados kuotankiausiai. kaipo 
kalbėtojas. Jo kalba taip lipšni, 

Įį|ip taktinga ir nuosekli, be jokių 
krypavimų, be jokių užgaulioji- 
mų, tyra, maloni, kad klausęs 
klausytum. Tokie kalbėt jai už- 

sipelno tikrą pagarbą ir vardą 
žmonių mokytojų. Linkėtina lie- 

tuviams,-ypač tautininkams, visur 
kviesi p. Chmieliauską už kalbė- 

toją, o naudos gali tikėtis i skalno. 

Prakalbų tarpuose buvo dainos 

"Kanklių*' Choro. Čia paminėta- 
sis Choras, šiuom tarpu pasirodė 
savo pilnoje prasmėje, kaipo dai- 

ninkų burėlis. Dainavimas pavy- 
ko puikiai, kaip niekad pirmiaus 
jiems tas nepavyko, p. J. Macevi- 
čius sudainavo Solo, labai gerai, 
p. P. Stančikas du kart padeklia- 
mavo. (larbė atlikusiems gerus 
darbus šiame programe, o gėda ir 

panieka tiems, kurie apie duris 

tičiojosi iš kalbėtojų ir jilms pa- 

mėgdžiojo, nors tylomis. Laukan 
su tokiais bpkulturiais! 

Tautininkas. 

IŠ MIDDLEPORT, PA. 

Geg. 19 d. apie 6:30 vai. vakare 

Motorcyklistas, Ignas Kalanta, iš 

Middlcporto, apsilankęs pas pažį- 
stamus Nevv Phila-joj, grįžo na- 

mon. Jis vežėsi ant savo motor- 

cyklio ir savo draugą—Simą Raz- 

vicką, irgi iš Middleporto. 



Kuomet jie laivo apie pusiny!]' 
atstu nuo Xcvv Phila-jos j rytus, 
kur kelias stačiai užsisuka, mo- 

tore yklis visu smarkumu s.nogė 
j ateinantį prieš juos automobiliu, 
kurio savininku yra \V. i f. Tuke 
iš Tamaguos, Pa. lJuvusieji au- 

tomobiliuje nesusižeidė. Bet 1110- 

torcyklistas, S. Razvickas turi 
žaizdas galvoje ir rank je. Igno 
Kalantos smegenys a-it vietos iš- 

•% 

tiško ir jis už valandėlės mirė. 

Ignas Kalanta buvo tik j6 m. 

amžiaus jaunikaitis. Prieš pus- 

metį jis apsigyveno Clevelande 
Ohio, kur įsitaisė motorcyklį ir 

ant jo atvažiavo aplankyti senu- 

kę motiną, brolius, seseris. Po 
keliu (ličiui jis ketino vėl grįžti 
Clevelandan. 

Geg. 22 d. Igno lavonas palai- 
dota su bažnytinėmis apeigomis 
Ne\v Phila-jos lietuviu kapinyne. 
Laike šių laidotuvių, "kad !>iskį," 
butų buvę ir kitos "šerminįs.'' 
Einant procesijai prieš kalną, link 

kapinyno, nutukusi (Ipniunienė 
"apalpo" ir parvirto skersai kal- 

ną. Mat žmonelė turėjo savyje 
pusėtinai "medicinų." Tokia sce- 

na einantiems lietuviams suteikė 

didelę sarmatą, nes buvo čia ir 

svetimtaučių. 
Koresp. 

IŠ SO OMAHA, NEB. 

Vakaras. N'edelioje, geg. 21 d. 
TMI). 18-ta kuopa statė scenoje 
mažą veikalėlį "Karės Metu." 

Programas buvo gana įvairus; 
susidėjo iš augščiaus minėto vei- 
kalo vaidinimo, monologų, dek- 

liamacijų ir dainų. Kas kokią 
rolę turėjo ir abelnai, kas progra- 
1110 i.špyldime dalyvavo—visų 
vardų nežinau, antgalo tas ir ne- 

svarbu. Tiek, tiktai galima pasa- 
kyti, kad aktoriai savo rolę* at- 

liko gerai ir veikalas atlošta taip,' 
kaip ir rc'kėjo atlošti. 

kliamacijos ir monologai taipgi 
išėjo vidutiniškai, tik vienam 

monologui, rodos, "Motyna," 
per vakaro vedėjo ap- 
sileidimu, sce»terijos nebuvo tin- 

kamos, nes reikėjo atvaizdinti gi»- 
ri.'j, o čia atvaizdinta grrnčia. Bet 
užvirs svarbesne to vakaro progra- 
mo dalimi buvo dainos, kurias 
sudainavo ponios K. Gušakienė, 
J. Biliūnienė ir p. B. Biliūnas. 
Uždainavus jiems pirmą dainą 
"Sugrįžk į tėvynę," tartum kas 

užhipnotizavo visą susirinkusiąją 
publiką, kuri paskui apie per du 

sykiu griausmingu delnų plojimu 
iššaukė dainininkus atkartoti. 
Abelnai imant, programos išpil- 
dyta gerai. 

Vienas tiktai apgailėtinas ir t© 

vakaro rengėjams ir vedėjams 
neatleistinas dalykas—tai, gražios 
niusų kalbos darkymas. Čia ne- 

gali buti išsiteisiniino nemokytu- 
mu, nes visados ir visur vakaro 

vedėjais skiria iš savo tarpo ga- 
besnius; o jau esant pastatytu 
ant augštesnio laipsnio ir užli- 

pus ant estrados, turi buti pavyz- 
džiu kitiems; darkyti taip Lietu- 

vių kali.^ suvis netinka. 
Št ii kaip jie myli skolinti nuo 

kitttaučių žodžius: "Vaina," 
"apznaiminu," "spakainiai," "pa- 
mačyti" ir t. t." Taipgi reikia 
patėmyti, kad vienas vakaro ve- 

dėju, aiškindamas veikalo svarbą 
ir reikšmę, pats to veikalo reikš- 
mės nežinojo, nes veikalas buvo 
"Karės Metu,*' o jis sakė "Iš ka- 
rės lauko." Čia yra didelis skir- 
tumas. 

Dabar apie dainas. Kaip jau 
augščiaus sakiau, tiktai trjs ypa- 
tos dainavo ir jų dainomis taip 
publika gėrėjosi, kad net per du 
sykius juos iššaukė atkartoti, tai 
kok| gi įspūdį galėtu padaryti vi- 
sas choras, kurį, tiesa, mes savo 

kolionijoje turime, bet jis laukia, 
kad nuo Marso dainininkai aitei- 
tų ir už juos padainuotų. 

(lėda " Birutiečianis" už toki 
jų apsileidimą ir nesilavinimą 
dainoje. Jeigu jus ir toliaus bu- 
site pasislėpę, kaip, nelyginant, 
žiurkės po šluota, ir nepasirodysi- 
tc visuomenei su dainomis, tai gė- 
dykitės ir tą "Birutės" da i norių 
kliubo vardą nešioti. Atbuskite 
iš miego. Buvęs Teatre. 

Iš OGLESBY JLL. 

Darbininku Straikas Čionai 
yra dvi v.?mento dirbtuvės, kur 
apie per penkiolika metų darbi- 
ninkai buvo biauriai išnaudojami. 
Dieniniai darbininkai dirbdavo 
po 10 ir 11 valandų už mažą at- 

lyginimą nuo $f.8o lig dviejų do- 

1 i c r i ii Naktiniai darbininkai dirb- 
davo po 13 valandų, gaudami vos 

$2.08 už tokias ilijas darbo va- 
l 
landas. Apart to tūluose sky- 

I •. 1 1 riu se reikėdavo darbas nuo bosų 
'pirkti. Mokėdavo po $5 ir §10 
j mėnesį bosui; jeigu kuris neduo- 
davo, tuojaus jį pavarydavo iš 
darbo. Bet darbams pagerėjus 
\i-;ur. pradėjo trukti darbininkų 
ir apšviestesni darbininkai pradėjo 
organizuotis, (iegužio 14 d. sušau- 
kė mitingą ir pasirodė, kad dauge- 
lis darbininkų pritaria unijai, ir 

daugelis darbininkų padavė savo 

parašus. 
(Jegužio 15 d. vakare sustabdė 

visus naktinius darbininkus ir at- 

kalbinėjo dieninius, kad neitų ant 

rytojaus į darbą ir susirinktų 
mainierių svetainėje. Tą patį 
vakarą prisirašė 191 narys ir sutvė- 

rė American Federation of La- 
bor unijos skyrių, išrinko 5 na- 

rius parašymui projekto, ant ko- 
kių išlygų darbininkai sutiks tai- 
kytis. Ant rytojaus sustabdė vi- 

sus dieninius darbininkus ir ap- 
šaukė straiką abiem cementinėms 
kumpanijoms, Margnette l'ort- 
land Lement Manufacturing Co. 
ir Chieago Portiand Cement Co. 

(Iegužio 16 d. vėl buvo susirin- 
kimas,' prisirašė daug naujų na- 

rių. ir komiteto projektas tapo 
priimtas. Išlygos šitokios: i) Pri- 

pažinimas unijos; 2) 8 valandų 
darbo diena; 3) Minimum mo- 

kestis $2.250. prastiems darbinin- 
kams, amatininkams paskirti pa- 
gal amatus; 4) darbininkai turi 
turėti savo komitetą, kiekvienai 
cementinei po 3 narius iš savo 

u.rpo prižiūrėti kompaniją, kad 
bosai be priežasties negalėtų at- 

leisti darbininkų, ir prižiūrėti ki- 
lus reikalus: 5) priimti visus dar- 
bininkus atgal, ir daugiau smul- 

kesnių reikalavimų; išrinko pa- 
siuntinius, po 3 darbininkus iš- 

abiejų cementinių ir 2 pašalinius. 
Gegužio 17 d. darbininkų pa- 

siuntiniai perdavė kompanijų ad- 
ministracijoms darbininkų reika- 
lavimus. Administracijoj pasa- 
kė, kad jie be kompanijų žinios 
nieko negali daryti. Prižadėjo 
duoti žinią vėliau. Kas iš to iš- 
eis—nežinia. Darbininkų upas pa- 
kilęs. Straiklaužių nera. Dar- 
bininkai užsilaiko ramiai, pagal 
unijos patarimus. 

Darbininkai visokių tautų: Lie- 
tuviai, lenkai, slovakai, italai, ir 

mažuma amerikonų. Prakalbas 
sako visose kalbose, tik gaila, kad 
lietuviams kalbėtojo nėra. 

P. S.—Jeigu kompanijų agen- 
tai kalbintų, prižadėdami geras 

algas, lietuviai, neva- 

žiuokite j Oglesby darbo j ieškoti; 
pasakykite ir kitiems, kad neva- 

žiuotų, nes čionai darbininkų 
straikas, ir vietinių darbininkų 
užtektinai. Kaip mes iškovosi- 
me geresnes darbo sąlygas tai ir 
visiems bus geriau. 

Kirvis. 

MANCHESTER, N. H. 
= Lietuvių Kooperatyve B-vė 

susitvėrusi pirm dviejų meti;, nu- 

tarė likviduoti. Per visą savo 

gyvavimo laiką surinko apie $300, 
išleido čarteriui ir kitiems reika- 
lams apie $50. Pasidalinus liku- 

siais pinigais, bus nedatekliaus. 
Liet. Jaun. Ratelis taipgi arti 
likvidavimo, nes neįstengia sve- 

tainė- užlaikyti. Apie Pilnos 

Blaivybės kuopą taipgi negirdėt, 
ar ji gyvuoja, ar ne. LSS. kuo- 

pa senai jau palaidota. Taigi vi- 

soms pakraipoms smuklių durįs 
plačiai atdaros. 

A. Zubkus. 

IŠ NEWARKO, N. J. 
Miesto iškilmė. Nuo geg. 1 d. 

N'evvarke prasidėjo apvaikščioji- 
mas sukakimo 250 metų nuo 

N'evvarko miesto įkūrimo. Šita- 
me apvaikščiojime dalyvaus visos 
tautos, kurių kiekviena turės sa- 

vo dieną. Lietuviams paskirta 
birželio 17 d. Kad pasirodžius di- 
desniu lietuvių skaitlium-nevvarkie- 
čiai lietuviai pasikvietė dalyvauti 
šitoje iškilmėje aplinkinių mies- 

telių lietuvius. 
Svarbiausiu sukaktuvių apvaik. 

ščiojimu bus istorinė iškilmė geg. 
30 ir 31 ir birželio 1 ir 2 d. Ši- 
toje iškilmėje bus rodomi liuos- 

norių vaidintojų iš įvairių tautų 
istoriniai vaizdeliai. pradedant 
nuo 1(166 m. iki J^bartinių laikų. 
Lietuviai žada paroti,*i Kijevo 

ilies paėmimą iš Gedin ino lai- 

kę, 

Miestas dabar puikiai papuo- 
štas tautinėmis Amerikos vėlia- 
vomis, daugybe visokiii žibučiu 
sn tvaskiomis šviesomis. Miestas 
taip atsimainęs, kad atsistojęs 
gatvėje stebiesi, ar čia Xe\var- 
kas, ar kitas kokis miestas. 

Visi lietuviai darbuojasi, kad 
lietuviu dalis šitose iškilmėse iš- 
eitu kuojspudingiausiai, bet atsi- 
rado ir išgamų, kurie visam tam 
darbui nori pakenkti. Apie juos 
pakalbėsime vėliaus. 

Apvaikščiojimas trauksis iki 
spalio mėnesio. 

A. Baranauskas. 
.V 

IŠ ENGLEWOOD, ILL. 
TMD. Vakaras. Su engle- 

\voodiečiais ne baikos. Anot 
patarles,—kur vienybė, ten ir 
galybė. Tą patvirtina englewoodie- 
čių draugijos ir kuopos. 

Užpereitą subatą, gcg. 20 d., 
TMD. 65 kp. ir SLA. 182 kp. buvo 
surengę šeimynišką vakarėlį, kai- 
po išleistuves p-lės M. Radzevi- 
čiūtės, kuri važiuoja j Seimus 
nuo šitų dviejų kuopų. 

Gerai pasilinksminę, visi sve- 

čiai susėdo prie vakarienės, o 

šeimininkės ir vakaro rengėjai 
tik zuja tik triūsia, kad ant sta- 
lo ko nepritruktų. 

Svečiai visi buvo linksmi ir 
šnekučiavosi kaip pas savo my- 
limą močiutę. O kaip prasidėjo 
koncertas, tai, broleli, žiūriu ir 
stebiuosi, ką vienybė padaro, ko- 
kius gražus pasilinksminimo va- 
karėlius surengia. 

Kalbėtojų buvo net penki: ad. 
Bračiulis, p. B. Janulis, p. J.. Gi- 
raitis, Dr. Draugelis ir p. Mar- 
tus. Kokioj tėmoi kuris kalbėjo 
sunku ir atsiminti; žinau tik, kad 
p. M artus priminė svečiams sa- 

kydamas: Brolužiai, mes esame 

sotus šiandieną, tai sumeskime 
ir savo broliams ant duonos kąs- 
nio, kurie jau badauja ir rankas 
ištiesę prašo, kad mes palaikytu- 
me jiems gyvastis jų kunuose. 
Žinoma, po šito buvo aukų rin- 
kimas. 

Tarpais buvo ir kitokių pamar- 
ginimų, kuriuos išpildė šios pa- 
nelės: A. Ukiutė dckliamavo; V. 
Bigeliutė ir B. Baukiutė skambi- 
no pianu duetą; O Balčaičiutė ir 
M. Radzevičiūtė sudainavo porą 
dainelių, V. Bigeliutei akompani- 
juojant. Visos dainininkės atliko 
savo dalis gerai ir visoms publika 
dėkojo gausiu delnų plojimu. 
Aukų sumesta $18.90. Aukavo 
šios ypatos: J. Ūsorius, A. Ta- 
rakaitis, Baukienė, V. Vijūnas, 
Žilinskas, Dr. Draugelis, Girai- 
tis, Bučinskas, Ad. Bračiulis, Ber- 
žinskienė, po $1.00; Šiaulis, B. 
Lenkauskas, L. Stasiulis, L. Ul- 
kiutė, J. Bagočiunas, J. Griga- 
liunas, J. Janulis, F. Juozapavi- 
čius, J. Grigaliūnas, A. Karalius, 

i P. Juzėnas, po 50c. K. Valin- 
skas, S. Raila, J. Kuodis, V. Miš- 
koliunas, K. Rimkus, Bigelis, 
F. Lukoševičius, J. Kaupas, Mi- 
sevičius, J. Kaupas, po 25c.; P. 
Kriaučenas 20c. Smulkių aukų 
surinkta 70c. Visos aukos $18.90 
tapo perduotos p. Martui. 

Garbė Englevvoodo gero noro 

žmonėms už jų prakilnius darbus 
tėvynės labui. S. A. K. 

WILLIAMSTOWN, PA. 

Straiko neišlošė. G«g. i3 
d. apie trylika šimtų darbininkų 
sugrįžo darban, kurie buvo su- 

straikavę geg. ii d. Jie nieko 
neišlošė, nes dabar prie 8 valan- 
dų darbo dienos, taip vadinamie- 
ji komponiniai darbininkai, dir- 
bantieji nuo dienų, turi atidirbti 
pusę valandos sugaištą pietums, 
ko prie 9 valandų darbo dienos, 
nebūdavo, pietų laikas buvo skai- 
tomas prie darbo laiko. Tie, ku- 
rie dirba po kontraktu, pasiliko 
tose pačiose sąlygose, ką ir buvo. 

And. Žukauskas. 

IŠ ELIZABETH, N. J. 
Mockaus prakalbos. Vietinis 

kun. Žindžius kas metas laiko 
10 valandų pamaldas už trijų 
savaičių po V-elykų. Kaikurie 
vietos laisvamaniai sumanė iškir- 
sti šposą kunigui ir geg. 15 d. 
partraukė Mockų. Mockus sa- 

vo prakalbose apie nieką kitą 
nekalbėjo, kaip tik apie dievus, 
velnius, kunigus, dangų, pragarą 
ir viską niekino, kas tik tikėjimą 
primena, ar iš tikėjimo paeina. 
Jis sako, kad jis turjs vietą pra- 
gare. o Dievas niekur neturi vie- 
įtos v jo niekas nematė. 

| Žinoma, tokios fJakalbos yra 
nieko nevertos! i'r jp>s žmonėms 
jokios naudos neatneša. Jos tik 
barnius sukelia tarpe lietuviu, 
tarpe kuriu ir taip yra perdaug 
visokių nesutikimu. Šiandien 

linums reikėtų rūpintis ne Moc- 
kaus velniais, ar (liesais, bet pa- I 
v. 

cm musų gyvenamu ir socialistai 
geriau padarytį jei jie parsi- 
trauktų tokius kalbėtojus, ku- 
rie mus suvestų j vienybę ir 

Į pamokytų mus savo reikalus ves- 

ti ir jais rūpintis. Mockus savo 

prakalbomis apie velnius ir die- 
vus tik gėdą lietuviams daro, 
nesutikimus sėdamas. 

Vietinis. 

IŠ PITTSTON, PA. 
Susitvėrė ALTS. kuopa. Ne- 

dėlioję, 21 d. Gegužio 24-toji 
TMD. kuopa parengė prakalbas 
Lietuvių Knygyno .svetainėje. 

V V 

Kalbėjo M. Sakius, ALTS. orga- 

nizatorius. Taipgi buvo persta- 
tyta per Scranton merginų tea- 

trališką kuopą juokažaislė "Vė- 
Įliausios Mados." Tarpuose de- 

jkliamavo Kudirkos eiles p. Jacius 
iš \Yilkes Barre, Pa. 

P. Šalčius savo kalboj nurodė 
Amerikos Lietuvių Tautinės San- 

j daros reikalingumą, aiškino jos 
inierius, nurodė taipgi, jog šią- 

I 
dieninės musų politiškos partijos 
—klerikalų ir socialistų—lietuvių 

j ir Lietuvos reikalų neužganėdina 
ir jiems neatsako. 

Po prakalbos tapo suorgani- 
zuota ALTS. kuopa, prie kurios 
prisirašė devyni nariai. 

K. 

IŠ PHILADELPHIJA, PA. 

Karužiutė tautu koncerte.— 
Gegužio 13 d. po globa The 

lYoung Men's Christian Assoeia- 
jtion atsibuvo "Visu tautu kama- 

| valas." Tai buvo koncertas, su- 

sidedantis iš įvairių tautu dainų. 
Dalyvavo jame: serbai, italai, 
cechai, latviai, ispanai, francuzai 
su beigais ir šveicarais, slavokai, 
šveidai. vokiečiai, ukrainiečiai, 
LIETUVIAI, amerikonai, rusai, 
chiniečiai, vengrai, fiorvegai ir 
lenkai. I 

Lietuvius atstovavo p-lč Marė 
1 I Karužiutė, dainavimo mokytoja. 

