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Dideii Kare. 
Smarkus ir svarbus mūšiai eina 

vis prie Verdun; iki šiol prie- 
šai neįstengia viens kito įveikti, 
nors čia vokiečiams pagelbon at- 

kako austrai, o kaip kiti sako, 
atkako taipgi bulgarai, o ^al ir 

turkai, bet jie ne ilgai galės 
remti vokiečius, nes jiems reiks 

grąžinti iš Franuuzijos kariumc- 

n<; ginti savo locną kraštą. Prie 
Verdun eina vis labai smarkus 
mūšiai. Čia, sukrutintiems austrų 

f 
* 

ir buljrr.ru kariumenčmis vokic- 

čiams pasisekė prie Verdun už- 
imti kelias franeuzų pozicijas, o 

tarp jų ir labai svarbią—fortą 
Vaux, bet toli nužengti nepasi- 
sekė. Ir prie forto Vaux vokie- 
čiai nužudė daugiau savo karei- 
viu, negu jame buvo apgynėjų. 
Fortą Vaux gynė generolas Ray- 
nal, bet jis turėjo tik kelis tūk- 
stančius kareivių, kuomet vokie- 
čiui jj veržė su keliais šimtais 

tukstarč'ų kareivių. Pats gene- 
rolas R iynal pakliuvo nelaisvėn 

ir jam, už narsumą, Vokietijos 
sosto įpėdinis paliko net kardą. 
ka<T jis milžiniškus jam padarė 
nuostolius. 

Smarkus šturmai prie torto 

Vaux traukėsi nuo 4 iki 10 bir- 

želio (limpi. Kortą šturmavo 6 

vokiečių divizijos, o tame 2 buvo 

čia atgabentos nuo Balkanų. Už 

fortą Vaux ir aplinkines pozici- 
jas vokiečiai pašventė net 200,000 

savo kareivių. Prancūzai mat 

kelis kartus atmušė smarkius vo- 

kiečių užpuolimus, bet tie, sykį 
atmušti, šturmavo vėl be palio- 
vos* 

Smarkus mūšiai eina vis dar 

pfif .galvos 304, kurios paėmimu 
vokiečiai jau net kelis kartus mė- 

gino girtiesi, bet kalva ta vis 

yra franeuzų rankose ir už ją 
eina pasibaisėtini mūšiai. J ry- į 
tus ųuo upės Meuse traukiasi 
labai smarkios artilerijų imtynės.1 
iTerp Oiscie ir Aisne franeuzų 
artilerija išnaikino vokiečių gra- 
bes ir apkasais sudrutintas po- 

zicijas Marden giriose. Ir Ar- 

gonne giriose abidvi pusės kovo- 

ja minomis. Smarkiai šaudosi' 

artilerijos ir j šiaurius nuo Ver- 

dun, ant dešiniojo kranto upės, 
Meuse infanterijų išėjimas į mu- 

šius visai pasiliovė. Vosges kal- 
nuose vokiečiams išsyk pasisekė 
jsiveržti j francuų grabes prie 
Col. Sainte Marie, bet iš jų jie 
tapo išvyti kontratakų. 

Smarkiai vokiečiai atakavo 
franeuzų pozicijas prie farmos 

Thiauniont, j šiaurrytus nuo Ver- 
dun ir jsiveržė j franeuzų grabes 
tarp tos farmos ir Caillette girių. 
Per paėmimą forto Vaux vokie- 
čiai ant vienos mylios arčiau pri- 
ėjo prie miesto Verdun. bet kad 
labiau dar prisiartinti, kad bent 
galima miestų bombarduoti, turė- 

tų jie paimti fortą Souville, ku-' 
ris neleidžia labiau prie miesto 

prisiartint, f aėmimui forto Sou- 
ville. nors jame taipgi mažiau 

yra francuzų, negu norinčių jj 
veržti vokiečių, reiks gal tiek jau 
žudyti kareivių kaip ir prie for- 
to Vaux. Forto Souville kanuo- 

lės siekia fortus Vaux ir Douau- 
mont, tai juose vokiečiai negali 
ramiai pasilsėti. 

Mūšiai buvo taipgi anglų fron- 

te, bet ten nei viena pusė nieko 
svarbesnio nenuveikė. Mušis bu- 
vo mažų angliškų kariškų laive- 

lių su tokiais jau vokiškais Belgi- 
jos pakrantėse, bet čia nieko ne- 

nuveikta. Nieko svarbesnio ne- 

nuveikta ir ant sausžemio llel- 

g'ioj. nors mūšių ir čia netruko. 
Nuo ko žuvo garlaivys Hamp- 

shire, su kuriuom su visu štabu1 
žuvo keliaujantis Rusijon pasi- 
tarti su rusiškais karvedžiais 
angliškas karės ministeris lordas 
Kitchener, nuo minos, ar jj pa- 
skandino vokiškas povandeninis 
laivas, tikrai nežinia, bet iš jj 
pasiekusios nelaimės vokiečiai 
džiaugiasi, nes tai buvo svarbus 

vokiečių priešas ir vienas iš ga- 
biausiu anglišku karvedžių ir 
galima sakyti geriausias angliš- 
kos kariumenės organizatorius. 

Xe mažiau smarkiai pradeda 
veikti kariaujančių, tautų kariu- 
menės ir ant šiaurytinio karės 
fronto. Rusai pradėjo nuo se- 

niai laukiamą ofensyvą ant viso 
fronto nuo Pinsko klampynių 
šiauriuose iki Rumanijos rubežių, 
taipgi Bukovinoj ir Galicijoj. 
Ant to fronto prieš Austrus sto- 

ja su viršum milijonas rusų ka- 
reivių. Austrai tiek kareivių pa- 
statyti negali, nes jų kariume- 
nė turi kovoti trijuose frontuose: 
prieš rusus, italus ir Balkanuose, 
jeigu Petrogrado žinios teisin- 
gos, tai ant to fronto rusai bai- 
siai sumušė ir muša austrus. Ir 
austrų štabas prisipažįsta, kad 
prieš didesnes rusų pajiegas turi 
atgal trauktiesi, rusų gi prane- 
šimas sako, kad austrai su mil- 
žiniškais jiems nuostoliais ant 

viso kelių šimtų mylių ilgio fron- 
to yra mušami ir atgal vejami. 

Sniarkiausi mūšiai rusų su 

austrais pereitą savaitę ant šiaur- 
rytinio karės lauko buvo Valy- 
uiaus gubernijoj, o Austrijos pu- 

sėj—Bukovinoj ir rytinėj Galici- 
joj. Iš Petrogrado praneša, buk 
vien vieną tik pereitą savaite 
108,000 austrų paimta nelaisvėn, 
užmušti ir sužeisti prie tų nuo- 

stolių nepriskaitvti. Tiek karei- 

vių nelaisvėn karės pradžioj ne- 

įužudė nei rusai mozūriškų eže- 

-ų distrikte, tiek niekur j taip 
trumpą laiką nieks šioje karėj 
<areivių nenužudė. 

Volyniaus gubernijoj rusai iš- 

vijo jau austrus iš trijų pirma 
ų užimtų tvirtovių. Paskutinė 
•ūsams teko tvirtovė Dubno, o 

svarbiausia klampynių apskrityj 
tvirtovė Luck- jau pirma nuo 

lustrų tapo atimta. Dabar trįs 
rusų kariumenės žengia vis gi- 
liau Austrijos teritorijon ir stu- 

mia vis toliau austrų kariume- 

nv, atkirto ją jau nuo susinė- 

simų su armija vokiškos kariu- 
menės vadovo von Hindenbergo. 
Rusų kariumcnė traukianti nuo 

Pripetės gręsia apsiautimu kai- 

riojo austrų ir dešinio sparno 
vokiečių. Kita rusų kariumenė, 

išvijusi austrus iš tvirtovių Luck, 
Rovno ir Dubno, traukia ant 

Lvovo, kuris atsirado vėl didelia- 
me pavojuje. Rusai užėmė jau 
Btičač ir artinasi prie Stanisla- 
vovo. 

Trečioji rusų armija jsiveržė 
Hukovinon ir prie jos sostinės 
miesto Černowitz taip prisiarti- 
no, kad kanuolių šūviai pasiekia 
įau išlaukinius jo fortus esan- 

čius nuo rytų pusės. Austrus 

Galicijoj apėmė baimė ir jie ren- 

giast vei apieisu į.vovą ir oc 

pasipriešinimo atiduoti jj rusams, 

kaip tai padarė ir laike pirmo įsi- 
veržimo rusų Galicijon. 

10 birželio Austrijoj vel buvo 
smarkus mūšiai rusų su austrais, 
rusai j vieną tik dieną nelaisvėn 

paėmė 35.000 austrų, o rusų gene- 
rolas Tičnikov Bukovinoj paėmė 
18,000 austrų ir daug ginklų ir 

amunicijos. 
Volyniaus gubernijoj rusai iš- 

vijo vokiečius ir mieste Rozišče. 
Vokiečiai norėjo čia- austrams 

padėti, bet rusų infanterija juos 
su dideliais jiems nuostoliais at- 

gal atmušė ir 2000 jų nelaisvėn 

paėmė. Rusai jau perėjo j kitą 
upės Ik va pusę ir stumia vis to- 

liau austrus \į jiems padedančią 
vokiečių kariumenę. Rods iš 
Berlino giriasi, jog austrai per- 
varė rusus per upę Styr, bet jei- 
gu ir pervarė, tai tik dalj kariu- 
menės. nes yra dar diktai rusų 
ir kitoj upės Styr pusėj. Rusai 
užėmė miestelį Berestečko ir ten 

buvusj austrų garnizonu nelais- 
vėn paėmė. B'ikovinoj rusai per- 
varė austrų kariumenę j»r upę 
Stripą. Generolas Tičnik#v už- 

ėmė austru pozicijas prie Dobro- 
novic, kur paimtą nelaisvėn ^47 
austru oficierai ir 18,000 nelai- 
svių. Ir Dnestro paupiuose ru- 

sai veja austru kariu menę. 
Kaip rodosi, ant to fronto ru- 

sai, kad ir su didelėms aukoms 
(pasirengę palaikyti užimtas pozi- 
cijas, ne^> čia siunčia vis daugiau 
kareiviu. Rusų ofensyvas padės 
ir francuzams prie Verdun, nes 
bent austrai iš ten turės sugrą- 
žinti savo namus ginti ten pa- 
siustą karįumcnę. Reikia laukti, 
kad ir Lietuvoj rusai pradės 
ofensyvžį prieš Hindenburgą ir 
iš čia mėgįs vyti vokiečius lau- 
kan. 

Ir ant itališko fronto, knr au- 
strams pradėjo geriau sektis, vėl 
laimė krypsta italų pusėn. 12,000 
austrų užpuolė italų pozicijas 
prie Monte Lemerte, bet su di- 
deliais nuostoliais tapo atmušti, 
halai griebiasi kontrofensyvo ir 
iš Odiga ir Jade£ ir iš daugelio 
pozicijų išvijo austrus ir paėmė 
nelaisvėn su viršum šimtą au- 

strų. Visose to fronto vietose 
italai griebiasi kontrofensyvo ir 
palengva stumia atgal austrų ka- 
riumenę, įsiveržusią Italijon 
Austrai turėjo pasitraukti iš jų 
pozicijų prie Vai ^yrsą^-Bosina 
ir Astico, taipgi iš Frariza klo- 
nies. Isonzo paupiuose italai 
nelaisvėn paėmė 500 austrų. 

Balkanuose nieko svarbesnio 
r S 

neatsitiko, bet Salonikų apskri- 
tyj talkininkai rengiasi prie ofen- 
syvo, nes gabena ten vis dau- 
giau kareivių. Talkininkai ap- 
šaukė blokadą Grekijos portų. 
Austrai, nors prisiartino prie ita- 
lų užimto Albanijos miesto Av- 
loną, bet pradėti jo veržimą iki 
šiol neišdrysta. 

Rumanijos ir Bulgarijos rube- 
žius visas uždarytas žmonių pe- 
rėjimui. Mano, kad Bulgarija at- 
lieka svarbius kariumenės paskir- 
stymus, o tai nori paslėpti. 

Ant karės fronto Azijoj nieko 
svarbesnio neatsiti'ko. Iš pra- 
džių turkai buvo sulaikę rusus 
Kaukazo fronte ir net nuo jų bu- 
vo atėmę vieną miestą, bet dabar 
rusai vel pradeda mušti turkus 
ir veja juos rytų link. 

Iš Karės Lauko. 
RUSAI ŠLUOJA AUSTRUS. 

Petrogradas, Biri. 9 d. Rusų 
milžiniškas užpuolimas, prasidė- 
jusis birželio pradžioj, yra visai 
nepaprastas ir savo didumu ir 
savo smarkumu. Rusai kasdien 
ima 11110 10 iki 15 tūkstančių 
teutonų belaisvėn is* j pirmas pen- 
kias dienas atėmė nuo teutonų 
didesnj žemės plotą, negu teuto- 
nai pernai per 5 savaites atėmė 
nuo rusų Galicijoj. 

Oficiališki rusų pranešimai 8 
d. birželio apskelbė, kad yra jad 
paimta daugiaus negu 51,00c 
teutonų nelaisvėn ir kad tvirtovė 
Luck taipgi tapo paimta. 

Rusų taktika dabar pradeda 
aiškėti. Rusai, kaip milžiniška 
vilnis, pradėjo ristis ant viso 
fronto nuo Pripet upės net iki 
Rumanijos rubežiaus; jie perlau- 
žė frontą toj vietoj, kur vokiečių 
armija susieina su austrų. Per- 
laužimas teutonų fronto yra bai- 
siai didelis: siekia apie 130 ver- 

stų ilgio ir apie 30 verstų gilyn. 
Įvarę tokiu budu kylį tarp 
austrų ir vokiečių, rusai gręsia 
pavojum vokiečių dešiniamjam ir 
austrų kairiamjam sparnui. 

Siame užpuolime rusai vartoja 
tokią pat taktiką, kaip pernai vo- 

kiečiai Galicijoj. Jie sutraukia 
krūvon didelę kanuolių daugybę 
ir paleidžia nesvietišką ugnį ant 
teutonų pozicijų. Kanuolių ugnis 
nuneša viską ir sulygina su žeme 
ir tuomet rusų pėstininkai jas 
užima; kanuoles privežama ar- 

čiaus ir vel tas pats atsikarto- 
ja. Ttiom pačiu laiku rusų ka- 
ouolės užleidžia teutonams iš už- 

! <, 

ipakalio "ugninę kurtiną", t. y. 
j rusų kanuolės staiga pradeda 
šaudyt per austrų galvas ir kul- 
kos, šrapneliai krintą austrams iš 
užpakalio. Tuomi atsikerta jiems 
kelias pabėgti ir tūkstančiai te- 

utonų turi pakliūti rusams i ne- 

laisvę. 

RUSAI TURI JAlT 
66,000 AUSTRŲ. 

Petrogradas, birž. 9 d. Rusų 
oficialis pranešimas skelbia, kad 
mūšiai Galicijoj ir Volynijoj vis 
tebeeina. Vokiečiai mėgina su- 

laikyti rusus ir skubiai traukia 
kariumenę iš kitų vietų. Daug 
vokiečių yra tarp belaisvių. Ne- 
žiūrint pasipriešinimo, rusų už- 

puolimas tiesiog kaip šluota šluo- 
ja visas teutonų pozicijas, ku- 
rias jie taip rūpestingai buvo 
sutaisė ir apie kurias jie kalbėjo, 
kad jos yra nepergalimos. Ne- 
toli Lucko kazokų eskadronas 
užklupo austrus iš užpakalio jų 
fortifikacijų ir užgriebė 2 kanuoli 
ir 200 skrynių amunicijos; ne- 

toli Boriatno paimta 10 ka n uolių 
ir 4 oficierai, netoli Mlynov !C 

didžiųjų ir 35 paprastų kanuoiiu 
pakliuvo rusams. 

Ant šito fronto veikia jauna 
rusų kariumenė, kuri pasižymi 
nepaprastu narsumu; netoli Ro- 
zišče ji paėmė 2,500 vokiečių ir 
austrų vienu užsimojimu. 

Rusai jau perėjo upę Stripą ir 
pasiekė Zlotą Lipa (Galicijoj). 
Rusų pranešimas sako: 

"Apart pirmiaus paskelbtų 958 
oficierų ir 51,000 kareivių, pakliu- 
vusių mųsų nelaigvėn, laike va- 

karykščio pi u ši o męs užgriebėm 
nelaisvėn dar 187 oficierus ir 13,- 
714 kareivių. Tokiu budu iki šiai 
dienai mums pakliuvo \ rankas 
1,143 oficierai ir 64.^4 kareivių. 

Vokiečiai, norėdami sulaikyti 
rusų šturmą, užatakavo rusų 

frontą augščiau—anie Smurgai- 
nius, Vilniaus gub. Bet rusai 
tuojaus juos atmušė atgal. 

Apie smarkumų tusų užpuoli- 
mo galima spręsti iš to, kad į tris 
dienas jie persimusė 37 verstus 

tarp balų ir austrų pozicijų, pa- 
siekė Luckiį ir jj ifžėmė. Austro- 
vokiečiai pasileido atgal didelėj 
betvarkėj. 

Paimti nelaisvėn austrų oficie- 
rai sako, kad rusų užpuolimas 
buvo visai netikėtas. Prieš patį 
užpuolimą,, teutonai šventė dide- 

lę menamą vokiečių pergalę 
Šiaurės jūrėse; tuojaus prasidėjo 
rusų bombardavimas ir jis už- 

baigė teutonų iškilmes. 

RUSAI JAU PAĖMĖ 

115,000 AUSTRŲ. 
Petrogradas, birželio 13 d. Ru- 

sų pasisekimai perviršija viskį, 
ko galima buvo tikėtis. Iki šiam 
laikui jie jau paėmė nelasvėn 
115.000 austrų, tame skaitliuje 
1,700 oficierų. Pereitą tik su batą 
paimta 35,000 kareivių. Per vie- 
ną sąvaitę austrai nustojo (lan- 

giaus 200,000 vyrų. Apart be- 

laisvų, rusai užgriebė taipgi ne- 

svietišką daugybę amunicijos ir 
kariškos medžiagos. 

Eina gandas, kad rusai vel už- 

ėmė Czernowitz, Bukovinos sos- 

tinę, kurios apielinkėj rusai už- 

griebė 20,000 austrų. Lember- 

gui vel grysia pavojus. Austrai 
keliofe vietose desperatiškai mė- 

gino atsispirti ir pradėjo kontr- 
atakus su vokiečių pagelba. Vie- 

noj vietoj jie nustumė rusus at- 

gal ir užgriebė 1.300 rusų, bet 
ant rytojaus rusai vel. atsigriebė 
ir nuvertė teutonus atgdl. 

VOKIEČIAI UŽPUOLA 
RUSUS. 

Petrogadas, birželio 13 <1. Kad 

išgelbėti austrus ir sulaikyti ru- 

sus pietinėj fronto dalyj, vokie- 
čiai pradėjo milžinišką užpuolimą 
ant fronto nuo Rygos net iki 
Pinsko. Toiciu budt* visas rusų 
frontas sukasi kaip ant ašies: j 

pietus nuo Pinsko rusai lupa 
austrus, varo juos betvarkėj at- 
gal, o j šiaurius nuo Pinsko vo- 

kiečiai mėgina užpulti rusus. Ru- 
su pranešimai skelbia, kad visi 

vokiečiy užpuolimai tapo atmušti. 

ŽEMLAPIS RUSŲ 
UŽPUOLIMO. 

Stora juoda linija parodo dabar- 
tinį musių frontą. 

RUSAI UŽIMA STOTĮ. 

Pasakojama, kodėl rusai taip 
daug dabar ima austrų belaisvių. 
Rusų užpuolimai, sakoma, yra 
labai greiti ir visai netikėti, štai 
vienoj vietoj jie užėmė geležin- 
kelio stotj taip greitai, kad au- 

strai neturėjo laiko nei perser- 
gėti saviškių užpakalyje. Už 15 
minučių stotin atidume austrų 
karikas traukinys su kariumene 
ir amunicija ir tapo užgriebtas. 
Už valandos atėjo kitas trauki- 
nys pilnas kanuolinių kulkų ir 
taipgi pakliuvo rusams. Vienoj 
vietoj beveik pilna austrų divizi- 

ja (10.000 vyrų), sykiu su dviem 
generolais, pasidavė. 

!S AMERIKOJ. 
NAUJASIS JAPONIJOS 

AMBASADORIUS. 

Washington, D. C. Vietoj at- 
šaukto iš Amerikos Japonijos 
ambasadoriaus grafo Chinda, 
siunčiamo Londonan, \Vashing- 
tonan tapo paskirtas Amoro Sato, 
buvęs ambasadorių Austrijoj. 

BEPROTIS UŽSIMANĖ SU 

PREZIDENTŲ PASIMATYTI. 

Washington, D. C. Suėmė čia 
atkakusį net iš Colorado lenką 
Jurak, kuris užsimanė būtinai su 

prezidentu pasimatyti, kad nuo 

jo sužinojus kokiame banke pa- 
dėti atsiųsti neva jaųi 23 mili- 
jonai doliarių. Pasiuntė jį ligo- 
ninėn jo protą ištirti. 

AUDROS IR CYKLONAI. 

Kansas City, Mo. Audra ir 
ciklonas, siautę pereitą savaitę 
valstijose Kansas, Missouri, Ar- 
kansas ir Illinois ne vien diktai 
nuostoliu pudirbo, bet ir nema- 
žai žmonių paėmė. Žinia jau, 
kad žuvo 107 žmonės, o gal dar 

daugiau yra jų aukų. Sužeistų 
yra net keli šimtai, iš kurių dar, 
be abejonės, keli mirs. Mate- 
riališkus nuostolius skaito milijo- 
nais. 

KARDINOLAS FARLEY UŽ- 
DRAUDĖ ŠOKTI BAŽNYTI- 

NĖSE SVETAINĖSE. 

New York. Sekretorius kardi- 
nolo Farlev, Xew Yorke, išleido 
atsišaukimą į visus diecezijos 
kunigus, kuriame praneša, jog 
1 nHinolas uždraudė ant toliaus 
rengti šokius bažnytinėse sve- 

tainėse ir visokiuose bažnytiniuo- 

Ui# 
se " 

rapijiniuose pasilinksmi- 
nimuose. 

EXPLIOZIJA. 
St. Louis, Mo. Dirbtuvėse In- 

cadescent Lamp Co. C birželio 
<lieną atsitiko smarki expliozija,{ 
kuri užmušė 3 darbininkus, o ki- 
tus 3 pavojingai sužeidė. 

VĖL UŽPUOLĖ MEXIKOS 
BANDITAI. 

Laredo, Tex. Mexikos banditai 
vėl paržengė Suvienytų Valsti- 

jų rubežių ir užpuolė farmą gy- 
vulių augintojo T. A. Coleman, 
išvaikė tarnus ir per rubežių sa- 

vo pusėn nusivarė 83 arklius. 
Tie pats plėšikai paskui užpuolė 
Johnsono gyvulių farmą ir taip- 
gi paėmė kiek galvijų. Sulyg 
paskutinių žinių, kari u menė pa- 
vijo banditus ir atėmė nuo jų 
paveržtus arklius. 

San Francisco, Cal. Pasibai- 
gė streikas laivų krovėjų šita- 
me porte, nes laivų savininkai 
išpildė darbininkų reikalavimus. 