P-lė M. Karužiutė. pritariant 
ant piano savo seserei p-lei Lau- 
rai, sudainavo Šimkaus barka- 
rolę "Plaukia sau laivelis" ir 
Petrausko ariją iš "Birutės"— 
"Dievaičiai, Dievuliai." Surengi- 
mo ir programo komitete buvo 

p-lė Marė Karužiutė ir p. W. K. 
Grigaitis. Progr. 

IŠ LAWRENCE, MASS. 

Pakalbos. Geg. 24 d. buvo čia 
prakalbos. Kalbėjo du kalbėto- 
jai: d-ras Šliupas ir vietinis d-ras 
Mikolaitis. Pirmiausiai vietinis 
socialistų choras padainavo lietu- 

vių himną, kuris gerai nusisekė. 
Žmonių prisirinko pilna svetai- 
nė, apie penki šimtai. 

Pirmas kalbėtojas, d-ras Šliu- 
pas kalbėjo apie gavimu Lietu- 
vai autonomijos. Prie progos 
neužmiršo paliesti tikėjimą, sa- 

kydamas, kad pekla jau senai 
yra sudegus, o dangaus jokio ki- 
to nėra augštai, išskiriant tą 
orą, kūrinami kvėpuojame. 

Jis nupeikė lietuvius socialis- 
tus, už tai, kad jie nepažindami 
socializmo principų, įstoja į kuo- 
pas; pirma, girdi, reikia suprasti 
kas tas yra, o paskui jstoti. Jis 
pasakė, kad jis yra priešingas 
socializmui; jo nuomone ateisiąs 
toks laikas, kada nebus nei per- 
daug turtingų, nei perdaug skur- 
džių; šiame gi la^ke darbininkai 
yra nuskriausti, užtai ines reika- 
laujame 8 valandų darbo dienos, 
kad galėtume daugiau s apsišvie- 
sti, skaitydami laikraščius ir kny- 
gas. 

Jis nupeikė taipgi' kaikurias 
draugijas—Vyčius,,;'Mari jos Vaike- 
lių Draugiją, nes5 tos draugijos į 
esą klerikališkos ir netikusios. 

Pertraukoje buvo renkama au- 

kos Autonomijos atgavimui. Kiek 
aukų surinkta, negaliu pasakyti; 
daugiau kaip pusė žmonių apleido 
svetainę, o tie, kurie pasiliko, ma- 

žai davė. Ttubut kalba nepatiko. 
Antras kalbėjo d-ras Mikolaltis. 

Iš jo kalbos galima buvo suprasti, 
kad jis pirmesniojo kalbėtojo kal- 
bą vietomis kritikavo, vietomis pa- 
gyrė. Jam pabaigus, vėl išėjo d-ras 
Šliupas ir dar labiaus sudrožė ant 

kunigų, išvadindamas juos Romos 
agentais. Girdi, jie patįs nieko 

[nežinodami apie Dievą, žmonėms 
jį skelbia. 

Užbaigdamas pasakė, kad Amc- 
' rikos vyskupai nori įvesti bažny- 
čioje, kad žmonės melstasi anglu 
kalba. 

Buvęs. 

IŠ AKRON, OHIO. 
Prakalbos Akrone. Ačiū p. J. 

Domininkaičio pagelbai, SLA. 8 
apskritys surengė prakalbas Ak- 
rone, O. gcg. 21 cl. Nors žmo- 

nių susirinko nedaug, bet pasek- 
mės buvo geros, nes susitvėrė 
SLA. kuopa ir yra viltis, kad 
šita kuopa augs, nes Akrone yra 
gera dirva jai'; jaunimo yra ge- 
ras skaitlius ir žmonės, matyt, 
nėra priešingi SLA. Taipgi ma- 

noma sutverti ten ir TMD. ir 
A LTS. kuopas trumpu laiku. 
Akronas yra didelis miestas, tu- 
ri apie 100,000 gyventoju ir yra 
visokių darbų. Daugiausiai gu- 
minės dirbtuvės, kur nevisai blo- 

gai užmoka ir todėl čia yra pri- 
važiavusių daugiaus iš Bostono 
lietuvių, kurie yra dirbę prie to- 

kių darbų. 
Prakalbose buvo renkama ir 

aukos nukentėjusiems nuo karės; 
surinkta -2.45. Aukavo šitie: V. 
Vasiliauskas V. Smuidida po 
50c; J. Vaiveckis, M. Tulaba, J. 
Olikauskas, T. Bernatavičius, po 
25c.; F. Kidikas 15c.; A. Ber- 
natavičius 10c.; J. Matikonis ir 
Antanas po 5c. Pinigai yra per- 
duoti L. G. ir A. F. skyriaus iš- 
dininkui A. B. Bartoševičiui, 
Clcvclande, O; 

J. J. Žilinskas. 

Iš CLEVELAND, OHIO. 
Clevelando laikraštis Plain 

Dealer paduoda apie jauną 22 

metu lietuvį Antana Statkų iš to 

miesto, kuris atstatytas nuo darbo, 
bandė užveizdą nušauti, paskui per- 
šovė policistą, kuris bandė jį su- 

areštuoti. 
Geg. 10 d. Statkui nuėjus prie 

darbo, Max\vell Machine Co. 
dirbtuvėje, kompanijos perdėti- 
nis Fred Max\vell paliepė jam 
ką tokio padaryti; Statkus atsi- 
sakė ir perdėtinis jį iš darbo pa- 
varė. Pavarytasis parėjo namon, 
pasiėmė revolverį ir nuėjęs kom- 
panijos ofisan sakėsi norjs su 

perdėtiniu pasikalbėti. Tam ne- 

atėjus prie jo, jis išsitraukė re- 

volveri ir paleido į jj du šuviu, 
bet nei vienas nepataikė. Per- 
dėtinis davė žinią policijai ir du 

pojieistai nuėjo daboti tą vietą, 
kur Statkus gyveno. Ant ryto- 
jaus, kuomet Statku's parėjo na- 

mon, patrolininkas Frank Rezak 
pabeldė j duris ir kaip Statkus 
jas atidarė jis jj sučiupo, bet 
Statkus suspėjo paleisti šūvį iš 
revolverio ir peršovė Rezakui 
kirkšnj. Patrolininkas vienok jo 
nepaleido ir šlubuodamas až api- 
kaklės atsigabeno jj prie veži- 
mo Policistas sužeistas sun- 

kiai. bet nepavojingai. (lydyto- 
jai sako, kad jis ir pasiliks šlu- 
bas. 

"Sanataika" pereina j ben- 
drovės rankas ir bus padi- 

dinta. 
Pereitą savaitę buvo inkorpo- 

ruota Ohio Lietuvių) Spaudos 
B-vė su jgaliotu daliniu kapita- 
lu $10.000. Laikraštis busiąs pa- 
didintas iki tokio didumo, kad 
jis pilnai galėtų atstovauti vietos 
lietuvių reikalus. Naujos ben- 
drovės prezidentu yra vienas žy- 
miausiu vietos lietuvių verteivių 
p. A. Bartoševičia; raštininku p. 
P. A. Sukis. 

400 Armėnų Sudeda $ic,ooo. 
ClevelancI, O., geg. 24 d. Cle- 

velando architektas A. H. Tash- 
jian papasakojo Clevelando Ar- 

mėnų Šelpimo Komisijos na- 

riams, kad 400 jo tautiečių sudė- 
jo $10,000 pašelpos savo drau- 

gams ir giminėms Turkijoj. Vi- 
dutiniškai aukota po $25. Auko- 
jusieji dirba plieno dirbtuvėse ir 

gauna po $15 j savaitę. 

Žinios-Žineles. 
Mt. Carinei, Pa. 

== Keliolikos metų vaikutis 
Felikr-as Kavaliauskas, radęs ble- 
kiiKj ant stalo, manydamas, kad 
joje yra vanduo, apvertė ją it 
ap-ilaiste burną ir akis. Blekinėje 
buta šarmo, kuris jam apde- 
gino visą veidą ir išdepino akis. 
Ant rytojaus jis pasimirė. 

Irt .—J 
So. Boston, Mass. N 

j — ('CS- 22 d* Lietuvių salėje 
kalbėjo d-ras šliupas. Prakalbas 
jam surengė vietinė Sandarus 
kuopa. Žmonių buvo nemaža. 
Keli vyčiai su davatkomis bandė 
betvarkę svetainėje kelti, bet su- 

sirinkusieji pradėjo reikalauti, 
kad tvarkos ardytojai butu iš- 
mesti laukan, ir jie nusiramino. 

1 
Philadelphiia, Fa. 

— Nekurie Philadelphijos cho- 
rai ir draugijos, kaipo ir dauge- 
lis pavieniu, žada protestuoti prieš 
Tautiškos, >vetainės \'aldybą del 
neleidimo Mockui kalbėti toje 
svetainėje. 

Lewiston, Mc. 
— \"ictinė LSS. 105 kuopa su- 

sideda, rodos, iš 5 ar 7 narių; du 
jų susilaukė nuo savo draugų 
papeikimą—vienas už pritarimą 
ALTS. kuopai, o antras už nesi- 
lankymą ant jų rengiamų halių. 

Torr'ngton, Ccnn. 
— Čia gyvena pusėtinas būre- 

lis lietuvių, bet iki šiam laikui 
nebuvo ypatingo judėjimo. Da- 
bar žmonės lyg ir stengiasi pra- 
dėti veikti. Geg. 13 d. buvo ba- 
lius, kurį surengė vietos lietuvių 
benas. Galima tikėtis, kad čia 
ilgainiui susitvers SLA. ir TMD. 
kuopos. 

Spring Vallcy, 111. 
= Kasyklose dirba po 3 ir 4 

pusdienius j savaitę; uždarbio 
kaip tik ant sausos duonos užten- 
ka, o brangenybė baisi, mažne 
dvigubai viskas brangiau. Žmo- 
nės apleidžia šią vietą ir keliauja 
j Rockfordą, i r j Chicago. Bet 
nežiūrint šitų blogų laikų, ūžimai 
karčiamose dauginasi. 

New Britain, Conn. 
= Keli metai atgal Xe\v 1 »ri- 

taino lietuviai pradėjo tartis aj>ie 
pastatymą savo tautinės svetai- 
nės. Tuo tikslu tapo suvienyta 
aštuonios vietinės pašalpinės 
draugijos ir inkorporuota vardu 
Suvienytos Lietuviškos Draugy- 
stės. Po to imtasi darbo ir ne- 
trukus pastatyta puiki, gera sve- 

tainė. Pastatymas šitos nuosa- 
vios svetainės atnešė vietos lie- 
tuviams neapsakomą naudą. 

KĄ MUMS PARODĖ TA- 
.. RYBOS SU KLERIKA- 

LAIS. 

Viename paskutiniųjų savo nu- 

merių, "Vienybė Lietuvninkų'1 
pranešė, kad A. L. T. Sandaros 
tarybos su Am. liet. katalikais- 
klerikalais del vienybės Lietuvos 
šelpimo ir politikinio paliuosavi- 
mo, jau yra užbaigtos. 

Akyva yra dabartės mesti 

žvilgsnį j tas tarybas,—kokius da- 
vė jos mums-sandariečiams paty- 
rimus? ko pamokė? ką parodė 
mums apie mušu "brolius kata- 
likus?" 

Prisiminsime trumpai kokiomis 
sąvokomis vadovaudamiesi san- 

dariečiai pradėjo tarybas su "bro- 
liais katalikais.'' 

Pirmiausiai tai tas pavojus, kad 
dabartinė karė su visomis savo 

baisenybėmis gręsia išnaikinti vi- 
sai muaų tautę, gręsia nutrinti 
Lietuvos vardą nuo žemės veido, 
o antra tai ta, kad po karei butų 
gera proga, proga gal ncatsikar- 
tosianti per šimtus metų. išgauti 
Lietuvai kokia-norint laisvė. 

Šitokias mintis turėdama. ALT 
Sandara pradėjo vienybės tarybas 
su katalikais-klerikailais, tikėda- 
masi. kad jie tokioje mums svar- 

bioje. istorinėje valandoje susi- 
pras. kad ištikro niekuomet ne- 

pasiseks jiems išnaikinti kitų par- 
tijų lietuvių visuomenėje; už- 
mirš savo "namų politiką," veda- 
mą tam, kad tik jiems vieniems 
komandavus musų visuomenę, o 

kitoms partijoms nei teisių gy- 
vavimo nepripažinus; susivienys 
su sandariečiais ir. tvirtai sunėrę 
rankas, darys visa, kad pasiekus 
anų dviejų tikslų, tai yra: Lie- 
tuvos sušelpimo ir išgavimo jai 
laisvės, darbuodamiesi kas savo 

partijose, nesikišdami su savo 
naminiais reikalais j kitų partijų 
reikalus. 

Šitaip susivienijus, sandaricčių 
tikėtasi sutraukti į krūvą didesnę 
lalį musy lietuviškos visuomenės 
Amerikoje ir suvedus į bendrą, 
didį darbą Lietuvos labui dau- 
giau mūsų galvojančių, mokytei-Į 

Įnių žmonių, mušu "vadų" ir, ne- 

abejojamai, tokiu hudu padaryti ' kuodaugiausiai, kiek tik leidžia 
musų išgalės, savo vargstančiai 
tėvynei. 

Sandariečiai šitose tarybose 
(statė visų pirmiausiai Lietuvos 
[reikalus, o paskui jau savo ten 
'kitokius įsitikinimus. Jie tikėjosi 
kad ir "broliai katalikai-klerika- 
lai'' statys Lietuvos reikalus pir- 
mon vieton. Tačiaus skaudžiai 
apsiriko. 

"Broliai katalikai" vietoje to, kad 
stačiai vedus tarybas vienybės 
reikale, pradėjo "prekyba bažny- 
čioje" (akyvaizdoje baisaus pa- 
vojaus. gręsiančio tėvynei), pra- 

dėjo derėtis, kad sandariečiai pa- 
gerbtu "krikščionybę'' teisingiau 
katalikybę o tuomet esą kalbė- 
sime apie "vienybę." 

Kuomet sandariečių kiti "va- 
dai" ir tai padarė, širdingiausiai 
norėdami padėfi Lietuvai, ir pra- 
dėjo kalbėti apie tą vienybę, tai 
kat.-klerikalu "vadai" (kun. Ke- 
mešis ir Ko.) pastatė tiesiog be- 
gėdiškai nužeminančias sandarie- 
čius vienybės išlygas, fu išlygų 
prasmė buvo tokia, kad tautinin- 
kai susivieniję" su kat.-klerikalais 
galėtų tik pritarti jų nutarimams 
ir duotų jiems savo vardą, kur 
reikia, o patys jokio balso ir įta- 
kos neturCtų. 

Suprantama, kad sandariečiai, 
jausdami savo pajiegas, jausdami, 
kad jie nuneš klerikalams "daug 
smegenų." kurių jiems taip trūk- 
sta, ir nuves, kad ir nedidelę 
skaičiumi, bet pasiturintį lietuvių 
būrelį j jų abazą, negalėjo sutikti 
su tikiomis žemomis sąlygomis, 
ir tarybos turėjo nutrukti. 

Čia ir pasirodo, kas yra mūsų 
i"bro!iai katalikai," ką jie stato 
augšėiau už Lietuvos reikalus. 

Pasirodė, kad jų locnos klerika- 
lės partijos reikalai jiems svar- 

besni už tėvynės Lietluvos reika- 
lus. Pasirodė, kad šitų klerika- 
lų vadai veda savo politiką jė- 
zuitizmo keliais. Pasirodė, kad 
šitiems "vadams" rupi už vis lab- 
jausiai ne tas, kad Lietuvai dabar 
prigelbėjus, bet ta-, kad kunigų 
luomas galėtų ir toliaus visą poli- 
tiką vesti ir ant Lietuvos visuo- 
menės jodyti. 

Tai buvo pirmas patyrimas iš 
tų tarybų. 

Antras patyrimas—tai tas. kad, 
jei Lietuva gautų kokios liuosv- 
bės, tai musų jėzuitai, tie tikrieji 
Romos agentai, tikrai neleistų 
gyvuoti Lietuvoje kitoms parti- 
joms ir neduotų sąžinės žodžio 
draugijų laisvės, be kurių negali- 
ma tikra dalies pažanga bei kul- 
tura! X. Y. 

JEIGU JUOS KAIZERIS 
TURĖTŲ... 

Texaso valstijoj gyvena viena 
porelė—Mister ir Mrs. Topper- 
\vein. matyt vokiečiai. Jeigu kai- 
zeris turėtų bent porą šimtų to- 

kių šaulių prie \ ercluno, tai jis 
senai jau ii butų paėmęs. 

Topper\\einai, ištikro, yra ne-, 
paprasti žmonės -geresnių už 
juos šovikų nėra visoj Amerikoj, 
turbut nėra geresnių ir visam pa- 
saulyj. l ik žiūrėkite, ką jie >11 

šautuvu, arba su revolveriu gali 
padaryti. 

Nesem.i jiems surengė speeia- 
lišką 'Šaudymo parodą." Mi-tcr 
Topperuein šaudė per i "tisas 10 
dienu. Vyras asistoja ant 25 
pėdų nuo Topper\vein'o ir pra- 
deda cra:i mėtyti keturkampes 
lenteles 2/ colio didumo. Top- 
penveinas per tas dešimts dienų 
išleido 50,000 m; vi u ir tik 

!į keturias lenteles nepataikė. 
Jo nv teri-kė taippat yra nepa- 

prasta šovikė. Nors ji pradėjo 
šaudyti tik porą metu atgal, bet 
vieną syk j. 2,oco šūvių, paleistų j 
2/j colio lenteles. 20 pėdų atstu, 
ji pataikė j 1995; titom laiku ji 
paleido 1437 tuvius paeiliui, ne- 

padarydama nei vienos klaidus. 
Kitą sykį jai mėtė vyras len- 

teles j visus šonus, kaip tik grei- 
tai jis galėjo—Mrs. Toppenvein 
iš 1000 šūvių pataikė 961 sykį. 
Tas užėmė jai 4 vai. ir 35 min. 
šaudymo be pertraukos. 

Vyras taip yra įsitikinęs j savo 

moterį, kad ji> paima į lupas 
kreidos gabalėlį ir leidžia savo 

moteriai, kad ji su kulka tą ga- 

balėlį iš jo burnos iššautų. 
Tokių "triksų" nedarė ir tasai 

garsusis Vilius Tell, kuris savo 

stinui oboiį nuo galvos buvo pri- 
verstas nušauti. 



Visi laikraščiui siunčiami rankraš- 
čiai turi butl pažymėti autoriaus pa- 
i"a5u ir adresu. Pasirašantieji pseu- 
donimais turi paduoti, Redakcijos it-j 
nial, ir savo tikrąJJ vardą. 

Redakcija pasilieka sau teisę at- 
siunčiamus Jai rankraščius trumpinti. 
Ir taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto- 
riui atgal Jo ičšomis. 

Reikia visada raSytl plnnksna Ir t!k 

ant vienos popiero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. | 
Užsidėkim męs extra mokestį. Į 

Ateinančią savaitę Pittsburge 
atsibus net trjs seimai: Susivie- 

nijimo Lietuviu Amerikoj, Tėvy- 
nės Mylėtojų Draugijos ir Ame- 
rikos Lietuviu Tautinės Sanda- 
ros. 

Ypatingą atydą atkreipia į sa- 

ve SLA. seimas, kuris paprastai 
apima ne tik specialiai savo or- 

ganizacijos reikalus, bet ir pla- 
čiai tautiškus lietuviu reikalus. 

•Męs norėtume prie šios progos 
.padaryti keletą pastabų, į kurias 
SLA. seimas gal teiksis atkreip- 
ti. atydą. 

Kiek žinome, nekurios kuopos 
padavė seimui įnešimą, kad jisai, 
apsvarstęs reikalą, uždėtų vi- 
siems savo nariams extra mėne- 

sinę mokestj naudai nukentėju- 
sių nuo karės lietuvių. SLA. 

36-tą kuopa (iŠ Cliicagos) pata- 
ria uždėti 10 centų nuo nario, 
kas mėnuo. Kitos kuopos gal 
paduos daugiau, ar mažiau. Bet 

yra svarbu, kad reguliarę mokes- 

ti galima butų įvesti. Nėra rei- 
kalo aiškinti ir nurodinėti šių 
įnešimų svarbumą — jie ir taip 
aiškus. Reikalinga gal bus ap- 
kalbėti seiine budus, kaip tai 

įvykdinti. 
Pakėlimas mokesnes nors ir 

pora centų paprastai sukelia or- 

ganizacijos pasipriešinimą,—ypač 
kuomet tamsunai, ar pikto noro 

žmones pradeda kurstyti. Tas 

pats gal galėtų atsitikti ir šiuom 

sykiu,—mušu žmonių yra toks 
natūralia būdas: pats duosiu kad 
ir penkinę, bet niekas negali ma- 

ne priversti mokėti kad ir centą,.. 

Gal geriausia iš to išeiga butų, 
jeigu seimas padarytų nutarimą 
formoje atsišaukimo, kuris turėtų 
buti išsiųstas visoms kuopoms, 
kad jos pačios užsidėtų sau to- 

kią seimo nurodytą extra ino- 

kestj. 
Męs abejojame, ar atsirastų to- 

kių kuopų, kurios panašaus sei- 
mo atsiliepimo nepriimtų. 

Suprantama, SLA. pats vienas 

surinktų sumų sunaudojimą kon- 

troliuotų. 
Sąryšyje su tuotn gal bus vie- 

toje išreikšti pageidavimas, kad 
šiemetinis SLA. seimas paskirtų 
visus "tautiškus centus" svar- 

biausiam tautiškam darbui—nu- 

kentėjusiems nuo karės šelpti, ir 

tuojaus juos persiųstų veikian- 
čiai Lietuvoje po vokiečiu drau- 

gijai. 

Lai buva seimas augšciausiu 
teisėju! Nepaprasti laikai pa- 
gimdo nepaprastus atsitikimus. 
Nepaprasti atsitikimai verčia 
griebtis nepaprastų priemonių to- 

kiems atsitikimams išrišti. 
Štai kodėl męs drįstame at- 

kreipti SLA. seimo atydą į vie- 
ną visai nepaprastą atsitikimą ir 
tuom pačiu syki.u norėtume pa- 
siūlyti seimui visai išdalies ne- 

paprastą funkciją. 
Nuo pat karės pradžios, kuo- 

met buvo didžiausis reikalas vi- 
siems lietuviams dirbti vieny- 
bėje partijiniai ginčai, ant ne- 

laimės, perplėšė musų visuome- 
nę. Nepajiegdami patjs tarp sa- 

vęs susitaikyti, laukėme gero pa-, 
vyzdžio, naudingų nurodymų, ge- 
rų taikintojų '% anapus jūrių. 
Tikėjomės, kad balsas iš par- 
blokštos Lietuvos bus užtekti- 
nai stiprus, idant mus čia Ame- 
rikoj susjrma'vt ir vienybėn su- 

vesti. 
Ant jvelaimės. vieton gero pa- 

vyzdžio, vieton stipraus halso, 
šaukiančio mus visus vienybėn, 
išgirdome beveik tokių pat peš- 
tynių balsą. 

Tas visai mus, amerikiečius, 
suardė, supainiojo musų darbus, 
sudemorali/.avo musų visuomenę. 

Blogumas pasiekė augščiausio 
laipsnio, kuomet pas mus Ame- 
rikon suvažiavo musų taip vadi- 
namieji "svečiai." Dalykas pa- 
sidarė tikrai nepakenčiamas. 
•Musų "svečiai," tarsi negalėdami 
toliaus pasekmingai vesti savo 

partijinių ginčų Lietuvoje nei po 
ruso bizunu, nei po vokiečio ge- 
ležiniu kumščiu, perkėlė tuos sa- 

vo partijinius ginčus iš Lietu- 
vos j šią laisvą \Vashingtono ša- 
lj. Priėjo prie to, kad tie "sve- 
čiai." savo partijų atstovai, vie- 
šai prieš Amerikos lietuvių vi- 
suomenę, pradėjo vieni kitus me- 

lagiais vadinti, vieni prieš kitus 
kurstyti, vieni kitus šmeižti, ko- 
lioti etc. 

Liūdna ir pasibjaurėtina regyk- 
la amerikiečiams! 

Šiame "Lietuvos" numery} tel- 
pa straipsnis apie rengiamus 
"Bulotos-Šimkaus debatus." \Va- 
terburio lietuviai atvirai praneša, 
kad jie yra "suklaidinti," sude- 
moralizuoti tomis peštynėmis, 
kurias "svečiai" teikėsi iš Lietu- 
vos perkelti Amerikon. 

VVaterburiečiai nori žinoti, kur 
yra teisybė. Xe tik \vaterburie- 
čiai nori patirti teisybę. Ją nori 
žinoti ir visi Amerikos lietuviai. 
Ją turime žinoti, nes to reika- 
lauja nukentėjusios Lietuvos 
nauda ir, pagalios, locna mūsų, 
amerikiečių, ramybė. 

Abidvi pusės kaltina viena ki- 
tą. Abidvi negali buti pilnai 
kaltos, abidvi negali buti ir pil- 
nai teisingos. Viena kuri nors 

pusė yra kalta, kita teisingu. 
Amerikiečiai turi tai žinoti. 

Reik nors sykį išrišti tą iki Mo- 

lei neatmezgamą Hordijaus maz- 

gą. kuris supainiojo amerikiečių 
mintis, užtraukė jų duosnumą. 

Lai stoja abidvi pusės prieš 
kompetentiską teismą! Kompe- 
tentiškesnio teismo tarpe mušu 

męs nerasim už SLA. Seimą, 
susėdusį teismi.škon sesijon. 

Girdime, p. Bulota, vienas iš 
tų "svečių," žada buti seime; 
žada dargi kreiptis prie SLA., 
idant tasai paremtų jo misiją. 
Kol SLA. nepatirs tikros teisy- 
bės, jis, musų manymu, negali 
remti misijų, kurių pasekme yra 
vieši skandalai ir visuomenės de- 
moralizacija—vis viena, ar tokia, 
misija butų atstovaujama p. Bu- 
lotos, ar p. Šimkaus, ar kieno 
kito. 

Taigi lai SLA. padaro didelį 
patarnavimą vi?ai Amerikos lie- 
tuvių visuomenei, pakviesdamas 
abi pusi stoti ne j "debatus," bet 
suradimui tikros teisybės, — ku- 
rioj pusėj ji yra. 

Ponas Bulota prašo, ar mano 

prašyti, SLA. paramos ir todėl 
jis neturėtų teisės nuo panašaus 
"trečiųjų teismo" atsisakyti. Po- 
iu3 Šimkus, atstovas Lietuvių 
Draugijos, manome, taippat ne- 

atsisakytų. 
Seimas galėtų paskirti tam tik- 

rą sesiją — viešą, ar uždarytą. 
Gal pasisektų išrišti tie ginčai, 
gal galima butų tokiu budu su- 

laikyti pasibaisėtinai beaugančią 
demoralizaciją ir užbėgti už akių 
ateityje galintiems buti skanda- 
lams, kurie, kaip jau minėta, pra- 
deda buti tiesiog nepakenčiami. 

Balsas iš Lietuvos. Nuvykusie- 
ji Stockholman nuo "Tautos 
Kondo" amerikiečiai ('kun. Bar- 
tuška ir Dr. Bielskis) praneša 
"Darbininkui": 

Švedų komitetas gavo iš Kau- 
no ir Vilniaus... laišką-prašymą.. 
Iš Kauno skyriaus pranešimo 
matyti, kad pas juos artinasi ba- 
do šmėkla. Keisčiausia, kad 
kauniškiai kreipiasi pas švedus, 
j ieškodami pagelbos nuo, bado. 
Matyti, nebesama pas juos vil- 
ties, kad Amerikos lietuviai ga- 
lėtų kuom nors juos varge su- 

šelpti. Jie baisių vargų prispau- 
sti, gal jau netiki, kad amerikie- 
čiai turi širdis krūtinėse. 

Kas kita Vilniaus komitetas. 
Jisai kreipiasi, kas teisybė, prie 
švedų komiteto, bet meldžia kli- 
binti amerikiečius lietuvius, kad 
jie siųstu Vilniun piniginę pa- 
gelbą. 

Visos amerikiečių aukos, kuo- 
greičiausiai, turėtų buti siunčia- 
mos Lietuvon po vokiečiu. Di- 
desnes s&mas pinigų vertėtų 
persiųsti tclegramine laida. 

"Darbininkui". "Darbininkas" 
per p. Uosį teikiasi varyti dar 
toliaus polemiką delei p. X. 
straipsnio apie alkoholį, tilpusio 
kiek laiko atgal "Lietuvoje". Prie 
tos progos "Darbininkas" bom- 
barduoja ne tik musų sandarbi- 
ninką, bet ir redakciją. 
> Dedame j šį numerį p. X. at- 

sakymą ir tnomi užbaigiame toli- 
mesnę polemiką šiame reikale 
p. X-o su "Darbininku" ir p. 
Uosiu. 

"Lietuva" nuo savęs gali pri- 

dčtl, kad ji niekuomet netalpino 
ir netalpina jokia apgarsinimų 
skaitomosios medžiagos formoje. 
Šiuomi žvilgsniu "Lietuva", ne- 

sigiriant, yra bene skrupuliatiš- 
kiausiu laikraščiu. 

Taigi ir minėtasai p. X-o 
straipsnis, užtikriname, nieko 
bendro su "brovarninkais", ar 

apmokamais apgarsinimais ne- 

turi. 

Męs tyčia užklausėme p. X-o, 
iš knr minėtas vertimas yra pa- 
darytas ir p. X-as mums prane- 
šė, kad minėto straipsnio verti- 
mas yra padarytas iš "The 
Evening S*un," Baltimore, Md. 
laikraščio. 

Kritika. "Ateitis" teikėsi ati- 
taisyti menamas "Lįetuvos" klai- 
das, kurios buk buvo padarytos 
atsakyme į p. B. Bartkevičiaus 
užklausimus apie tai, kaip bu- 
tų, jeigu Lietuva gautų savival- 
dą, ar neprigulmybf. Nelabai no- 

rėtume atsakinėti j "Ateities" 
kritikį,—taip ji išrodo smulkiu 
prisikalbinėjimu, — bet kadangi 
manome, kad platesnis ir tan- 

kesnis kalbėjimas ir svarstymas 
apie Lietuvos laukiamą savival- 
dą, ar neprigulmvbę gali geriaus 
mūsų žmonės su tuom supažin- 
dinti, tai ateinančiame numeryje 
patalpinsime "Ateities" išvadžia- 
jimus ir plačiau apie juos pa- 
kalbėsime atskirame straipsnyje. 

"Didelė kiaulystė." Toki ver- 

diktą išduoda "Naujienos" apie 
tilpusią pereitam numeryje "Lie- 
tuvoje'' ir "Vienybėje Lietuvnin- 
kų" korespondenciją dėlei p. Pru- 
seikos prakalbos Scrantone, kur, 
anot korespondento, kalbėtojas 
išvedė, buk Lietuvos Šelpimo 
Fondo aukos "kaip tik tiksią" 
lapeliams sukėlimui revoliucijos. 

Apleisdami paprastus d ž i a n- 

bambiškus "Naujienų" pasi- 
koliojimtis, kurie nei kiek dalyko 
nepaaiškina, paduosime tik jų 
argumentus, kodėl, anot "Nau- 

jienų," toks "drg. Pruseikos" 
pranešimas neturi jokios svar- 

bos: 

Sakysime,—rašo "Naujienos" 
—kad p. X nepamelavo, aprašy- 
damas drg. Pruseikos prakal- 
bų,—tai ir tuomet bus aišku du 
dalykai: i) kad prakalbas rengė 
ne Lietuvos Šelpimo, Fondas, o 
LSS. kuopa, ir 2) kad kalbėjo 
žmogus, ne kaipo Lietuvos Šel- 
pimo Fondo atstovas, o kaipo 
socialistiškas agitatorius. Reiš- 
kia, apie L. Š. F. tiktai tarp kit- 
ko užsiminta. 

"Naujienų" toki prirodinėjimai 
nieko neprirodo. "Draugas" 
Pruseika yra vienas iš agresy- 
viausių socialistiškų veikėjų; jis 
yra redaktorius, turbut, veikliau- 
sio socialistų laikraščio; jis yra 
beveik amžinas keliaujantis agi- 
tatorius-kalbėtojas,— žodžiu, jis 
yra vienas iš svarbiausių lipdin- 
tojų musų socialistų politikos. 
Gi socialistai, ne kas kitas, turi 
pilnoj savo globoj ir kontrolėj 
minėti Liet. Šelp. Fondą. Svar- 
bumas aiškus! Vienatinis pasi- 
teisinimas, kuris "galėtų išteisin- 
ti, tai prirodymas, kad ,p. Prusei- 
ka to visai nesakė. 

"Naujienos" toliaus duoda visą 
beveik špaltą "doproso"—kas tas 

pranešėjas galėtų buti? Išvadi- 
na jį "niekdariu," "nekultūrin- 
gu," "pasalingu skundiku," "insi- 
nuatorium" ir piktinasi, kodėl jis 
vardu nepasirašė. U? tai, kad 
laikraščiai patalpino tą praneši- 
mą, "Naujienos" prieina prie to- 
kios išvados: 

"šlykštus tautininkų išmislas 
(?) mušu akyse yra ne kas kita, 
kaip tiktai DIDELĖ KIAULY- 
STĖ." 

Daugiaus liogikos hutu buvę, 
jeigu "Naujienos" butų pnrodę, 
kad pats pranešimas vra netei- 
singas. To nepadarius, o visgi 
koliotis užtai, kad kas nors pra- 
nešė apie tai, ką kalbėjo vienas 
iš socialistiškų šulų viešose pra- 
kalbose — ištikro, atsiprašant, "di- 
delė kiaulystė." 

ATYDA. 

Sekančiam "Lietuvos" nu- 

meryj prasidės aprašymas 
DIDŽIŲJŲ SEIMŲ, atsi- 
busiančių Pittsburghe, Pa. 
Bus taipgi naujų karikatūrų 
ir pč-veikslų iš Lietuvių Gy- 
venimo. Pasirūpinkit tą nu- 

tneą įgyti. 

®«e **■ 

Sekminių Pavakarėj. 
(Seno Lietuvio pranašystės). 

Ciražios buvo 1903 metų sek- 
mines. Diena buvo karšta, saulė 
žemę be pasigailėjimo kepino. 

Tik po pusiaudienio, pakilus 
vėjaliui i sa{'o pasilsio gūžtos ir 
ėmus judinti savo. lengvus spar- 
nus, žaidžiant, banguojant augštų 
rugių dirvomis, jauno vasarojo 
ir žydinčių pievų paviršium, įkai- 
tęs oras išlengvo truputį ataušo. 
Ramoniaus kieme, Kaulakių kai- 
me, Žemaitijoj, klevų pauksnėj 
susėdę, šnekėjosi būrys visokio 
amžiaus iš bažnyčios pargrįžusių 
žmonių. 

Pačiame būrio viduryj, sėdėjo 
senis"—su raukšlėmis išbraižytu 
veidu ir balta. kaip.obelies žiedas, 
galva. Tai b u ve pats senis Ra- 
inonius,—žmogus jau apie devy- 
nių dešimtų metų amžiaus, bet 
dar stiprus, nors jau amžiaus 
bangų palenktas žemyn. 

Senis nemaža buvo pergyvenęs 
sunkiosios baudžiavos laikais; jo 
veidas, amžiaus raukšlėmis suar- 

tas, rodė, kad senis daug visako 
matęs,—matyt buvo, kad žmogus 
buvo "gyvenimo mėtytas ir vėty- 
tas," matęs šilto ir šalto. Iš tų 
praėjusių laikų senis daug atsi- 
mindavo, tad daug ir papasakoti 
galėdavo. 

Vienas iš sėdinčių būryje vyrų, 
pusamžis žmogus, Petras Diglys, 
pasakojo tą dieną girdėtas mie- 
stel>je naujienas,—kaip. Gargždų 
žandarai su vp.kmistra ir karei- 
\f.j buriu atlėkė pereitą seredą 
į Viežaitiškius paff Motiejų Barp- 
šj, kaip jie darė jo namuose kra- 
tą, neva draudžiamų raštų j ieš- 
kodami. ' 

— Barpšys su šeimyna,—pasa- 
kojo Diglys,— Vialgė pavakarius, 
kuomet į jo, namus įpuolė žandarai 
su vakmistfa ir; kareiviais, ir vi- 
sus apstojo^ Prie pačių Barpšių 
pristatė po du kareiviu,—mat 
kad nepabėgtu, ar paslėpti kur 
negalėtų, — o patįs su likusiais 
šmaikštiesi ir šeimininkavo po 
visus pašalius—net indus uosti- 

nėdami, j ieškojo lietuviams drau- 

džiamų ništų. Neapleido jie nei 

lovų, nei pagalvių, nei šėpų, nei 

pasuolių—viską iškratė, visur iš- 
uostė. 

Barpšys prieš tokį valdininkų 
elgimasį pasiprešino, už ką gavęs 
nuo kareivių keletą bizūnų, tu- 

rėjo nutylti. 
Galop žandarai iš kaž-kur iš- 

traukė, neva užrubežyje spaus- 

dintą, maldaknygę. Sustatė pro- 

tokolą ir išsigabeno su savim 

patį ūkininką. Ir tik vakar, po- 

daug storonės. ir žygių, paranką 
uždėjus dviem kaimynams, jį na- 

mo vėl paleido. 
Išjojus tiems svečiams, sekly- 

čios šėpoje, kur stovėjo paslCptas 
indelis su 150 rublių, nebebuvo 

jau pinigų, c pakriautėje truko 

daugelio palčių lašinių ir kum- 

pių. Matyt, žandarams su vak- 

mistra ir jų kareiviams tie daik- 
tai pasirodė didesnės vertės ir už 

draudžiamus lietuviams raštus. 
— Taip tie činauninkai-masko- 

liai, prisidengdami valdžios var- 

du, plėšikauja po musų šalį,—tę- 
sė Diglius.—Ir kam-gi žmogus 
už tokius pačių valdininkų plėši- 
kavimus pasiskųsi? O jei ir skų- 
siesi, tai ne ką daugiau gausi, 
kaip vėliai bizūnų, ar kalėjimo 
paragausi. Juk varnas varnui 
akies nekerta...—užbaigė Diglius. 

Pabaigus DigliUi pasakoti, visi, 
nuliudusiais veidais tylėjo,—kas- 
žinką mislinp. Tik pagaliaus, 
skarele skruostus apsišluostęs, ty 
lą pertraukė s .-nis Ramonius: 

— Siunta IVf askoliai L. Tur- 
būt, prieš galį.; Tik kas-žin begu 
ar pati augštuji vyriausybė žino 

tokius saviG* atstovų darbus. O 

jeigu tai daroma su žinia augšto- 
sios maskolių ^valdžios, tai kogi 
butų verta toji valdžia ir ko ji 
galėtų tikčtiesi už tokius savo 

darbus nuo-musų tautos? 
Bet visgi ji, toji valdžh, negali 

visiškai to nežinoti-. O ant galo, 
jeigu ji valdo musų šalj, tai ji 
privalo ir turi žinoti, kaip el- 

giasi josios pastatyti atstovai... 
Vargas musų tautai,—kalbėjo 
drebančiu balsu, galva linguoda- 
mas senis,—po tokiais globėjais, 
oas kuriuos nėra teisybės, meilės 

Įartymo, nei sąžinės... Kaip ilgai 
mus dar taip globs toji beširdė 

i). Pakriautė,—pastogė, kur 
kabinama mėsa. 

valdžia—Dievas žino... Bet aš 
dar nenustoju vilties, atminęs 
ano vienuoiio penkis pasakoji- 
mus—pranašavimus; keturių išsi- 
pildant pats sulaukiau, o penk- 
tojo jųs, jaunieji rasi, sulauksite. 
Kaip jis, tas penkiąsis, išsipildys, 
—rasi, bus galas maskolių nesą- 
žiniškam šeimininkavimui po mū- 

sų šalį... 
Taip kalbėjo senis. Čia jis va- 

landėlei pertraukė kalbą ir, išsiė- 

męs iš kišeniaus tabakėrką, už- 
vuostė žiupsnį tabokos. Apsi- 
šluostęs skarele, pasakojo senis 
toliau: 

— Buvau tuomet apie keturio- 
likos metų ir tarnavau, Dieve 
duok jam dangaus karalystę, pas 
Levonardą Klevinckį Tiekiuose 
už pusbernį. Buvo tai apie 1827 
metuose. 

Tuomet, kaip ir visada prieš 
atlaidus panos Marijos Anioliš- 
ko?, užvažiavo, rinkdamas klio- 
štoriui avinus ir visa. kas ką duo- 
da, iš Kretingos kvestorius,— 
apisenis, bet dar drūtas ir labai 
gudrus vienuolis. Mokėdavo jis 
pasakot ir žmonės klausydavos 
jo beveik kaip kokio pranašo. 

Klevinckiai, kaip ir kas metą. 
davė ant maldos visų riebiausi 
aviną. Laikas buvo j'iu gana vė- 

lokas, tai kvestorius pas juos 
apsinakvojo. 

Vakarui betemstant, susirinko 
visi prie vakarienės prie didžiojo 
stalo. Vakarieniavo ir patsai 
Klevinckis su svečiu. 

Susėdus šeimynai prie valgio, 
kvestorius jau pabaigė valgęs. 
Balsiai persižegnojęs, sukalbėjo 
maldą, padėkavojo šeimininkams 
už vakarienę, pasirėmė alkūnė- 
mis ant stalo ir, ranka parėmęs 
smakrą, kaž-ką mislino. Galop, 
pakilęs ir didėliais žingsniais 
vaikščiodamas po triobą, pradė- 
jo šiaip kalbėti: 

— Šį ir ateinantį šimtmetį bus 
penki atsitikimai, kurie mažiau 
ar daugiau palies mūsų šalį ir 
tautą. Jie ateis netikėtai ir nie- 
kieno nelaukiami. 