Chicago, 111. Pasibaigė strei- 
kas Western Foundry Co. dirb- 
tuvėse, nes kor.nanija sutiko iš- 

pildyti didesnę dalį darbininkų 
reikalavimų. Pažadėjo padidinti 
algas, sutrumpinti darbo laiką ir 

geriau elgtiesi su darbininkais. 

!S VISUR. 
| Chinų sostinėj Pekine lau- 

kia maištų, pasimirus prezidentui 
Juanshikai. todėl kiti kraštai dru- 

tina esančius ginti ambasadas sa- 

vo kariumenes. Suvienytos Val- 
stijos rengia kariumenę, kurią 
nori' j Chinus pasiųsti. Fancu- 

zija turi prirengusi esančią 
Aname karumeny, kurią pasiųs j 
Chinus, jeigu tik bus reikalas. 
Japonija vienok netiki, kad Clii- 
nuose galėtų ki ti maištai, prie- 
šingai, ten mano, kad naujasis 
prezidentas nuramįs ir pietines 
provincijas, kuriose kilo maištai 

prieš Juan-shi-kai valdžią. 

|| Kaime Ostro\vka. Lenkijoj, 
kuomet austrai nelaisviai, po prie- 
žiūra rusiškų oficierų taisė kelią, 
atlėkė vokiškas orlaivys ir pra- 

dėjo mėtyt bombas j nelaisvius. 
Užmušta 5 nelaisviai, o 10 jų 
sunkiai sužeista. 

|| Iš Londono prar*»ša, jog su 

žuvusių laike mūšio Danijos pa- 
krantėse anglišku laivų Queen 
Mary, žuvo ir japoniškas laivyno 
vadovas Shimomura. 

Vokiečiai gabena Lietuvon 
suimtus visuose frontuose nelai- 
svius ir verčia juos dirbti ten 

naujus geležinkelius. Nelaisviai 
Lietuvon ir Latvijon gabenami ly- 
giai geležinkeliais kaip ir laivais. 

|| Persijoj, susirėmime turkų 
su rusais, likosi užmuštas Vo- 

kietijos ambasados vokiškos ka- 
riumenes atstovas grafas von 

Kanitz. 

Į Kaip garsina Austrijos ka- 
riumenės štabas, nuo pradMos 
>iržclio austrai nelaisvėn paėmė 
12,400 italu kareiviu ir 215 ofi- 

:ierų. 

|Į Talkininkų šalininkai Ruma- 

įijoj stengiasi valdžią jų pusėn 
pakreipti. Rusijos agentai kelio- 
se vietose surengė susirinkimus 
>rotestavimui prieš padarytą su- 

:arimą su Vokietija ir Austrija 
gabenti ten maisto produktus. 
Daugelyj vietų buvo smarkios 
"iaušės. Suimta su viršum šim- 
:as kurstytojų. 

|Į Kaip praneša iš Rymo, au- 

strų povandeniniai laivai paskan- 
dino gabenantj kariumenę itališ- 

ką transportinį laivą, Prince Um- lesto, Žuvo prie to pusė gaben- tų kareivių. 

Įj Miestas Trier paaukavo Prū- 
sų Lietuvai 150,000 markių nu- pirkimui 700 margų žemės ir įrengimui paveikslingos kolioni- jos netoli Gumbinės. 

|[ Italijos parlamentas išreiškė 
190 balsų prieš 120 nepasiganė- dinimą veikimu Salamlra mini- 
sterijos ir neužtvirtino jos nu- 
statyto biudžeto. Mano, kad dėlto nuo vietos pasitrauks da- bartinė ministerija ir naujon mi- 
nisterijon bus pakviesti ir žymus socialistai. 

Į| Londonan atėjo žinia iš Am- 
sterdamo, jog gynęs Verduno fortą Yaux general-majoras Rav- 
nal pakliuvo nelaisvėn ir tapo at- 
gabentas į Mair.z. Vokietijos so- 
sto įpėdinis paliko jam ir jo kar- 
dą. 

|Į Kaip garsina iš Berlino, austrų ir vokiečiu povandeniniai laivai gegužio mėnesyj paskan- dino 56 talkininkų laivus turėju- sius 115.500 tonų jtalpos. 

|| Rusijos, kariumenės vadovai 
visam svietui skundžiasi, kad vo- 
kiečių nuo naikinimo nesulaiko 
nei Raudonojo kryžiaus vėlia- 
vos ir ženklai, kurie ir karės lai- 
ke turi apsaugoti įstaigas turin- 
čias tokius ženklus. Rusų ka- 
riumenės vadovai užtikrina, jog vokiečiai tankiai bombarduoja li- 
goninių triobas, nors ant jų yra Raudonojo kryžiaus vėliavos. 

|| Žuvus Anglijos karės mini- 
steriui lordui Kitchmer, karės 
ministerijos reikalus paėmė tuom 
tarpu ministerių pirmininkas As- 
quith. 

Anglijos laikraščiai reikalauja 
suvarymo j krūvas Anglijoj esan- 

čių svetimtaučių, kur juos pa- 
rankiau galima but daboti, nes 
mano, kad terp jų yra daug šni- 
pų. Anglijoj mano, kad laivą 
Hampshire. kuriuom Rusijon ke- 
liavo Kitchener, vokiečiai galėjo 
paskandyti tik gavę nurodymus 
nuo Anglijoj gyvenančių savo 

šnipų. 

|| Kaip praneša iš Londono, iš 
Austrijos sostinės pulkas mote- 
rų ir vyrų ištraukė į Schrenbrun- 
ną pas Austrijos ciesorių reika- 
lauti. kad Austrija su Rusija at- 

skirą taiką padarytų. Suėmė 
įlaug ypač moterų, o ciesoriaus 
rumo sargyba gavo rumo gyni- 
mui mašinines kanuoles. 

|| Atkakęs Kopenhagenan šve- 
liškas garlaivis "Vanda" atga- 
>eno žinią, jog patiko jūrėse 
griuvėsius milžiniško kariško lai- 
ro, bet nesužinojo kokios jis bu- 
i'o tautos. Trjs valandas jis 
miaukė terp kunų negyvų žmo- 

lių. 

|Į Lenkai ir Australijoj, mieste 
Sydney suorganizavo komitetą 
rinkimui aukų nuo karės nuken- 

tėjusiai Lenkijai. Komitetas iki 
šiol surinko 60.000 svarų sterlin- 
gų (300.000 dol.). Koncertas su- 

rengtas garsios giesmininkės 
Melbr* davė 7.000 svarų sterlin- 

gų, valdžia \avė 14,300 svarų 
sterlingų. Aukos drabužiais čia 
nepriskaitytos. Kitos Australi- 
jos kolionijos atsiuntė 1.100 sva- 

rų sterlingų. 

| Del žuvimo Anglijos svar- 
baus veikėjo ir karės ministerio 
ir kariumenės organizatoriaus 
lordo Kitchener kariumenei 
prisakytas trauras (gedulystė) 
jielos savaitės. 

|| Konstantinopolvj pasimirė 
vienas iš žymesnių turkiškų ge- 
nerolų, Šukri Paša. Laike karės 

Turkijos su Bulgarija jis gynė 



Adrianopolj ir ten su savo ka- 
liumenė pasidavė bulgarams. 

j Chinų revoliucijonicriai pa- 
siuntė Suvienytų Valstijų at- 

stovams persergėjimą, kad jų 
•piniguočiai neskolintų naujai 
Chinų valdžiai pinigų, nes ta val- 

džia gyventojų nepripažinta, to- 

dėl ir jos užtrauktos paskolos 
nebus pripažintos. 

| Vietoj nuo pilvo ligos pa- 

simirusiu Chinų prezidento Juan 
Slii Kai prezidentų ta{*> vice pre- 
zidentas Li Huan Ilung, kuris 

turi didelę įtekmę pietiniuose 
Chinuose, kur kilo revoliucija 
prieš Juanshikai. Naujasis Chi- 

nų prezidentas turi 52 metu. 

l.aike karės su Japonija jis buvo 

vadovu vieno Chinu (kaTi.sko 
Skraiduolio, o paskui per du me- 

tu mokinosi Japonij »j karišku 

mokslų. 

Norvegijoj viešpatystės ta- 

ryba užgyrė, išvengimui streiku, 
įvesti priverstinus taikos tei- 

smus. Del to socialistai apšaukė 
visam krašte visuotiną streiką. 
Streikuoja jau 87.000 darbininką; 

Naujai paskirtas Vokieti- 

joj maisto ministeris Adolph v6n 

J'a'ooki uždraudė \'okietijos ci- 
viliškiems gyventojams per B sa- 

vaites valgyti mėsą, nes buk 
dabar galvijai išbadėję, tai ne- 

galima ju pjauti, kol ant gany- 
klų neatsigriebs. 

|Į Iš Šveicarijos praneša, jog! 
Vokietijoj kariumenėn pašaukei 
laudsturmo vyrus 1917 m., gy- 
venančius užsieniuose. 

Į Laikraštis "Russkoje Slavo" 

praneša, buk Krakove vėl suėmė 
kelis žymius lenkus: bakteriolo- 

gijos profesorių Krakovo univer- 
siteto Otto Bujvvidą, milijunieriii 
\\ ierzejskį, miesto vice prezi- 
dentą Skurczevvskj ir daug kitų. 
Juos kaltina, buk jie, sutarę su 

cechais trukdyti valdžios politi- 
ką (Bujwid yra sulenkėjysv lie- 
tuvis, gimęs Vilniuje). 

Vokietijos parlamentas vel 

pripažino valdžiai kares vedi- 
mui kreditą 12 milijardu niarfclft. 
Kadangi iždas tu pinigų' neturi, 
reiks vel naują paskolą užtraukti. 

Į| Vokiečiai uždraudė davinėti 
Varšavoj teatruose perstatymus 
rusišku veikalu ir rusiškoj kal- 
boj 

Italijoj rezignavo Salandra 
ministerija. Mano, kad karalius 
pakvies (rsolitti, Sounmo arba 
Tittoni sutverti naują ministeri- 

ja 

POLITIKOS SĄVAITĖ. 
Hughes nominuotas. Pereitą 

subatą užsibaigė Chicagoje re- 

publikonų ir progresistų konven- 
cijos. Mėginta sueiti krūvon ir 
nominuoti vieną kandidatą. Bet 
tas nepasisekė* I'rogresistai ne- 

norėjo nei kalbėti apie kitą kokį 
kandidatą, tik apie Roozeveltą. 
Republikonai gi norėjo priimti 
bile vieną kandidatą, tik ne Roo- 
zeveltą. Republikonai, gali sakyt, 
kuone vienbalsiai nominavo augs- 
čiausio S. .V. Teismo teisėją 
Charles Hughes (ištark: H jus). 
Jis kandidatūrą priėmė ir tuojaus 
rezignavo nuo teisėjo urėdo. 

Progresistų konvencija nomi- 
navo Rooze veltą. het tas teleg- 
ramų atsakė, kad "negali nomi- 

nacijos priimti šiuom laiku." 

Vadinas, jetgtt Roozeveltas 

matys, kad republi-konų kandida- 
tas jam patiks, tai jis jį rtms, o 

jeigu ne, tai Rooževeitas tuomet 

pats "rnnytų" ant progreiyvjško 
tikieto. Reik manyti, kad Rooze- 
veltas Hughesą rems ir progre- 
sistų partiją suvienys su repub- 
Ukonais. 

Kaslirik paties Hughes'o, tai 
reik pasakyti, kad tai yra vienas 
tš gabiausių vyrų, ir republikonų 
konvencija vargiai galėjo tinka- 

mesnį vyrą išrinkti. 

Lietuva ir Karė. 
35 KUPIŠKTO APIELINKĖS; 

Antanas Dyrda, mokinys Ko- 

mercijos mokyklom Jaroslavtiuje, 
Jašo laiške: vienam savo palįsta- 

SEKANTIS PREZIDENTAS. 
Charles F. Hughes—nominuotas republikohų kon- 

vencijoj kandidatu ant Suv. Valstijų prezidento. 
Republikonai tikisi jį tan urėdan išrinkti. 

niam apie Kupiškio apielinkę, 
Vilkmergės pav., Kauno gub: 

"Musų kaimas Kuosėnai sude- 
rimi, nieko neliko; daug pažįsta- 
mu užmušta. Biliūnų sodžiaus 
daug užmušta, Klinikos 3 žmonės. 
Mane taipgi buvo sužeidę, bėgant 
iš Lietuvos. Sirgau pustrečio mė- 

nesio, kol pasveikau." 

JIEįįKO GIMINIŲ. 

Juozas Jonušis, Kauno gub., 
Raseinių pav., Andrijavo vals., 
Stanislovas Kazlauskas, Šiaulių 
pav., Triškiu vai., j ieško savo 

draugu, pažystamų ir giminių. 
Adresas tokis: Russia, 415 Pole- 
voi Zapasnoi liospital. 

Veronika Vėgėlyčia Kauno 
gub., Ukmergės pav.,. Alotų vai., 
Duokiškio parap., Čiuriškio vie- 
nasėdžio j ieško giminių ir pažįsta- 
mų. Adresas: Petrograd, Zarot- 
naja, d. 30, kv. 11. V. Vegelyčia 

Augustas Kontvainis, pabėgė- 
lis nuo karės, Kauno, gul>., Šiau- 
lių pav., Viekšnių vai., Leckavo 
parap., Kuknaičių sod. jieško gi- 
minių ir pažįstamų. Adresas: g. 
Moksva, Bolšaja Gorodskaja ul., 

Id. 23, Sapožničnaja masterskaja 
Avgust Kontvain. 

Jonas Slavinskas, pabėgėlis 
mokytojas, jieško brolio Antano 
iš Pagaršvio kaimo, Pagirmonių 
gm., Marijampolės pav., Suvalkų 
gub., Adresas: Russia, Počt- St 
Šablykino, Orlovskoi gub., Ivanu 
Pavlovičiu Slaviuskomu. 

Juozapas Patilauskis, Salantų 
parap., Grušlaukio miestelio, gy- 
venęs Liepojoj jieško Adomo 
Juknos ir jo žmonos Marijonos 
Atstupaitės, gyvenusių Liepojoj. 
Rašykite per "Rygos Garsą" ar 

"Lietuvių Baka" Petrograde, ar- 

ba tokiu adresu: G. Juriev, Li- 

bavskoje Policeiskoje Upravlenie. 

J. Griškėnas pabėgėlis nuo ka- 

[ rės, Kauno gub., Tarasų apskr., 
Onuškio parap. jieško giminių 
ir pažįstamų. Adresas: Russia 
Petrograd, Viborgskaja, st. Ar- 

senalnaja 9 kv. 4. 

Agota Gilitttė jieško savo bro- 
lio ir sesers Onos. Prieš išva- 
žiuosiant į užsienį gyveno Siek- 
sniu dvare. Adresas: g. Smo. 
lensk, Vitebską ja šošeinaja 132 
fabrikas Vilija, perduoti Jonui 
Milinkevičiai, 95. 

Petras Valašius, pabėgėlis n-iro 

kares Kauno gub., Panevėžio 
apskr., Joniškėlio parap. iš Nor- 
takių jieško savo giminiii ir. pa- 
žystamu. Adresas: Russia, g. 

Archangelske Cholmogorskaja 
ui., 4. *2, Petras Valašius. 

(Daugiaus bus.) 

Tar|) Anglijos Lie- 
tuvių. 

Dūmos delegatai tarp Lietu- 

vių.- 
"Išeiviu Draugas",'paduoda pla- 

tesnių žiuįų. apie atsilankyti,! pas 
Londono lietuvius p. Yčo ir ne- 

kuriu rusu Imtinos delegatų. 
P-as Yčas, naudodamasi proga, 

sumanė supažindinti- rusų atstovus 
su lietuvių išeivija ir atsilankė lie- 
tuvių kliubo svetainėje su visu 
buriu Durnos ir Valstybės Tarybos 
narių. Tarp atsilankiusių pas lie- 
tuvius delegatu buvo, apart p 
Yčo: grafas D. A. Olsufievas, A. 
V. Vasiljevas, V. J. Gurka 
visi Valstybės Tarybos nariai, ir 
A D. Protopopovas (dūmos vice- 
pirmininkas), A. J. Šingarevas, A. 
Radkevičius, ir A. A. Oznobiši- 
nas. 

Londono lietuvių vardu svečius' 
pasveikino vietinis klebonas kun. 
Matulaitis. Mergaitės įteikė sve- 
čiams gėlių. Kalbėjo p. Yčas, 
(iurka ir Protopopovas. Linkėjo 
lietuviams grįžti liuoson Lietuvon. 
Svečiai išbuvo tarp lietuvių be- 
veik dvi valandi laiko ir, kaip teko 
girdėti, buvo užganėdinti lietuvių 
mandagiu priėmimu. 

Apart šitų svečių, Londono lie- 
tuvius dar atlankė inžinierius Na- 
ruševičius is Maskvos ir p. R. Ka- 
ruža iš Amerikos. 

Sveikina su io-met. sukaktu- 
vėmis. 

Šiuosmet sukanka 10 metų Ru- 
sijos Durnos gyvavimo. Iš tos 
priežasties Londono lietuvių kle- 
bonas kun. Matulaitis ir Ameri- 
kos lietuvių atstovas p. Karuža 
nusiuntė rusų parlamentarei de- 
legacijai, viešėjusiai Londone, te- 
legramą su pasveikinimu "jauniau- 
sio parlamento viešinčio pas se- 

ntausį (Anglijos) parlamentą." 
"Išeivių Draugas" tik klaidin- 

gai išverčia p. Karužos parašą po 
minėtu telegramų, vadindamas jį 
Amerikos Lietuvių Susivienijimo 
prezidentu, vieton Am. Liet. Tau- 
tinės Sandaros prezidentu. 

Yčas Škotijoj. 
P-as Yčas suspėjo taipgi atlan- 

kyti Škotijos lietuvius, nuvykęs į 
Glasgovą. Žmonių suvažiavo iš 
vi£ur tiek, kad selėje pritruko vie- 
tos. P-as Yčas laikė prakalbą, aiš- 
kiro daigiausiai apie Lietu- 
vių Draugijos veikimą. Nekurie 
socialistai mėgino jam uždavinėti 
klausimus, j kuriuos p. Yčas aiš- 
kiai jiems atsakė. Socialistų laik- 
raštis "Rankpelnis," savo keliu, p. 
Yčą pakolioja., P>et tas juk jiems 
jau priprasta, lodei ir stebėtis nėr 
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Gegužio i d, Centralinis Ko- 

mitetas nukentėjusiems nuo ka- 
rės šelpti šaukė Stockholme kon- 
ferenciją clėl e į pasikalbėjimo su 
Amerikos lietuviais apie teikimą 
pagelbos mušu tautiečiams, liku- 
siems vokiečių užimtoje Lietu- 
voje. Padėjimas Lietuvoje, kaip 
matyt iš visų žinių, yra labai 
sunkus. Reikalinga kuodįdžiau- 
sia ir kuogreičiausia pagelbą. 
Prieš paskirtą dieną j Stockhol- 
mą atvažavo iš Petrogrado Pirmi- 
ninkas Centralinio Komiteto M. 
Yčas, vice-pirmininkas Maskvos 
Komiteto inžinierius Naruševi- 
vičius ir įgaliotinis 'Centralinio 
Komiteto Kopenhagoje J. Sa- 
vickis. 

Nesulaukus atstovų iš Ameri- 
kos, nei žitirų" nuo jų (Įdomu— 
apie išvažiavimą p. Karužos bu- 
vo kablegratnU p. Yčui praneš- 
ta, pažymint dieną jo išvažiavi- 
mo. "Lietuva"), Gegužio 3 bu- 
vo sušauktas nepaprastas susi- 
rinkimas- Švedų-Lietuvių Komi- 
teto, kuriame dalyvavo suligina- 
riiai gana didėlis lietuvių skait- 
lius. Šiame susirinkime pirmu- 
čiausiai M. Yčas išreiškė širdin- 
gą'ačiu švedams už jų rupesnius 
rr aukas lietuviams, likusiems 
už mums neperžengiamos sienos. 
Paskui sekretorius Komiteto, Dr. 

Seudebergas, davė atskaitą iš ku- 
rios matoma.- 'kad, per trumpą 
laiką savo verkimo Komitetas pa- 
siuntė į Lietuvą apie 25,000 kro- 
nų. Tai yra dulkė, sulipinant 
su ta pagelba, kokios dabar rei- 
kalauja Lietuva. 

Siųs delegatą Lietuvon. 
Šiame susirinkime tarp kito 

ko nutarta: 

1) Tuoj aus išsiųsti likusius 
Komiteto kasoje 4.000 kronų Vil- 
niaus Tlietuvių Komitetui; pri- 
šiunčiamiis įįįji" dabar Centralinio 
Komiteltf pinigus šiaip sunaudo- 
ti—15.000 kronų išsiųsti pinigais, 
o už 20.680 lcronų nupirkti viso- 
kių dailMj, kibiuos gaiitna išvest j 
iš Švedijos ir nusiųsti j Vilniaus 
minėtą Komitetą. 

2) Delegubti pradžioje liepos 
mėnesio antrą kartą Dr. Setule- 
l>ergą j Lietuvą susipažinimui 
su dabartinių Lietuvos stoviu ir 
susinešimui su likusiais ten mū- 

sų intelegentais; taipogi Dr. Seu- 
debergas nuveš nemažą sumą 
pinigų, kurią prižadėjo grįžęs iš 
Italijos M. Yčas išgauti iš rusų 
valdžios. 

3) Prašyti anglų valdžios per 
jų pasiuntinį Stockholme, kad 
Anglija nekonfiskuotn ir nedary- 
tų kliūčių gabenamoms prekėms 
iš Amerikos ir iš kitų šalių į 
Lietuvą. 
Mėgins gauti pašalpą Lietuvai. 

Komiteto Pirmininkas, miesto 
galva ir Rigsdago narys K. Lin- 
gaginas prižadėjo įnešti į Rigs- 
dagą, klausimą, kad prie šelpimo 
Lieuivos prisidėtų Švedija kaipo 
valstija. 

Gegužio 4 d. M. Yčas su Dū- 
mos delegacija išvažiavo j Lon- 
doną, o T. Naruševičius su Mas- 
kvos miesto reikalais į Ameriką. 

Gegužio 5 d. atvąžiavo į 
Stockholmą Amerikos delegatas 
—-pirmininkas Amerikos Lietu- 
vių Tautinės Sandaros, p. R. Ka- 
ruža, kuris pasivėlavo, anglams 
jo laivą užlaikius. P. Karuža, 
kaipo Amerikos pilietis, kurj vo- 

kiečiai gali įleisti į Lietuvą, pa- 
sižadėjo važiuoti sykiu su dele- 

guojamu Dr. Seudebergu.—Da- 
bar gi Karuža išvažiavo į Lon- 

doną, kad pasikalbėti su M. Yču 
ir draugė toliau važiuoti. 

Taigi dabar gera proga Ame- 
rikiečiams' pasinaudoti savo de- 
legatu ir nusiųsti j Lietuvą šio- 
kią tokią pašalpą. 

Apie susirašymą su likusiais 
Lietuvoje. 

Laiškus rkšytu? į Lietuvą, 
meldžiu siųsti šiuo antrašu: 
Sweden Stocrkholm, Comitė Suė- 
dais—Lithuafrtien, Box 397 (ne- 
reik rišyti: ^'Comitė Russe", nes 

vistiek rusų komitetas visus laiš- 
kus, einančius į užimtas vokie- 

Ū ) .P 1 

čiais vietas, perduoda musu ko- 
o 

mitetui. 