Pirmas,—tems saulė. Užtemi- 
mas dėsis vasar-vidžiu, po pu- 
siaudienio, ir taip užtems, kad 
ant dangaus žvaigždės bus ma- 
tomos. Užtemimas trauksis iki 
penkiolikos minutų. 

Antra,—pasirodys žvaigždė su 

uodega, kurios galas bus išsiskė- 
tęs į šluotą. Ta žvaigždė pasi- 
rodys pavasaryj ir bus matoma 
per aštuonis mėnesius. Tekės 
žiemių rytuose, o leisis vasaros 

vakarų link. Po aštuonių mėne- 
sių žvaigždė pranyks. i 

Trečia.—džius girios. Girios 
išdžius taip, kad beliks tik jaur 
nieji medeliai.... 

Ketvirtas,—apie vicUtrį devinio- 
liktojo amžiaus Lietuvoj kils ka- 
rė, bet ji bus tik tokia sau—po 
girias slapstysis. Maskoliai ims 
viršų, o po to kils Lietuvoj di- 
deli persekiojimai ir prispaudi- 
mai. Lietuva kentės iš visų pu- 
sių; be to ir savo viduje pergy- 
vens dideles audras. 

Penkta,—ir tai bus skaudžiau- 
sias Lietuvai smūgis,—kils ka- 
rė, kokios niekas apsakyti nega- 
li... Toji karė kils iš vakarų pu- 
sės ir maskoliai tuomet įgaus to- 
kią baimę, kad, ginklus pametę, 
■bėgs ir giriose slapstysis, o bo- 
bos maskolių ginklais pečius kū- 
rens. Toje karėje maišysis daue 
tautų ir neapsakomai skaudžiai 
toji karė palies ir sunaikins Lie- 
tuvą. Vienok nebus tai mirtinai, 
smūgis Lietuvai. Nors apdra- 
skyta ir sugurinta, kaip kad to- 
ji giria, po audrai, bet išeis gyva 
ir atželusi išnaujo. Ir ateityje 
vėl gyvuos garbingai mūsų tau- 
ta, musų Lietuva. 

— Nuo to laiko,—tęsė Senis 
Ramonius,—kaip pasakojo šiuos 
atsitikimus kvestorius, praėjo 
keletas metų. Aš jau tuomet pas 
Janučauskicnę Pažvelsėje vedžiau 
ukį. Buvo pats šienapjūtės lai- 
kas. Iš pat ryto saulė kepino... 
Po pakaičiui kiti išėjo griebti šie- 
no. Aš sėdausi plakti dalgį. Ir 
tik su sykiu—aptemo... O akyse 
pažaliavo, kad ir dalgio nebma- 
tau... pakeliu aukštin akis... dan- 
guose žvaigždės šviečia. , 

(Užbaiga bus) j 

Bulotos—Šimkaus Debatai. 

Amerikiečiai žada turėti, ko dar 
nėra iki šiolei turėję... Atvažia- 
vusie Amerikon svečiai—p. Bulo- 
ta iš vienos pusės, p Šimkus iš 
kitos—žada turėti viešus debatus- 
Iginčus. Ginčai įvyks, jeigu išsi- 
pildys Waterburio lietuvių noras, 
o jie labai norėtu, kad tie ginčai 
įvyktų. Nors baisiai nesmagu žiū- 
rėti į tokią stėną, bet \vaterburie- 
čiai nori žinoti, kur yra teisybė. 

Žmonės sudemoralizuoti. 
\Vaterburyj dabar, anot vieno 

veikėjo išsitarimo, yra "tikra ko- 
šė." Žmonos tapo visai sudemora- 
lizuoti po paskutinių atsitikimų, 
aukavimas karės nukentėjusiems 
deiei tos priežasties visai sumažė- 

jo. 
Kuomet \Vaterburv, Conn., bu- 

vo p. S. Šimkus pirmu kartu, žmo- 
nės sumėtė $550.00 aukų nuo ka- 
rės nukentėjusiems. 

Esant ten p. Bulotai, nors žmo- 

nių buvo prisirinkę tris syk tiek, 
surinkta salėje jau tik apie 
$100.00. 

Ponas Bulota užvirė tikrą košę 
Waterbury, kuomet savo europiš- 
kus ginčus jis perkėlė ant Ameri- 
kos "steidžiaus" ir' pradėjo nie- 
kint Lietuvių Draugiją, o Lietuvos 
veikėjus "su purvais sumaišė." Pa- 
sekmės greit pasirodė. Buvusiose 

tuoj aus po to p. Šimkaus prakal- 
bose socialistai ir p. Bulotos ša- 
lininkai sukėlė "revoliuciją," norė- 
dami susirinkimą iškrikdyti. Pir- 
miausia to pasekmė—vėl aukų su- 

mažėjimas: surinkta jau tik $40.00. 
Jeigu dabar vėl p. Bulota pasiro- 
dytų, nesurinktų nei tiek, nes vi- 
si žmonės tiesiog įeržinti, sude- 
moralizuoti,—"suklaidinti," kaip 
patįs \vaterburiečiai sako. 

Waterburiečių Užkvietimas. 
Iš to viso tiktai biesas grali pa- 

sidžiaugti. Lietuviai džiaugtis ne- 

gali, nes Letuvai iš to skriauda. 

Nesidžiaugia ir waterburiečiai. 

Jie nori sužinoti, kur yra teisy- 
bė ir todėl sumanė surengti vie- 
šus ginčus-debatus tarp Bulotos 
ir Šimkaus. 

\Yaterburio tautiškai-pirmeiviš- 
kos draugystės išsiuntė pp. Bulo- 

tai ir Šimkui laiškus sekančio tu- 

rinio: 

Waterbury, Conn. 

Geg. 23, 1916 m. 

Gerbiamas Tamista: 
\Yaterburio lietuvių pirmeiviš- 

kai—tautiškų draugijų sanarvšis, 
laikytame savo susirinkime 21 

d. geg. 1916 m., nutarė užkviesti 
Tamista [suprask: p. Šimkų] ir 

p. Bulotą j debatus kaslink šel- 
pimo nuo karės nukentėjusių 
lietuvių \ ir tų draugijų, kurios 
tuo darbu užsiimą. 

Kadangi laike Tamstos ir p. 
Bulotos prakalbų, laikytų \Ya- 
terburyje, \Vatcrburio visuome- 
nė likosi suklaidinta kaslink va- 

romo šelpimo darbo delei mūsų 
brolių nuo kares nukentėjusių, 
ir tas gali mums kenkti aukų 
rinkime, todėl meldžiame mums 

atsakyti, ar sutinkate ant tnusų 
pakvietimo, ir nurodyti, kokios 
dienos tamistąi butų parankes- 
nės? * 

Lėšas tamistai padengsime. 
Su tikra pagarba, 

Waterburio L. P.-Tautiškų 
Draugijų Komitetas. 

Pirmininkas: Thotnas Matas. 
Raštininkas: J. Aidukonis 
Iždininkas, K. C/t. Kaiemčkas. 
P. S. Panašų pakvietimą pa- 

siuntėm ir p. Buotai. 

Šimkus Priėmė Užkvietimą. 
Į šitą \Vaterburio draugijų pa- 

kvietimą p. Šimkus atsakė sekan- 
čiu laišku. 

Lietuvių Pirnteiviškai-Tautiškų 
Draugija Komitetui, Waterbury 

Connecticut. 

Gerbiamieji! 
| Tamstų pakvietimą stoti j 

"debatus" su p. Bulota, kad ati- 
taisyti ir nustatyti \Yaterburio 
lietuvių suklaidintą nuomonę 
kaslink Centralio Lietuvių Ko- 
miteto, kuris šelpia desėtkus 
tūkstančių badaujančių musų 
brolių,—turiu garbę štai ką atsa- 

kyti : Su didžiausiu noru su- 

tinku stoti su p. Bulota į z-iešq 
pasikalbėjimą, akyvaiedoje kuo- 
plačiausitį minių. 

Podraug išreiškiu Tamstoms 
pagarbos ir padėkos žodį už tai. 
kad rūpinatės atitaisyti suklai- 
dinta žmonių nuomonę, kuri 
sklaido ir paraližiuoja šventą 
Lietuvos gelbėjimo darbą. 

Su gilia pagarba, 
St. Šimkus. 

P. S. Mano užsiėmimas ne- 

išleidžia manęs išvažiuoti suba- 

tomis ir nedėliomis. Taipogi 
busiu užimtas i, 2, 3, 4 ir 5 d 
birželio. Apart tu dienų Taitv 
stos galite rengti prakalbas ka- 
da tik norite. Patogiausia ga butu pėtnycia. 
Apie tai, ką j šitą užkvietimą 

atsakė p. Bulota, dar neteko nieke 
iki šiam laikui sužinoti. 

Jeigu ir jis sutiks—o sutikti tu- 

rėtų, nes ačiu jam labjausiai toj: 
košė užvirė,— tai \Vaterburiečiai 
turės gražų "sho\v." Ne tik \Va- 
terburiečiai, bet ir visos Amerikos 
lietuviai. Palauksim, pamatysim. 

Silbinas. 

PAAIŠKINIMAS DEL 
"ŽIBURĖLIO." 

Man. kaipo "Žiburėlio" d-jos 
įgaliotam atstovui Amerikoje, ne- 

vienas išreiškė nusistebėjimą del 
perskaityto "Keleivyje" dabarti- 
nės "Žiburėlio" d-jos pirmininkės 
p. Al. Bulotienės polemiško 
straipsnelio prieš p. Y. Kapsuką, 
ypatingai gi atkreipdami domą į 
šį p. Bulotienės pasakymą: 

"Kaslink "Žiburėlio," kuris 
jau 25 metai padeda liaudies 
vaikams eiti mokslan. tai jisai 
Lietuvoje visuomet kovojo tik- 
tai su tautininkais ir klerika- 
lais, ir ne p. Kapsukui bandyti 
užsmelkti šviesų "Žiburėlio" 
vardą." 
Sie žodžiai, man visai aišku, p. 

Bulotienės pasakyti del nepažino- 
jimo "Žiburėlio" istorijos ir del 
neapsvarstymo to, ką ji pasakė. 
"Žiburėlis" įsteigtas ne "kovai," 
bet neturtingiems, o talentingiems 
moksleiviams šelpti (žiur. įstatu 
1.), ir visą laiką savo uždavini 
pildė bešališkai, netik prieš nieką 
"nekovodamas," bet niekuomet 
net nelįsdamas j šelpiamojo sąži- 
nės įsitikinimus. "Žiburėlio" na- 
riais yra visų pažiūrų žmonės, be 
partijų skirtumo. Rasime ten na- 
riais tokius žmones kaip Dr. S. 
Matulaitis, (Vilniuje), Dr. Dama- 
ševičius, Kairys, Biržiška, G. Pet- 
kevičaitė, broliai Vileišiai. Bort- 
kevičienė, M. Sleževičius, Leonas, 
Basanavičius, A. Janulaitis, Ž. 
Naruševičius, ir net kun. Tumas 
ir kt. (pastaraisiais metais neži- 
nau, ar jis priklausė). Tarp šelp- 
tųjų arba šelpiamųjų vėl iš seniau 
man žinomi: Dr. P. Avižonis, 
adv. Ciplijauskas, J. Biliūnas, 
Didžiuliai, Šepetys, Mažilis, Dr. 
šaulys, Petras Rimša, Zikaras, K. 
P>uga, A. Jiešmanta, Vienažins- 
kis, Varnas, Šeinius, daug kitų, 
kurių visų negalima ir nėra rei- 
kalo priminti. Šitie "Žiburėlio" 
narių ir sušelptųjų asmenų var- 

dai aiškiausiai rodo. kad "Žiburė- 
lis" kokia nors "kova" neužsii- 
ma. Neužsiima jis, kiek uš esu 

patyręs, jokia "kova"—nei prieš 
socialistus, nei prieš tautininkus, 
net nei prieš klerikalus—ir dat>ar, 
nežiūrint dabartinės jo pirminin- 
kės užreišuimo, kuris, mano gi- 
liausiu įsitikinimu, yra niekas 
daugiau kaip lapsus, kuris, deja, 
p. Bulotienei, kaipo dar tik pora 
metų į lietuvių gyvenimą įsitrau- 
kusiai, yra atleistinas. 

Rimka. 

JIEŠKO GIMINIŲ IR 

PAŽĮSTAMŲ AMERIKOJ. 
Juozas Inčiura, buvusis "Lie- 

tuvos" skaitytojas, paeinantis iš 
Ežerėnų (Zarasų) pavieto, Kau- 
no gub., iš Četiškių kaimo, Pan- 
dėlio vai.- jieško Igno Impo (?), 
gyvenusio La\vrence, Mass.. ir 
l'ovylo Dugno, gyvenusio Ra- 
cinc, \Yis. 

Juozas Inčiura yra pakliuvęs 
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Labai prašo, kad jam para- 
šytų draugai laiškų. 

Nauji Raštai. Šiomis dieno- 
mis išėjo iš spaudos naujas Tėvy- 
vynės Mylėtojų Draugystės leidi- 
nys "Dvasios Gyvenimo Mechani- 
ka." Tai yra 23-čias iš eilės 
TMD. leidinys. Nariams jis bus 
išsiuntinėtas kaip tik Draugija 
apsaugos ''Copyright" teises \Ya- 
shingtone. Leidinys gražus. Dar- 
bą atliko Žemaičio spaustuvė Chi- 
cagoje. Netrukus TMD. nariai 
tikisi gauti n.ir vieną veikalą— 
"Technikos Stebuklai," ✓ 
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PAVYDUOLIS. 
Zadigas pasirįžo gerėties filo- 

sofija ir tuomi atsimokėti sau už 
tuos nesmagumus, kuriu likimas 
jam nepasigailėjo. Babylono 
priemiestyje jis turėjo dailiai iš- 

puoštą namą, kuriu surinko viso- 
kiu dailės tvarinių, vertų buti 
pono namuose. Rytmečiais jo 
knygynas būdavo atdaras moks- 
linčiams. Vakarais aplink jo sta- 

lą susėsdavo parinktoji draugija. 
Bet jis gana veikiai persitikrino, 
kaip pavojingi yra tie mokytieji 
žmonės. Kartą iškilo labai kar- 
štas disputas sulig Zoroastro įsta- 
tymo, draudžiančio valgyti pasa- 
kišką gyvūną vardu graffinas. 

— Kas-gi per tikslas,—sakė vie- 
nas,—drausti valg)ti griffiną, jei 
tokio gyvūno nėra visame pasau- 
lyje? 

— 15et būtinai turi buti toksai 
gyvūnas,—atsakė kitas,—jei Zo- 
roastras draudžia jį valgyti. 

Zadigas, bandydamas juos su- 

taikyti, pastebėjo: 
— jei pasaulyje nėra griffinų, 

tai, žinoma, mes ir negal'me jų 
valgyti. Tokiu buc!u ir privalo- 

.me pildyti Zoroastro įsakymą. 
Vienas mokslinčius, kurs savo 

laike buvo parašęs tryliką tomu 

apie griffino ypatybes ir prie to 
dar buvęs magu tarybos nariu, 
pasiskubino kuovetkiausiai įskųsti 
Zadigą vienam magų vyresnia- 
jam, vardu Yebor, kurs buvo 
kvailiausia iŠ didžiausis fanatikas 
iš visų Cbaldėjų. Tas žmogus 
butų privertęs Zadigą garbinti 
saulę ir butų paliepęs, su didžiau- 
siu smagumu, perskaityti porą 
skirsnių iš Zoroastro brevioriaus, 
Draugas Kadoras (vienas drau- 
gas yra geresnis ir už šimtą ku- 
n'gų) nuėjo pas Yeobrą ir tarė 

jam: 
— Ilgiausių metų saulei ir grif- 

finams! Saugokis bausti Zadi- 
gą, jis yra šventas! Jis laiko 
griffinus savo kieme ir nevalgo 
jų. Gi tas, kurs jj įskundė, pats 
yra heretrkas ir drjtsa tvirtinti, 
buk kiškis turjs perskeltas kojas 
ir esąs nešvarus gyvūnas. 

— Jei taip,—atsakė Yeboras, 
linguodamas savo plika gava,— 
mes visgi turime nubausti Zadi- 
gą už jo nuodėmingas mintis apie 
griffinus ir tą kitą-už jo nepado- 
rias kalbas apie k'škius. 

Kadoras visą klausimą pradė- 
jo vesti per vieną garbės mergą, 
su kuria pats pasimyluodavo ir 
kuri turėjo didelę įtekmę Magų 
Kolegijoje. Pagaliaus, niekas 
nebuvo nubaustas. 

Šitoks dalykų pakrypimas su- 

kėlė didelį murmėjimą tarp kai- 
kuritj daktarų, kurie pagal tai 
pradėjo pranašauti greitą Baby- 
lono puolimą. 

— Kuo-gi pagaliaus remiasi 
laimė?—sušuko Zadigas.—Mane 
visa, kas tik pasaulyje gyva, per- 
sekioja, net persekioja ir tokie 
dalykai, kaip griffinai, kurių vi- 
siškai nėra buvę pasaulyje! 

Jis persiskyrė su tais moky- 
tais vyrais ir pasirįžo ateityje 
gyventi tiktai tarp gerų žmonių. 

Jis sukviesdavo į savo namus 

prakilniausius Babylono vyrus ir 
gražiausias moteris. Jis pateikė 
jiems gardžias vakarienės, 
laike kurių tankiai grieždavo »r 

muzika; visados čia būdavo gyva 
ir linksma; pasikalbėjimuose jis 
žinodavo, kaip reikia pra- 
šalinti iš jo pajuoką, dėlei kurios 
ne sykį ir linksmiausioje draugi- 
joje netenkama malonumo. Nei 
draugų, nei valgymų jis nerink- 
davo tuštumo dėlei; jis visados 
pirmoje vietoje statydavo sub- 
stanciją, paskui-jos-šešelį.—ačiū 
tam tai jis įgijo didelę pagodonę, 
nors jos ir netroško. 

Priešais jojo namą gyveno tū- 
las Arimazas, tas žmogus buvo 
visom pusėm gamtos iškreivintas, 
ir jo mintis buvo taip pat iškrei- 
vinta, kaip ir kūnas. Jo širdyje 
buvo pilna pavydo, piktumo ir 
priešginnmo. Jam niekados ne- 
daug vežimų važiuoja Zadigo kie- 
man; Zadigo rarbč ir geras var- 
das neduodavo jam ramybės. Jis 
kartais nekvie'irfuas ir nepagei- 
daujamas užeidavo pas Zadigą ir 
atsisėsdavo užustalėn; čia jis yi- i 

siems svečiams sugadindava/upJįį i 

ir net harfistai suklysdavo be- 
grieždami ant harfų. Vieną die- 
ną jis sumanė pavaišinti tulą po- 
nią. bet ši, vietoj nueiti pas jį, 
sisekdavo atsiekti to, ko jis no- 

rėdavo; pertai ne kartą stengda- 
vosi atlyginti sau už nepasiseki- 
mus tuo, kad visus juodindavo ir 

šmeiždavo, kiek galėdamas. Nors 
jis buvo ir labai turtingas, ta- 
čiaus sunku jam buvo susirast1 
užtenktinai didelio būrio pakalikų. 
Jam b^ivo pikta matant, kaip 
paėmė ir nuėjo vakarieniautų pas 
Zadigą. Kitą kartą, jam esant 

pas Zadigą ir kalbant su juom, 
prie jųdviejų priėjo valstybės mi- 
nisteris ir pasikvietė su savim 
pietauti Zadigą, nepakviesdamas 
Arimazo. Retai jau kur beras- 
tum tinkamesnį ir tvirtesni pama- 
tą neapykantai, koks susidarė 
Arimazo širdyje. Tasai tad žmo- 

gus, vadintas visame Babylone 
Pavyduoliu, sumanė išgriauti gy- 

venimą Zadigo, kurs buvo vadi- 
namas laiminguoju. 

— Proga padaryti blogą pasi- 
taiko beiiif šimtą kartu per dieną, 
gi proga padaryti gerą pasitaiko 
tiktai vieną.kartą i metus—taip 
pasakė išmintingasis Zoroastras. 

Tasai pavyduolis nuėjo pas Za- 
digą, kurs tuo tarpu vaikščiojo 
savo darže su dviem draugais lr 
ponia, kuriai pasakojo daug daly- 
ku ir mandagiu žodelių be jokios 
kitos intencijos, kaip tik ta, kad 
pasakyti. Kalba nukreipta apie 
karę, kuri buvo iškilusi su vienu 
vasalu Ilirkanija ir kurią karalius 
tik dabar laimingai buvo užbai- 
gęs. Zadigas, jau turėjęs progą 
apreikšti savo drąsą šioje trum- 

poje karėje, labai gyrė karalių, 
bet dar labiau gy.ė tą ponią. Jis 
išėmė iš kišefiiaus užrašų knygu- 
tę ir parašė keturias eilutes, ku- 
rias ir padavė jai perskaityti. Jo 
draugai prašė, kad ir jiems pa- 
rodyti; bet padorumas, ar gal ge- 
rai suvaldomoji savymeilė, sulai- 
kė jį, ir jis neparodė raštelio sa- 
vo draugams. Jis žinojo, jog 
greituoju parašytų eilių negina 
niekas, tiktai tas, kieno garbei 
jos buna parašytos. Taigi jis 
perplėšė pusiau tą popierėlį ir abu 
šmotu metė į tankų. rožių kru-" 
mą, kur visi stengėsi surasti, bet 
veltui. Užėjęs tuo tarpu lietus 
v*sas suvarė vidun. Pavyduolis, 
pasilikęs darže, vis dar jieškojo 
to raštelio ir, pagaliaus, rado vie- 
ną popierėlės pusę. Jis buvo taip 
vykusiai perplėštas, kad ant kiek- 
vienos pusės pasiliko eilės su tam 
tikra prasme, nors eilės ir buvo 
per pusę trumpesnės; bet kas 
svarbiausia tos eilės (pusė), ku- 
rias rado pavyduolis, buvo labai 
įžeidžiančios karalių. Jos šitaip 
skambėjo: 

Per didžias nedorybes 
Jis gavo vainiką. 

Ir taikos jis gražybes, 
Kaip priešas, apniko. 

Pavyduolis pirmą kartą savo 

gyvenime pasijuto laimingas. Jis 
turėjo savo rankoje ginklą, kuriuo 
galėjo sugriauti kito žmogaus 
gerbūvį ir pražudyti jo gerą var- 

dą. Persiėmęs dideliu džiaug- 
smu, jis veikiai rado tinkamus 
budus, kad priėjus prie karaliaus 
ir jteikus jam tą Zadigo raštelį;' 

j drauge su juo, išdavė taippat 
į ir aną moterį su dviem jo drau- 
gais. Ir Zadigas, ta moteris ir 
du jo draugai tuojaus likos įmes- 
ti kalėjiman. 

Zadigo tardymas greitai užsi- 
baigė,—jam net neduota žodžio 
ištarti. Kada jis ėjo priimti pa- 
skirtą jam bausmę, ant jo kelio 
pasipainiojo tas pavyduolis ir gar-1 
siu balsu sušuko, kad jo eilės bu- 
vusios nieko nevertos. Ir pat3 
Zadigas nesimanė esąs geru poetu, 
bet iš to fakto jis tuoj persitikn- 
no, jog yra baudžiamas už įžei- 
dimą karaliaus; pamatė, jog anoji 
motais ir du jo draugai pateko 
kalėjiman visiškai nebūdami kal- 
ti. Jam nepavelyta kalbėti savo 

apgynime, nes už jį, kaipo kal- 
tininką, kalbėjo jo paties raštas. 
Toks tai buvo senovės Babylouo 
įstatymas. Po tam jį nuvedė į 
ekzekucijos vietą; vedė pro šalį 
didelės minios žjurovy, kurie atė- 

jo ne tam. kad jo pasigailėjus, bet 
tam, kad pasižiurėjus, kaip jis 
mirs, ar su garbe, ar su ašaromis. 
Tiktai jo giminaičiai negalėjo nu- 

siraminti. nesa žinojo, kad ne- 

gaus jo turtu. Trjs kctvirtdaliai 
jo turto liko konfiskuoti kara- 
liaus naudai, likusioji-gi dalis bu- 
vo atiduota anam pavyduoliui. 

Toje valandoje, kuomet jis ren- 

gėsi prie mirties, per langą išlė- 
kė papūga ir atsitūpė ant rožių 
krūmo ,Zadigo darže. Vėjas nu- 

mušė nuo gretimo medžio persi- 
ką, kurs nupuolė kaip tik ant to 
popieriaus, kur buvo antroji Za- 
digo eilių pusė; popieriaus šmo- 
telis prilipo prie persiko. Papū- 
ga paėmė snapan persiką su po- 
pierium ir, Įlėkusi savo kambariu, 
padėjo vaisių prie karaliaus kojų, 
Karalius skubinai paėmė popierių 
ir perskaitė buvusius ant jo žo- 
džius, tačiaus negalėjo suprasti, 
ką jie reiškė. Jis mėgdavo poe- 
ziją; visados galima tikėties šio- 
kios tokios malonės iš valdono, 
kurs mėgsta poeziją. Dėlei šito 
atsitikimo su papūga karalius gi- 
liai užsimąstė. 

Karalienė, atsimindama, kas bu- 
vo parašyta ant pirmosios popie- 
riaus pusės, liepė atnešti ją. Abu 
dabar sudėjo tas puseles ir išskai- 
tė šitokias eiles: 

Tyronas žengia Per didžias 
nedorybes. 

Tiktai per malonę Jis gavo 
vaikiną. 

Gerbia begalo Ir taikos Jis 
gražybes, 

Gynė tėvynę, Kaip priešas 
apniko. 

Karalius tuoj paliepė, kad Za- 
digas butų paliuosuotas ir atves- 
tas prieš jį; taippat įsakė paliuo- 
suoti aną moterį ir abu Zadigo 
draugu. Zadigas atėjo ir puolė 
kniūpsčias prieš karalių ir kara- 

lienę; nužemintai maldavo jų at- 

leidimo užtai, kaS jie skaitė to- 
kias netikusias ir silpnas jo eiles, 
ir kalbėjo su tokia išminčia, kad 
karaiius su karalienė kv'ete jį 
ateiti pas juos ir kitu kartu. Jis 
pradėjo tankiau lankyties pas ka- 
ralius ir tikrai jiems patiko. Ka- 
ralius atidavė Zadigui visus pa- 
vyduolio turtus, bet Zadigas tuo- 

jaus viską sugrąžino pavyduoliui. 
Šitas prakilnus Zadigo darbas pa- 
darė tiktai tiek gero, kad pavy- 
duolis jautė, jog jojo turtai nežu- 

vo, bet atgal pas jį sugrįžo. 
Karalius kasdien vis labiau ir 

labiau gerbė Zadigą. Jis prileido 
Zadigą prie visų savo darbų ir 

linksmybių ir nekarta klausė jo 
patarimų ir nuomonės įvairiuose 
svarbiuose dalykuose. Nuo co 

laiko ir karalienė pradėjo žiū- 
rėti į Zadigą tokiomis akimis, kad 
nuo to žiūrėjimo ilgainiui galėjo 
iškilti didelis pavojus jai pačiai, 
jos vyrui—karaliui, Zadigui ir vi- 
sai karalystei. Zadigas-gi pradė- 
jo manyti, kad laimė nėra jau 
taip neatsiekiamas dalykas, kaip 
is pirma manydavo. ( 

(Toliaus bus) 

ŽEMLAPIŲ DIRBIMAS. 
Žemlapių dirbėjo darbas, nėra, 

kaip galima butų manyti, kokia 
nuobodi ir vienlentė karjera. Jis 
gali buti pilnas virpulių ir atsiti- 
kimų, smagumo ir fizinės įtam- 
pos, pavojų retai atsitinkančių ko- 
kiame kitame užsiėmime. Didžiu- 
ma oficialių Suv. Valstijų žem- 

lapių dirbėjų yra po Geologinės 
Matininkystės jurisdikcija. Kas 
pavasaris jie išeina būriais, kiek- 
vienas po topografinio inžinie- 
riaus priežiūra ir darbas lau- 
kuose traukiasi iki oras leidžia. 
Žiemą praleidžiama beruošiant 
žemlapius sulig tų žinių ir brai- 
žinių, kokie per vasarą apturėta. 

Topografinė kelionė po laukus, 
anot vieno labiausiai prityrusių 
matininkų, nėra kokiu vasariniu 
išvažiavimu. Tie, kurie leidžiasi 
jon, sutinka daugybes visokių 
sunkenybių. Kartais jiems parsi- 
eina dienų dienas išbūti baisiai 
esveikose pelkėse. Kartais jiems 

reikia dirbti dykumose be kelių, 
ar ant augštų kalnų. Norint pa- 
daryti pastebėjimus, kartais par-j 
sieina atsistoti ant pat skardu- 
mos krašto, besilaikant už medžio 
šaknies, nuo kur paslydus galima 
nugarmėti kaž-kur j bedugnę apa- 
čioje. Pavojai bokštinio laipio- 
tojo ant augštų namų, jei jis yra 
aprūpintas geriausiais mechani- 
niais apsisaugojimo prietaisais, 
jrra menki, sulyginus juos su pa- 

STROŠNAS MUŠIS TIES'SLA. FORTU. 
Musų artistas perstato šitam paveikslėlyj juokingoj formoj tik-ką užsibaigusius prezidentiškus rinkimus Susivie- nijime Lietuvių Amerikoj. Prezidentu išrinkta Stasys Gegužis. Ponas Živatkauskas "bėgo" rinkimuose labai arti Gegu- žio ir "nudribo" tik vielinėse tvorose—visai arti pageidaujamo forto. Poną Jurgelicnį, trečią kandidatą, balsuotojų ar- mija visai, anot prūsų, "suplaišino." 

vojais kartografo, darančio iš- 
matavimus naujiems žemiapiams 
Uolinių Kalnų srityse. Jis neturi 
kitokio apsisaugojimo, kaip tik 
savo paties sumanumą ir jis iš- 
anksto negali žinoti j kokias są- 
lygas jis atsidurs. 

Pernai metais kartografų buriui 
bedirbant ant ReUiero kalno rug- 
piučio mėn., ištiko tokis šaltis, 
kad jie visai j\tša4o rankas ir ko- 
jas ir liko be jų dnt visados. Jie 
neturėjo reikalingų drabužių, ka- 
dangi nesitikėjo, <kad tokis šaltis 
uos ištiktų. 

Prie perrašymo vistj Suv. Val- 
stijų žemlapių pfer vasara dirba 

niu inžinierių ir didelė aistis lai- 
kinų pagelbininkų laukuose. Jų 
'arbas žengia greitumu apiv-20,000 
ket. mylių per metus. Mažne 40 
nuoš. ploto jau išmatuota ir iš- 
leista suvirštim 2300 bazinių žem- 
lapių. 

Žemės paviršius tolydžio mai- 
nosi taip, kad net jei žemlapis ir 
visai teisingas butų jo padirbimo 
laiku, tai už kelių metų jis pasi- 
daro maždaug neteisingu. Didžiu- 
ma šitų permainų atsitinka del 

magnetinių sriovių ir jos yra ap- 
veikiamos didėjančia pažintimi 
žemės magnetizmo. Šita pažintis 
išaugo ačiu mažne vienam Carne- 
gie'o Institutui Washingtone, ku- 
ris visame pasaulyje steigia mag- 
netines žemės stotis. 

Žemlapių dirbimo darbe yra 
ankštai susijungę Geologijos Ma- 
tininkystė, Laukų Kantora, Žem- 
dirbystės, Skyrius, Krasos. Skyrius 
ir keli kiti valdžios padalinimai, 
kurie kaikada daro žemlapius sa- 

vo specialiams tikslams. Kkis'os 
Skyrius matuoja apskričius ir kai- 
mynes apygardas, apie kuriuos 
norima daugiaus sužinoti krasos 
kelių pravedimui. Laukų Kanto- 
ra yra matavusi žemes drėkinimo 

projektams, kuriems reikia tam 

tikros rūšies žemlapių. 
Žemdirbystės Skyrius panaudo- 

ja baisias daugybes žemlapių 
vaizdesniam parodymui faktų. 
Didžiuma jų yra daroma ant ba- 
zinių žemlapių, parūpintų Geolo- 
ginės Matininkystės,1 bet kai-ku- 
rie atskiri išmatavimai yra pa- 
dirbti šito paties skyriaus tam 

tikriems tikslams). TArp jų svar- 

biausiais yra jufrsrtiniai žemlapiai, 
parodantieji įvairias*'^šalies augš- 
tybes ir žemdirbystės išdovius. 
Šitie juostiniai žėmlapiai paskuti- 
niu laiku priimtai'daugelyje viešų 
mokyklų kaipo prakringas būdas 
nokinimui fizinės šitos šalies geo- 
grafijos. Pietvakariuose reliefi- 
■nis juostų žemlapis pasirodė esąs 
geras žemės-išgarsinimui. Pietų 
Californijos miesto vaizbos butas 
turi didžiulį reliefinį juostų žem- 

lapį, kuris parodo įvairias augšty- 
bes aplinkinėj šalyj, kur galima 
auginti javus penkių atskirų juo- 
stų, einančių nuo šiltosios iki 
šiaurinei vidutinei. 

Ačiu žemės ir pakraščių ma- 

tavimui yra žemlapių, parodan- 

čių vandenyno dugno išvaizdą. 
Juos išleidžia braižinių formoje 
jurininkams. Jie parodo, kur yra 
seklumos, j kurias laivas gali su- 

sidaužyti ir jaisiais remiasi pra- 
sergiamoji pludžių ir kitų pakraš- 
tinių ženklų sistema. Šitam ma- 
tavimui nesenai taipgi buvo pa- 
vesta astronominiai tėmijimai, 
reikalingi atitaisymui Suv. Valsti- 
jų šiaurinių sienų, ir kiti astrono- 
miniai darbai, kurie, drauge su 

žemės magnetizmo matavimais 
atitaisys tūlus mažesniuosius ne- 

teisingumus, dabar esančius kai- 
kuriuose vidinių valstijų žemla- 
piuose. 

Daugeliui tikslų patogiausiu 
žemlapiu yra reljefinis (iškelti- 
nis), kuriame nupieštasis plotas 
parodyta ne lygum, bet turinčiu 
tą pačią proporciją augščio kaip 
r naturalis paviršys. Kalnai, klo- 
niai, ir upių įkloniai parodyta aiš- 
kiai. Nors jis nėra toks paran- 
kas vartoti, bet jis suteikia pato- 
p tunus dangiaus reikalingus švie- 
timo ir išparodymo tikslams. Da- 
bar nedaug yra didelių mokyklų 
bei kolegijų, kur kelių relietinių 
žemlapiu nebūtų. 

Reliefinis žemlapis, skiriamas 
viešosioms mokykloms, parodo 
Suv. Valstijas žemės kamuolio 
dalyj tokiu budu, kad yra mato- 
mas tikras padėjimas šitos šalies, 
jos užimamas ant žemės paviršio. 
Šitas žemlapis miniaturoje paro- 
do visas gamtines šalies išvaizdas 
jų naturalėmis spalvomis. Savotu 
jo dalyku yra "Sausumos Seklu- 
ma," nuodriekis žemės įsikišys j 
Atlantiko vandenyną įvairum gi- 
lumu po jo paviršiu kai-kurlose 
vietose per daugiau kaip šimtą 
mylių tolio. 

Tas parodo, kad sausuma savo 

išvaizda kadaisia buvo grimzdi 
ir tūkstančiai ketvirtuotų mylių 
panėrė po vandeniu. Švento 
Lauryno upės vaga per šitą sek- 
lumą yra aiškiai matoma daugelį 
mylių juroje. 

Reliefinis žemlapis galinta pa-* 
dirbti iki mažiausio laipsnio, jei 
jo maštabas tą leidžia. Sako, kad 
rūpestingiausiai padirbtu visame 
pasaulyj reliefiniu žemlapiu, yra 
Ne\v Yorko valstijos žemlapis, 
užsisakytas kaipo tos valstijos 
parodos dalis San Franciske. Jis 
yra 30 per 40 pėdų dydžio ir 
buvo sustatytas ir pasiustas dali- 
mis. Jis parodo natūralią valsti- 
jos išvaizdą, kalnus, upes ir eže- 
rus, kaipo ir jos kulturinius pa- 
gerinimus jos miestuose, mieste- 
liuose ir kaimuose. Nepaprastu 
dalyku yra parodymas jos 13,000 
viešų moklyklų namų tvaskiais 
mažyčiais elektros žiburėliais; 
įvairus mokyklų laipsniai parody- 
ta spalvomis. 

Reliefinis žemlapis yra padaro- 
mas iš popierinės masos sudėtos 
sluogsniais. Kertės tarp sluogs- 
nių yra pripildomos modeliniu 
vašku taip, kad naturalė išvaizda 
yra padaroma tikra. Paskui žem- 

lapis yra užbaigiamas mažyčiais 

medeliais, trobomis ir net gyvu- 
liais, jei maštabas tam yra gana 
didelis. 

Kaina geriausio reliefinio žem- 
lapio vidutiniškai yra $35 ket. 
pėdai. Duplikatai, liejiniai nuo 

originalio modelio atsieina tik 
apie vieną aštuntą to dalj. D11- 
plikato išrašymas ir apibaiga taip- 
gi reikia padaryti rankomis. 

Žemlapiai sagomis išmarginti 
dabar yra vartojami daugeliui 
tikslų. Jie suteikia didelę apštj 
teisingu žinių prie sulyginamai 
mažos abalgos. Yaizbinės ben- 
droves pažymi savo pardavinė- 
jamąsias šakas, susmeigdamas sa- 

gas žemlapin ir įvairias rūšis bei 
dydžius pažymėdamos sagų spal- 
vomis. 

F. J. Haskin. 

raumenis ir protas. 
Daugelis žmonių mano, kad ge- 

ras išvystymas smegenų yra ne- 

suderinamas su geru išvystymu 
raumenų, jie sako, kad tas, kuris 
stengiasi išdirbti savo raumenis, 
atsiekia tą ?a\ nuoskauda savo pro- 
tiniam augiui. 

Ištikrųjų gi tas, kuris nori buti 
stiprus protu, atras labai geru 
daiktu buti taipgi stiprum kunu. 

Tiesa, atsitinka proto milžinai 
silpnais kūnais ir, antra vertus, 
kūniniai milžinai su neišlavintais, 
vaikų protais, liet paprastai esti 
taip; kur kūnas tvirtesnis, ten ir 
protas stipresnis. 

Istorija yra pilna pavyzdžių, ku- 
ryc atmeta proto ir raumenų ne- 

suderinamumo teoriją. Abraomas 
Lincolnas tikrai nebuvo menko 
proto, bet jis buvo 6 pėdų ir ketu- 
rių colių augščio ir pagal savo di- 
dumą turėjo vieką. 

Neigi galima abejoti, kad išsi- 
mankštymai—pliauskų skaldymas, 
imtynės, bėgtynės— kuriais jis 
jaunystėje savo raumenis išdirbo, 
lošė svarbią rolę išvystyme jo pro- 
tinio vieko, leidusio jam išlaikyti 
visas naminės karės sunkenybes. 

Antras didysai amerikinės tau- 
tos vadovas pavojaus laiku, \Va- 
shingtonas, buvo tik vienu coliu 
žemesnis už Lincolną ir atsižvmė 
jo savo kūno stiprumu. Jis taipgi 
išdirbo savo raumenis jaunystėje 
mankštynėmis, tuomi padėdamas 
pamatą savo protiniams ir fizi- 
niams posiekiams vėlesniuose me- 

tuose. 

Taippat prisižiūrėjus didiesiems 
pasaulio žmonėms, galima pripa- 
rodyti, kad gabumas daug dažniau 
susijungia su geru kūno išvysty- 
mu negu su menka sveikata. Ame- 
rikoj pačioj nedaug yra žmonių 
mažo ugio ir menkos sveikatos, 
kurie pragarsėjo protu. 

Kuno vieko svarbumą proto iš- 
vystymui galima parodyti ir kito- 
kiu bildu. Nueikime j mokyklą, 
kur vaikai susodinti pagal jų su- 

gebumą mokyklos darbe. Ten ra- 

sime kelis dičkius vaikus ir per- 
iaugusias mergaitės arti klesos pa- 
žemio, bet vidutinis atsilikėlių dik- 

tumas yra kur-kas mažesnis dž 
bukliausiųjų mokinių diktumą. 

Tas nėra jstabu; kas duocla 
sveikatą kunui, taipgi duoda ją ir 
svarbiausiam kimo organui, sme- 
genims. 

Raumeninė išmankšta, jei nėra 
perdėta ir, ypatingai, jei atliekama 
tikrai patinkamu budu, ugdo kū- 
no sveikatą. Raumenų išmank- 
štvmas yra svarbum veiksniu kū- 
no sveikatos užlaikymui, o gera 
kimo sveikata taip yra gera sme- 

genims, kaip ir visam kunui. 

KĄ IŠREIŠKIA BURNA. 

Išskyrus gal akis, nėra kitos 
žmogaus veido dalies, kuri taip 
parodytu budą, kaip burna. Kai- 
kurie fizionomai šituo žvilgsniu' 
burną skaito svarbesne net už 
akis. Vienas šitų žinovų sako: 

Burna yra vienintelė dalis, ku- 
ria galima pasitikėti, kad ji paro- 
do visuotiną josios savin'nko bu- 
do išvaizdą. 

"Burna ir lupos žmogaus jaus- 
mų ir kuno srityje yra tuo, kuo 
akįs yra proto srityje. Jos yra 
tąją drobe, ant kurios rašoma gy- 
vas. judantis paveikslas to, kas 
yra viduje, idant kiekvienas, kas 
nori, galėtų matyti." 