Siunčiami j Lietuvą laiškai turi 
but trumpi, nedaugiau vieno pusla- 
pio; jie turi but neatbūtinai para- 
šyti vokiečių kalboje su nurody- 
tais antrašas, kam persiusi ir ntto 

kuo laiškas. Laiškus reikia įdėti į 
vieną kon vertą, nes mes vistiek 
perdedatn į savus convertus su 

inusų komiteto antspauda; taipo- 

niteto Susirinkimas. 
respondencija). 

gi reikia įdėti viena 20 centų 
markę 

Laiškus meldžiu siųsti, rašy- 
tus tik vokiečių kalboje, kitaip 
jie užsigulės ilgai pas mus, ,fces 
turėdami daug kito darbo, męs 
|sn komteto įgaliotiniu I. Irkunu 
nespėjam visų laiškų versti. 
Centralinis Komitetas prisiunčia 
mums išverstus laiškus. Centra- 
linis Komitetas negali mums pri- 
siųsti žmonių vertimui Ameri- 
kiečių laiškų. (ierai butų, kad 
Amerikiečiai pas save Amerikoj, 
sutaisytų biurą, kurs verstų laiš- 
kus ir prisiųstų mums tik gata- 
\\i jau išverstus laiškus, kuriuos 

męs su mielu noru persiųtumėm 
į nurodytas vietas. 

Dabar męs taipogi darom 
trumpus užklausimus per Ispa- 
nų pasiuntinystę—apie likusių 
Lietuvoje žmonių sveikatą, 111a- 

terialį padėjimą ir t. t. Manau, 
kad užklausimus gali daryt ir 
Amerikiečiai per Ispanų pasiun- 
tinystę Amerikoje. Jeigu kas 
norėtų daryti tokius užklausi- 
mus per mus, tai taipogi turi pri- 
siųsti tikrą antrašą pajieškomos 
ypafos ir dvi markes po 10 cen- 

tų. I»et pirm siuntimo užklausi- 
mu mums, reikėtų pirm užklau- 
sti Centralinį Komitetą Petro- 
grade (Baškov per 29), kur rc- 

iv; 
gistruojas gangreit visi lietuviai 
pabėgėliai,—ar nėra j ieškomos 
ypatos tarp pabėgėlių Rusijoj. 
Iš Ispanų pasiuntinystės dau- 
giausiai gaunam atsakymus to- 
kius:— 'Nurodytoje vietoje to 

žmogaus nėra."' 

Vilnius. 
Netyčiomis gavys du numerių 

išeinančio Vilniuje vokiečių kal- 
boje laikraščio "\Yilnear Žei- 
tung" 94 nųm. radau nedidelę ži- 
nutę apie "Vęlkskuchen in \Yil- 
110/' kuri aiškiai parodo stoką 
Vilniuje valgomų daiktų ir kuo 
valgydinama ten žmonės. Liau- 
dies^ virtuvių organizacija, reng- 
dama 30 balandžio gėlių dieną, 
kreipias į Vilniaus visuomenę, 
prašydama palaikyt savo auko- 
mis ir darbu šiądieną. Grafas 
Liubenskis vardu šios organiza- 
cijos duoda šią atskaitą apie vei- 
kimą minėtos organizacijos: per 
sausį, vasarį ir kovos mėnesius 
12 liaudies virtuvių išdavė 333,- 
873 pietus. Dabar dar atideng- 
tos dvi panašios virtuvės. Kož- 
noje virtuvėje įtaisyti du katilai 

j po 250 litrų zupės. Iš 333.873 
pietų—267,622 pietai išduoti 
krikščionims ir (>6,251 žydams, 1 išviso šie minėti pietus apsiėjo ' 
'9-035 markių. Išleista minė- 
tiems pietums 11,521 kilogranai 
kruopų, 55.566 kilogramų bulbių. 
1,666 l:i 1. žirnių. 7,507 kil. miltų 

'ir 3,283 kil. druskos. (Kilogra- 
jmas apie 2*/j svaro). Apie mė- 
jsą,* taukus, pieną, sviestą—nė žo- 
džio. 

Advokatas Jonas Augštuolis. 
įgaliotinis Centralinio Lietu- 

vių Komiteto. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ MISHAWAKA, IND. 

Vietos sąlygos. Įdomių žinių 
ir aprašymų telpa laikraščiuose 
apie įvairius miestus ir mieste- 

j litis, bet apie šitą miestelį, turin- 
tį suvirs šešiolika tūkstančių gy- 
ventojų, visai nieko negirdėt. Ši- 

į tas miestelis yra tarp ūkių ir 

I miškelių. Vienoje pusėje yra 
kalneliai. Vasaros laiku visur 
viskas žaliuoja. Yra čionai dau- 

gelis visokių dirbtuvių. Dalis 
į jų yra pastatytos ant upės kran- 
to, kita dalis išmėtyta po visą 
miestą. Darbininkų trūksta. 

Per paskutiniuosius kelis me- 

tus, daugybė lenkų, rusų, ven- 

grų, ir italų čia privažiavo, ir ne- 
1 matyti galo jų važiavimui. 

j Cia lietuvių yra dvi šeimynos 
ir keliatas pavienių. Abidvi šei- 

1 
mynos ir vienas pavienys turi 

1 
nuosavybes. Lietuviai tarp sa- 

vęs sutinka kuogeriausiai. I»e 
'"Lietuvos"* ateina keliatas kitų 
laikraščių. 

"Žemaitijos Sunus." 

IŠ CLEVELAND, O. 
SLA. 14 kp. prakalbos. Pėt- 

nvčioje. birželio 2 d. Popovičiaus 
svetainėje SLA; T4 kp. parengė 
prakalbas. Kalbėjo advokatas 
Bradchulis iš Cbicagos. Pir- 

muose savo žodžiuose kalbėtojas 

ipasakė, jog jis girdėjas, kad Cle- 
velande pas lietuvius yra kas 
žmogus, tai partija. Žinoma, ir 
atspėjo, nes tai tikra teisybė. 

Kalbėtojui kalbant, visa publika 
užsilaikė rainiai, isskirant keljas bo- 
beles. kurios susėdę priešais kal- 
bėtoją šaipėsi, vaipėsi ir visaip 
mėgzdžiojosi. Su tuomi dar bu- 
tų buvę pusė bėdos; didesnė bė- 
da buvo su šakiniais-kardiniais 
cicilikais. Kalbėtojui pabaigus 
kalbą, jie tokį trukšmą sukėlė, 
kad sunku ir apsiklausyti. Jie 
ėmė šaukti, kad juos įžeidė ir 
reikalavo, kad butų leista klausi- 
mai statyti. 

Kalbėtojas nesutiko jų klausi- 
mų klausyti, paaiškindamas, kad 
au yra vėlus laikas, bet jei kas nori 
jam kukį klausimą duoti, tegul 
surašo ant popieros ir pasiunčia 
jam j namus, o jis jam atsakymą 
duos. 

Bet musų narsuoliai tuomi nc- 
pasiganėdino ir. kumštis su- 

gniaužę, šaukė, kad kalbėtojus 
turi apsiimti atsakyti į jų klau- 
simus. Čia jie tokį trukšmą su- 

kėlė, kad net svetainės savinin- 
kas atbėgo žiūrėti, ar nesipeša 
kas. 

Tikras vargas su tais žmonė- 
mis, prisigėrusiais mokslo iš 
"Šakės" ir "Kardu." Jie daro 
gėdą ne tik kitiems lietuviams, 
bet ir patiems socialistams. 

K.m Aksomaitis. 

Apie tas pačias prakalbas ga- 
vavome ir nuo kito musų kores- 
pondento, kurio raštą čia padiV> 
dame žemiau: 

tsirzelio 2 d. SLA. 14 kuopa 
surengė prakalbas Popovičiaus 
svetainėje. Kalbėjo advokatas 
Bradcbulis. Publikos butų ge- 
rokai prisirinkę, tik del kalbėtojo 
pavėlavimo daugumas išvaikš- 
čiojo. Pavėlavimo priežastis bu- 
vo tame. kad nebuvo atsižiūrėta 
į didelį skirtumą laiko Chicagos 
ir CIevelando. 

Kalbėtojas, kaip tik atvažiavo, 
nežiūrėdamas pavargimo, tuojaiis 
stojo kalbėti. Jis savo kalbų 
pradėjo, sakydamas, kad jis gir- 
dėjo, jog Clevelande yra įvairių 
partijų ir partijėlių, vienok, ne- 

žiūrėdamas to, ar clevelandie- 
čiams jo kalba patiks, ar ne, jis 
bandys supažindinti Clevelaido 
lietuvius su skurdu m žmonių pa- 
dėjimu Lietuvoje. Cia jis nu- 

rodė, kad mes turime, nešti pa- 
gėlbą nuisų brangiai tėvynei Lie- 
tuvai. 

Toliaus jis ragino lietuvius 
prigulėti prie kokios nors orga- 

i/.acijos, kurioj galima butų ap- 
sidrausti savo gyvastį; ypatingai 
jis ragino jaunus vyrus neleisti 
laiko dykai ir mokytis kokio 
amato, ar profesijos. Cia jis už- 
kliudė tuos, kurie savo netiku- 
siomis teorijomis sulaiko žmones 

uo lavinimosi. įkalbėdami jiems, 
kad jie ir be lavinimosi sau ge- 
resnį padėjimą iškovos. 

Kalbėtojui palietus šituos ap- 
sireiškimus musų visuomenėje, 
cicilikučiams puodynės be ugnies 
pradėjo taip kaisti, kad maniau, 
jog kuri nors truks iš to didelio 

įkarščio. P>et laimė dar, kad jos 
[pamažu ataušo. 

Buvęs Prakalbose.— 

IA RACINE, WIS. 
Pašventinimas vėliavos. Bir- 

želio 4 d. buvo čia pašventinimas 
naujos Šv. Kazimiero Draugijos 
vėliavos. Ant pašventinimo bu- 
vo pakviesta ir moterų Ražanca- 
vos Draugija, bet ji dalyvavo tik 

bažnyčioje. 
Po pamaldų vietinis klebonas 

kun. Vaitiekūnas pasakė labai 
gražų pamoksi.'}. Iš bažnyčios j 
parką nuėjo su muzika, kur bu- 
vo piknikas. 

Šv. Kazimiero Draugija yra 
tvirčiausia lietuvių draugija Ra- 
eine. Dabar ji pasidirbdino vė- 

liavą su paveikslais šv. Kazimie- 
ro ir Motinos Dievo vertėje $150. 

Šita draugija yra paaukojusi 
ant bažnyčios $100.00. 

Petras Juška. 
IŠ ELIZABETH, N. J. 

Mirė lietuvis lenkbernis. Bir- 
želio 3 d. pasimirė lietuvis Surp- 
lis, 52 metų amžiaus, nevedęs. 
Jis paėjo iš Kauno gub. nuo 

Rietavo; Amerikoje išgyveno su- 

viršum 20 metų. Pirmiau laikė 
mėsinę, paskiau smuklę ir susi- 

dėjo gražaus grašio, tik paskui 
susirgo sauslige ir sirgo apie 3 
metus. 

Nors ilgai sirgęs, bet. mirda- 
mas. paliko keturis tūkstančius 

dolerių. Šituos pinigus jis, žino- 

ma, sudėjo iš lietuvių, kadangi 
jis tik su lietuviais daugiausiai 
težnį darė, bet tais pinigais jis 

I 

parėmė daugiausiai lenkus. Jis 
paliko testamentą, kuriame jis 
pareikalavo, kad jį palaidotų len- 
kas graborius, nors čia yra ir du 
lietuviai graboriai. Savo turto 
globėjais paskyrė lenkus ir yra 
kalbama, 'kad vieno lenko smuk- 
lininko stiliui paskyrė $500: $800 I išdalino savo draugams po $100 
ir pusseseriai paliko $ico, o liku- 
sius išdalino ant šermenų; lie- 
tuvių reikalams nepaliko nei cen- 
to. 

Nors lenkų kalbos nedaug ką 
mokėjo, bet lenkus geriau mylė- 
jo, kaip lietuvius. Jis prigulėjo Šv. Juozapo Draugijos ir l'kėsų 
Kliubo, kurių lėšomis ir tapo pa- 
laidotas birž. 6 d. 

Darbai pas mus eina gerai, tjk 
darbininkų trūksta. Atsiradus 
pas žmones daugiaus pinigų, ne- 

vedusieji pradėjo pačių j ieškotis. 
f 

Ncv3d?s. 

IŠ HARRISON, N. J. 
Gabijos Brolių ir Seserų D-jos" 

balius. (>eg. 30 d. nesenai čią 
susitvėrusi nauja vyrų ir moterų 

draugija Gabijos Brolių ir Sese- 
rų vardu, parengė pirmą savo 
balių. Kas atsieina paties ba- 
liaus. tai sakyčiau, kad buvo ne- 

prasčiausias. sulyginant su ki- 
tais baliais. Balius buvo L. 
Hantmano svetainėje. Publikos 
buvo nemažas skaitlius, tik 'gai- 
la, kad gabiječiai nepasirupin'6 
gauti geresnės muzikos. Dau- 
gumas svečių, ypatingai jauni- 
mas. buvo neužganėdinti Vokia 

Įprasta muzika. 

Taippat neprošalį bus pamTnė- 
jns apie Draugijos maršą i ąs 

i jam gerai prisižiūrėjau, nes mar- 

šo laiku buvau ant galerijos. 
Pirmiausiai turiu pasakyti 

draugų tienusimanymą apie mar- 

šų. Kuomet prieš maršą jie visi 
sulipo ant galerijos sustoti 'f ei- 
lias, tai pakilo didžiausias Valks- 
mas. kol narys susiardo sali ndrę 
poron. Jei draugija no 

rodyti kuomi nors -geresniii, gfa- 
[žcsniu, ar prakilnesniu, tai šitas 
'jos pasirodymas su trukšmu. ne- 

galėjo padaryti gerą įspūdį į žiū- 
rėtojus. "j"1' 

Toliaus jiems šiaip*taip susto- 

jus į eiles ir pradėjus žengti žė- 

myn, eisena, teisybė, nusidriekė 
gana ilga. tik vis kaž-ko truko. 
Tiesa, kad pagal tą muziką ir 
sunku buvo gerai maršuoti; rifs 
muzikantai jokiu gaidų nesilai- 
kė—kiti jų, turbut, ir nepažinojo; 
sunku buvo žinoti, ar ten laido- 
jimo maršas, ar koks kitas. Tai- 
gi maršuoti pagal tokį marią bu- 
vo sunku. Bet ir be to katf-ko 
maršuotojams truko. Sakyčiau, 
kad truko jiems drąsos ir mokė- 
jimo maršo eilėse užsilaikyti. Jie 
nesijautė savo vietoj ten stovė- 
dami. 

Taippat negražiai atrodo, kuo- 
met marguojantieji visaip, krai- 

posi, staiposi, galvas riečia aug- 
štyn, nežiūrėdami kur eina. Bet 
negražiausiu maršo dalyku buvo 
vaikai. Maršuojančios moterįs 
kita vieną vaiką ant raukų nešė, 
o kokie du iš šalies ją sekė. Iš- 
rodė, kaip tikras pulkas -avių, o 

;ie maršas. 

(iabijeėiai žada maršuoti Ne\v- 
arke birž. 17 d. pokylyje 250 me- 

tų sukaktuvių nuo miesto j kū- 
rimo. Jei jie maršuotų taip ten, 

kaip jie maršavo savo baliuje, 
tai vietoje parodos išeitų vodevi- 
linis cirkus. Todėl aš jiems iš 
širdies patarčiau, kad jie pirma 
to maišo padarytų kelias repeti- 
cijas. Be to jų maršas išeis fias- 
ko. (Geriaus t."} patarimą reikė- 

jo ten pat nt vietos duoti. Mi- 
toki mažmožiai užima perdaug 
ietos laikraštyj. Red.). 

Pilypas iš Kanapių. 

IŠ KEARNEY, N. J. 
Lietuvių gyvenimas. Šita* 

miestelis turi suviršum 20000 

gyventų; tarpe* jų yra lietuvių ko- 

lionija, kur kitos tautos visai ne- 

simaišo. 
Miestelis Kearney pietų pusė- 

je susiduria su Harrisonu tik K tie 
gelžkelį perėjus; vakarų pusėje 
jis susiduria su Xe\varku Passai- 
co upę perėjus; rytų pusėje su 

Arlingtono miesteliu. [ rytus 
jis traukiasi iki Hackejisacko 
lipei ir ten susiduria su Jer^ey 
City. 

Kearney užima daugiausiai 
pelkės, bet netrukus jau ir pel- 
kės bus apgyventos; jau ir da- 
bar čia daugybę dirbtuvių sta- 

to; reikia manyti, kad Kearney 
bus antru po Harrisonui išdir- 

bvsčių miestu. Ilarrisonas da- 
bar yra vadinamas išdirbysčiij 
aviliu. 



Kas atsieina Kearncy lietuvių, 
tai ria paduosiu visa. ką pats esu 

patyręs ir ką esu girdėjęs nuo 

kitų ištikimų žmonių. 
> lietuviai yra apgyvenę pačią 
žemiausią vietą prie j)ąęios pcl- j 
kių pradžios. Bet vieta nebūty | 
taip prasčiausia, jei gyventojai 
ją prideramai užlaikytų. 

Apie trečia dalis čia gyvenan- 
čių lietuvių, yra žmonės sugyve- 
nami ir daug manantjs apie aug- 

stesnj gyvenimą. Kelios šeimy- 
nos ir keli pavieniai yra daug 
atsidavę skleidimui apšvietos; 
jie tolydžio galvoja ir ką nors 

veikia pakėlimui lietuvių tautos. 

Jie organizuoja draugijas, suran- 

da naudingus sumanymus ir dar- 
buojasi visuomenės dirvoj kiek 

galėdami. Net malonu yra j tokj 
jų darbą žiūrėti. Ypatingai 
smagu yra matyti moteris, mer- 

ginas ir vaikinius, praleidžiančius 
Taiką skaitymu naudingų raštų 
ir atlikimu naudingų darbų. Ka- 

dangi Keamey'je plačiaus veikti 

ką yra sunku, tai kearniečių 
daugumas prisideda Ilarrisone 

prie visokių naudingų organiza- 
cijų ir ^br.rų. 

Bet tą daro tik trečia kearnie- 

čių dalis, o dvi jų daljs, netik 
nieko gero neveikia, bet dar vi- 

sur stengiasi kenkti aniems vi- 
sokiais budais. Atsiranda tokių, 
ką niekina tuos. kurie naudingus 
užmanymus paduoda, vadindami 

juos smarkuoliais ir kitais tam 

panašiais vardais. O patjs mirk- 
sta girtuoklystėje, pliovoja viso- 
kitus negražus žodžius, sėdėdami 
nešvariose grįčiose, rengia pus- 

galviškas gužynes, bačkučių pri- 
sivežę pilnas pakampes, prisige- 
ria ir baubia, kaip jaučiai kraujus 
užtikę. Tą jie vadina gražum 
pasielgimu. Tikrai gražus!., kad 
net rausti reikia del jo tiems, 
kurie myli švarumą, gražumą ir 

visa tai, kas žmoguje prakilnes- 
mo yra. 

Labai nesmagu, kad tie musų 
broliai primena apie save tokiais 

negražiais pasielgimais. Bet rei- 
kia tikėtis, kad milintieji darbuo- 
tis musų tautos labui neišsigąs 
tų alaus garbintoju ir skleis to- 

liaus tarpe jų supratimą ir švie- 

są. o tas labai reikalinga. Rei- j 

kalinga parodyti tiems musų 

žmonėms, kurie vestuvėse ar 

krikštynose necivilizuotai elgiasi, 
tąso armonikas ir baubia ne- 

žmogaus balsu, kad yra ir '^ra- 

že*nių dalykų "už šitą neprotingą 
pasielgimą. 

■Net maži vaikučiai, kurie tų 
visų šlykštumų prisiklauso, seka 

suaugusių pavyzdžius, kalba 
biaurius žodžius ir t. t., o tas ir 

pačius tamsuolius turėtų atvesti 

prie susipratimo. 
Taigi ne niekinti reikia tie, ku- 

rie apšvictą platina, bet sekti 

juos, nes tik tąsyk musų vargai 
nuo musų pragaiš. 

Pilyįrtis Kanapių. 

15 YOUNGSTOV/N, OHIO. 

SLA. 8-to apskričio, antras su- 

važiavimas įvyko (»eg. 28 d. 
iCji6. m. Sekančios kuopos pri- 
siuntė savo atstovus; nuo 14 kp. 
J. Sirov/liunas ir J. J. Žilinskas. 
Nu6 (tu kp. J. J. Putirskas. Nuo 
150 kp. M. Paliokas ir nuo 157 
kp. J. S. Mažeika. Posėdis tapo 
atidarytas antrą valandą po pie- 
tų; pirmininku dienotvarkio ta- 

po išrinktas, M. Paliokas, Rašti- 
ninku, J. J. Žilinskas. 
•-> 1) Pareikalauta nuo apskričio 
organizatoriaus paaiškinimo; del- 

koi'nepagarsinta buvo SLA. or- 

gane "Tėvynėje" antras apskri- 
čio suvažiavimas?. Organizato- 
rius atsakė, jog jis buyo. .parašęs 
4-29-16. ir pasiuntė "Tėvynės" 
redakcijai, pranešimą, bet delko 

"Tėvynė" netalpino šito ir kitų 
pranešimų, kurie paliečia SI.A. 
h apskričio gerovę, to jis nežino. 

2) [nešta papeikimas, "Tėvy- 
nės" redakcijai, už tokj jos pasi- 
elgimą, kuris yra priešingas 
SLA. dvasiai ir kenkiantis SLA. 
plėtojimui si. 

3')' Delko "Tėvynės" redakcija 
nepatalpino, "Tėvynėje." apie 
antrą suvažiavimą. 8-to apskri- 
čio SLA. gegužio 28 dieną 1916 
m.'T praleisdama keturis numerius 
"Tėvynės"' nuo 4-29-16 iki 5-28- 
16) ? 

4) Kad apskritys galėtų siųsti 
j SLA. Seimą vietoje nuo kuopų 
nuo tam tikro skaitliaus narių 
<pav. nuo kiekvieno 100 vieną at- 

stovą). Nes dabar ne visos kuo- 
pos gali siųsti atstovus, pertai, 
tųjų kuopų įnešimai tampa pa- 

siųsti į gurbą, nes jo» neturi sa- 

vo atstovo, kuris gyvu žodžiu 
galėtų pakelti tuos įnešimus. 

5) Kad tverti SLA. kuopas, 
įfihžiuose miesteliuose, bet jei^u 
butu nežinoma, ar randasi ten 

lietuviu, kad apskričio orga- 
nizatorius užklaustų laikraščių 
redakcijų, paminėdamas miestu 
vardus, ar tie laikraščiai neturi 
skaitytojų tokiuose miestuose, ir 
jeigu skaitytojų turi, kad malo- 

nėtų prisiųsti jųjų antrašus. 
Posėdis tapo uždarytas 6 vai. 

vakare suvažiavimo .pirmininko 
M. Palioko. 

Suvažiavimo Raštininkas 
J. J. Žilinskas. 

IŠ WATERBURY, CONN. 
Vaidinimas. Birželio 7 d. Š. 

M. Dramos Dr-ja "Varpas" vai- 
dino scenos veikalą "Blinda." 
Pats veikalas ir jo turinys vi- 
siems yra gerai žinomas; vie- 
niems jis labai patinka, kitiems 
ne, o kai-kurie ir visai jį pa- 
smerkia. Apie tai čia nekalbė- 
siu. Tam yra kritikai. Mums 
yra svarbu, kaip jis tapo atvai- 
dintas. Vaidinimas išėjo pras- 
tai, ir štai dclko:—Visi lošėjai, 
isskinant Hajalienę (K. Aleksai- 
tienė), nemokėjo taisyklingai lie* 
tuvių kalbą vartoti. Vienas bu- 
vo žemaitis, kitas džukas, tre- 
čias zanavykas, o dar kitas rud- 
nagis ir t. t. ir kiekvienas savo 
tarme kalbėjo* Kitam kalbant 
reikėjo ausis užsikimšti, rodėsi, 
kari koks italas tyčiojosi iš musų 
gražios kalbos. Pavyzdžiui Ur- 
šulė (K. Jokubaičiutė) sako: 
"Žiurėkita, Tadus bažnyčių ap- 
vogia" vietoje: "Žiūrėkite, Tadas 
bažnyčią apvogė!" 

[r taip perdėm visą veikalą. 
Reikia gerų nervų tokios kalbos 
klausytis, ypač estradinės. 

Tadas Blinda (S. Zdanis), žy- 
miausi ypata lošime, netik var- 

tojo iškraipytą tarmę, bet ir per- 
s'lpnai kalbėjo. Jam, kaipo raz- 

baininkų vaidui, ypatingai reikė-1 
įo trankiai ir aiškiai kalbėti. Ju-' 
Įėjimai ir kostiumai buvo tinka- 
mi, Abelnai su visais lošėjais! 
5uvo tas pats. Drabužiai buvo' 
gražiai pritaikyti: tikrai lietuvis-' 
tai. Scenerijos kuogeriausiai ti- 
co prie to veikalo. Visa bėdą 
:ai su kalba. Visi lošėjai buti- 
įai privalo žinoti, kad vaidini- 
muose pirmiausią vietą užima 
<albą. Kalbą būtina reikia var- 

toti tokią, kokia yra vartojama 
nusų literaturoje t. y. gramatiš- 
<ą' 1 

Žemaitiška, (ui'kiška, ar ki- 
tokia kalbos tarmė bia'.°«iai netin- 
ka scenoje, išskiriant tuo. veika- 
lus. kurie reikalauja suk.aipytos 
kalbos. Jus "varpieč:.ai'' daug 
triūso padėjote, kci pritaikėte 
drabužius, kol padarėte naujas 
scenerijas, bet užmiršote svar- 

biausi dalyką: išmokti taisyklin- 
gai lietuviškai kalbėti. 

Turbut, manėtę, kad lošite 
prieš krutančių paveikslų maši- 
ną, o ne prieš publiką. Labai 
gaila. Atsiminkite tą ateityje, o 

dabar visi mokyVitės teisingos 
kalbos. Darbo neperdaugiausiai 
o nauda bus didelė jums ir pub-j 
likai. Tikietai buvo perbrangųs, 
(50c. ir 35c.) už tokį prastą loši-1 

Po trečiam aktui išėjo vaiki- 
nas ant estrados ir pranešė, kad 

p. K. Lukošius ir keliatas kitų 
vyrų sutvėrė korporatyvišką drau- 

giją. Draugijos tikslas busiąs 
nupirkti lotą ir pastatyti lietu- 
vių mokyklą. Prie to dar įsteigti 
fondą moksleivių šelpimui. 

Tikslas puikus, bet sunkiai 
įvykdomas. Męs waterburiečiai 
turime net ir perdaug visokių 
tondų, korporacijų ir draugijų. 

Prakalbos. Gegužės 29, Š.M. 
"Sandaros" 11 kuopa surengė 
prakalbas. Kalbėjo p. J. Šliu- 

pas. Kalba buvo rimta ir nau- 

dinga. Ger. kalbėtojas nurodė 
kiek męs'lietuviai turime augšto 
mokslo vyrų. Paaiškino, kokius 

jie darbus- atlieka, kokias svar- 

bias vietas užima, kokius užmo- 
kesčius gauna ir kaip jie yra ger- 
biami svetimtaučių ir lietuvių. 
Tokia tauta, sako .Šliupas, kuri 

gali išauklėti tokius didvyrius 
kaip Mickevičius, Baltrušaitis, 
Kosčiuško ir kitus, yra sveika 
tauta ir kaipo tokia, privalo tu- 

rėti lygias teises su kitomis tau- 

tomis. 
Papeikė Bulotą už jo šmeiži- 

mus, kurių jįs nesigaili p. Šim- 
kui ir jo atstovaujančiai draugijai. 
Užlipo ir kitiems socialistams ant 

"komo." Pasakė, kad tie, kurie 
aukavo socialistų fondan nuken- 
tiejusiemš nuo karės šelpti ir ku- 

rių aukos rengiamos apversti re-; 

voliucijos propogandai, gali so- 
cialistus areštuoti. 

1 iesa, S. V. įstatymai baudžia 
tuos, kurie mėgina kokiu nors 

bud u nuversti kitos šalies val- 
džią. Socialistams tas nepatiko, 
bet, kad ginčai buvo iškalno už- 
drausta, tai viskas ramiai ir pasi- 
baigė. * * 

Susirinkimas. Gegužės 28, Š. 
M. T. M. Dr-jos 5-ta kuopa lai- 
kė susirinkimą. Rodos, tame 
nieko ypatingo, jeigu ne vienas 
keistas atsitikimas, kurio neiškę- 
siu nepaminėjęs. 

Tarpe daugybės nutarimų, ta- 
po nutarta surengti gegužinę 
(pikniką). Gegužinė, jeigu yra 
švariai ir tobulai surengta, yra 
naudinga ir būtinai reikalinga 
jaunimui ir visiems. Visi 5-tos 
kuopos nariai su noru sutiko 
rengti gegužinę, bet kada buvo 
paklausta kokios mados, "šlapią" 
ar "sausą," tai iškilo gana smar- 

kus ginčai, Visiems gerai žino- 
mas "inteligentas" ir "veikėjas" 
p-nas T. Matas ("šlapias"), tur- 
but, pakurstytas savo "boso" kar- 
čiamininko ir pagelbstant Dap- 
šiui, narsiai stojo j kovą už al- 
koholio dievaitį. Po ilgų, ginčų 
tarpe "sausųjų" ir "slapiųjų," 
Matas, pritrukęs kantrybės, iškil- 
mingai užgriovė: 

"Visos civilizuotos ir kultūriš- 
kos pasaulio tautos dar neatme- 
tė ir nepasmerkė -svaiginančiu 
gėrimų (20-to amžiaus kūdikis!), 
tai kam męs, lietuviai, nuo jų 
norime taip drūčiai apsii 11 bežino- 
ti? Žmonės turėdami pilną pro- 
tą (kasžin, ar jiems begeriant ne- 

pritruks jo?) negers perdaug, o 

jeigu gers tik tiek, kiek reikia, 
tai svaiginanti gierimai nieko ne- 

kenks (sako "svaiginanti" ir 
"nieko nekenks," ar čia negilus 
protavimas?...). 

Ant galo, kas mums (girtuo- 
kliams) tie blaivieji (?) ? Jie 
visados musų parengimams 
priešingi ir m^s iš jų jokios nau- 

dos neturime (suprantama, ypač 
Mato "bosas" karčiamninkas). 
Todėl męs negalime tikėtis, kad 
jie dalyvaus ir šitoje musų gegu- 
žinėje." 

Taip sugraudinti draugai, ne- 

klausydami nė "sausųjų," nubal- 
savo surengti gegužinę "šlapios" 
mados t. y. su bačkutėmis.... 

Kaip kuris pasakys, kad tie 
žodžiai yra pasakyti kokio nors 

kvailio ir jie nieko nereiškia. 
Gal but ir taip. Bet Matas už- 
ima žymiausią vietą tarpe pir- 
meivių-tautiečių (?). Jis yra visų 
pirmeiviškų draugijii konferenci- 
jos pirmininku ir žymų vardą 
turi jų tarpe. Tokis pirminin- 
kas, tai tik gėdą daro visoms 
toms suvienytoms draugijoms. 
Tokius argumentus gali vartoti 
alkoholio apgynimui, jei bent 
vaikiščias, kuris neišeina iš stu- 

uos ir nemato, kas pasaulyje de- 
das. 

Tai tokis musų pirmeivių jų 
pirmeivis.... 

O gal Matas paaiškjs savo "po- 
ziciją." 

Tuščiagalvis. 

IŠ BOSTČN, -lyiASS 
..Suvažiavimas Lietuvių Koope- 
ratyviškų draugijų Massachu- 
setts valstijos atsibuvo 21 Ge- 

gužio 1916 m. So. Boston, Mass., 
Lietuvių Labdarystės syetainė- 
je. 

Suvažiavimą atidarė 2 vai. 45 
rnin. po pietų, ko.-operacijų są- 

ryšio centro raštininkas M. Ake- 
laitis. 

1. Išrinkta komisija manda- 
tams sutvarkyti: 1) J. Bieliaus- 
kas, 2) \V. Dubęndrig, 3) W. 
Sarkus. 

2. Pribuvo delegatai iš sekan-1 
čių ko-operacijų Massachusetts' 
valstijos i 

West Lynn, Mass:.i) W. Pet- 

kievičius; 2) M. Balkus; 3) J. 
Benkus. 

Montello, Mass.: 1) W. Pun- 

dis; 2) YV. šarkus; 3) W. Du- 
bendirs. 

Cambridge, Mass.: 1) Kunda; 
2) D. Bražas; 3) J. Bieliauskas. 

Hyde Park, Mass.: 1) Zavia- 

stanavičius; 2) W. Kroli; 3) j. 
Galminas. 

Nonvood, Mass.: 1) A. Navic- 

kas; 2) J. Kroliauskas; 3) V. 
Kudirka. 

Lovvell, Mass.: tfi) J. Stepona- 
vičius: 2) J. Virbickas. 

Gardner, Mass.: 1) W. Vaitie- 
kus. 

liudson, Mass.: 1) K. Bara- 
nauskas; 2) F. Kaluzevičius. 

Brighton. Mass.: 1) J. Gaba- 
lis; 2) Lakačauskas; 3) Z. Ado- 
mavičiui. 

tt'—~~~ 
So. Boston, Jfhiss.: i. Janiū- 

nas; 2) M. A. I'alčiunas. 
3. Atsibuvo rinkimas tos die- 

nos komiteto: nominuota kandi- 
datai ant pirmininko ir balsuo- 
ta slaptu balsavimu. 

1. K. Baranauskas gavo 9 bals. 
2. V. Kudirka gavo 6 bals. 
3. J. Gabalis gavo 6 bals. 
Kadangi du antrieji ant vice- 

pirmininko gavo'vienodai balsų, 
tai atsibuvo perbalsavi^as ir ga- 
vo balsų: V. Kudirka 14 ir J. 
Gabalis 5. 

Pagal daugumą balsų pasiliko 
pirmininku K. Baranauskas, vi- 
ce-pirmininku V. Kudirka. 

Jonas Gabalis viešu balsavi- 
mu išrinktas nutarimų raštinin- 
ku ; paprašius B. Kontrimo, iš- 
rinktasis komitetas užėmė savo 
vietas. 

4. "Sąryšio ko-operacijų" sek- 
retoriaus M. Akelaičio skaity- 
ta prokotolas pereito suvažiavi- 
mo. Protokolas vienbalsiai pri- 
imtas. 

5. Buvo priimami raportai ko- 
miteto ir komisijų: "Ko-operaci- 
jų sąryšio" pirmininkas Pėža ne- 

pribuvo. Raporte vice-pirminin- 
ko A. Lakaoauskio nepasirodė 
nieko naujo. 

Raporte centrališko sekreto- 
riaus M. Akelaičio pasirodė, jog 
So. Bostono kooperacija buvo 
inešusi j centrą sumanymą, idant 
kartu susitarus su kitom ko-ope- 
racijoni pirkti paniuktus ir ta,n 

pritarė Cambridge'aus, Nor- 
vvood'o, Lynn'o ir Brighton'o 
ko-operacijos. 

"Sąryšio Ko-operacijų" komi- 
teto suvažiavimas atsibuvo vieną 
kartą reikale sušaukimo konfe- 
rencijos. 

Per visą laiką turėjo susiraši- 
nėjimų 30 laiškų, išlaidų padary- 
ta 90 centų. 

Išduotame raporte komisijos 
pirkimo prekių pasirodė, jog ne- 

galima nieko nuveikti del stokos 
kapitalo. 

Viršnvnėtos komisijos vienas 
narys B. Ajauskas nepribvo iš- 
duoti raporto. 

6. Skaitytas laiškas nuo J. 
Baltrušaičio buvo priimtas dele- 

gatų ir padėtas tolesniam svar- 

stymui. 
7. Buvo priimami raportai ko- 

operatyviškų krautuvių ir jų 
apyvartos: 

1. West Lynn, Mass. turi pel- 
no apie $600. 

2. Montello, Mass. nepridavė 
savo atskaitos raštiškai, bet gy- 
vuoja labai gerai. 

3. Cambridge, Mass.: 1915 m. 

; py varta: Įėjimų $32,24241c. 
Išėjimų $31,638.85c. 

Pelno $608.56c. 
Šerų yra parduota 125 po 

$15.00. 
Krautuvė yra verta $3,500.00. 
4. Hyde Park, Mass. krautuvė 

yra vertės $2,700.00. 
5. Xor\vood, Mass. Apyvartos 

už $30,614.64c. Pelno per pasku- 
tinius metus $325.00. Šėrų par- 
duota 111 po $5.00. 

6. Lo\vell, Mass. Krautuvė 

jstcigta 22 lapkričio 1915 m. su 

kapitalų $470.0x3; už šėrus buvo 
įplaukę $600.00; išlaidų buvo 

pirm atidarymo krautuvės 

$130.00. -Mėnesinė krautuvės 

apyvarta $1800.00. Gegužio 20 

1916 m. narių 151 po $5.00 se- 

ras; krautuvės prekes ir rakan- 

dai neša apie $825.00. Skolų jo- 
kių nėra. 

7. Gardner, Mass. 1915 m. 

Įėjimų buvo $23.521.714. 
Išėjimų $23,220.440. 
Pelno $301.270. 

Rakandai krautuvės $677.00. 
Tavoras $750.00. 
Išduota ant knyguči/uu kostu- 

meriams $4,229.010. 
Blogų bilų $4.'56e.- »>*' 

Nemokėtų bilų ,$1031.760. 
Akcijų pardiyota.jio P° 
Krautuvės turtas j 

siekia 

$3889.250. 1I;( u 
8. lludson, Ma^L ko-operaci- 

jos krautuvės turtas $1,700.00. 
Per savaitę Įėjimų ^00.00. 
Akcijų parduota j 65 po $10.00. 
9. Brigliton, Mass. daro apy- 

JJU I" r 
vartos per metus $85.^34.670. 

Akcijų parduota apie 250 po 

C15-00. 
Stato nuosavą krautuvę su 

svetainė vertės apie $25.000.00 
Kostumerių turi virs 600. Turi- 

dvėjus išmokėtus namus 6 šei- 

mynoms. 
10. So. Boston. Mass. Šėri- 

ninkų 200 po $15.00. 
Apyvartos daryta 1915 m. už 

$49044.54 cen. 

Kostumerių yra apte 400 ir 

^dauguma jų nešėrininkai. Muo- 

simčio už išpirktus tavorus ko- 
jstumėriams išmokėta $911.00. 

Krautuvėn įdėta pinigų 
$2,392.31 cen. 

Krautuvės turtas $4,876.730. 
n. Nutarta, kad Massachu- 

setts valstijos eentrališkas "Są- 
įyšis Ko-operacijų" nebūtų pa- 
naikintas, bet, priešingai, su- 

stiprintas ir jog kiekviena ko- 
operacija, norinti priklausyti prie 
"Ko-operac. Sąryšio" turi mokėt 
įstojimo $2.00 ir mokesties į 
centrališką iždą kas metas po 
50 centu nuo kiekvieno tūkstan- 
čio dol. savo apyvartos. 

12. Išrinkta komisija iš 3 ypa- 
tų, kuri parašys projektą "sąry- 
šio ko-operacijų" įstatų. Komi- 
fcijon įėjo: 1. B. Kontrimas, 2. 

M. Balčiūnas, 3. J. Gabalis. Nu- 
tarta, idant ta komisija perduo- 
tų savo nutarimus kiekvienai ko- 

operacijai ant apsvarstymo ne 

vėliau mėnesio laiko, nuo dienos 
suvažiavimo. 

13- Atsibuvo "-linkimas "sąry- 
šio ko-operacijos" centrališko 
komiteto ir nominuota viešai, o 

rinkta slaptu balsavimu: 
Ant pirmininkęi. A. La- 

kačauskas U balsų, B. Kon- 
trimas 4, J. Gabalis 7. Pagal 
didumą balsų lieka pirmininku 
A. Lakačauskas, o -antras dau- 
giau balsų gavys vice-pirminin- 
ku J. Gabalis. 

Ant sekretoriaus: M. Bal- 
čiūnas gavo 14 balsu, J. Joniu- 
nas 2, 3. B. Kontrimas 5. Lieka 
sekretorium M. Balčiūnas. 

14. Nutarta idant ko-operaci- 
jų sąryšio" iždininkas butų po 
kaucija $100.00 ir idant iždinin- 
kas butų kontroliuojamas ko- 
oper. "komiteto sąryšio. 

15. Pajudintas klausimas apie 
išleidimą brošiūrėlės ko-operaci- 
jų naudai. Pavesta atlikt "ko- 
oper. sąryšio" komitetui, kurio 
užduotim yra susižinoti su vi- 
somis kooperacijomis. 

16. Nutarta, kad kas 3 mėne- 
siai butų apmokama kiekvienos 
ko-operacijos prideranti duoklė 
j "kooper. sąryšio" iždą. 

17. Pakeltas klausimas apie 
generalį agentą pirkimui prekių 
visoms ko-operatyviškoms krau- 
tuvėms pasilieka apsvarstymui 
ko-operacijų i r atidėta ant se- 

kančio suvažiavimo. 
18. Esant progai, kadangi yra 

įneštas b i 1 i u s j Massachusetts le- 

gislaturą panaikinimui visokių 
stempų ir kuponų, nutarta para- 

šyt vardan suvažiavusiųjų ko- 
operacijų rezoliuciją, pasmer- 
kiant stempas ir kuponus, kaipo 
visuomenės išnaudojimą (?) ir pa- 
remti tą bilių, kad jis taptų jsta- 
timu. Pavestas darbas atlikti 
sekretoriui su pirmininko para- 
šu. 

19. Nutarta laikyti sekantis 
suvažiavimas gegužio mėnesyje 
1917 m., o vietą tur aprinkti "ko- 

oper. sąryšio" komitetas. 
20. Nutarta konferencijos pro- 

tokolą patalpint vietiniuose laik- 
raščiuose. 

Suvažiavime dalyvavo svečiai: 
A. Rimka, "Ateities" redakto- 
rius ir kunigas F. Kemešis, di- 

-ektorius "Šv. Juozapo Darbinin- 

kų Sąjungos." 
Suvažiavimas uždarytas 7 vai. 

40 m. vakare. 
Protokolo raštininkas. 

John Gabalis, 

Pasižymėjusi Lietuvaitė. 

Šiuosmet užbaigė Canton lligh 
Schooi mokyklą (Canton, 111.) 
viena lietuvaitė, p-lė Rožė Slu- 
želiutė. Apie šita jauną mūsų 
tautietę reik truputį plačiau pa- 
kalbėti. 

Cantono miestelyj ji yra pla- 
učiai žinoma ne ik tarp lietuvių, 
bet ir tarp amerikonų. Vietinis 
Cantono laikraštis pašventė be- 
veik visos špaltos straipsnį p-lės 
Služeliutės pasidarbavimo apra- 
šymui. Ji yra -mokytoja prie 
vietinės Kellogg Schooi moky- 
klos. Mokinimas—ypač suma- 

lus mokinimas—vaikų yra toli 

^ražu nelengvas darbas. Bet po- 
$ Rožė turi ne mokyklą. Ji turi 

ikrą mažą Babelio bokštą su 

sumaišytomis kalbomis, nes jos 
mokyklą lanko būrys vaikų apie 
•4 atskirų tautų ir atskirų kalbų. 
Salite sau įsivaizdinti darbą 
aunutės mokytojos, kuria' prisi- 
eina su kiekvienu mažučiu "su- 
sikalbėti" ir anglų kalbos išmo- 
kinti. Bet p lė Shi/'.eliutė. atlie- 
ka savo užduotį puikiai ir mi- 
•lėtas anglų laikraštis nesigaili 
jai už tai pagyrimų. 

Nesigailėjo mūsų jaunai lietu- 
vaitei pagyrimų nei prezidentas 
Švietimo Tarybos, pulkininkas 
Taylor, kuomet jis dalino lligh 
S c h o o 1 diplomus. Jis ją per- 
statė publikai, kaipo pavyzdį 

{jaunimui. 
Kuomet apie mūsų jauną tau- 

tiety duoda panašias rekomenda- 
cijas mokslo tarybos prezidentai 
—tai yra vienas iš puikiausių pa- 
gyrimų, kuriuom gali pasidi- 
džiuoti ne tik šita jauna moky- 
toja, bet ir visi lietuviai. 

P-lė Služeliutė yra čia gimusi 
lietuvaitė. 1 'radiny mokyklą ji 
pradėjo lankyti M t. Carmel, Pa. 
kur tuomet gyveno jos tėvai— 
Amfrius ir Ona Služeliai. 

Tėvai neilgai gyveno Mt. Car- 
melyj—jie j>ervsikėlė į Chicago, pas- 
kui Dalzell, 111., Keeuanee, 111., 
ir Canton 111. Sykiu su jais ir 
maža Rožytė keliavo iš mokyklos 
į mokyklą. 

l'radinę mokyki;*, pagalios, už- 
baigė Cantone h pastojo j vie- 
tinę High School. Neteko 
vienok jai ir tuom laiku jos baig- 
ti. Jos motina susirgo ir jauna 
duktė turėjo eiti na-mų žiūrėti. 
Mokinosi namie, pati per save. 

Viešoji skaitykla tankiai ją matė: 
čia Rožytė praleisdavo liuosas 
valandas, tarsi, toji bitė čiulpda- 
ma apšvietos, mokslo medų. Pa- 
sveikus mamai, Roželė išlaikė eg- 
zaminą ant pradinės mokytojos 
ir netrukus pagarsėjo kaipo vie- 
na iš gabiausių mokytojų. 

Bet Rožė buvo ambitiška mer- 

gaitė—ji būtinai norėjo jgyti 
High School mokyklos di- 
plomą. Todėl, vieton naudoti 
vakacijas posilsiui. ji pati dirbo, 
norėdama užbaigti paskirtą augš- 
tesnėms mokykloms kursą. Mo- 
tina labiaus pradėjo sirguliuoti ir | 
jaunai Rožytei mokslo darbas 
buvo labai trukdomas. Pernai 
motina mirė Po penkių metų 
darbo. Rožytės svajonės paga- 
lios išsipildė: šiuosmet, su dide- 
liais pagyrimais ji jgijo High 
School diplomą. 

"Lietuvos" Redakcija nori ir 
| 

nuo savęs pasveikinti šitą jau- ( 
ną, ir darbščią tautietę. Kaip 
minėta, p-lė Služeliutė >ra čia 
gimusi lietuvaitė. Daugelis to- 

kių lietuvaičių visai suameriko- 
nėja. pamiršta savo prigimtą kal- 
bą, tankiai net jos gėdijasi. 
Mums teko matyti šios paneiės 
laišką, rašytą pusėtinai gražia ir 
taisyklinga lietuvių kalba,—gra- 
žus pavyzdys, kurį musų jaunimas 
turėtų sekti. 