Jei sakysime, žmogaus protas 
yra valdomas tam tikrų minčių 
ir pageidimų, tai jo burna del 
atkartojamo tam tikro raumenų 
veikimo ilgainiui priima savotiš- 
ką išvaizdą. Pav., jei žmogus 
yra viltingas, geraširdis, tai bur- 
nos kampeliai visuomet pas jį 
truputį patraukti augštyn, o lu- 
pos dėlei smarkesnio kraujo tekė- 
jimo, padaryto malonių pajauti- 
mų, yra raudonos. 

Todėl, jei kieno burna tolydžio 
kertėse yra truputį patraukta 
augštyn, o jo lupos skaisčiai rau- 
donos, tai galima tikrai sakyti, 
kad jis yra linksmo, optimistinio 
budo. 

Antra vertus, burna, kuri ker- 
tėse yra patraukta žemyn, su 

apyplonėmis nelygiomis lupomis, 
parodo pesimistinį (nu?iminingą) 
budą su palinkimu prie j ieškoji- 
mo priežasčių. Taipogi dažnai 
žmonės tokiomis burnomis yra 
menkos sveikatos. 

Minties sukoncentravimas vi- 
suomet priverčia burnos raume- 

nis susitraukti. Todėl, jei susi- 
tiksime žmogų su lygiai, nors 

neperdaug suspaustomis lupomis, 
tai galime tikėti, kad jis yra pa- 
pratęs kietai mintyti. 

Priešingai, žmogus neveikiantis 
protu, turi burną paprastai liuo- 
sais raumenimis, kurie palieka 
ją maždaug išsižiojusia, o lupos 
jo pilnos ir truputi atsivertę. Ši- 
ta pati burna paprastai esti nu- 

rodymu to, kad pajautimai pa- 
ima viršų ąnt proto. 

Vienok Fasbroke savo veikale 
apie budo skaitymą iš veido nu- 

rodo, kad pilnomis lupomis bur- 
na ne visuomet yra tokia nepati- 
kima ir kad esama aršesniu bur- 
nų už ia. 



"Didelė I urna pilnomis, lygio- 
mis lupomis parodo aiškiai įgim- 
tus palinkimus prie gašlumo. Bet| 
jei lupos yra suspaustos ir su- 

čiauptos (parodydamos pagundos 
kontroliavimą ir valdymą) ir jei 
ausįs yra tinkamoj vietoj, tai ši- 

tokia burna yra daug geresnė už 

siaurą plonomis lupomis burną. 
"Pastaroji burna parodo truku- 

mą pageidimo ir fizinės pajie- 
gos geisti. Ji parodo nebūtį pa- 

gundos ir laimėjimo pergalės. 
Teisybę sakant, apskritai, žy- 

miai plonos lupos galima skai- 

tyti p&v<*>jaus ženklu. Jei jos 
neparodo silpnybės, tai paprastai 
parodo kokj negeistiniausių bū- 

dą, būtent šaltumą, savymeilę ir 

godumą. 
Ypatingai reikia saugotis žmo- 

gaus siaura burna, plonomis lu- 

pomis su patrauktais žemyn kam- 

pais ir vos matoma apatinės lu- 

pos raudonumą. Šitokia burna 

niažne visuomet yra burna ne- 

doro, žiauraus, savanaudžio žmo- 

gaus. H. A. Brucc. 

MAISTŲ UŽŽIURĖJIMAS 
LENKIJOJ. 

Kaip "Daily News" specialis 
korespondentas A. Czarnecki rašo, 
tai visi javai ir miltai užimtoje 
Lenkijoje yra rankose vokiečių 
valdžios. Kariniai valdininkai turi 

išimtinę teisę išsiųsti, ar prisiųsti 
javus, ar miltus sulig jų pačių pie- 
nų. jie nusprendžia, kur javai, 
užaugintieji užimtame krašte, turi 
buti malami. Karinė užžiura javų 
ir miltų yra tokia aštra, kad tie! 
kurie augina javus, neturi teisės 

atgabenti jų miestan net savo gi- 
nim rs. Apštis, reikalinga sėklai, 
y <t nusprendžiama karinės val- 
džios ; taippat šita valdžia nuspren- į 
tižia, kiek ūkininkai turi pasilikti; 
javų savo pačių reikalams. Kiek-! 
vienas grūdas, ar miltų sauja turi j 
buti valdžios žinioje po sunkia bau-i 
'la. 

Javu kainą ūkininkams, ar javų 
pirkėjams nustato valdžia; taippat 
javų, miltų ir duonos kainą nu- 

stato valdžia vartotojams. 
Varšava ir visi kiti miestai už-! 

imtoje salyje kiekvienas gauna sa- 

vo dalj javų ir miltų valdžios ap- 

skaitytą pagal gyventojų skaitlių. 
Miesto valdžios, gavusios iš vokie- 

čių valdžios paskirtą sau dalį, turi 
išdalinti jų tarpe žmonių lygiai 
kiekvienam. 

Tokiu budu Varsavoje, Lodzėje 
'r kituose dideliuose pramoninguo- 
se miestuose yra nuskirta tam tik- 
ri miesto komitetai, pripažinti ka- 
rint"* valdžios, kurie išdalina varto- 

tojams maistą, liet neturi teisės; 
nustatyti kainą daiktams. Pirkimo 
ir pirdavimo kainą nustato pati 
vokiečių valdžia. 

STATEMENT OF THE OVVNER-J 
8HIP, MANAGEMENT, CIRCULA-1 
TION, ETC., REQUIRED BY THE 

ACT OF CONGRESS OF ..į 
AUGUST 24, 1912, 

of "Lietuva" published weekly at | 
Chicago, III., for April 1916. State \ 
ot Illinois, County of Ccok. 

Before me, a Notar/ Public, in 

and for the State and county afore j 
said, personally appeared A." Olazevv- j fkl, \vho, having been duly sworn j 
accordlng to law, deposes and saye 1 

that he ia the president of the Lie- 
tuva Publiahing Co. and that the 
follnvving is. to the best of his know- 
ledge and belicf, a true statement of 
the owner»hip, management (and if 
a dally paper, the circulatlon), etc., 
of the aforeaaid publication for the 
date shov/n in the above caption, re- 
qulred by the Act of August 24, 1912, 
emtodied in section 443, Postai Laws 
and Regulations, printed cn the re- 
vt rae of t his form, to w'.t: | 1. That the name and adresses of j 
the publiaher, editor, managing edit-! 
or, and buslness managcrs are: 
Publiaher Lietuva Publishing Co., 
3252 So. Halsted et., Chicago, III.; 
Editcr L. šernas, 3738 L-ingley Ave., 
Chicago, 111.; Managing Kditor B. K. 
Balutis, 814 W. 33rd St., Chicago, 
111.; Business Manager J. A. Ambro- 
sius, 7010 Eberhart Ave., Chicago, 111. 

2. That the owners are: (Glve 
nam.es and adrlresses of individual 
owners, or, if a Corporation, gi ve its 
name and the names and addresses 
of stockholders owning or holding 1 
per cent or more of the totai amount 
of stock). Owners: Lietuva Publish- 
ina Co., 3252 S. Halsted St., Chicago 
III.; Stockbolders: A. OJszevvski, 3252 
So. Halsted St., Chicago, 111.; J. A. 
Ambrosius, 7010 Eberhart Ave., Chi- 
cago. III.; B. K. Balutis, 814 W. 33rd 
st., Chicago, 111. 

3. That the known bondholders, 
mortgageen, and other sccurlty hold- 
ers owning or holding 1 per cent or 
niore of totai amount o? bonda, 
mort^agps, or other securities are: 
(If there are none, so statė.) None 

4. That the two paragraphs next 
above, givlng the namcs of the 
owner9, atockholders, and aecurity 
holders, if any, contain not oniy the 

list of stockholders and security 
holders as they appear upon the 
books of the company but also, in 
cases where the stockholder or se- 

curity holder appears upon the books 
of the company as trustee or in any 
other fiduciary relation, the name 
of the person or Corporation for 
whom such trustee is acting, is given; 
also that the said t\vo paragraphs 
contain statements embracing af- 
fiant's ftill knowiedge and belief as 
to the circumstances and conditions 
under which stockholders and se- 
curity holders \vho do not appear 
upon the books of the company as 

trustees, hold stock and securities 
in a capacity other than that of a 
bona fide owner; and this affiant 
has no reason to believe that any 
other person, association, or corpo 
ration has any interest direct or 
indirect in the said stock, bonds, or 
other securities than as so stated 
by him. 

5. That th aveage number of copies 
of each issue of this publication soid 
or distributed, through the mails 
or othervvise, to paid subscribers 
dūrinu the six months preccding the 
date shovvn above is (This informa- 
tion is reciuired from daily pubiica- 
tions only.) 

A. Olszevvski, Pres. 
Sworn to and subscribed before 

me this 23rd day of March 1016, 
William K. Sarpalius, (My commis- 
sion expiiea Jan. 17th, 1920.) 

VIETINES jlNIOS, 
Lictuviai-profesionalai. Šiuos- 

met būrys čikagiečių lietuvių 
profesionalų pasididina keliais 
naujais nariais. 

J. Bijanskas šiomis dienomis 
užbaigė inžinierfstės skyrių Ar- 
mour Technologiškame Institute. 

B. K. Balutis, "Lietuvos" re- 

daktorius, užbaigė advokatūros 
mokslą Chicago-Kent College of 
Lavv ir šį ketvergą jam suteikta 
"Teisių Bakalauro" (Bachclor oi 
Lavvs) laipsnis. 

IVanas Kibortas taippat užbai- 
gė advokatūrą "Chicago Lavv 
Scliool" ir jgys "Teisių Bakalau- 
ro" laipsnį ateinančią savaitę, 
birž-elio 8 d. 

Juozas Ambrosius, pernai bai- 
gusis Chicago-Kent College of 
Lavv, šiuosmet įgijo laipsnį 
"Master of Lavvs." 

Gal but yra ir daugiau lietu- 
vi ų, baigusių šiuosmet nugštes- 
nes mokslo įstaigas. Laikraš- 
čiui tokios žinios pageidaujamos 
—meldžiama pranešti. 

(Tąsa ant 7-to pusi.) 

REDAKCIJOS AfSAKYfifts. 
r* 

p. Jonui Tareilai. Korespon- 
dencija ir aukų surašas tilps se- 

kančiame numeryje. 
p. Spiglis. Jusų feljetonėli 

"Svečiai" peržiurėsim ir įdėsime, 
jeigu bus galima. 

p. Pasaulio Žmogus. Įdėsim į 
sekantj numerj. 

p. Zuikis, Bostcn. Šį-tą su- 
naudosim iš jūsų koresponden- 
cijos. Apie Raulinaičio šeimy- 
niškus reikalus, nedėsime, — pri- 
vatiški, šeimyniški reikalai priva- 
lo buti, kiek galint, nepr'iečiami. 

p. P. P. S—lis, Pyl. iš Kana- 
pių, V. D. Bus sekančiame nu- 

meryje. 

Apgarsinimai. 
NEREGULIARIA 

GYVENIMAS.* 
Yra patirtas dalykas, kad dau- 

gelis žmonių maža atkreipia domos 
Į sveikatą ir nežiūri jos visai. Jie 
valgo arba perdaug, arba negana; 
jie geria daugiau negu jiems rei- 
kia; jie negana išsimankšto, arba 
dirba perdaug sunkiai; jie neturi 
gana tyro šviežio oro. Delei šitų 
anormalių sąlygų atsiranda men- 

kas norėjimas valgyti, melancholija 
nemiga, silpnumas, paskui abelna 
nesveikata. Visiems tokiems žmo- 
nėms mes iš širdies patartume var- 

toti puikų stiprintoją ir liuosuotoją, 
Trinerio Amerikinį Karčiojo Vyno 
Eliksyrą. Jis prašalina nuodingus 
dalykus iš kuno, sustiprina virški- 
nimo organus, pataiso valgymo no- 

rą, suliuosuoja vidurius ir pagami- 
na naują energiją. Jis suteikia 
greitą ir pasiliekamą pagelbą. Ap- 
tickose. žvaina $1.00. Jos Trincr, 
išdirbėjas, 1333"1339 S. Ashland 
A ve., Chicago, 111. 

Trinerio Linimentas greitai su- 

taiso pailsusius raumenis. |trink 
gerai odon. Aptiekose. Kaina 
25c, ir 50c. Kreaa 35c. ir 6os. 

NAUJAI 

TIK KĄ Iš SPAUDOS IŠĖJO 
ANTRA LAIDA 

Iš Gyvenimo lietuvišku 
Veliy Bei Velny. 

Pasakos surinktos d-ro J. 
Basanavičiaus. Šioje knygoje 
telpa keli šimtai gražių pasa- 
kų, apie rojų (dangų), čyščių, 
peklą; apie giltinę, marą, cho- 

lerą; apie dvasias (dusias), 
velnius, jų vaidinimąsi ir t. t. 

Pasakos užrašytos tokioje tar- 

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

Užsisakant šią knygą, siųskite 
pinigus šiuom adresu: 

A. 01szewski 
Pres. 

Lietova Publishing Go. 
3252 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL. 

JONAS KŪLIS 

Generallškas "Lietuvos" Agentas 
keliauja po visą Amerika. Kur Jis 
atsilankls, ten per j| galima atnau- 
jinti, ar užsirašyti "Lietuvą" arba 
užsisakyti visokių knygų, jam pini- 
gus užmokant išanksto. Už jj mee 
tsakome. Lietuva Pub. Co. 

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

HUIM BEIRAU I 
uIDEL'o METINIS PIKNIKAS 

Lietuvių U. Kliubo bus nedėlioj, bir- 
želio (June) 4 d. Geo. Chernaucko 
darže, Lyons, 111. Užkviefcia kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti visuomenę 
j minėtą pikniką; senus ir jaunus 
praleisti puikiai laiką ant šviežio oro. 

Kviečia Rengimo Komitetas. 

Pajieškojimai. 
Pajieškau pusbrolių Juozo, Stanis- 

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

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

Pajieškau savo tikro brolio Anta- 
no Martinaičio ir sesers Zofijos, 
Kauno gub., Raseinių pav., Šimkai- 
čių vol., Paserbenčių kaimo. Brolis 
apie 16 metų, o sesuo apie 3 metai 
Amerikoj. Rodosi randasi Pittsburg, 
Pa. Jie patjs ar kas kitas malonė- 
kite duoti žiniį adresu 

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

Pajieškau pusbrolių Juozapo ir Izi- 
doriaus Stirtautų, Kauno gub., Ra- 
seinių pav., Gargždų par., Gerinių 
kaimo, 8 metai atgal gyveno E. St. 
Louis, 111., o dabar nežinau kur. Kas 
žino apie Juos meldžiu man praneš- 
ti, adresu: 

Petras Barbšis, 
912 Exchange ave., E. St. Louis, 111. 

Pajieškau savo tėvo Petro 
Markūno, kuris apleido West- 
villę apie 4 metai tam atgal ir aš 
po to negirdėjau nieko apie jj. 
Turiu prie jo labai svarbų rei- 
kalą. Atsišaukti adresu: 

Petras Marknnas, 

!L. Bo« 29. Westvillc, 111. 

T« V 

Reikąlaviinai. 
t 

Reikalauja 25 liejikų (molderių), 
nuolatinis darbas, ilgam patenkamos 
vietos, nėra jokių khučių. Adresas: 
Chicago Mallea^le Custings Co., 12000 
So. Racine ave., Chicago, 111. (Wc6t 
Pullman). 1 

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

Reikalauja 2 darbininkų prie vi- 
daus darbo, 25c vai., 2 ugnakurių $16; 
2 laukų darbininkų arti Chicagos $2. 
J dieną, 3 darbininkų pieninėj $14— 
$15; 2 darbininkų skardines nituoti, 
2 dailidžių j dirbtuvę, 40c. vai. nuola- 
tinis darbas, viešbutinio namsargio, 
2 ugnakurių pagelbininkų $60 ir $65 
3 namsargių $12 Ir $15, vandens pri- 
žiūrėtojo $3 j dieną, šitie darbai yra 
pietų ir vakarų pusėje. 

South Park Agency. 
4193 S. Halsted st., Viršui krasos. 

Reikalauju nejaunos merginos, ar- 

ba našlės už gaspadinę. Gal rasis 
kokia pažystama Chicagoj. Malonė- 
kite atsišaukti adresu: Aug. Kile- 
vičia, Box 113, Baereseek, Mont. 

Ant Piirdpvimo. 
GERIAUSIA IR PIGIAUSIA ZEME, 
firmos visokio didumo, parduodama 
lengvomis išmokestimis su mažu įmo- 
kėjimu. žernė visa dirbama; pasi- 
skubinkite. Adresas: 

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

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

Pardavimui—Du namai šešiais pa- 
gyvenimais, šiaur-rytinė kertė 45th 
Place ir \Vallace gat. Randos $488. 
Paveldėjams 'reikia parduoti. Par- 
duos už $3500. 

Atsišaukite i pirmą, pagyvenimą. 
4525 Wallace gat.' 

Už $1850 pirksi namelį 5 kamba- 
riais arti naujos 'Elektrinės šviesos, 
iO pėdų pločio lotas, paranku prie 
Hrane'o dirbtuvės. Clearing ir G3 gat. 
karais. Lengvos išlygos. 6237 So. 
Kildare ave. : (43-čia ave.). 

KAIP AŠ PADIDINAU SA- 
VO SVARUMĄ. 

Liesieji žmonės, kaip jie įgijo mčsų 
nekenksmingu naminiu budu. 

Mitrus Čhicagos kumštininkas "Jaunasis 
Hermans" (fotografija jo augščiau) rašo taip: 
"Nupuoliau svarumu iki 138 svarų ir tas 
padarė baimės mano užveizdui. Jis patarė 
man pabandyti Sargolį. Man ncišvartojus nei 
antros skrynelės, aš pamačiau, kad aš sudu- 
žėjau iki 149 svarų. Jusų pastebėtinasis Sar- 
gol užaugino man geras, kietas ir sveikas mė- 
sas." "Kuomet aš' pradėjau vartoti Sargo), aš 
svėriau 123 svarus. Tą dieną, kuomet aš 
paskutinį syki ėmiau, svėriau 13S svarus. Aš 
buvau baisiai sunykęs, mano veidas buvo 
išblyškęs, mano veidai įpuolę, bet dabar ma- 
no veidas yra riebus ir apskritas," sako ponas 
iš Ncw Orlcans. "Aš svėriau 121 svarą, kuo- 
met pradėjau vartoti Sargolį, o dabar svėrių 
155. "Jei butumete matę mane prieš pradė- 
jimą vartoti, jus. nebutūmete tikėję, kad aš 
esu tas pats asmuo," sako p-ni Maggie Nea- 
ter, pranešdama apie padidėjimą 34 svarų 
savo svarumo. 

Sargol turi pasisekimą, n<s, matyt, jis pri- 
verčia maistą dirbti ir laikytis. Prie gero 
susitapatinimo maištingos, stiprinančios, ku- 
rni padarančios medžiagos maiste vietoje ką 
išėjus iš kuno kaipo atmatos, pasilieka ktine 
sudarymui mėn), taukų ir raumeninių audinių 

Paliudijimai šimtų vy- 

il tveria mėsas, ar ne. 
C'ia visai nėi Sį šncl&s, ką tie žmonės manė, 
ar jautė, ar jtįj- draugai sakė ar manė. 
Jie tik pradiįj -SjgSoiį vartoti ir ėmė eiti 
riebyn, mums*pranešdami. Kad gc- 
riaus supažidifeus išftos apielinkės žmones su 
Sargolio gei lĮnais," mes apsiimame kiekvie- 
nam sud/iuvtpyim šito laikraščio skaitytojui, 
vyrui, ar m<Mtiai,M[une nori įgauti kuno, 
pasiųsti 50 ci-B)} .Sargolio pakutį dykai. 
Ar Sargolis |Mdi<ltbs kuno svarumą, ar ne 
galima sužiniSpik|fcabandžiu8. Pasisvcrk ir 
išmieruok sa® P"**5' pradėjimo* vartoti ir 
pabaigus ir t|Spul ^irklas pasako, kaip yra. 
Nėra tai jokiiį5»štri*rvalgyba, kūniniai tepalai, 
braukylai, ali^i. i#r syvai, tik paprastas, 
bekenksmis rfiininilfc: vaistas, kuris nuošaliai 
sau galima vaitoti. 'Z Draugai gali pastebėjimus 
daryti apie pagerėjusią išvaizdj, bet jie 
nežinos to priežasties, jei jiems nepasakysi. 
Nutark sau .šatidięu. Iškirpk kuponą ir pa- 
siųsk šito nemokank) pakelio i'andicn, įilė- 
damas tik 10c sidabru pagelbėjimui panešti 
apipakavimo ir persiuntimo lėšas ir paro- 
dymui savo gero noro. 