Geriausi musų velijimai lydi 
šitą jauną lietuvaitę. 

Oelei "Ateities" Kritikos. 
(Pabaiga). 

Pirmame "Ateities" kritikos 
paragrafe yra dar ir daugiau pa- 
klaidų, apie kurias plačiau kalbėti 
užimtų daugiaus vietos negu ga- 
lima pašvęsti šiame laikraštyj. 
Apie jas galima čia tik paminėti. 

Visų autonomijų pamatu yra 
konstitucija, suteikta arba užgir- 
ta augštesnės centralinės val- 
džios. Tą būtinai reikia aiškiai 
turėti mintyje. Todėl viską, ką 
autonominės šalies valdžia daro, 
tai daro, pasiremdama minėta 
konstitucija, (ii tos konstitucijos 
yra nelygios- vienos suteikia la- 
bai plačias teises, kitos—siau- 
ras. Todėl ir autonomiškos salįs 
vienur turi beveik pilną nepri- 
gulmybę. (sakysim. Kanada, Au- 

stralija). kitur gi autonomiško 
krašto teisės yra visai siauros. 
Todėl tikrai smulkiai nustatyti, 
ką tokia šalis gali daryti, o ko 
negali—butų vis viena, ką at- 

spėti. kokią, vakarienę šeiminin- 
kė pagamins. Autonomija auto- 

nomijai nelygi ir reik visados ap- 
-ipažinti pirma su jos konstitu- 
cija. Todėl ir kalbėti apie tai. 
kad autonomiškas kraštas gali 
neft centralinės valdžios veto 

panaikinti, arba kad auton. kraš- 
as "sali visus įstatymus | vieti- 

nius] leisti visai savistoviai" 
reiškia tik ot taip sau kalbėti— 
patamsyj, apičiaupa. Tas pats ii 
su tvirtinimu, buk centralinė val- 
džia negalinti įvesti nei vieno 
įstatymo, kuris paliečia viduri- 
nius krašto reikalus, be auton. 

krašto seimo, ar jo žmonių, suti- 
kimo. 

Centralinė valdžia, ar valdžia, 
kuri suteikė kraštui autonomiją, 
gali padaryti, ką tik ji nori, ir 
paprastai daro (ar teisingai—tai 
jau visai kitas klausimas, bet' 

r 

męs čia kalbame ne apie teisybę, 
tik apie tai. "ar gali"). Rusija 
tą padarė su Lenkija po dviejų 
lenkmečių ir iš svetimų kraštų 
nei šuo nesulojo, nes tai, sakė, 
"Rusijos vidujinis reikalas". Ne 
tik viena Rusija, bet ir kitos vieš- 
patijos taip darė. Tą patj mėgina- 
ma daryti ir šiomis dienomis su 

Finlandija—ir, tėmykit, visai ne 
su Finlandijos seimo ar žmonių 
noru. 

Menkesnius "Ateities'-nedatek- 
lius tame paragrafe, delei stokos 
vietos, apleisim. 

2. Delei karalių ir prezidentų. 
Smulkuti "Ateities" prisikabini- 
mas. Męs aiškiai pasakėme pra- 
džioj, kad po savivalda supran- 
tame autonomiją, todėl ir "Atei- 
ties" kritika išrodo visai vaikiš- 
ka. Pagalios ji, matyt, ir pati 
neturi aiškios nuovokos, nes pir- 
mam juos paragrafe išeina, kad ir 
"ateitinė savivalda" (samouprav- 
lenije) turi savo seimą (žodį 
"seimą" męs suprantame juridi- 
niai-valstybiniai diplomatiškoj 
prasmėj). 

3. Apie ambasadorius. — Čia 
taip pat tik najivus "Ateities" 
kabinėjimasi. "Lietuvos" aiškiai 
buvo pasakyta, kad Lietuva galė- 
tų laikyti "diplomatiškus atsto- 
vus" ir pasakė, kokios rūšies tie 
atstovai bu va. Ar męs pasakėm, 
kokios rūšies diplomatiškus at- 
stovus Lietuva turėtų?. Ar "Atei- 
tis" pasakė, kokius atstovus Lie- 
tuva turėtų? To negalima pasa- 
kyti iš kalno: g?Ii buti "ministe- 
ris". gali buti šiaip įgaliotinis— 
sulyg viešpatijos kliasos. 

"Kritikuoti" gi taip. kad "pri- 
verstinai laikyti ambasadorius 
negali priversti jokios valstijos", 
reiškia vis viena, ką pasakyti: 
"Priverstinai" laikyti "Ateityj' 
zecerį negalima priversti "Atei- 
ties." 

4. Apie kariumenę, pinigus ir 
paskolas.—Visi šie dalykai, kaip 
jau buvo minėta yra nustatyti 
autonominėj konstitucijoj. Todėl 
ir kraštas gali juos turėti, ar ne- 

turėti, sulyg to, ką autonominė 
konstitucija leidžia, o ko nelei- 
džiu. Kanada, turi kariumenę. Au- 
stralija net ir karišką laivyną, 
bet Finlandija nei vieno nei kito 
neturi. 

\avatnai "Ateitis" aiškina apie 
paskolų užtraukimą. Termino 
"tiesioginiu budu" ji visgi nesu- 

prato. Tiesioginiu budu ir p. 
Rimka gali susinešti su bile as- 
menim visam pasaulyj. Gali tai 
ir miestas su miestu daryti, jei- 
gu jam duota teisė paskolas už- 
traukti. Bet autonomiškas kraš- 

tas, kaipo politiška vienutė, ne- 

gali tiesioginiu budu traktuoti, 
delei taip sakant "valstybinių" 
savo paskolų (rusiškai—gost»- 
darstvennyj inostronnyj zajom, 
angliškai—foreign loan). 

Priežastis aiški—autonomiškas 
kraštas yra priklausoma visos 
viešpatijos dalis ir 'cdel tik mi- 
nėta viešpatija gal tokį leidimą 
duoti (jis gali but: pačioj auto- 

nominėj konstitucijoj suteiktas). 

5. Apie Palanges uostą (ne 
fortą). Ir vėl ginčas,—visai juo- 
kingas. 

Klausimas buvo. ar galima ten 
uostas įtaisyti, o ne "ar apsimo- 
kėtų r" Įtaisyti galima, jeigu tik 
k: mercijinis judėjimas bus—tą ir 
pirma Lietuva pasakė. ] Petro- 
gradą per Finu įlanką yra nu- 

kastas kanalas. ir šiaip daug ir "ne 
natūralių", bet "dirbtinų" uostų. 
Upės ties Palanga nėra? Bet* ir 
ties Liepoju nėra jokios upės, 
ties Marseilles. tes Bergenu, ties 
Brestu, ties Bostonu i.r visa eile 
kitų uostų nėra jokių didesnių 
upių. o šitie uostai yra svarbus. 
Didžiausiam Xe\v Yorko uostui 
upe Hudson taipgi nekiek gelb- 
sti. 

Šitie ir panašus dalykai nėra 
vienatinės, ar svarbiausios sąly- 
gos, nuo kurių uostų svarbumas 
priklauso. 

Kitiems mažmožiams gaila ir 
vietos. 

Diskusijos yra smagus ir nau- 

dingas dalykas, bet kuomet jų 
įieškoma daugiaus parodymui 
savo menamos visažinystės ir to- 

dėl jieškoma daugiaus tuščių 
priekabėlių, negu ko kito, tai iš 
tokios "kritikos" išeina nei šis 
nei. tas: jos geriaus tiktų kaime, 
ant gatvė? "bebaikaujant", bęt 
ne laikraščio redakcijai. 



Vidl laikraščiui siunčiami rankraš- 
čiai turi butl pažymėti autoriaus pa- 
rašu ir adresu. Pasirašantieji pfl3* 

donlmals turi paduoti. Redakcijos ži- 

niai, lr savo ttkn}j( vardij. 
Redakcija pasilieka sau teisę at- 

tlunčiamug jai rankraščius trumpinti 
lr taisyti. 

Netinkamus laikrač-Mul rank/aščius 
Redakcija, pareikalauta, gražina auto- 

riui atgal Jo lėSomis. 
Roikla visada raSytl plunksna lr tik 

ant vienos popiero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Iš SLA. Seimo. -Šiuomet S. 

L.A. seime drkčiai įvyko tokių 
atsitikimų, apie kuriuos verta pa- 
kalbėti. 

Vienas iš pirmiausių atsitiki- 

mų—tai menamas konstitucijos 
laužymas. Seime buvo keletas 

ypatų, kurių delegatystė buvo 

abejotina, arba ir tiesiog konsti- 

tucijai priešinga. Vienok seimas 

juos pripažino teisuotais delega- 
tais. Tarp tokių "abejotinų' de- 

legatų buvo N'orkus iš Brook- 

lyno, Rimka iš Bostono ir iš da- 
lies Varašius iš Pittsburgo bei 

Žemaitis iš Chicago. 
Su Varašium ir Žemaičiu "bė- 

dos" negalėjo buti, nors nekurie 

socialistų laikraščiai ir nori iš 

to išpusti didelį reikalu: ir Že- 

maičio ir Varašiaus kuopos pri- 
siuntė seiman pilną delegatų 
komplctą ir sutyg kuopos narių 
skaitliaus negalima * buvo dau- 

giaus delegatų iš jų priimti. To- 

<lel Žemaičio visai nepripažinta, 
o Varašiui. kaipo Pild. Tarybos 
nariui, duota patariamasai balsas. 

Tas teisingai. 
Daug keblesnis dalykas su ki- 

tais dviem delegatais—Norkum 
ir Rimka. 

Norkus buvo keletą metu SLA. 

nariu, bet buvo išstojęs ir vel 

prisirašė tik rugsėjyj 1915 metų. 
Klausimas, ar jis gali buti le- 

gališku d "legatu? 
Konstitucija šiame reikale šiaip 

sako: 

533,—Susivienijimo Seimas su- 

sideda iš atstovi;, kuriuos kuopos 
1 prlde 'ančiai išrenka. 

§35.—Kiekvienas Susivienijimo 
narys, išbuvęs Susivienijime vie- 

nus metus, o kuopoje šešis mėne- 

sius, gali buti renkamas kuopos 
atstovu j Seimą. 

Iš to aišku, kad SLA. seimo 

delegatais gali buti tik kuopų 
atstovai; kad delegatas turi but 

išbuvęs nariu nemažiaus vienų 
metų, o kuopoje ne mažiaus šešių 
mėnesių. liet iš to nėra dar aiš- 
ku, ar toks narys turi išbūt nariu 
vienus metus iš viso, ar vienus 
metus ištisai prieš seimą. 

Seimas pripažino Norkų dele- 

gatu, Reiškia, kad seimas "iš- 

aiškino" tą konstitucijos para- 

grafą, kad delegatu gali buti 
kiekvienas, kuris yra abelnai iš- 

buvęs Susivienijime vienus me- 

tus laiko, o ne prieš pat seim^ 
Esant konstitucijai, kaip ji yra, 
Seimas turėjo pilną teisę tokią 
konstrukciją ant minėto paragrafo 
uždėt ne3 Seimas yra vienatinis 

_ konstitucijos aiškintojas. 
Norkaus delegatystė. todėl, po 

to išrodė teisuota. Bet pasiro- 
dė, kad vėliaus seimas kaip sykis 
išaiškino, ir nustatė, kad ateityj 
delegatu gali Imti tik tas, kuri§ 
išbuvo nariu vienus ištisus me- 

tus prieš Seimą. Seimas tokiu 
būdu laike to paties seimo 
davė dvi priešingas viena kitai 

"konstrukcijas." 
Nors seimas, kaip kas ten pa- 

sakė, "gali daryti viską", bet gali 
daryti liogiškai. Gi viršminėtame 
atsitikime liogikos visai nema- 

tyti. 
Dar keistesnis dalykas su Rim- 

kos delegatyste, kuri taipgi pri- 
pažinta. Jo deleg'itystei pripa- 
žinti nebuvo jau i ei jokio "išsi- 
aiškinimo". Konsti ucijoj aiškiai 

pasakyta, kad delegatas privalo 
išbūti kuopoj nemažiau šešių mė- 

nesiu. Rimka, kiek žinoma, pri- 
imtas Bostono kuopon tik gegu- 
žio mėnesyj š. m. Jis pripažin- 
ta seime delegatu nuo "pavieniu' 
narių"—dalykas, kurio visai nėra 
nei konstitucijoj, nei niekados 
dar pe; 30 metų SLA. neprakti- 
kuota. 

Panašiai aiškus laužymas SLA. 
konstitucijos yra blogas pavyz- 
dys, pavojingas precendentas ir 
menkas apsirokavimas. 

I)r. Šliupas buk išsireiškęs, kad 
Sei mas yra augščiausia įstaiga ir 

1 

..... i todėl Kali padaryti, kaip jis nori. 
(Tas teisybė, bet tik iš dalies. 
I 

Konstitucija nėra pirštinaitė, 
[kurią galima butų mainyti kas 
i savaitė, aįba ir kasdieną (kaip 
šis seimas neapgalvotai padarė). 
Pataisymus galima padaryti, ir 

pati konstitucija nurodo budus: 
§111 sako, kad taisymu sumany- 
mai priklauso k'ikvienai kuopai 
ir nariui, o §112 parodo, kad pa- 
taisymų negalima padaryti be 
konstitucijos komisijos. 

Bet svarbiausias yra §113. ku- 
,ris skamba sekančiai: 

§113.—Nauja ar pataisyta Kon- 
stitu'.-'jii bus vykinama gyveni- 
man nuo 1 dionos Sausio po tam 

seimui, kuris priims Konstituciją 
ar jos pataisymus. 

1 aigi ir padarytos permainos 
'lėlei p. Norkaus, ar p. Rimkos 
delegatystės gali įeiti j galy tik 
nito i d. sausio 1917 m. Aišku, 
kaip diena, kad jie jokiu budu 
negalėjo Imti dabar delegatais 
(p. Norkus legališkai negalėjo 
būti delegatu nuo to laiko, kada 
Seimas antru sykiu išaiškino pra- 
s m V §35*to). Seimas juodu, ypač 
Rimka (nors socialistai apie j j 
"v isai nekalba, užsipuldami tik 
art N'orkaus, kuris šiame atsi- 
f.kime turi daugiaus legalių tei- 
siu) pripažino delegatais be jo- 
kio legalio pamato ir priešingai 
aiikiam konstitucijos padavadi- 
jimui. Maža to, net ir pripaži- 
nus jų delegaturą, visgi jie pasi- 
licl'a "po šešėliu". Tuom tarpu 
vienas iŠ jų (Norkus) renkamas 
sekretorium, antras (Rimka) 
svarbiausion rezoliucijų komisi- 
jon. Socialistų laikraščiai prane- 
ša, net apie Rimkos partiją sei- 
me, ("Laisvė"). 

Visuomet męs turėdavome pa- 
garbą linkui Seimų. Turime 
ją ir dabar. Nežiūrint to viso, 
mums išrodo, kad panašiai neap- 
galvoto ir lengvo žingsnio nėra 

padaręs dar nei vienas SLA. Sei- 
mas—bent nutris žinomas sei- 
mas. Velytina, kad panaši klai- 
da niekados neatsrkartotų, nes 

tai yra labai pavojingas žingsnis 
—žingsnis, kuris tankiaus atkar- 

tojamas, gali privesti prie ap- 
verktinų pasekmių^ Seimo prie- 
dermė yra duoti pavyzdį, ko'p 
kiekvienas privalo gerbti ir pil- 
dyti įstatymus musų pačių pa- 

darytus. Pereitas seimas davė 

kaip tik priešingą pavyzdį. 
Čia paliestos ypatos—yra 

menkas dalykas. Svarbus yra 

principas. O prieš principą Sei- 

mas, be abejonės, prasižengė. 
Męs pratinamės, ar neva turime 

pratintis, prie parlamentarizmo; 
gi seimas davė mums pavyždį 
"revoliucijos" ar "anarchijos", 
šiurkščiai nubraukdamas organi- 
zacijos konstituciją. 

Tikėkimės, kad tas buvo pir- 
mu ir paskutiniu sykiu. 

"Nesukalbamas politikierius.'' 
Takios nuomonės apie p. Bulo- 
tą yra "Katalikas," kuris iki šio- 
lei mėgino būti bešališku sulyg 
šito musų "svečio." 

Pirmesnieji "svečiai," buvusie 
ramiai ir amerikiečių visuome- 
nės milžiniška diduma, todėl, 
Amerikoj, atlikdavo savo misijas 
priimdavo juos "su išskėstomis 
rankomis." Bet p. Bulota, sako 
"Katalikas," privirė tarp Ameri- 
kos lietuvių tik košės. Kokia 
nauda bus amerikiečiams iš p. 
Fiulotos misijos? "Katalikas" 
mano sekančiai: 

Iš p. Bulotos bus sužinota dau- 
glaus tai, ką. mano apie savo 

"priešus" ambiti.škas ir nesukal- 
bamas politikierius, žinoma, pa 
sisekimo tokia taktikas neturės. 
Vienok amerikiečiams skaudu yra 
tokius dalykus girdėti iš lupų 
apšviesto vyro—advokato tuom 
laiku, kuomet ne neapykantą, bet 
savo brolių meilę reikėtų apašta- 
lauti. 

Ištikro, amerikiečiams gaila, 
kad p. Bulota, savo ambicijos ve- 

damas, arba kieno nors klaidingai 
informuojamas, pradėjo eiti ke- 
liu, kuris prie nieko gero prive- 
sti, musų manymu, negali. Ir 
nustodami vilties, mę3 iki pat 
paskutinės valandos visgi karštai 
tikėjomės taktingo, rinito, gar- 
bingo veikimo, kuris priderėtų. 
Lietuvos Demokratų partijos ly- 
deriui. Ant nelaimės, visi žen- 
klai rodo i tai, kad vieton tokio 

veikimo, mes susilaukėme anar- 

chijos sėjimo. 
Gailą, tikrai ir airdingai gai- 

la !..« 

NUO REDAKCIJOS. 
De'ei daugumo žinių iš Seimu, 

priversti esame trumpinti, arba 
ir visai apleisti kitus laikraščio 
skyrius. 

Iš Sandarieji] Posėdžiu. 
! Šiuosmet, apart SLA. ir TMD. 
Seimų, l'ittsbnrge atsibuvo dar 
Amerikos Lietuviu Tautinės 
Sandaros posėdžiai. 

Tautinė Sandara, užsimezgusi 
pernai Philadelpbijos suvažiavi- 
me, dar neužbaigė organizuotis 
ir šisai suvažiavimas Pittsburge 
buvo sukviestas pasikalbėjimui 
apie įvairius Sandaros vidujinius 
reikalus. 

Kadangi šisai posėdis buvo 
kviestas greituoju ir kadangi pats 
Sandaros prezidentas, p. R. Ka- 
ruža, yra dabar išvažiavus Furo- 
pon,_ tai šis Pittsburginis suva- 

žiavimas turėjo formą greičiaus 
privatinio pasikalbėjimo, negu 
formališkos sesijos. 

Susirinkusieji posėdi n sanda- 
riečiai taip ir pabriežė, kad jų 
pasikalbėjimas bus tik patarimų, 
o ne nutarimų formoje. 

Posėdis atsibuvo Fort Pitt ho- 

tclyj, birželio 4 d. 

Posėdyje dalyvavo šie įvairių 
kuopų atstovai: 

Atstovų Surašas: 
K p. 1, Brooklyn, N. Y.: P. 

Norkus, J. Ltitkauskas. J. Lau- 
čiškis,, A. Ramanauskas, Ona 
Karaliūtė ir A. M. Martus. 

Kp. 5, Baltimore, Md.: P. 
Lazauskas, ir F. česna. 

Kp. 7, Boston, Mass.: J. Dra- 
gašius ir A. Rimka. 

Kp. io, Ne\v llavcn, Conn.: 
M. J. Vokietaitis, J. Skritulskas 
ir J. Mikalauskas. 

Kp. u, VVaterbury, Conn.: A.. 
Povilaika, J. Žemantauskas. 

Kp. 14, Rockford, 111.: Vr. S. 
Joku'bynas. 

Kp. 16, VVorcester, Mass.: M. 
Šalčius. 

Kp. 22, Scranton. Pa.: Dr. J. 
Šliupas ir T. Paukštis. 

Kp. 25, Chicago, 111.: B. Len- 

kauskas, J. Pajauskas, F. P. 
Bradchulis, M. Radzevičiūtė, Dr. 
K. Drangelis, Dr. Ą. Zimon- 
tas ir Dr. A. L. Graičunas. 

Kp. 26, Chicago, 111.: A. J. 
Bieržinskas, A. B. Žemaitis ir 
F. R. Stržyneckis. 

Philadelphia, Pa.: F. Karuža 

(prezidento brolis). 
Apart įgaliotų delegatų, pribu- 

vo sekantieji svečiai: 
V. K. Račkauskas, A. B. Stri- 

maitis, Kl. Jurgelionis, ip-tė F. 
Botyriutė, St. Gegužis, A. Sleso- 
runas, J. Špokas, p-ni C. A. Gar- 
mus, p-ni Bulotienė, p-ni Žemai- 
tė ir St. Bujanauskas. 

Vice-pirmininkas J. Lutkaus- 
kas trumpa prakalba atidarė po- 
sėdį 1135 po pietų. 

Visiems sandariečiams, kurie 
neturi mandatų, suteikta spren- 
džiamasis balsas, o svečiams pa- 
tariamasis balsas. 

Vedimui posėdžio pirmininku 
išrinkta Dr. A. Zimontas, iš Chi- 

cago, 111., o sekretoriumi p. P. 
Norkus, iš Brooklyn, N. Y. 

Pradėjus posėdį, pirmiausiai 
skaityta patarimai iš įvairių San- 
daros kuopų, bet pasirodžius 
jiems nesutvarkytais, pirminin- 
kas paskiria komisiją jų sutvar- 

kymui. Komisijon ineina: J. Jo- 
kubynas, iš Rockford, 111. ir J. 
Strzyneckis, iš Chicagot 111. 

Partija ar Federacija. 
Lutkauskas sako, kad Sanda- 

ra, butų pastatyta ant atskirti 

draugijų federacijos pamatų; kad 
Sandaron butų priimamos visos 
draugijos, jeigu jos sutiks elgtis 
sulyg Sandaros principų. 

Bradchulis įneša, kad Sendara 

butų tvarkoma, kaipo federacija. 
Lutkauskas sako, kad visos 

draugijos, nežiūrint jų pažiūrų, 
galėtų tapti Sandaros kuopomis 
arba nariais, jeigu jos sutiks 
veikti išvien nekuriuose svarbiuo- 
se, lietuvių tautos reikaluose, sulyg 
Sandaros principų. 

Šliupas pataria neimti draugi- 
jų įvairių sriovių į Sandarą, bet 

padaryti ją politiškai kulturine 

partija. 
Rimka duoda šiokį įnešimą: 

"Konferencija pripažįsta, kad A. 
L. T. Sandara butų politikiniai— 
kulturine organižacija, paremta 
ant federacijos pamatų." įneši- 
mas priimtas vienbalsiai. 

Liaudininkai. 
Norkus skaito. Sąndaros rašt. 

[f. O. Sirvydo, pranešimą u 

DELEGATAI SLA. SEIMO, LAIKYTO PITTSBURGE. 