Adresuok, Strgol Co., 356—T, Herald 
Building, Binghamton, N. Y, Imk Sargolį 
prie valgio ir žiūrėk kaip jis veiks. Tas pa- 
sakis kaip yra. 

jaunų' yra geriausiu 

NEMOKAMAS SARGOLIO 
KUPONAS. 

Šitas Kuponas su 10c. sidabru pagelbė- 
jimui apmokėti persiuntimu, apypaką '.r tt. 
ir parodymui gero noro duoda laikytojui 
teise gauti viena 50c. Sargolio pakutį 
DYKAI. Adresuok: Sargol Co., 356—T, 
Herald Building, ISinghamton, N. Y. 

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

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

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted St 
CHICAGO, ILL 

Lietuviškos Knygos. 
Apart daugelio Jvairių knygij, dar 

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

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

gelionio, 10G pusi. 50 
3. Dvasios Gyvenimo Mechanika. 

Nauja knyga iš Bryties psycholio- 
gijos. 148 pusi 50 

4. Iš Ko Kjla Melai ir jvairios skriau- 
dos žmonijoje. 171 pusi 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. j Damijonaičio. 119 pusi 35 
8. Vadovėlis vokiečių kalbai pramok- 

ti. Labai paranki ir naudinga kny- 
gelė 35 

I kitus miestus pasiunčiu užsaky-: 
mus. Adresas: I 

M. J. DAMIJONAITIS, 
901 West 33rd St., Chicago, 111. 

užkietėjimas, slcilvio 

Ne¥Ėršklnimas, ¥%& 
simptomai, kaip lie- 

žuvio aptraulnmas, 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 ligonį ir sumažina priepuolių aštrumą. Jojo rami- 
nančioji veikmė daro jį puikiu vaistu pasimainančiame 
karštyje ir drugyje. Jisai sustiprina silpnuosius ir yra pa* 
tariamas moterims jų sirguliavimuose. Kaina 75c už bonką. 

Pilvo Skaudėjimas. 
pnrašė mums: "Mano pati turėjo pilvo skaudėjimą. Pa- 
ėmus jai Severos Gyvybės Balzamo, skaudėjimas sustojo." 

Pirkdami vaistus, prarykite Severos vaistų ir būtinai reikalaukite, kad duotų Jums tai, ko Jųs reikalaujate. Aptiekos pardavinėja Severos Vaistus. Jeigu jusi) aptiekorius neturėtų tų vaistų, kurių Jųa reikalaujate, tai užsisaky- 
kite jų tiesiog ii musų. 

W» F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa 

KONSTITUCIJA 
yra kiekvienos draugijos fundamentas, 
todėl reik'a turėti ją gražiai ir aiškiai 
atspausdintą. Męs esame specialistai 
konstituc jų dirbime. : : : j 
Jeigu turite prirengę konstituciją, pa- 
siųskite mums laišką, o męs prisiusime 
ka'ną. Jeigu dar neturite, o norėtu- 
mėt rengti konstituciją, tai pareika- 
laukite "sampellų," o męs prisiusime, 
tik malonėkit parašyti kokia draugija: 
katalikiška, tautiška ar partijinė. 

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

Savininkai 

814 W, 33rd St„ Chicago, III. 
Telephone Drover 7184 

DIDELĖ PROGA! 
Parduodama fotografijų biznis lie- 

tuvių ir lenkų apgyventoje vietoje; 
biznis išdirbtas per daugelį metų. 
Kito lietuvio fotografisto šitame mie- 
ste nėra; biznis gerai eina. Kas pir- 
mesnis, tas bus geresnis. Atsišaukti 
pas: William Chernius Studio, 
657 W. Baltimore St., Baltimorr, Md. 

GARY, IND. TRŪKSTA NAMŲ. 
Kas turi lotus, ir nori Btatyti na- 

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

Jonas Misiūnas, 
1608 Adam st., Ga^y, Ind. 

Jei nori pamatyti tikrai 

GERĄ TEATRĄ, 
tai Steik { 

MILDĄ 
3138-42 So. HalstedSt. 
Cia už 5c matysi gražesnį Teatrą, kaip 
vidurmiestyje r* £0c. 

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

Subatom ir nedėliom 
ICc balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valanda kas vakaras. 
Subatomi ir nedilioiui 2 vai. pu pietų. 
Jei nori linksmai pialesti valanda liu> so laiko užmiršti savo nesmagumus, tai ateik i 

MILDOS-TEATRĄ. 

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., T.MD. kuopoms, draugi- 
joms ir knygų platintojams, 
imantiems daugiau 10-ties eg- 
zempliorių, nuleidžiama tam tik- 
ras nuošimtis. Reikalaukite mu- 

šu redakcijoje, arba pas autorių, 
Dr. J. Šliupą, 

1419 No. Main av., Scranton, Pa. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Turime pilnai darbo restauracijose, 

fabrikuose ir privatiškuose namuose 
Reikalaujame 25 vyru po $2.00 { 

dien^, nuolatinis, švarus darbas dirb- 
tuvės vidui por apskritus metus. 
Nov'nt darbo atsišaukite 

Atlas Employrr.ent Office, 
6300 So. Halsted St., Chicago, III. 

2rd floor. Room F. 
Telefon.s Normai 163. 

Nuo Kares Nukentėjusių Lietuvių 
Naudai. 

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

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

Atvirutės yra puikiai nudailintos ir atspaustos dvejopos ruiies: 
Vienos yra atspausdintos ant baltos "4 ply'' Federal Bristcl popieres; 
antros yra speciališkai dailės mylėtojams pagamintos ir rankomis koleruotes 
8-se spalvose. 

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

Užsisakant šias atvirutes, siųskite pinigus šiuom adresu: 

A. OLSZEWSKI 
Pres. 

Lietuva. Publishing Company 
SO. HALSTED STREET, : : : : CHICAGO. ILLINOIS 



VIETINĖS ŽINIOS. 
^ (Tąsa nuo 6-to pusi) , 

Padėkavonė "Lietuvai." — 

Amerikos Lietuvių Tautinės San- 
'Jaros 25-oji kuopa laikytame sa- 

vo susirinkime i Miešė nutarimą 
padėkavoti laikraščiui "Lietuvai" 
už tai, kad ji apgina žm.jues nuo 

skriaudiku, drąsiai kovodama 
prieš humbugiškų, apgavingų 
daktaru apgarsinimus. 

Konvencija. —Ateinančią sa- 

vaitę prasideda Coliseum'e repttb- 
likonų partijos konvencija, kurioj 
bus nominuotas kondidatas j Suv. 
Valstijų prezidentus. 

Tikimasi, kad progresistų par- 
tija, atskilusi laike pereitų rinki- 
mų (1912 m.) nuo republikonų, 
vėl susivienys ir išrinks tą patį 
kandidatą. Tarp žymiausių kan- 
didatų yra "Teddy" Roosevelt, ir 
Hughes, augščiausio S. V. teismo 
narys. Konvencija prasidės 6 d. 
birželio. 

Nevašinčkit nepadorių laiškų. 
Šioųiis dienomis Su v. Valstijų fe- 
derališkame (distrikto) teisme 
rižai baigė Jurgio Kaunatskio by- 
la, kuri tęsėsi apie du metu. 

Jurgis Kaunatskis, lietuvis is 
Cicero, buvo kaltinamas už siun- 
timą krasa laiško tūlam Antanui 
Pečulini, kuriame Kaunatskis buk 
vartojęs nepadorius, bjaurius žo- 
džius. Laiškas tapo perduotas 
k rasos departamentui ir federalė 
valdžia patraukė Kaunatskj teis- 
man. 

^ "Jtiry" atrado Kaunatskj ne- 
kaltu. Kaunatskj gynė advoka- 
tas' F. I'. Bradchulis. 

Milžiniška paroda. Ateinanti 
nedėldienj ant Michigan ave., vi- 
durmiestyj, atsibus milžiniška 
taip vadinama "preparedness" 
paroda. Jos tikslu yra parodyti, 
kad šios šalies žmonės nori ir j reikalauja, idant Amerika butu 
geriaus prisirengusi atsiginti, jei- 
gu kas nors ant jos užpultų. 
Amerikonai iki šiolei buvo pa- 
skendę savo "bizniuose" ir apie 
šalies reikalus mažai rūpinosi: 
armiją jie turi tik juokams—ji 
ir vieno plėšiko Vilios negali 
sugaudyti; jos laivynas didelis, 
bet taippat mažai prirengtas, 
i'vuropinė karė parodė, kokia bai- 
si nelaimė gali patikti neprisi- 
ruošusias prie atsigynimo šalis. 
Ta?, pagalios, sukėlė ir Ameriką 
iš i'psnudimo. Ne\v Yorke nese- 
nai ..'tebuvo tokia paroda,—joje 
dalyva/o 150,000 žmonių. Chi- 
cagoje šj nedėldienj, kaip mano- 
ma, dalyvaus dar daugiau. 

Draugystės pradeda gerą dar- 
bą. Kaip jau buvo pirmiaus mi- 
nėta, keletas Chicagos draugys- 
čių, ypač Bridgeportinių, suma- 

nė susiorganizuoti pasekminges- 
niam rinkimui aukų nuo karės 
nukentėjusiems. 

Jau padaryta gera pradžia. 
Draugysčių, būrys išleido atsi- 
šaukimą j draugystes dar nepri- 
sidėjusias ir kviečia jas prie or- 

ganizuoto, tvarkaus darbo aukų 
rinkime. Iki šiolei prisidėjo jau 
keliolika draugysčių. Po atsi- 
šaukimais pasirašo: 

F. P. Bradchųlis, Dr. Graiču- 
nas; J. P. Pajauskas—nuo SLA. 
36-tos kuopos; A. Stankauskas 
ir Zalanskas nuo T M D. 22-ros 

kuopos, J. Šūkis nuo Drs-tės 
"Lietuvių Vėliava Amerikoj"; J. 
Juozaitis nuo Šv. Kazimiero Ka- 
ralaičio Dr-stės; Dr. A. Zimon- 
tas, Centro TMD. Prezidentas; 
P. Kenutis nuo Simano Daukan- 
to Dr-stės; Dr. K. Drangelis ir 
S. Kvietkauskas nuo "Birutės" 
Draugystės; P. Kibartas ir A. 
Bicržinskas— nuo SLA. II-rojo 
Apskričio; P. Lakaras nuo Z. L. 
Dr-stės; J. Kazlauskas nuo S. D. 
T. J. K., J. Kazlauskas nuo G. 
K. M. 

Trauke paveikslus. Neapskai- 
tomi būriai žmonių pereitą utar- 

ninka atlankė šv. Kazimiero ir 
Tautiškas lietuvių kapines. "Ka- 
zimierinėse" buvo šiuosmet atsi- 
lankys p. Račiūnas, kuris traukė 
krutamuosius paveikslus. Šie pa- 
veikslai bus rodomi šią subatą 
šv. Jurgio parap. svetainėje, o 

nedėlioj ant Tovvn of Lake baž- 

nytinėj svetainėj. 

PIRKITE NAMUS. 
Kiekvienas sveikas darbininkes gali ir privalo turčri 

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

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

užčėdija, o pi.'.ięs namą, nei r.-e pasijunta, kaip greitai 
jį išmoka ir turi savo locną namą ir tokį žmogų vi-i 
guodoja, vadin;. Cliicago.s ukėsu ir niekas nesibijo su 

juoni reikalus turėti, o neturintį vadina randauninku, 
ar buroingiciium, ir su juom nieko bendro nenori turėti. 

Pirkti namą dabar yra geriausias laikas. Kodėl? 
I odėl, kad dabar darbai visur gerai eina, ir toliau žada 
dar geriau eiti. Ir štai kodėl. Amerika dabar turi dau- 
gybę kontraktų su Europa padirbimui amunicijos, auto- 
mobilių, drabužių, ir kitų dalykų, kurie ims daugiau 
metų lai^o. lokiu budu darbo Amerikoje bus dabar 
daugiau kaip kada nors buvo. 

Šįmet taipgi bus rinkimai naujo prezidento. Be 
abejonės bus išrinktas republikonas, o kada tik buvo 
republikoniška valdžia, visada Amerikoje buvo geri lai- 
kai. I aigi ir vėl turėsime gerus laikus, jeigu gausime republiko:.iską prezidentą. 

Atminkite, kad kaip tik laikai eina geryn, tai ir 
pi 'Perčių kainoj eina augštyn. Ir todėl tai dabar yra geriausias laikas namus pirkti, kol yra pigus, o paskui parduoti su geru pelnu, kada kainos pakils. Bet at- 
minkite, kad properčių kainos kila tiktai gerose biznio 
pietose. Geriausia biznio vieta yra tai Bridgeportas. Svarbiausia biznio gatvė yra Halsted. Jei norite ant 
piratų properčių uždirbti, tai pirkite jas ant Bridge- porto, ne laukuose. 

^ 
Męs turime pardavimui gerų properčių ir pigiomis kainomis, ant Ilalsted ir aplinkui, ir parduodame leng- \ csnėmis išlygomis, kaip nuo ko nors kito galėtumėte pirkti. 

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

arti 29-tos gatvės, 2 fliatai po 5 rnirnns kiek- 
viename maudyklė, toletai, gazas, neša randos 
525.00. Kaina $2,500. 6 1 augšto mūrinis namas, ant Emerald avenue, arti 30-tos gatvės, 6 ruimų pagyvenimas, mau- 
dyklė, toiletas, gazas, šiltas vanduo, 2 rui- 
mai basemente su sinku, neša mados $20.00. Kaina 

$2,500.'£ Iv 2 augštų kampinis mūrinis namas, ant Emerald 
avenue. tarpe 31-mos ir 35-tos gatvių, 2 fliatai: vienas 7 ruimų, antras 6 ruimų, toiletai ir vie- 
nas gražus tuščias lotas, neša randos $45.00. Kaina 

$7,000. 14 1 augšto mūrinis namas ant Emerald avenue, arti 35-t.os gatvės, 2 fliatai vienas 7 rui- 
mų ir vienas 4 ruimų, neša randos $24.00. Kaina $2,700.'' 15 1 augšto mūrinis namas, ant Emerald avenue, tarpe 36-tos ir 37-tos gatvių, 6 ruimai, maudyklė, toiletas, gazas ir vienas tuščias lotas, neša ran- dos $20.00. Kaina $3,0Q0..\ 16 2 augštų mūrinis namas (naujas) ant Emerald 
avenue, arti 36-tos gatvės, 2 fliatai po 6 ruimus, maudyklė, toiletai, gazas, neša randos $40.00, ir sykiu gražus tuščias lotas. Kaina .$5,000.JJ 19 2 augštų medinis namas ant Emerald avenue, arti 36-tos gatvės, 2 fliatai po 6 ruimus, neša randos $24.00 } mėnesį. Kaina tiktai $2.000. 20 1 augšto mūrinis namas, ant Emerald avenue, 2 
fliatai: vienas 5 ruimų ir vienas 4 ruimų, mau- dyklės, toiletai, barnė, i-^ša randos $22.00. Kai- 
na 

$3,200 24 2 augštų medinis namas, ant Emerald avenue, arti 37-tos gatvės, 3 fliatai: vienas 6 rui- 
mų, maudyklė, toiletas, 2-ras 4 ruimų Ir 3-čiaa 3 
ruimų, neša randos $32.00. Kaina $2,500.9^ 25 2 augštų medinis namas, ant Emerald avenue, arti 38-tos gatves, 4 fliatai, neša randos $35.00. Kaina 

$2,500. 26 2 augštų medinis namas, ant Emerald avenue, arti 38-tos gatvės, 2 fliatai—vienas 6 rui- 
mų ir vienas 5 ruimų, neša randos $24.00. Kaina 

$2,400.' 27 2 augštų mūrinis namas ant Emerald avenue, arti 38-tos gatvių, 2 fliatai po 6 ruimus, toile- tai, gazas, porčial, neša randos $29.00 j mė- nesi. Kaina $3,000 29 2 augštų mūrinis namas, ant Emerald avenue, arti 38-tos gatvės, 2 fliatai, 5 ruitnal kiek- 
vienam, toiletai, gazas, neša randos $22.00. Kaina .. $2,000. 30 2 augštų namas, ant Emerald avenue, arti 38-tos gatvės, viena pusė mūrinė ir kita me- 
dinė, 2 fliatai, vienam 6 ruimai o kitam 8 rui- 
mai. Užpakalyje 2 ruimų fliatas au klozetu, neša randos $32.00. Kaina $2,200/« 31 2 augštų mūrinis namas prie Emerald ave., arti 38 str., 5 pagyvenimai, ir vienu pagyve- 
nimu su daržine namas užpakalyje, išviso 
6 pagyvenimai, kiekviename pagyvenimo išei- 
namoji vieta, gazas ir 1.1., duoda $612.00 ran- 
dos j metus. Kaina tiktai $4,500. 37 2 augštų mūrinis namas, ant Union avenue, arti 
31-mos gatvės, 3 fliatai, vienas » ruimų, o du 
po 4 ruimus, toiletai, maudykle, gazas, neša 
randos $40.00. Kaina $3,800. 38 3 augštų mūrinis namas, ant Union avenue 
arti ^31-mos gatvės, 3 fliatai po 6 ruimus, mau- 
dyklės, toiletai, gazas, akmens frontas, labai 
stiprus ir gražus namas, neša randos $60.00. 
Kaina $6.000. 39 1 augšto mūrinis namas, ant Union avenue, arti 
32-ros gatvės, 2 fliatai po 4 ruimus, basementas, 
porčiai, gazas, neša randos $25.00. Kaina ....$2,800. 40 3 augštų mūrinis namas ir basementas, ant 
Union avenue, arti 31-mos gatvės, 3 fliatai po 6 
ruimus, toiletai, maudyklės, gazas; barnia atne- 
ia. randos $12, išviso atneša randos $68.00. Kai- 
na $7,000. 41 2 augštų mūrinis namas ant Union avenue, arti '32-ros gatvės, 4 fliatai po 4 ruimus, akmens fun- 
damentas, neša randos $50.00 { mėneBj. Kaina $5,200. 

42 2 augštų medinis namas ant Union avenue, arti 
33-čios gatvės, neša randos 1 mėnesi $33.00. 
Kaina tiktai 

f $2,500. 
43 3 augštų mūrinis namas ant Union avenue, arti 

33-čios gatvės, 3 fliatai po 6 ruimus, maudyklės, 
toiletai, naujas pliumbingas, didelis basementas 
10 metų senas, neša $60.00 randos J mėneBj. 
Kaina $7,500. 

44 2 auštų medinis namas ant Union avenue, arti 
33-čios gatvės, 4 fliatai po 4 ruimus, neša ran- 
dos $32.00 J mėnesj, reikia Įnešti tiktai $500. 
Kalba $3,200. 

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

NABJAI ATSPAUSTA 
Apie Žeme ir Kitus Svietus. 

Ši knyga pati aiškiai pasako apie savo vertę, nes taip dažni jos reikąiayifnai, nuo žmonių vis ateinanti, mus priver- tė vėl ją atspausdint. Šioje knygoje aprašoma APIE ŽEMĘ ir kitus svietus, jų-buvį ir pabaigą. Pagal Heilperną, Falbą 
ir kitus sutaisė ŠERNAS. Aprašo, kas yra žemė» iš ko ji su- 
sideda, ant ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra saulč, žvaigž- 
dės, mėnulis, planetos, kometos ir kitos retai matomos žvaigž- 
dės. Su 30 astronomiškų paveikslų. Chicago, Illinois 1896, 

pusi. 255 .75 
Ta pati apdaryta $100 

Užsisakant šią knygą, siųskite pinigus šiuomf adresu: 

A. OLSZEWSKI 
PRES. 

LIETUVA PUBLISHING CO, 
3252 Soutli Halsted Street. 

Draugijų Atydai 
Baliams 

Bankietams 
V 

Šokiams 
Prakalboms 

Mitingams 
Veselijoms 

Puikiausiomis ir Parankiausiomis 
Yra Dvi Naujos 

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

je amerikoniškos draugijos laiko savo mitingus ir 
bankietus. 

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

Didesniem baliam, ant kurių laukiama skait- 
lingesnes publikos, yra parsamdomos abidvi salės. Tada žemesnėje salėje buva gėrimams baras ir staiai svečiam pasėdėti, smagiai įr ramiai su savo draugais, pasikalbėti, išsigerti, ir pasivalgyt, o 'Aiigštešiiėje salėje prie geros ".muzikos smagiai pa- sišokti. 

Kainos Parsamdymui Sekančios: 
VIENA SALĖ. 

Paprastiem Kokiam (baliam) 
Balam su prograi u, nevartojant gėrimų... Bj/iam be programo, gėrimus vartojant .... Bjliam su programų ir gėrimus vartojant .. 