'Vien. Liet." apie tai]) va- 

dinamus "liaudininkus," t. y. p. 
Rimkos pasekėjus, kurie apreiš- 
kė tūla skirtumą nuo visų kitų 
sandariečių. 

Šliupas aiškina, kad "liaudinin- 
kai" ir "demokratai" turi vienodą 
reikšmę, tik vienas yra iš gre- 
kiškos, o kitos iš lietuvių kalbos 
paimtas. 

Ramanauskus mano, kati klau- 
simas apie "liaudininkus" butų už- 
baigtas, idant nekiltų nesusiprati- 
mai pačios organizacijos viduryje. 

Rimka aiškina, kad kaltinimai, 
jam užmetami dėlei liaudininkų, 
esą neteisingi. 

Lutkauskas jneša, kad diskusi- 
jos apie klausimą kaslink liaudi- 
ninkų butų uždarytos. Balsavi- 
mas delegatų atmetė klausimą. 
Nubalsuota visai nesvarstyti klau- 
simo. 

Patarimai prie konstitucijos 
projekto. 

Toliaus eina keletas sumanymu 
■caslink p£tais\ mo Sandaros kon- 
stitucijos platformos. Tarp kitko, 
tą projekto vietą, kuri skambėjo, 
kad "įųęs tautininkai-demokratai, 
gerbdami kiekvieną tikėjimą, iš- 
reiškiame visiems tikėjimams ir 
sąžinės įsitikinimams tolerantišku- 
mą, Dr. Šliupas pataria pataisyt, 
išmetant rš jo žodžius "gerbdami 
kiekvieną tikėjimą." Dr. Šliupas 
nurodinėja, kad esą męs "jokio ti- 
kėjimo nei gerbiame, nei neger- 
biame—męs vien toleruojame." 
Susirinkimas užbraukia tuos žo 
ižius. 

Dr. Šliupo aiškinimas pamatė 
turi teisybės: išsireiškimas "gerb- 
iami kiekvieną tikėjimą" yra per- 
liuosas, nes gali buti ir yra "tikė- 
jimų" visai negerbtinų (pav. mor- 

monų, skapų ir panašios sektos). 
Dr. Šliupo, kaipo žinomo laisva- 
manio, išsireiškimas vienok gali 
buti iš šalies suprastas kitaip ir be- 

reikalingai gali kam nors duoti 

nepamatuotą priekabę prie tauti- 
ninkų. 

Po to seka dar keletas patari- 
mų, iš kurių pažymėtinas labjau- 
>iai tas, kad Sandara pasirūpintų 
sadaryti korporaciją, geibstančią 
atbuda vojimui karės sunaikintos 
Lietuvos (sulyg pirmesnio Karu- 
žos sumanymo). Šitą klausimą 
patariama gyviau pakelti per laik- 
raščius ir susižinoti su Europos 
Komitetu. 

Jokubynas pataria, kad "čar- 
ter'is" būtinai butų išgautas iki 
Seimui. Nubalsuota vienbalsiai. 

u-ta kp. pataria padaryti lietu- 
viškas vėliavukes ii pardavinėti 
jas Sandaros naudai. 

Dr. Drangelis pataria padaryti 
vėliavą su žirgvaikiu ant raudono 
lauko ir raidėmis A. L. T. S: 

Nutariama vienbalsiai daryti 
vėliavas. ; 

Karaliūtė pataria padaryti lie- 
tuviškų vėliavų su žirgvaikiu ant 

raudono lauko su raidėmis A. L 
T. S. ir * be raidžių. 

Vėliavų reikalu privalo rūpintis 
Valdyba, i 

Lutkauskas ..pataria leisti raštus, 
suristus 9it autonomijos reikalu. 

Šliupas sako, kad galima leisti 
raštus by kurioj kalboj. 

Drangelis ir' Ramanauskas tą 
patj. iv; '' 

y 

Organų Klausimas. 

Graičunas sako, kad straipsniai, 
paliečiantį Sandarą, turėtų but 
:enzuruojami pirm tilpimo organe, 
nesa, pavyzdžiui, "Ateitis" talpina 
straipsnius tiesiog neprick\nkius 
Sandarai ir jos kuopoms. 

Kalbama apie nesusipratimus 
dėlei nekuriu straipsnių, tilpusiu 
"Ateityj." 

Rimka apreiškia, kad Sandara, 
es-į, "Ateities" neleidžia ir ji aetu- 

ri tiesos taisyti jokių straipsnių, 
joje telpančių. 

Lutkauskas aiškina, kad jeigu 
kas nors kokiame klausime pada- 
rytų klaida, tai tas klaidas reikė- 
tų atitaisyti. Kad organai visi 
laikytųsi vienodumo. 

Šliupo nuomonė yra, kad kritika 
buvo, yra ir turi buti, nes ji yra 
reikalinga. Be kritikos nieko ne- 

galima padaryti. 
Ramanauskas prie to patėmija, 

kad, ištikro kritika yra reikalinga 
ir prieš ją niekas neprotestuoja, 
bet ji turi buti, išreikšta sąžinin- 
gai. Pavyzdžiui, neprivalo buti 
bereikalingų užsipuolimų ant Cen- 
tro Valdybos,- kaip kad tankiai 
buva "Ateityj." 

! Šliupas sako, kad laikraščiai 
privalo turėti žodžio laisvę. Nie- 
kas negali kištis į laikraščio rei- 
kalus. (Daktaras truputį klysta: 
niekas neturi teisės kištis—tas 
teisybė, bet organas turi truputį 
kitokias priedermes negu pri v etiš- 
ki laikraščiai. Organas išreiškia 
organizacijos, valdybos oficialę 
nuomonę ir todėl organu negali 
vadintis toks laikraštis, kuris tos 
nuomonės neišreiškia. 

Ką organas sako—tą menamai 
sako Valdyba, oficialiai organiza- 
cijos atstovai. Tas jau yra žino- 
mas ir aiškus dalykas. Iš to iš- 
eina, kad viską, ką "Ateitis" iki 
šiolei rašė—yra Sandaros Valdy- 
bos nuomonė. "Ateitis" visai 
šiurkščiu bud u ne tik "kritikavo", 
bet barė ir bara Sandaros prezi- 
dentą. Bet "Ateitis" yra organas, 
išreiškia Valdybos nuomonę. Va- 
dinas, valdyba pati save bara. 
Toks dalykų stovis—perdidclis 
nonsensas. Laikraštis, kuris nesu- 
tinka su valdybos ir didžiumos 
nuomone, visųpirmiausiai privalo 
nuo organavimo atsisakyti. To 
pati liogika ir padorumas reika- 
lauja. Kitaip Centras turi ne tik 
•teisę "kištis,"—bet jo pareiga yra 
"kištis," kad tokį "nenormalį"- 
padėjimą prašalinus. 

Reik manyti, kad Dr. Šliupas 
nenorėjo visai svarstyti tokio 
klausimo, nes jis, vis viena, gali 
but išrištas tik reguliariškame sei- 
me ir todėl panašiai kalbėjo, kad 
nuo to klausimo nusikračius. 
Red.). 

Draugelis kalba, kad organai 
butų Centro Valdybos prižiūrimi. | 
Šliupas sako, kad organas nebūtų 
toliaus svarstomas; kad atmesti. 

Rimka aiškina, kad esą buvo 
kilę nesusipratimai tik dėlei p. R. 
Karužos pasielgimų. 

Nubalsuota 12 prieš 7, kad raštai 
butų Centro Valdybos prižiūrimi. 

Draugelis pataria neleisti dele- 
gatui kalbėti daugiau kaip 2 kar- 
tu viename klausime ir nedaugiau 
2 minutų. 

Lutkauskas sako, kad yra rei- 
kalinga išrinkti komisiją, kuri nu- 

eitu j S. L. A. ir T. M. D. seimus 
ir paaiškintu apie Autonomijos 
Fondą. 

Diskutuojamas klausimas. 
Graičunas įneša, kad uždaryti 

diskusijas klausime komisijos į 
S. L. A. ir T. M. D. Seimus : 
Vienbalsiai nutarta kreiptis j sei- 
mus su klausimu kaslink Autono- 
mijos Fondo. 

Šliupas duoda įnešimą išrinkti 
komisiją iš 3 narių, kad nuėjus ir 

paaiškinus apie dalyką. Komisija 
susideda iš J. Lutkausko, M. Šal- 
čiaus ir Dr. Drangelio. 

Draugelis įneša, kad komisija 
pasirūpintų susižinoti su kitomis 
draugijomis, idant paaiškinus apie 
Autonomiją, kad galėjus daugiau 
aukų surinkti tam tikslui. 

(Toliaus bus)4 

SLA. SEIMAS. 
Suvažiavus delegatams Pitts- 

burgan, panedėlyje. birželio 5 d., 
delegatai renkasi Seiminėn sve- 
tainėn prie 18-tos ir Carson st. 

(Lenkų svetainė) ir sėdasi dar- 
ban. 

Pirma sesija prasideda Seimo 
atidarymu, ką atlieka p. Pranas 
Živatkauskas. SLA. prezidentas, 
lygiai 10 vai. 5 m. ryte. Prezi- 
dentas Živatkauskas prie tos pro- 
gos pasako trumpą, tokiam mo- 
mentui tinkamą, prakalbą. Tarp 
kit4co, jis praneša, kad nuo pas- 
kutinio SLA. Seimo, laikyto du 
metu atgal \Yaterbury. Conn., 
prie SLA. esą prisirašė (>,000 
naujų narių. 

Jam užbaigus, pradedame rink- 
ti jvairias komisijas, reikalingas 
seimo tvarkymui. Pirmiausiai— 
mandatų komisija peržiūrėjimui 
legališkumo delegatų įgaliojimų. 
Šiton mandatų komisijon išren- 
kama: J. Liutkauskas, V. Karu- 
ža ir P. A. Dėdynas. 

Ženklelių prisegimui paskirta 
F. Botvriutė ir K. Gilbaitienė. 

Prasideda delegatų mandatų 
skaitymas ir jų užtvirtinimas. 

Tuojaus kįla klausimas apie 
atstovystę nuo 40-tos kp. iš Pitt- 
sburg. Pa. Nutarta priimti Vir- 
bicką, kaipo delegatą iš tos kuo- 
pos. 

Ponia Giraitienė pripažinta de- 
legate iš 2o8-tos kp. Chicago, 
111., vieton R. Šlikienės, pir'miaus 
išrinktos kuopoje, bet negalėju- 
sios pribūti. P-nia (iiraitienė 
buvo išrinkta kuopos extra susi- 
rinkime. 

Priimta ponią Kupstienę, dele- 
gatę iš Shenandoah, Pa. Paliu- 
dijimas jai vėliau išsiųstas. 

Kjlą klausimas apie I1. Nor- 
kaus delegatystę iš 213 kp. P. 
Norkus įsirašė j Sus. rugsėjo 1 

d. 1915 m. Pirm to buvo narių 
apie. 4 metus, bet tulą laiką bu- 
vo pasitraukęs iš Susivienijimo. 
Tapo pripažintas delegatu dides- 
niu skaitlium balsų. 

Rimka pripažintas delegatu 
"pavienių narių" iš Boston, 
Mass. 

Su šiais pataisymais surašas 
delegatų, tilpusis pereitame "Lie- 
tuvos" numeryje, yra teisingas, 
išskyrus tik Jurgį Andrius] iš 
Herminie, Pa., kuris nepribuvo 
ir vieną naują delegatą iš Court- 
ney. Pa. kuopos—Joną Lat j. 

Bieržinskis įneša, kad duotų. 
Žemaičiui, kaipo senam S. L. A. 
nariui, patariamaji balsą. Že- 
maitis yra atvykęs delegatu, į' 
TMD. Seimą. Atmesta 36 hal- 
sais prieš 17, nes jo kuopa yra 
prisiuntusi pilną kompletą dele- 
gatų. 

Varašius klausia, koki balsą 
jis turės. Nutarta duoti jam 
patariamąjį balsą. 

Delegatų viso 84. 

Prezidiumo Rinkimas. 

Pirmininko vietai nominuota 
St. Gegužį, Dr. Zimontą, F. Ži- 
vatkauską, B. K. Kondratavičių, 
Dr. Drangelį ir Lekavičių. 

Dr. Šliupas įneša, kad vienbal- 
siai išrinkti St. Gegužį seimo ve- 

dėju. Vienas balsas yra priešin- 
gas. 

Kandidatais į Seimo vice-pir- 
niininkus yra: B. K. Kondrata- 
vičius, Dr. Zimontas ir Dr. 

Draugelis. Balsų gavo: Kon- 
dratavičius—31. Dr. A. Zimon- 
tas—34 ir Dr. K. Drangelis—14. 

Vice-pirmininku liekasi išrink- 
tas Dr. A. Zimontas. 

Raštininko vietai Seimo kan- 
didatais yra: P. Norkus, Pač- 
kauskas ir J. Mažiukna. 

Balsų gavo: P. Norkus—43, 
Račkauskas—23 ir J. Mažiukna 
12. 

Nutarta kad sekretorius pats 
pasiskirs sau pagelbininką, kaip ir pereitame seime. Pagelbinin- 
ku pasiskiria V. S. Jokubyną. iš 
Rockford, 111. 

Toliaus renkama įvairios Sei- 
mo komisijos. \ Presos Komi- 
sini. Dr. J. Baltrušaitienė, V. 
Karuža ir F. Kemėžiutė. 

Laiškų skaitymo komisija: 
Račkauskas ir R. Adžkauskas. 
įnešimų Sutaisymo Komisija: B. K. Kondratavičius, J. Lut- 

kauskas ir Kamarauskas. 
Skundu Komisija: Lekavičius, Dr. Draugelis ir adv. F. P. Bra- 

čulis. 

Finansų Komisija: J. Mažiuk- 
na, F. Strzyneckis ir Ona Ka- 
raliūtė. 

Rezoliucijų Komisija: Dr. 
Šliupas, A. Rimka ir F. Živat- 
kauskas. 

Račkauskas, kaipo "Tėvynės" 
redaktorius, duoda įnešimą, kad 
protokolai nuo sesijų butų per- duoti jam, idant jis galėtų juos 
pasiųsti "Tėvynei." Priimta. 

Pirma Sesija uždaryta 1.20 po piet. 

SESIJA II. 

Atidaryta 3.05 po pietų. 
Delegatų vardašauskis. 
Naujai išrinktą Seimo vedėją, 

p. Stasj Gegužį, palydima iki es- 
trados. Jis užima Seimo prezi- 
dento vietą. 

Po užėmimui vietos, p. Gegu- žis ačiuoja Susivienijimo Lietu- 
vių Amerikoj nariams už dvigu- 
bą. jam suteiktą, garbę: už išrin- 
kimą jo centraliniu SLA. prezi- 
dentu sekantiems 2 metams ir 
už išrinkimą jo šio Seimo vedė- 
ju. Tarp kit-ko jis sako šitaip: Bus sunkus darbas, bet steng- 
siuos atlikti kuogeriausiai. Tu- 
rėsime gana svarbių reikalų, bet 
kuomet svarstysim, tai svarsty- 
kime šaltai, ir tvarkingai, kad 
Susivienijimas butų pavyzdžiu it 
kitoms organizacijoms, kad vie- 
nas kitą neužgauliotume, neuž- 
piktintume. Stengkimės pildyti 
savo, kaipo delegatų, priedermes 
atsakančiai, idant butume ger- 
biami visų, o ypatingai tų, kurie 
mus čia pasiunčia. 

uar kartą ačittoja už jam su- 
teiktą garbę. 

Seimo raštininkas, p. P. Nor- 
kus, užima savo vietą. 

Strimaitis skaito raportą nuo 

praeito 28-to Seimo, nuo 3:05 iki 
4:55. Nutarta neskaityti įvairiu 
komisijų raportų iš praeito 
seimo. 

Pertrauka 10 min. 
Lietuvių Mokslo Draugija iš 

Pittsburg, Pa. prisiunčia 3 pui- 
kius bukietus pinavijų su para- 
šu : "Dovana nuo Lietuvių Mok- 
slo Draugijos." 

Pirm. Gegužis ištaria aukauto- 
jams, ačiu visų delegatų vardu. 

Centro Valdybos Raportai. 
F. Živatkausko, pirmininko, ra- 

portas priimtas. Čia padaryta 
patėmijimas, kad raštininko ra- 

porte neskambėtų kuopų nume- 

riai, bet kad delegatai iš Massa- 
cliusetts. yra siunčiami tik pa- 
vienių narių. 

Laiškai—Linkėjimai. 
ioTi-ta kp. iš San Krąncisctf 

urisiunčia pasveikinimą Seimui. 



ioi-ma kp. i^-Paterson, X. J. 
prisiunčia linkėjimus ir $5-°° 
Prieglaudos N'amo Končiui. 

177-ta kp. iš Mihvaukee, \\ is. 
—linkėjimai ir $1.35 Liet. Gelb. 
ir Autonomijos K. pusiau. 

Ka/.emėkas iš VVaterbury, 
Cotm.—linkėjimus ir $'5-°° 
($10.00 Gelbėjimo Fondui ir 

$5.00 Autonomijos Fondui). 
SVorcester, Mass. (280 nariu 

noti legališko gyvenimo). $11.00 
Priegtaud >s Namui. Pasirašo 
Komitetas likviduotos kuopos. 

Rsperantistų lietuvių ir lenku 
ratelis iŠ Philadelphta, Pa. per 
Yidikauską sveikina seimą. 

Podžiunas ir Vaškevičius var- 

de 2<) \'yčiii kuopos—linkėjimai. 
\'iso aukų $32.35. 

Sesija užsidaro (>:oo po piet. 

UTARNINKO RYTE. 

Apie 9:20 fotografistas Petrai- 
tis nuėmė paveikslus Seimo de- 
legatų. 

SESIJA III. 
Pirm. St. Gegužis atidaro se- 

sijft 9-45 ryte. 
Delegatų vardašaukis. 
P. Norkus skaito protokolu i.s 

I Sesijos. Priimtas su keletu 
pataisymu. 

Račkauskas pastebi, kad jis 
nėra reporteriu, kaip protokole 
pažymėta, bet "Tėvynės" redak- 
torius. 

Rimka taipgi pastebi, kad jis 
nėra reporteriu nuo '"Ateities," 
—M. Šalčius yra "Ateities" re- 

porteriu. 
Uradchulis pataria priimti pro- 

tokolu su pataisymais. 
Centro Raštininko, p. Strimai- 

čio, raportas priimtas, o jame 
paduoti Susivienijimui patarimai 
peiduoti Įnešimų Komisijom 

Paukštis, Centro Kasierius. iš- 
duoda raportu. Raportas priim- 
tas. 

Telegramų ir Laiškų Skaity- 
mas- 

Telegramas su pasveikinimu 
nuo P. Kibarto, prc2idento II 
SLA. Apskričio iš Chicago, 111. 

Telegramas nuo B. K; Balučio 
ir "Lietuvos" Redakcijos iš Chi- 
cago, III. 

Telegramas nuo A. j. Barch- 
feld (kongresmano) iš Pittsburg, 
Ta. 

Nuo Antrojo Apskričio iš Chi- 
cago, III. 

Nuo laikraščio # "Kataliko," 
Chicago, III. 

Laiškai: 
Nuo "Tėvynės" žecerių ir dar- 

bininkų iš N. Y., N. Y. ir auka 
$3.00, skiriama sulyg seimo nuo- 

žiuros. 
Nuo 100 kp. iš Racine, Wis., 

su $5.00 auka. 
A. L. Reikus iš Philadelphia, 

Pa. su $1.00, auka moksleivių 
fondam 

SLA. 90-ta kp., Bridgevillc, 
Pa. 

Nuo Petro Sarpaliaus su šei- 
myna iš YVanamie, Pa. Auka 
$5.00 moksleivių fondan. 

246 kp. Plymouth, Pa. Auka 
$5.00 nukentėjusiems nuo karės. 

72 kp. l'orcst City. Pa. Auka 
$5.00 Prieglaudos Namui. 

SLA. 29-ta kp. iš Chicago, III. 
Nuo Sventakuprių Partijos, 

numerio 0,0001 kuopos, Brook- 
lyn, N. Y. Auka $15 02 Autono- 
mijos Fondui. 

211 kp. iš Mahanoy City, Pa. 
Auka $3.25 nukentėjusiems nuo 

karės. 
Viso aukų su linkėjimais 

-$42.25. 
Nutartus sekančiu sesiją pra- 

dėti 2 :oo po piet, šita sesija tapo 
uždaryta 12:05. 

SESIJA IV. 
Atidaryta 2:00 po piet. 
Delegatų vardašaukis. 
I)r. Kvotėjo raportas išduotas. 

Iš dartaro-kvotėjo raporto pasi- 
rodo, kad 25c/o įatojančių SLA. 
naujų narių nemoka rašyti ir 
25% negeria svaiginčiij gėrimų. 

Iždo (ilobėjų raportas išduo- 
tas per R. Yarašių. Priimtas. 

Knygų Peržiūrėjimo Komisi- 
jos raportą išdavė p. Adžkau- 
skas. Priimtas. 

Kontrolės Komisijos narys, M. 
J. Vokietaitis, išduodu raportą. 

'Jis pataria turėti kontrolės ko- 
misiją arčiau Pildomosios Tary- 
bos. 

Labdarybės komisijos rapor- 
tas išduotas. Priimtas. 

Apšvietos Komisijos raportą 
išduoda l)r. Šliupas žodžiu. 

Strimaitis pa t ėm i ja, kad perei- 
tame seime nutarta priduoti ra- 

portus raštu. 
šliupas pasiprašo iki seredos 

sesijos du ti laiko surašyti. 
Po to seka visa eilė kitu ra- 

portu nuo: Finansų komisijos, 
Prieglaudos Xamo Komisijos, 
imigrantų Komisijos, Kankinių 
K misijos. " Tėvynės" redakto- 
riaus, p. Račkausko, raportas. 

Ramanauskas kalba apie "Tė- 
.\ytuV taktika. 

Laiškai su Linkėjimais. 
Laiškas nuo Pittsburgo majo- 

ro, p. J. G. Armstrong. 
Xuo 18() kp. • is Tacoma, YVash. 

242 kp. iš 'iary, Ind. Aukų 
$5-50. 

Prieglaudos Namui. 
139 kp. iš Cliicago, 111. Au- 

kų $20.00. 
Prieglaudos N'amui. 

Nuo p-lės M. Kašiubiutės iš 
Cliicago, 111. Aukų $1.00 Prie- 
glaudos Namui. 

" \uo S. Bagusko, Pittsburg, 
Pa. Auka $5.00 Prieglaudos 
Namui. 

I. (lalitiaitis iš Baltimore, 
Md. Aukų $8.00 pusiau L. G. ir 
A. Fondams. 

Po pertraukos, delegatai (so- 
cialis.ai ir dalis kitų neužganė- 
dintų") paduoda seimui rezoliuvi- 
ją prieš P. Norkaus delegatyStę, 
kuri. sulyg jų unomonės, esanti 
nelegalė. 

'Drangelis sako, kad reikia per- 
duoti rezoliuciją Skundų Komi- 
sijai. 

Baltrušaitienė pataria prisilai- 
kyti konstitucijos. 

Nutarta šitą įnešimą (rezoliu- 
ciją) atmesti. 

Račkauskas sako, jog reikia 
padaryti ant visuomet kokį nors 

pataisymą, kad toki dalykai neat- 

sitiktų. 
Šliupas prirodinėja, kad rezo- 

tiucija pati save išjuokia," nes 

visi delegatai, pasirašiusieji po 
rezoliucija, dalyvavo svarstyme 
ir balsavime kaslink p. Norkaus 
delegatystės. 