ABIDVI SALĖS VIENAM BALIUI. Baliam be programo, gėrimus vartojant Baliam stf programų Ir gėrimus vartojant Draugijų reguliari'ikiem mitingam 
Kitokiem susirinkimam kainos pagal sutarti. Jei roikia, %ali turėti kuknią virimui, toriel- kas, peiliui, šaukštas, staltieses Ir t.t. už 
primokėjlmp $5.Q0 extra. 
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5.00 

Parsamtiymui kreipkitės pas salės savininką: 
A. OLSZEVVSKI 

3252 So. Halsted St. Phone Drover 700 

PRANEŠIMAS 
Gerbiamąja! publikai šiuomi pra- nešu, jog aš perkėliau savo Real Estate Offisą iš Depositors State and Savings Bauk aut Town of Lake j savo naują namą po No. 

3133 S. EMERALD AVE. 
I Pasitikiu, Jog visi tie, kmie nori pirkti, arba parduoti namus, ar iotus, pasiskolinti pinigų, padaryti raštus, ar Inšiurinti bile kokj turtą, nepa- Bigailės, atėję pas mane. 

^Pirkdamas, parduodamas ir staty- dama naujus namus per pereitą 10 mecv įgijau 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. 

Su pagarba 

J.J.HERTMANOVVICZ 
8133 SO. EMERALD AVE. 

TEL. YARDS 1311, 

Pavasarinis Atidarymas, 
Musų krautuvė yra pripildyta 

naujosios mados Siutais ir pa- 
vasariniais iCautais taip, kad 
kiekvienam galime pritaikyti 
kaip užsisakymu darytą. Musų kainos nuo $10.00 iki $30.00, ge- 
riausių materijų ir garantuojame 
spalvų visų drapanų. Jei pas 
mus pirktas netinka, taf mes ap- 
mainome, arba pinigus sugrąži- 
name. Taigi gali likėti, kad ne- 
busi prigautas. 

Musų krautuvėje randasi vyrų ir vaiku apredala pilna eilė auksiniu daiktų. 
Krautuvė atdara: Utarninke, Ketverge ir Subatoj iki 9:30 valandai vakare. 

Nedėlionr.s iki pietų. 
VIENA KAINA VISIEMS. 

Bridgeport Clothing Co, 
3246-3248 So. Halsted St. Chicago, [11. 

01szewskio bankos name. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! Męs neesame b a n k i e r i a i, bei męs gvarantuojame Tamstai sučė- dymg. 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas muB. Vy- rams ir vaiknams padaroma ?nt orderio naujus siutus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotuB nuo $25.00 iki $60.00 an: orderio darytus siutus parduodame po $5.ou ir brangiau. Naujas Ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangimus. Vaiky siutai $2.50 iki $7.50. 
Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomia esti atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki C vai. vakare. 

KAM 
LEIDI SLINKTI 
SAVO PLAUKAMS?! 

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų, rėsvų, krintan- 
čių, pleiskanuotų, ap- 
mirusių, • žodžiu—ligui- 
stų- plaukų—ko turėtu- 
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne- 

apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik urnai pra- 
dėsi vartot musų su- 
taisytus plaukams vais- 

tus "Dermafuga". Geresnių plaukams 
vaistų už "Dermafugą" nėra! < 
i "Dermafuga" padarys tą, kad Ta- 

vo plaukai bus tankus, švelnus ir 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty- 
ra, pleiskanos išnyks ant visados, 
o plaukai niekad daugiau ncslinks. 
Busi patenkintas savo plaukais! Ne 
pavydėk kitų » puikiems plaukams, 
nes pats gali turėti dar dailesnius! 

Reikalaujant prisiusime Tau pačta suvis dykai išbandymui "sampilą". Prisiųsk 10c stampomis persiuntime lėšų, gausi išbandymui dėžutę "Der- 
mafugos" veltui, sykiu ir brošiūrą užvardvtą: "Puikus Plaukai". 
ARGIL SPECIALTIES CO. 

Dept L- 
P. O. Box 37, Philadelphia, P, 

I -TIKTAI $2.50 Inepraleisk šitos negirdėtos } PROGOS. 

I T litai trumpam .laikui. Musų 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. Prisiųsk 
mums vieną dolerj krasaženkliais, o 
mes pasiųsime mašiną. Likusius už- 
mokėsi, kaip gausi mašiną ir ją ap- 
žiūrėsi. .a 
PRINCE JEWELRY CO. Dept. 112, 

1528 Minford PI., N Y. C. 

REIKALAUJA DARBININKIŲ: 
25 šerdžių dirbėjų (ccre makers); 

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

Chicago Malleable Castings Co. 
12000 So. Racine ave., West Pullman, 

Chicago, TU. 

Pagelbininkas Pelningiems 
Biznio Santikiams 

CUGEBŲS pardavėjai įsteigia ir palaiko pelningus 
biznio santikius su esamais ir pasitikimais kostu- 

meriais, dažnai šaukdami juos per telefoną. 

Nauda iš to yra abiem pusėm. Laiku padarytas pa- 
šaukimas gali reikšti labai reikalingo daikto suteiki- 
mą ir tuom pačiu laiku pageidaujamo užsakymo 
gavimą. 

Chicago Telephone Cornpany 
Bell Telephone Building 

Commercial Dcpartmeut 
Official 100 



, JUOKELIAI. 
NORI PRIRODYT. 

Moteris Uirtjo daug bėdos su sa- 

vo vyru, kuris nuolatai vakarais 

išeidinėjo, namu nepilniodavanias. 
Vieną vakarą, besimaunant jam ke- 

purę, pati vėl pradėjo jam iškalbi- 

nėti, kad jis, matyt, jos nemyli, 
jeigu kur kitur jam mieliaus negu 
namie. 

— f'ries vestuves—sakė moteris 
-—tai per naktis sėdėdavai prie ma- 

no šono ir vis eiulbėjei man ausin, 
kad tu esi manęs nevertas.... 

— Taigi dabar a* noiriu tau tą 
prirod) ti...—atkirto vyras. 

i- 

TAIPGI IŠAIŠKINO. 

— Tėte, a tėte!—klausė vaikas 
savo tėvo— pasakyk man, kas tai 

yra. kada žaibuoja? 
— UmL tai, matai, }ra toks 

apsireiškimas gamtoj. 
— O kas tai yra "apsireiškimas 

gamtoj"? 
— Na-gi sakau tau, kvaily — 

kuomet žaibuoja... 

Kibirkštįs. 
Iš to t a š k o lal>ai greitai da- 

rosi bala. 

x«=x 
Bostono Gegužė anais laikais 

su turkiško pašos Ef Dži pagelba 
padarė iš Žyvatkausko "mučcl- 
nink;j." Shenandorio (iegužė 
gražiai ir ramiai jj užkukavo: "Il- 
sėkis ant laurų." 

X=X 
"Tautininku Sandara—tai ko- 

medija"—sakė socialistai. O da- 
bar nuo tos komedijos nekuriuos, 
kaip rodosi, vieton juoku, ima 
k v a r a b a—labjausiai "Laisvę.' 

x~x 
Socialistams reikia tik praregė- 

ti—o jau veikti jie mokės. L a i s- 

v ė. 

Akli—dac oll! 

X"=X 
Nedyvai, kad musų socialistai 

gėrisi airiu revoliurija Ji vis gi 
buvo didesnė negu Lietuvoj: 
Dubline namų prigriovė, o Kaune 
dirbtuvės kamino vos tik ncnu- 
vertė. 

i x==x 
Kol socialistai rengiasi mums 

rojij ant žemės parodyti, ruskio 
kazokai, susivienydami su anglais 
Mesopatamjoj, jau jį užėmė. 

X-X 
KemeŠis su Sandara išryto ba- 

rasi, ant pietų taikosi, o vakare 
vėl barasi. Laimė, kad neženo- $ 
tas; kas tai butų, jeigu kokia ne- 

laiminga moteriškė pakliūtų vi- 
gyvenimui? 

x«x 
Kai Cikados gylys subyzgėjo, 

tai visas Xew Yorko Centras ir 
t'Rostono sub-ofisas pradėjo stro-H 

Hiiai g y 1 i u'o t i. Gerai, kad dar 
balą po šonu turi. 

X~X 
Jeigu mūsų socialistai patjs 

nebūtų kalti, tai jie greitai išex- 
pleinytų. kodėl kunigų laikraštis 
pradeda garsinti lytiškų ligų 

["specialistus." 
x=x 

i "Ateitis" turi nors tą smagu- 
mą. kad Yčas pateko Durnos par- 
lamentarėn komisijon savo noru, 

ne varytas. Tas Yčas tikras 
Iselmis: kuo daugiau ji Rimka 
peikia, to augščiau jis kyla,— 
kaip ant /.lascies!... 

Jurgis Spurgis 
X~=X 

Meksikos Vilas buvo užšautas 
ir žemėn užkastas, o dabar vėl 
"vainą" kelia. 

Tas nedyvai: aną metą ir mū- 

sų Bagočius numirė iš savo ,ya- 
lios, o po rezurekcijai pakėlė 
"vainą" prieš SLA. 

x«=x 
Kaip matosi, tai adv. Šliakis, 

> už "gynimu" bažnytinės salės 
nuo "bedievių" prakalbų, vertas 
metodologiško pablagaslavojimo. 

5 X=X 
O dabar paliecavosim tą gies- 

melę: 
Diena rūsti, diena ana, 
Sutrint's Jurgelionis j peleną. 

Aiškiai sako raštas gana: 
"Živatkauskas atgyveno." 

• Gūn's smutnas dantų griežim's, 
Kad bus Gegužio atėjim's. Amen. 

Pasalinis. 

Tel. Cnnal 5305 i 

J. G. Mezlaiszkis 
Generalis 

Kontraktorius ir 
Namu Statėjas. 

2123 W. 23 rd. St. 

iVESKIO St® 
"sMOKYM 

Čia Kili Išmo'cti Anglų kalbos nuo pradinis 
ligi augščiausiai, teipgi Lietuvių, VokkClų, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos,. AurSL 
Matematikos, Istorijoj, Geografijos, PclitiS. 
Ekonomijos, Knygvedystes.DailiaraSCio, Lai- 
£kų rašymo. Prekybos teisių ir tt. čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL. RIGH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
ma nyTtn/i^Af ^ 

3106 So.Halsted St.Chic^). 
PHONB YAR09 2721 

Dr. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3337 So. Morgan St., Chicago. 

Tel. YARDS 1532 

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

Gydo visokias ligas moterių, vaikų 
ir vyrų. Speciališkai gydo limpančias, 
užsiflenėjusias ir paslaptiugas vyrų 
ligas. 

Dr.O.C.HEINE 
DBNTUTAS 

31 Ir 8o. Mitri r& 
(ftmts MftaUMaa.) X OMAM, U. 

F. P. Bradchulis 
Attorney & Coonselor at Law 

Lietuvis Advokatas 

30 N. LaSille St., G icago, III. 
Siiek Eichanga Bldg., Rooms 1137-111J 

Tetaphooc FrankJln 117i 

6jv. 3112 S. Halsted St., irti 31-33 
>tli[Unt WrU3IS9 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

(iVle» pa) 
Sutaisė B. K. Balutis 

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

"Geriausis žemlapis lietu- 
vių kalboj. — Pcrsistato 
labai puikiai."—Taip atsi- 
liepė apie jį visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu į namus. 

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

CHICAGO, ILL. 

DU-KART NEDELiNIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eina jau 25 metai 
litarninkais ir Pėtnyčiomis 

Prenumerata metams $2.53 
„ „ pašei metą $L25' 

Adresuoki t taip: 
W. B. BOCZKOVVSKl CO., 

Mahanoy City, Pa. 

GERA PROGA- 
Gramatika angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (apdary- 
ta) 

Vaikų Draugas arba kaip mo- 

kytis skaityti ir rašyti be mo- 

kytojo 15c 
Naujas Budas mokytis rašyti 

be mokytojo 10c 

Aritmetika mokinimulsl ro- 

kundų, su paveikslais (apda- 
ryta) -35c 

Viso $1.60 
Kas at*iųs iškirpę* šita apgarsini- 

mu iš "Lietuvos" ir $1.00 per mo- 
ncy orderį, tai gaus visas 4 knygas 
60c Pigiau. 

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

Rašomos Mašinos. 
Pigiausios ir geriau- 

sios- rašomosios maši- 
nos (t y p e w r 11 e r e) 
"New Amtfrican" už 
$10.00. 

Joigu nori turėti dru- 
tą, pigia ir 8cn> raš(> 

mąją mašin."}, tai pirk 
"New American," o ne- 

sigailės!. 
"New American" ra- 

fto taip gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos sistema taip pa- 
prasta, kad kiekvienas, 
paėmęs ją 1 savo ran- 

kas, i:", pirmo sykio su- 

pranta, kaip su jaja ra- 

feytl. 
Kataliogį raSomųJ'} 

mašinų ir visokių kny- 
gg priEiunciF.tie cždyk*. 

Agcntnma Ir perkupčiai('9, perkant keliaB mašinas, duoaan. h«rą 
mio€lmt|. 

Reikalaudami adresuokite Šitaip: 
LIETUVA PUBLISHING CO, 

J252 So. Halsted 8tr., Chicaje, |||. 

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

ufisas 

1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood?aL 

I bose Canal 1203 
Valandos: 

ItcC:£C iki 12:00 v»l ryto 
iic iki 8.-00 vai. vale. 

Nodčlioms 
tvc9£Ciki 12:00 v &L ryto 

Rezidencija 
5208 W .Harrison Street 

Tcl. Anstin 73/ 

Valandos 

tiktai iki 9:00 kiekviena ryt} 

Paslaptys Magijos ir Spiritizmo 
(Knyga Išrodanti Paslaptis Maglkų). 

Daugelis lietuvių dar labai save vilioja, Įtikėdami visokiems magikamg 
ir spiritualistams. Nemažai jauny vyrukų, nepatyrusių, savo visus sunkiai 
uždirbtus pinigus sukišo } pragobelio magiko kišenių. 

Užtai nesiduok bent ant toliau savęs išnaudoti, nusipirk knyg^: "Pa- 
slaptys Magijos ir Spiritizmo," kurioje išrodama visos paslaptis šviesoje 
mokslo, šioje knygoje atrasite visas monų ir burtų paslaptis ir jas su- 
prasite, nes aiškiai aprašytos ir paveikslėliais parodytos slaptybės ir jų 
darymo budai. Knyga yra 2C2 puslapiu, kaina su- prisiuntimu } namus 
tiktai 60 centų. 

Ič kitų vistų užmokest] galima prisiųsti pačto dvicentinėm'.s markėmis. 
Adresas: i 

M. J. Damijonaiti®, 
901 West 33rd Street. « Chicago. Illinois 

Nuo l«mos dienos Gegužio=/V\ay, 1916 

RUSIŠKOS LINUOS LAIVAI 
Pradės vėl Plaukti 

Iš Archangelsko Amerikon 

Kas norite parsitraukti savo gimines iš- 
bėgusius laike karės Rusijon, tai pirkite šifkor- 
tes dabar, kad jie suspėti} ant pirmo laivo plau- 
kiančio iš Archangelsko į Ameriką gegužio 
1 d. 1916 m. 

Šifkortes ir pilną informaciją galite gauti 

A. OLSZEVVSKIO BANKE 
3252 S. Halsted St., Chicago, 111. 

Jai norite turit gerą lalkraštĮ, tai u2slsalryklta 

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

tę: Utarninkais, Ketvergais ir Suba- 
tomisir darbo žmonėms pilnai atsto- 

ja dienraštį. 
"ATEITIS" eidama 3 kartus j sa- 

vaitę paduoda naujausias žinias iš 

visokių atsitikimų visam pasaulyje. 
"ATEITIS" yra vedama gabių re- 

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

"ATEITIES" kaina tik $2.50 me- 

tams ir $1.50 pusei metų. Į užrube- 
žį 13.50 metamsir $2.50 pusei metų. 
Norintiems "Ateitį" pamatyti, vie- 

ną numerį siunčiame dykai. Atfrssas: 

ATEITIS PUBUSHING CO., 
366 W. Broadway, So. Bottor., Ma*s. 

$5.00 
KIEKVIENAM 

už išdalinimą, musų apgarsinimų. Męs 
prisiusime jums apgarsinimus visai 
dykai ir užmokėsime po 50c. už kiek- 
vieną perduotą jus draugams, pa- 
žystamiems, arba bile kam. Išdalink 
10 apgarisnimy ant dienos atliekamu 
nuo darbo laiku ir uždirbk $10.00. 
Atsišauk pas: 
INTERNATIONAL NOVELTY CO. 

1154 Lincoln ave., Utica, N. Y. 

! ! Pranešimas ! ! 
šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjučio mea perkeliau savo 

ofisą po 
3325 So. BALSTED ST. 

TELEPHONE YARDS 5834 

t Dr. P. VVIEGNER 

NEW CITY SAVINGS BANK 

||6oz So. Ashland ave., Chicago. 
A. J. BIERZYNSKI, pres. 

Priima bankon pinigUB ir moka 3%. Už sudėtus pinigus mūsų bankoj duo- 
dame čekių knygutę, iš kurios para- šyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdo bankines 
Skryneles (boxes) po $2.50 metams. 
Parduoda žifkortes ir siunčia pinigus 
t visas svieto dalie. 

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 
redomis, ketvergals ir Bubatomis nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliomis, utar-i 
įlinkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto Iki 
6 vakaro. 

Phon® Drovor 6052 

Dr. K. Draugelis 
LIETUVIS DENT1STAS 

3261 So. Halsted St, Chicago 

Užsiralyk sau ar savo paijstamlsms 
Lietu*#) Mi Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina ja*304u$ setus. 

Prenumerata 92.00 metams; $1.00 
pusei metų. Kaoadeje $2.50 metams; 
$1.25 pusei metų.hAnglljoJ, Lietuvoj Ir 
kitur $3.00 matams; $1.50 pusei m. 
Pamatiniui vieną num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogą siunčiame ant pareika- 

lavimo dovanai. 

J. J. Pauksztia & Co. | 
120-124 Grand Str., 

Brooklyn, N. X. į 

A. pZEVSKII MNKI 
3252 So. Halsled St., CHICAGO, ILL. 

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
y j, , 

Įsteigta 1593 metuose. 

o ke,esdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgepsrto. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Doliario iki didžiausių sumų ir moka už įuoa 
3 procentą metams. 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste. 
PĘRKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvų 

išmokeseių. 
PERKA ir parduoda Morgeuus ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. m 

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 Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus 

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

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

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

nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

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

, ; 
A. OLSZEVVSKI BANK 

3252 So. Halsted St., . CHICAOO, ILL. 
Atvažiavusiu* IŠ KITUR MĘLDŽIAME aplankyti Ir muaij BanXą. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomls nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedeiiais, Seredomis ir Petnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakp-o. 

Nedėiiomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

"S Jeigu .Mori® ^Nusipirkti Sau 

Mimaarbfi £ota * 

Be klapaio, rūpesčio, 
pigiai ir ieisingai; 

savo Mirta, Šktirbti <$a&tud, 
TAI EIK PAS 

J.JJ(ertmanowwz 
3133 EMERALD AVE. 

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

žais lškaščlais gali išmokti gerą ama- 
tą; kur tik tinka teu gali darbą tu- 
rėti ir butl pats ant savęs ponu. Iš- 
mokęs barzdaskutystės, busi liuosaa 
visoj pasaulyj. Rašykite—o gausite 
visas smulkmenas dovanai. Nosso- 
koff'o Barber, Hairdres3lng lr Mani- 
curing Mokykla, 1202 Penn ave., Pltts- 
turg, Pa. Seniausi ir atsakančiausl 
mokykla apielinkėje. Pasiklausk ži- 
nančių. 

Męs duodame visokius darbus jų 
Jleškantiem®. 

"D H A U G A S" 
4etuvlų Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" sandarbininkų skaičiuje 
yra rlmčlausleji lr žymiausieji lietu- 
vių veikėjai lr rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
suomenės judėjimo. Visi dienos klau- 
simai yra ivarstoml rimtai lr teisin- 
gai. 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 

tams, $1.00 puBei metų. Kitose šaly- 
se $3.00 metams, $1.50 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 

meris veltui. Adresuokite: 
DRAUGAS PUBLISHING CO. 

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

Carui. 21tS 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTEO ST CHICAGO, ILL 
COKNER lit h STREET 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar netnr5jo, nesa nebuvo 1 as 

gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinkti] reikalingi] kalendoriui žinių, 
jame yra keletas skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- 
mai: apysakos, eilė*, straipsniai Ii blstorljos, bygienos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L. A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau- 
sių rašytojų amerikiečių. v 

v "5.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 
šiallals, 240 puslapių, didelio formato ir gražios popieros, 
gaunamas visi.r, pas visus agentus, S. L. A. kuopose, vi- 
suose lietuviškuose knlngynuose. Todėl reikalaukite 
jo. Jei negautumet pas savo kningų agentus, tai reika- 
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen- 
tams rabatas. Kreipkitės: 

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

JUOZAS A. AMBROSIUS 
Attorney At Law 

LIETUVIS ADVOKATAS 

(A. OLSZEVVSKIO BANKE) 
3252 So. HALSTED ST. 

TELEFONAS DROVER 703 CHICAGO, ILL 

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

ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 
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