Slesorunas sako, kad galima 
tokiu budu daužyti ir kitus kon- 
stitucijos paragrafus. 

Martus sako, kad jis palaiko 
Šliupo kalbą. 

Tuomi ir užsibaigia Norkaus 
incidentas. 

P.radcbulis skaito Įstatymu 
Komisijos Raportą. 

Žemantauskas sako, kad reikė- 
tų priimti ir perduoti {nešimų 
Komisijai. Tą paremia Kondra- 
tavičius. 

Rimka duoda įnešimą, kad pri- 
imti raportą, nutarus rekomen- 

dacijas perduoti Įnešimų Komi- 
sijai ir jas svarstyti, kuomet bus 
prieita prie svarstymo konstitu- 

cijos punktų. Įnešimas priimtas. 

Svarstymas kaslink ligonių. 
J. Kudirkos klausimas kaslink 

pašelpos. Paskirta komisija, su- 

sidedanti iš Dr. Šliupo, Dr. Bal- 
trušaitienės ir adv. Braciulio, 
peržiūrėti dokumentus, surištus 
su šiuo ligoniu ir jo liga. 

Pr. Šimkus paliuositotas nuo su- 

spendavimo, bet jam neišmoka- 
ma pašelpa. 

Pr. Urbonas,—Skundas, kad jis 
įsirašė, būdamas nesveiku. Įneš- 
ta, ir patvirtinta, kad jis butų 
prašalinti s ir SLA. 

J. Rakauskui iš Philadelphija, 
Pa., nutarta neišmokėti pašelpos. 

Sesija uždaryta 5 40 po piet. 

SESIJA V. 

Seimo pirmininkas atidaro V 
sesiją 9:10 ryte. 

Delegatų vardašaukis. 
Skaityta protokolai III ir IV 

Sesijų. Priimti be jokių pataisy- 
mų. 
Klausimai sulaikytos i-ašelpos. 
Onos Junevičiutės ligos pašelpą 

nutarta išmokėti jos globėjams, 
kaip tik jie bus surasti. 

Jono Černiaus reikale iš 14-tos 
kp. kalbama. 

KraČiulis įneša, kad apsaugos 
mokestįs butų sugrąžintos, o visos 
kitos mokest|s pasiliktų ižde, pa- 
dengimui lėšų, surištų su tuo rei- 
kalu. Nutaita pasiūlyti propozicija, 
kad jis mokėtų sulyg jo dabartinio 
amžiaus ir užmokėtų užvilktas 
mokestis. 

K. Revaitj, kuris buvo iždinin- 
ku 46-tos kp., Terre Haute, Ind., 
už pabėgimą Su kuopos pinigais, 
prašalinti iš SLA. ant visados. 

A. Rasimavičiui, nariui 7 kp., 
pašelpos neišmokėti. 

V. Ragelienės, narės 42 kp., 
pašeipos išmokėjimą paduoti ko- 
misijai, apsvarstymui dalyko sto- 

vio. 
J. Kudirkai nutarta pąšelpą, 

išmokėti. 
Skaitomas SLA. 23 Kp. delega- 

tų skundas ant 23 kp. iždininko, 
p. J. Valaičio iš Shetiandoali, Pa. 

j Skundas atidėtas, kol nebus pri- 
duota pr i parodymai. 

Pavienio nario iš YVorchester, 
Mass., Y. Jokubavičiaus, visą rei- 
kalą ištirti ir nuspręsti i>alikta 
Pildomąjai Tarybai. 

Laiškų >kai tymas: 
S. J. Juška. ICast iianrplon, 

Mass. Auka $1.00 Prieglaudos 
Namui. 

lialtimorės narių konferencijos 
atstovų auka $10.00 Autonomi- 
jos Fondui. 

SLA. 122-rą kp. iš Ghicago, 111. 
Aukų $14.50 Prieglaudos Namui. 

4. kuopa Augščiausios Prieglau- 
dos Lietuvių Am. Pittsburg, Pa. 
$7.00 nukentėjusiems nuo karės. 

SLA. 12 kp. Nanticoke, Pa. 
Auka $5.00 Prieglaudos Namui. 

126 kp. p-as V. Daukšys, iš Nevv 
York. Aula $5.00 "Autonomijos 
Fondui. Viso aukų $40.50. 

Pertrauką 10 miliutų. 
Sesija atsidaro 11:10. 

Svarstoma išnaujo \*. Ragelie- 
nės klausimas. Komisija pataria 
išmokėti jai pašelpą už 15 savai- 
čių. Seimas komisijos patarimą 
patvirtina. 

Velionio kun. J. Žebrio posmer- 
tiuę išmokėti veliono broliui, kaip 
tik su juomi bus galima susirašy- 
ti. 

Svarstoma J. Lukoševičiaus pa- 
šelpos klausimas. 

Slcroriunas įneša. kad išmokėti 
jam $10.00, jeigu jis apsiims pri- 
duoti paliudijimą raštų, kad jis 
daugiaus nereikalaus už tą sirgi- 
mą. 

Prašymas Janušonio išmokėti 
posmertinę, ar bent jos dalį, kaipo 
padengimą laidotuvių iškaščių. 
Janušonis apreiškė, jog jo brolis 
prašė jo jj palaidoti ir prie liudi- 
ninkų sakė, jog jis. palieka po- 
smertinę Janušoniui. Nutarta ne- 
išmokėti posmertinės iki nebus su- 
teikti aiškus prirodymai. 

Sesija uždaryta 11:45 ryte. 

SESIJA VI. 

Atidaro vice-pirm. Dr. A. Zi- 
montas 1:30 po piet. 

Delegatų vardašaukis. 
Skaitymas protokolo iš pereitos 

sesijos. Priimtas su pataisymu 
kelių klaidų. 

Svarstoma prašymas J. Skinde- 
rio, 121 kp. nario, kad jis butų 
jjaliuosuotas tiuo $5.00 bausmės, 
kuri buvo Pildomosios Tarybos 
uždėta už jos iškoliojimą. Seimas 
patvirtina Pildomosios Tarybos 
uždėtą bausmę. 

P-as A. B. Strimaitis prašo pa- 
liuosuoti jį. Paliuosotas. 

Vėl svarstomi prašymai: 
M. Prusaitienė prašo jai išmo- 

kėti P. Sadausko posmertinv, nes 

jos vyras, kuriam posmertinė bu- 
vo užrašytas, pasimirė. 
Nutarta jos prašymu išpildyti. 

J. Asijavičius prašo išmokėti 
jam dalį posmertinės ($50.00) Jo- 
no Šukaičio, nario 35 kp., nes li- 
kusi dalis ($100.00), sulyg velio- 
nio užrašo, jau išmokėta grabo- 
riui. Nutarta J, Asijavičiui išmo- 
kėti tą $50.00 su išlyga, kad jis 
išpildytų velionio užrašus, tai yra 
padalintų jo paveldėjains. 

Nutarta J. Virbylai, 66 kp. na- 

riui, kaipo sergančiam ir negalin- 
čiam dirbti, butų išmokėta posmer- 
tinė. Nutarta jam išmokėti visą 
posmertinę ir kad jis susigrąžintų 
SLA. narystės paliudijimą. 

Atnaujinama 23 kp. atstovų pa- 
siskundimas ant tos kuopos iždi- 
ninko, J. Valaičio. Klausimas il- 
gai diskusuojamas ir pagalios per- 
duotas komisijai, susidedančiai iš 
Dr. Drangelio, adv. F. P. Bra- 
dchlio, B, K. Kondratavičiaus, A. 
Bieržinskio ir L. Baltrukonio. 

Laiškų skaitymas: 
Linkėjimai nuo M. I.. Strimai- 

tienės. Auka Gelb. Fondui $1.00. 
Laiškus nuo K. Vilkevičiaus iš 

Brooklyn, N. Y. Auka $1.00 Emi- 
grantų Komisijai. 

Nuo 7 kuopų narių: 
Aukos: Aglinskas $5.00, O. 

Paukštienė, $5.00: po $1.00: K. 
Kasonas, A. Zareckis, A. Stelmo- 
kaitis, K. Kačergis, J. Steponavi- 
čius ir A. Rūkas—Liet. Gelb. Fon- 

jdui. J. Kazakevičius $5.00, Aut. 

j Fondui. 
Į Philadelphia, Pa., 110 kp- Auka 
$5.00, pusiau Moksleivių ir Naš- 

p' 

laičių Fondam^ 
13 kp., Miįfej"s|ac, Pa. Anka 

$300 Moksleivį Rpjidui. j C. P. Jurgetjhhąs,' So. Boston, 
j Mass. Ant. Foridur <į$2oo. 

K. Šidlauskus. iSo. Boston, 
IMass. Auka swnui*$5oo. 

Telegramai usekaifteji: 
Nuo SurgžKio gr Kazlausko, 

BridgėpoFt, t'onn. 
Nuo (iiraičio ir Stepulionio iš 

Chicago, 111. Pertrauka 10 minu- 
čių. 

Trįs skyriai pašalpos ligoje. 
Svarstoma įve/fimas 3 laipsnių 

pašclpos ligoje-4*>6-oo, $10.00 ir 
$15.00. 

Littkauskas sako, kad Susivie- 
nijimas, įvesdamas tuos naujus 
apsaugos laipsnius, laimėtų daug naujų narių. 

Vokietaitis tą patį. 
Skaitomas ] statymų Komisijos 

projektas per F. P- Bradchulį,1 
vieną komisijos narių. j Dėdynas sako, kad daug žino- į nių priklauso prie 4 ar 5 draugijų, 
0 jeigu susivienijimas turėtų ke-1 
letą pašelpos skyrių, daug žmonių 
pristotų prie susivienijimo. 

Strimaitis pataria padaryti laip- ( snius $6.00, $9.00 ir $1200 j sa- 

vaitę. 
Nekurie išsitaria, kad moteris 

I priimti tik j pirmą laipsnį, būtent 
1 pirmutinį, t. y. $600. 
| Šliupas sako, kad nereikia da- 
ryti skirtumo tarp moterų ir vyrų, j ir kad jos butų priimamos į visus 
skyrius. 

Slesorunas maž-daug tą patį. 
l'o ilgų diskusijų nutarta įvesti 

3 pašelpos laipsnius- 
| Sesija uždaryta 6:05 po pietų. 

SESIJA VII. 
Vice-pirm., D¥. A.Zimontas, ati- 

daro sesiją 9.05>^ryte 
Delegatų vardašauskis. 
Protokolas iš VI Sesijos priim- 

tas kaip skaitytas. j Atšaukti nusprendimas apie ligos 
pašelpą iš pereitos sesijos. Po 

^ diskusijų, vieton $6.00, $10.00 ir į $15.00, nutarta Įvesti $6.00, $900 
ir $12.00 savaitėje. 

j Komisija, išrinkta peržiūrėjimui 
She.iandoalv, Pa. 23-čios kp. rei- 
kalo su Centru išduoda raportą. 
Sulyg įaporto, pasirodo, kad 23- 
oia kp. yra kalta, nes ji neprižiū- 
rėjo savo kasieriaus knygų. Ra- 
portas tampa priimtas. 

{nešta ir paremta, kad dalykas 
kaslink šios kuopos pasiliktų, kaip 
stovi, tik stengtis išgauti iš Fideli- 
ty Insurance kompanijos, kuri už- 
statė už j j bonds'ą, kiek galima pi- 
nigų, o jeigu negalima išgauti, tai 
tuomet stengtis (išgauti nuo Valai- 
čio* 

Duota įnešimas, kad jeigu Va- 
laitis yra S. L. A. narių, tai jj 
išmesti iš Susivienijimo. Nutar- 
ta tai padaryti- 

Prežentas Živatkauskui. 
i F. Živatkauskas atvestas prie 
stalo, šalę pirmininko St. Gegu- 
žio. V K. Račkauskas pasako 
prakalbą, pagnrdamas buvusį- pirm. 
F. Živatkauską už jo nuveiktus 
darbus Susivienijimo labui. Čia 
pat po prakalbai suteikia jam auk- 
sinį laikrodėlį, nupirktą seimo dele- 
gatų- Ant laikrodėlio yra S. L. A. 
"emblema" ir raidės "S. L. A. 

■ prezidentui F. Živatkauskas nuo 

draugų-" Prakalba taip sujudino 
F. Živatkauską, kad pasirodė aša- 
ros jo akyse, ir jis, norėdamas iš- 
tarti keletą žodžių, negalėjo iš su- 

judimo kalbėti. 
Pertrauka 10 minutų. 
Skaitomas pašelpos ligoje sky- 

riaus įstatai. Apkalbama kiek- 
vienas paragrafas atskirai. Patai- 
soma ir priimama. 

Skaitoma laiškai stf' linkėjimais 
ir aukoms. 

Nariai 14 kpM Cleveland, O. 
Auka $7-40 Prieglaudos Namui. 

Nariai 187 kp., Ne\v Philadel- 
phija, Pa.: S. Bulota ir Bulotienė 
po $3.00; J- Bulota G. Jakaitis, 
J. KaLinaitis, J. Šipaila ir P. Spū- 
dy s po $i.oo- Viso $11.00. Skir- 
ti lygiai Prieglaudos Namui, T>. 
G. jr Ant. Fondai, iii 

Nevv Britain lietuviai aukavo: 
A. Makarauskas, M. Niemonas, J. 
Jackis, A. Valinčius/.°j. Maloška, 
A. Vikrįkas, A. Petrauskas, J- Kli- 
mas. Viso $8.00 

K. Gusevičienė, Bend, 111. Auka 
Namui -50. 

M. Damijonaitis, M. Damijonai- 
tienė ir Kuzmickiutė L. G. Fon- 
dan $500. 

SESIJA VIII. 
Sesiją atidaro pirm. St- Gegu- 

žis 2:00 po pict. 

PERDAUG, ANDRĮ AUJ 
SMARKAUJI... j 

ŠUV-'f^ 

Delegatų vardašauskis. 
Dr. Šliupas paduoda skaudą aut 

Kl- -Jurgelionio, "Naujienų" re- 

f>orteno, kuris per savo laikraštį 
jį apšmeižė. Skundas paduotas 
Skundų Komisijai su išlyga, kad 
jis grįžtų atgal taip greit, kaip tik 
galima. 

Skaitomas raportas Apšvietos 
Komisijos. Priimtas. 

Sugrįžta iš komisijos J ievos 
Dženkauskienės prašymas priimti 
ją atgal į S. L- A. Nutarta jos 
prašymą išpildyti su išlyga, kad ji 
užsimokės užvilktas mokestis ir tu- 
ri bu t daktaro paliudijimas apie 
jos sveikatą. 

Dvidešimts šeši delegatai raštu 
įneša užklausimą, kokiais motyvais 
remdamasi Pildomoji Taryba ne- 
išdavė įgaliojimo p. R. Karužai, ir 
kodėl to neišdavimo tarimas taip 
ilgai nėra paskelbtas. 

Toliau svarstomas pašelpos ligoje 
įstatų projektas- 

Laiškai su linkėjimais: 
Nuo K. Pilėno $2.00. 
O. Alytienė, P. Jurgeliutė, E- 

Miliauskas, St. Astramskas po 
$i.o0. \'iso $400. Prieglaudos 
Namui. S. Astramskas»$i oo Nu- 
kentėjusiems nuo Karės. 

O. Bieržinskienė, iš Chicago, 
111. Auka $5 00 pusiau Prieglau- 
dos Namui ir Nukentėjusiems dėl 
karės. 

P, Kibortas, iš Chicago, 111., 
paaukauja $10.00 Prieglaudos Na- 
mui- 

Pertrauka 10 minutų. 
Nori Jurgelionį išmest iš Seimo. 

Grįžta Dr. Šliupo skundas ant 

"Naujienų" reporterio Kl. Jurge- 
lionio. Komisija skundą atranda 
pamatuotu, kad Jurgelionis, rapor- 
tuodamas "Naujienoms" Šeiminius 
nuotikius, padarė neteisingą ap- 
kaltinimą ir Dr. Šliupą apšmeižė. 
Duodama įnešimas Jurgelionį iš 
Seimo prašalinti. 

Lutkauskas, tarp kit-ko. savo 

kalboje pasipiktina Bulotos prakal- 
ba, kurioj jis, Bulota, prilygino 
Dr. Šliupą piie Puriškevičiaus, 
Rusijos juodašimčių vado. 

Kairysis sparnas (socialistai) 
rėkia: "Meluoji, meluoji!" (kele- 
tą kartų atkartodami). 

Lutkauskas parodo, kad "Lais- 
vėj" taip yra išreikšta. Nekurie 
sako, kad reikia uždaryti diskusi- 
jas. Kiti iš rėkaujančių patėmija, 
kad prezidentas buk neduodąs vi- 
siems balso. 

St. Gegužis, (Seimo preziden- 
tas) : Aš vedžiau ne vieną seimą 
kaip Jus žinote, bet noriu pasakyti, 
kad niekas negali man užmesti, kad 
aš pritariu kokiai nors pusei. Jei- 
gu man nerūpėtų Sus. Liet- Am., 
tai aš čia dabar nedalyvaučiau, 
nes mano buvimas namie butu ge- 
resnis man iš finansiško atžvilgio. 
Man ypatingai yra nesmagu šitoks 
apsireiškimas. Jeigu negerbiate 
manęs, kaipo žmogaus, tai pagerb- 
kite vietą, kurią aš užimu- Dr. 
Šliupas yra vienas seniausių lietu- 
vių veikėjų, yra vienas iš Susivie- 
nijimo įsteigėjų, yra narys Pil- 
domosios Tarybos, ir pagalios yra 
"garbės narys," todėl męs jį turi- 
me užstoti. Kl. Jurgelionis yra 
taipgi narys Sus. Liet- Am. Taip- 
gi yra veiklus Susivienijimo narys 
ir yra daug nuveikęs Susivieniji- 
mo Lietuvių Amerikoj labui. Ma- 
no patarimas butų, kad p. Jurge- 
lionis persiprašytų Dr. J. Šliupo 
ir užbaigtų dalyką čia pat. Ger- 
biami draugai, tai tokia yra mano 

propozicija. 
Jurgelionis: Man yra lengviau- 

sias dalykas atsiprašyti gerbiamo 
Dr. J. Šliupo- Aš taip nerašiau. 
Telegramą pasiunčiau anglų kal- 
boje ir redakcija, turbut, iškraipė. 
Apsiimu atšaukti, sutaisydamas ir 
pasiųsdamas telegramą. Kl. Jur- 
gelionis persiprąšo Dr- Šliupo, tas 

jam paduoda ranką ir dalyki? už- 

sibaigia. 
(Daugiaus bus). 

Pastebėjimai Iš Seim 
SKANDALAS SU BULOTA. 

Apie trukšmingas prakalbas 
SLA. seime, kuriose llulota "sit- 
sifaitavo" su Dr. Šliupu vienas 
iš ten buvusių rašo sekančiai: 

"Pirmas kalbėjo Šliupas. Kal- 
bėjo apie valandą laiko, neblo- 
gai kalbėjo. Pradėjo nuo poli- 
tiškos lietuvių sveikatos ir, kaip 
paprastai, siekė j senobinę. Lie- 
tuvos istoriją, užbaigdamas apie 
lietuvius, gyvenančius "YYa- 
shingtono, Lincolno ir Penno 
šalyje". Tarp kitko pasakojo, 
kad čia, Amerikoj, lietuviai ne- 

sibijo ir privalo nusilenkti \Ya- 
shingtone prieš S. V. valdžią, 
j ieškodami sau užtarimo išgavi- 
mui savo tautai laisvės. Primi- 
nė. kad ir jis buvęs \Yasliingtone 
ir nusilenkęs ir ni|ko tame blogo 
nėra. Užbaigė, kaip jam papra- 
sta, su "pavergtų tautų lyga* 
ir "Lietuviškai-Latviška respub- 
lika". Jo kalba žmonėms pusė- 
tinai patiko; kunigai, nors tai 
paprastas Šliupo arkliukas, ant 
kurio jis myli visados jodyti, bet 
šiuom kartu buvo visai nekliuky- 
ti. 

Keliems kalbėtojams praslin- 
kus, prasidėjo kalbėti Bulota. Kad 
aš taip gyvas, tikėjausi nuo jo 
dattgiaus takto ir rimtumo. Kri- 
tikuoti pirmesnius kalbėtojus, va- 

dinti juos vardais, daryt nesma- 

gumą patiems rengėjams-šeimi- 
nitikams kėlimu trukšmo ir skan- 
dalo—visa tai rodo stoką gero 
auklėjimo ir takto. Amerikoj net 

paprastas airišis-politikierius lai- 
ke rinkiminių "spyčių" tokių da 
lykų paprastai išvengia. P-as Bu- 
lota jų neišvengė ir pradėjo vi- 
sus aplink "akėti": išniekino vi- 
sas Lietuvos draugijas (nuo ka- 
rės nukentėjusiems), apart kai- 
riausių (kuriose jis pats yra). 
Tas pats teko ir Amerikos lietu- 
viams. Yčas—tai esą caro ber- 
nas. o kiti dūmos atstovai irgi 
niekai. (Ištikro net stebėtina, 
kaip žmogus kitą syk gali "užsi- 
kalbėti"). Karuža—tai esą žmo- 
gus. kuris nuvažiavo popiežiui 
pantaplį bučiuot. Paskui, kai 
pradės Šliupo prakalbą akėti. 
Čia palytėjo ir Amerikos uke- 
systę: kam esą lietuvius ragi- 
nama tapti piliečiais ir 1.1. 

Jam pabaigus, Šliupas pasipra- 
šė balso ir sako (matyt, kad dik- 
čiai sueržintas ir supykęs): Ka- 
dangi Balota atvažiavo tie su 

misija, kad vargstančius musų 
brolius gelbėti, bet viliugystę 
tarp Amerikos lietuvių platina, 
tai Amerikos lietuviai žinos nuo 

šio laiko, kas toks Bulota yra. 
— Męs,—sušuko Šliupas, ne- 

esame ištautėliai, bet mos taipgi 
esame ištikimi Amerikos piliečiai, 
nepripažindami nei Rusijos mo- 

narchiškos, nei kaizerio valdžios. 
Jei Amerikos lietuviai išsiuntė 
Karužą Europon ištyrinėti daly- 
kus, tai tas yra ne Bulotos biz- 
nis, ar Karuža popiežiui pantaplį 
bučiuos, ar ką kitą. Jis tą darys, 
norėdamas išgauti Amerikoj ka- 
talikiškose bažnyčiose lietuviams 
dieną aukų rinkimui nuvargusiai 
Lietuvai. 

Cia Pruseika, "Laisvės" redak- 
torius, atsikreipęs prie Šliupo, 
karštai: "Bet visgi pantaplį bu- 
čiuos"... 

— Kas tau galvoj?—atkirto 
jam Šliupas. 

Toliaus Šliupas, atsigrįžęs prie 
publikos, traukė: 

— Pasakysiu jums, broliai ir 
sesers, męs viliugų tarp savęs' 
nereikalaujame ir Bulotai, kuris' 

platina tarpe nutsų viliug;»*3tę, aš 
daugiaus rankos nepaduosiu... 

Salėje kįla baisus triv'.cširras. 
Balsai rėkia: "Laukan Bulota!" 
Vienas balsas girdėt: "Bulota 
von atgal pas carą!" 

Šliupas ir didelis būrys tauti- 
ninku demonstratyviškai išeina iš 
salės. Bulota išėjo ant estrados, 
bet keletą žodžių jam pasakius, 
vakaro vedėjas jį sulaiko, nors 

vedėjas tas yra socialistas. 
Prašo balso Martus, nesenai 

grįžnsis iš Lietuvos. Gauna. 
— Kurie atvažiavo čia—sako 

Martus.—ne su misija gelbėti 
lietuvius, bet Varinėti savo po- 
litiką—tai laukan su tokiais. Aš 
esu Amerikos pilietis, išgyvenęs 
Amerikoj 23 metus; esu taipgi 
ir lietuvis neblogesnis už Bulotą. 
Bulota, kiek pats patyriau Lietu- 
voje, griovime darbo Lietuvoje 
yra kalčiausis. Aš tą galiu akis { 
akį Bulotai pasakyti bile kur. Be- 
veik visi Lietuvos inteligentai 
peštukai!... 

Prašo balso Žyvatkauskas, S. 
L.A. prezidentas, ir sako: 

— Bulota, skelbdamas tafpo 
niusų tokius nonsensus, turi ap- 
sivaktuoti (pasisaugoti), nes jis 
aiškiai daro t r e a s o n (išdavy- 
stę) prieš Suvienytų Valstijų 
valdžią. 

Taip tos nelaimingoj prakalbos 
ir užsibaigė." 

Kaip tarp džentelmonų išpuola. 
Laike Seimo būrys delegatų, 

susidėję, padovanojo senam SLA. 
prezidentui p. P. Živatkauskui, 
gr?žų auksinį laikrodėlį, išreikš- 
dami jam tuomi savo pagarbą ir 

padėką už gerus jo norus linkui 
SLA. laike prezidentavimo, [do- 
mu. kad sumanytojai ir čieli trjs 
trečdaliai šitų delegatų buvo 
tautininkai ir balsavusie pasku- 
tiniuose rinkimuose prieš Živat- 

kauską. Tą patėmijo ir pats £i- 
vatkauskas. 

Tas parodo, kaip tautininkai yra 
"žiaurus". Jie moka pagerbti 
net ir savo politišką priešą. Pa- 

sielgimas buvo tikrai džentelmo- 
niškas. 

Delei Karužos. 

Seiman delegatai jnešė už- 

klausimą. kuomi pasiremiant S. 
L.A. valdyba neišdavė įgaliojimo 
R. Karužai, išvažiavusiam Lietu- 

I 

von tautos reikaluose. Preziden- 
tas Živatkauskas teisinosi, kad 

esą Karuža buvęs atstovu vienos 
tik sriovės, o SI.A. esąs bepar- 
tyviškas, tai valdyba ir nutarusi 
neduoti įgaliojimo. Čia puikią 
prakalbėlę apie SLA. tautiškus 
uždavinius pasakė p. Bračulis iš 

Chicagos. 
— Susivienijimas,—sakė ttra- 

čulis,—visų pirmiausiai susitvėrė 
su mieriu darbuotis tautiškiems 
reikalams, o pašalpa buvo tik aut 

antros vietos. Taip ir privalo 
buti. Tautiški reikalai \ ra Susi- 

vienijimo dusia, o materiališka 
pašalpa—tik kūnas. 

Dr. Zimontas (taipgi iš CtiI- 
^agos) užvažiavo kai kuolu, kuo- 
met jis. kreipdamasi prie Centro 

Valdybos, užklausė: 
— Pasakykit mums: ar lietu- 

vių konferencija, Stockholme 
buvo šaukiama del lietuvių tau- 

tos gerovės, ar del nelaimės? 
Dr. Šliupas, kuris delei kokių 

ten priežasčių, sakoma, buvo pri- 
sidėjęs, kad Karužai SI.A. ne- 

duotų įgaliojimo, pasiskubino gel- 
bėti Centro Valdybą iš keblaus 
jl&dėjimo. Jis nurodė, kad kon- 

stitucijoj nebuvo aiškių nurody- 



mų. ir patarė priimti naują nu- 

tarimą, kad ateityj tokių nema- 

lonumų negalėtų Imti. Šisai nu- 

tarimas n/giria Am. Lietuvių 
Tautinės Sandaros politiška vei- 

kimu kasHtik išgavimo Lietuvai 
laisvės. Tokiu burtu pripažinta, 
kad Karužos kelionė Kuropon 
yra geras dalykas ir kart panašios 
rūšies veikimui SLA. pritaria,— 
dalykas, kuris labai yra nemalo- 

nus inusų socialistams ir Bulo- 

tinei-Rimkiniems "liaudininkams'', 
kurie j Yco šaukiamas konferen- 

cijas ir j Karužos kelionę krei- 

vai žiurėjo. 
Jurgelionio incindentas. 

Atsitikimas su Jurgelioniu, 
"Naujienų" oficialiu koresponden- 
tu, buvo karšėiausis punktas vi- 

same seime. Reporteris laikraš- 

čio* kuriam per mandagumą su- 

lenkta sperialė vieta seimo salėj, 
apšmtižia vieną iš SLA. Pildo- 

mosios Valdybos narių,—Dr. 
Šliupą,—iškreipdamas jo kalb| 
telegramoj j savo laikraštį. 

Jurgelionis, vieton pats tuojaus 
atsiprašyti už padarytą skriau- 

dą,—su noru, ar be noro^—mė- 
gina versti visą bėdą ant savo 

redakcijos, kuri, gal, esą nemokė- 

jusi išversti jo pasiųstos angliš- 
kos telegramos. 

Kįla salėje baisiausis truks- 

mas. "Išmest jį iš Seimo!'—sau- 
kia balsai. Jurgelionio partyviški 
šalininkai užstoja už jj. Dar tru- 

putį—ir gali tikėtis, kad kėdės 

eis darban,—kaip tikrame parla- 
mente. 

Dr. Šliupo skundas eina j skun- 

dų komisiją, kuri praneša, kad 

Skundas yra pamatuotas, čia tai 

ir kilo baisiausis lermas, kurio 

galima buvo išvengti, jeigu Jur- 
gelionis butų buvęs "vyras": jei- 
gu jis butų iš pat pradžių pasiū- 
lęs savo atsiprašymą už padarytį 
ir Šliupui ir Seimui nesmagumu. 
To jis nepadarė. Ir tik kuomet 

jam grėsė išmetimas iš Šeinio, 
kaipo netikusiam koresponden- 
tui. ir patariu s Seimo prezidentui 
Gegužiui, jis pagalios prispirtas, 
vięjai atsiprašė. 

$2,000 nuo karės nukentėjusiems. 
SLA. seimas paskyrė iš lėšų 

fondo $^,ooo nuo karės nukentė- 
jusiems lietuviams, šita auka 
tuojaus bus išsiųsta Vilniun. 

Autonomijos Fondui paskirta 
... 

$5©c,oo. 1 iek pat autonomijos 
Fondą n paskyrė ir Tėvynės My- 
lėtojų Draugijos seimas. 

Iš-R.-K Susiv enijimo Seimo 
Tą pačia savaitė, kaip ir tau- 

tiškojo lietuvių susivienijimo, 
prasidėjo seimas Amerikos Lietu- 
vių Rymo-Katalikų Susivienijimo. 
"Rymiečiai" laiko savo seimą l'lii- 
ladelpbijoj, F'a., Lietuviu Tautinėj 
svetainėje prie Moyatnensing 
ave. Seimas prasidėjo 6 d. birže- 
lio. Delegatų yra apie 65, jų tar- 

pe apie 10 kunigų. 
Seimo vedėju išrinktas p. K. 

Strum.sk i s iš Brooklyno, N. Y. 
Apart p. Strumskio, j t,-} urėdą 
dar buvo kandidatavęs kun. Se- 
rafinas iš Cbicagos ir p. Jaruše- 
vičius iš Nonvood, Mass. Kun. 
Serafinas, sakoma, buvo neužga- 
nėdintas p. Strumskio išrinkimu 
ir nusi-kundė, buk už p. Strum- 
skio kandidatūrą buvo jau iškalno 
tarp delegatu agituota. 

Seimo raštininkais išrinkta pp. 

Julius Kaupas, buvęs "Draugo" 
redaktorium ir p. Juras. 

Vienu iš svarbesnių šio seimo 
nutartum yra paskyrimas delega- 
to j VVashingtoiią. šio delegato 
misija yra pasimatyti su preziden- 
tu VVilsonu ir paprašyti jo, kad 
paskirtų Amerikoj dieną rinkimui 

aukų Lietuvai. 

LEGENDA. 

Legenda yra teisingesnė (?) 
negu istorija. Istorija yra tas. 

kas atsitiko, legenda gi vra tas, 
kas turėjo atsitikti. 

i stori ja tai bandymas užrašy- 
ti nuotikius. Bet kas nuotikius 

taip permano, kad jis galėtų apie 
juos teisingai papasakoti? Sykj 
Si r \Valter Raleigh sėdo pasau- 
lio istoriją rašyti; vieną dien.-] 
buvo atsitikimas po jo paties 
langais; kuomet jis išgirdo kelis 
liudytojus pasakojant apie jj 
ir kiekvieną vis kitaip, tai jam 
pritruko drąsos užrašinėti tuos 

nuotikius, kuriu liudytojai senai 
pasimirė. 

Kas žino slaptas istorijos vers- 

mes, sakmės sakmę? Mes turi- 
me pirmąją Možės knygą, bet 
jos atsiradimas dingo amžinai. 
Airimc Mato evangeliją, bet iš 
kur ji semta? 

J i ego s užpakalyj istorijos yra 
taip svetimos, kaip ir tos, ką 
užpakalyj neištardomos gamtos. 

Bet istorija, yra prasta ir su- 

prantama. Ji yra tikru paveik- 
slu tautos vidinio gyvenimo, jo- 
sios lūkesčių, troškimu ir bai- 
mių. 

Nėra Graikijos tikresnės isto- 
rijos kaip jos mytologija. Žmo- 
nės, be abėjo, gyveno, kovojo, 
mylėjo ir mirė, besikepurnėdami 
nelemtų apystovų apsiausti taip, 
kaip ir mes; bet geriausia jų da- 
limi buvo jų auksinės svajonės, 
kuriomis jie apgyvendino dangų, 
juras, miškus ir tamsybes. 

Legenda yra gajesnė ir ilgiaus 
gyvenanti už nuotikj. Herkulis 
ir Persėjus, Tezėjus ir Orfėjus 
dar vis nemaži asmenįs j/asaulio 
omenėje, kuomet įžymiausieji 
valstiečiai, kurie ginčijosi del 
Aischylo dramų, dausose prany- 

Iko. 
Net ir dabar mes jaučiamės, 

kad laikraščiu paduodamieji nuo- 

tikiai yra apgavingi. Kokią dau- 

gybę žinių jie sulaiko! Kaip 
nudažyta tas, kas yra paduoda- 
ma! Visai nėra tokio dalyko, 
kaip padavimas pilnu žinių. Vi- 
suomenė jy nepakęstų. 

Be to, pasakyti teisybę yra 
sunku; mokėjimas ją pasakoti 
yra toks menas, kurj retai kas 
temoka "Atvirumas, pasakoji- 
mas visos teisybės, kokią ines 

I žinome, nėra randamas žmogaus 
prigimtyje," sako Kantas. 

Tai tik savo grynai įvaizdinia- 
me darbe ką žmonės daugiausiai 
teisybės pasako. Todėl \Vagne- 
ris ėmėsi myto, o ne rašytos 
torijos savo motyvams. Apie 

| Anglijos žmones daugiaus teisy- 
bės yra Percy'o "Religues'e (lie- 
kanose) negu Macauley (Meko- 
lės) istorijoj. 

I Tas pats yra su atskirais žmo- 
n'ėmis. Žaismės, kurias žaidi, 
pasiilgimai, kurie tau užeina, re- 

gėjimai, kuriuos tu matei būda- 
mas vaiku, daugiaus-yra prie ta- 

vo budo- padarymo prisidėję ne- 

gu sunkus atsitikimai tavo au- 

gesniuose metuose.- 

Frank Crane. 

Užtaria vaikų baudimą. 
Teisėjo William X. Gemmill'o 

nuomone visokios piktadarystės 
tarpe nemečių tolai bus, kol mes 

negrįšime atgal prie senojo prin- 
[cipo mokyti vaikus bijotis bloga 
daryti, o ne teisinti jų prasižen- 
gimus, kuomet jie papildyti. 

Jis apskaito, kad Chicagoje yra 
tarp 500 ir 1000 našlių, kurios li- 

įkę našlėmis del piktadėjų vagys- 
čių. 

Labdaringosios draugijos nesi- 
rūpina šitomis moterimis, kurių 
daltgumas yra kuoblogiausiose 
apystovose del netikėto numiri- 
mo tų, nuo kurių jos priklausė. 
Tokiame pat padėjime našlaičių 

icsą yra daug daugiau s. Pernai 
metais, anot jo, Chicagoje iš vie^ 
šųjų mokyklų išvaryta 10,000 

vaikų už nusidėjimą mokyklos 
drausmei. Vietoje juos nuplakti, 
kai*p kad buvo tas daroma mo- 

kykloje pirmiaus, šitie vaikai, iš- 

varyti iŠ mokyklos ciel mažame- 
čių įstatymo, neaglėdami gauti 
darbo, -valkiojasi gatvėmis dyki. 
Iš jų, girdi, didžiausias skaitlius 
esti prasikaltėlių. 

Dras Kroliu įtvirtina, kad or- 
ganizuotų žmonių grupių pastan- 
gos neleisti bausti vaikus už jų 
nusidėjimus, esą, yra vienas sti- 

priausių veiksnių vedančių neme- 

čius prie paklydimo. Jis išty- 
ręs 112 vaiky, valstijos kalėjime 
ir radęs, kad vidutinis jų protas 
yra lygiai toks pat, kaip ir pas 
vaikus viešosiose mokyklose, kurie 
yra jų metų. 

Kad vaikai dyki būdami gali 
greičiaus išklysti, kaip tie, kurie 
nuolatai užsiėmimą turi, tai aiš- 

įkus dalykas; bet kad rykštė ga- 
ilėtų juos sustabdyti nuo išklydi- 
, iito, tai irgi nemažiafus galima 
| abejoti. Mušamas vaikas pa- 
prastai esti blogesnis, už tą, ku- 
ris yra be mušimo pamokinamas. 
Todėl ir minėtas teisėjas berei- 
kalo siūlo rykštę kaipo vaistą, 
kuri jau sykj tapo pripažinta blo- 

jgu vaistu vaikams. 

Kibirkštįs. 
"Naujienos'' gal ir ncnoroms 

pasakė teisybę, sakydamos, kad 
"Laisvės redaktorius turi galvoj 
užtektinai košės. Pirma jis kal- 
bėjo apie klerikalus, o dabar at- 

randa, kad dar yra "protcstoniški- 
yčiniai klerikalai, "laisvamaniš- 
ki-šliupiniai" klerikalai, "renega- 
tiški-janulaitiniai" klerikalai etc. 

etc. Košė, panie tego, košė! 

x=x 
Šiur, ruskiui jau pritruko vy- 

ru! Žiūrėkit, kiek jis austrų ima, 
—vos nepaspringsta... 

X=X 
Sakiau, kad taškas virsta į ba- 

lą, Maža to: baloj kilo audra... 

x=x 
Žyvatkaus'kas dabar, be abejo- 

nės, mato skirtumą tarp sociali- 
stu ir tautininkų. Nuo tautinin- 
kų jis gavo auksinį laikrodelj ir 

pripažinimą, nuo socialistų—ki- 
birą pasikoliojitfitj. •' 

x=x 
Konstitucija, garbės narystės ir 

laikrodėliai Pittsburge šiuosmet 
pusėtinai pigus. 

X=X 
Ruskio meška, kaip rodos, nu- 

trauks austrų nuo Alpų, o nicm- 
čių nuo Verduno. 

X-X 
Sako Susivienijimas esųs kapi- 

talistiškas. Neteisybė! Ana ant 

Bagoėiaus nei žiūrėt nenori. 
X=X' 

Bagočius atkando dantis, SLA. 
beskaldydamas, dabar to paties 
džiabo nori pamėginti Pruseika. 
Gcriaus su savo "Fritzu"—Bago- 
čium pirmiaus pasirodavytų. 

X=-X 
Jurgelionis seime atsimokėjo 

Šliupui už viešnagę ir pagelbą, 
kuomet jis Amerikon, kaip šven- 
tas turkas, atvažiavo. 

x=x 
Atimkit laisnj visiems tiems 

pranašams, ką tokius baisius pra- 
našavimus apie Chicagos delega- 
tus darė. 

x=x 
Jurgelionis persiprašė Dr. Šliu- 

po už apšmeižimą tik tuomet, 
kada Seimas kuolą jam parodė. 
Visi "džentelmonai" taip daro. 

x=x 
Vactu-mater, mister Bulota, 

kad nei tu šitos fry kontrės lai- 

kini, nei musų boisai tavęs lai- 
kina? 

X=X 
Bulota nenorėjo su Šalčium 

stoti j debatus. Gal bijojo su- 

šalti?.... 
-x-x 

Yčas su Karuža del Lietuvos 
labo nesidrovėtų pantaplj* pabu- 
čiuot. Bulotai ir a inkų kolekta- 
vimas pas vvaterburiečius bižnic 
rius yra "perdidelis nusižemi- 
nimas". Kas iš jų yra geresnis 
Lietuvos mylėtojas? 

Jurgis Spurgis. 

VIETINES JINIOS. 
Žemaitė ir Buotai Chicagoje. 

Šią savaitę atvyko iš. I'itts- 
burgo Cliicagon p. lemaitė ir pp. 
Bulotai. Čia žada užsilikti ilge- 
snį laiką. Jų priėmimui rengiama 
pokylis U n i t y Club svetai- 
nėj. Rengimas pokylio daromas 
ant grynai partijimų "pagrindų: 
jo rengimą užsiitM išimtinai 
Chicagos socialistai.' "'Dalyvauti 
surengime nepakviesta nieko iš 
''nesavųjų",—net ir laikraščiams 
apie tai nepraneštą. Reiškia, ža- 

da buti grynai siaurai partyvis 
dalykas. Visu reikalu daugiau-, 
įiai užsiima p. J^irgelionįenė ir, 
p. Žymontas. Įdomu tas,,kad vis- 
kas daroma vardu Chicagos Lie- 

tuvių Draugijų Sąjungos, kuri 
d e f a c t o jau riuo* senai nevei- 
kia ir negyvuoja: T;is daroma, 
be abejonės, delei didesnio ap- 
lombo ir suteikimo svečiams ge- 
resnio smagumo, tačiaus 'visgi 
tai yra nelabai vykęs fortelis, nes 

svečiams sužinojus tikrą dalykų 
stovj, vieton smagumo, pasida- 
rys tik bereikalingas nesmagu- 
mas. 

Delegatai apie Seimus. Šios 
savaitės pradžioj pradėjo grįžti 
vienas po kitam čikagiečiai dele- 
gatai iš didžiųjų seimų, atsibu- 

(Tąsa ant 7-to pusi.) 

IV *0 
~ 

Waterbury, Conn. 
— Birž. i 5jj. h^vo pastatyta 

scėnoje vienas dicTesniųjų veika- 
lų "Minda." Aktoriai savo roles 
atliko labai gerai ir Ymblika buvo 
labai užganėdinta,''ką ji išreiškė 
dideliu ranku plojimu. 

\ ienas vairias' 'nuo estrados 
pranešė, jog jis atidaro inkorpo- 
ruotą lietuvių mokyklą \Yater- 
buryj, kurioje bus mokinama nuo 

A. H. C. iki universiteto mokslų. 
Svečias. 

_ t 

Apgarsinimai. 
BLOGAS ORAS. 

Nulinkę augalų lapai už už- 
darytų langų žiėnhą yra ženklu 
blogo oro, kuris .naikinamai vei- 
kia j delikatną augai i ų organiz- 
mą. Netyras oras taipgi veikia j 
žmones, gyvenančiuose tokiuose 
blogai išvėdinamuose kambariuo- 
se ir jie išgelsta, pasidaro pa- 
vargusiais ir piktais, jų pilvas 
ir viduriai sugenda. Šitas stovis 
reikalauja tuojautinio apsižiurė- 
jimo. Pačiu pirmutiniu dalyku 
yra gavimas užtenkamai šviežio 
oro ir tuojautinis vartojimas 
Trinerio Amerikinio Karčiojo 
Vyno Eliksyro išvalymui vidu- 
rių. Šitas ištikimas vaistas su- 

taiso norą valgyti, pataiso virški- 
nimą, sustiprina kraujo tekėjimą 
ir kūnas atgauna stiprumą, svei- 
katą ir energiją. Kaina $1.00. 
Gaunamas aptiekosę. Jos. Triner, 
išdirbėjas chemikas, 1333-1339 S. 
Ashland ave., Chicago, 111. 

Jei turi skausmą sąnariuose, 
pečiuose, ar kojose, arba rama- 

linj, ar neuralginj, 4«k karštą fle- 
nelę ant skaudamom vietos, o pas- 
kui trink gerai.Trinerio Linimen- 
tą odon. Kaina 25c. ir 50c., ap- 
mokėta krasa. jsc., ir 60c. 

,.l .1;.' 
SUPAŽINDINI KITĘ ANGLUS 

SU LIETUVA, 
platintindami Dro Jono Šliupo 
parašyt# angly kalboje knjfgg 

UTHUANIA IN 
RETROSPECT AND 

PROSPECT 
išleido Amerikos Lietuvių Spau- 
dos Draugija. Kaina—50 centų. 

SLA., TMD. kuopoms, draugi- 
joms ir knygų platintojams, 
imantiems daugiau 10-ties eg- 
zempliorių, nuleidžiama tam tik- 
ras nuošimtis. Reikalaukite mū- 

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

1419 No. Main av., Scranton, Pa. 
* 
===== 

DRAUGIJŲ REIKALU 
LIETUVOS ŪKININKO 

DRAUGIJA 
rengia 

DIDŽIAUSI METINĮ PIK- 
NIKĄ. 

NEDĖLIOJE, BIRŽELIO 25, 1916. 
Bergmano Darže, Riverside, III. 
Durįs atsidarys 8-tą. vai. ryte. Mu- 

zika prade* griežti lygiai 10 vai. ryto 
iki vėlyvos nakties. 

Inžanga 25c. porai. 
Taigi nepamirsKitą_at8ilankyti visi, 

jauni, dideli ir maži SJ vieną iš gra- 
žiausių ir didžiausių piknikų. 

Paj ieškoji m aL 
Pajieškau brolio Jurgio Puišio, Luk- 

šių kaimo, Jurbarko vals., Raseinių 
pa v., Kauno gub. Atsišaukti adresu: 

Antaųas ^Puišis, 
114 Mill River av.,' lvew Haven, Conn. 

—u '« 

Pajieškau sa^d dHftigų ir pažysta 
mų Vladislovo i*) Joto Stmenų; Fran- 
ęiško šęškausJjg. irjįApolionijos su 
Kastuse Marčinauskyčių, visi Kau- 
no gub., ZaraSų fc&v?, čadasų par., 
Šimėnai, Slabados sod., šeškauskas 
Stašiškių sod. ir Marčinauskytės ča- 
dasų miestelio.#! TuaU svarbius rei- 
kalus prie jų. jjjtėišflpkti adresu: 

Ju^apas Galvanauskas 
250 Pine st., i Gardner, Mass, 

Pajieškau Povilo JUizo ir Juozapo 
Gildžiaičio, Juolfeiuraf kaimo, Vilk- 
mergės pav„ I^ąuno gub. Atsišaukti 
adresu: 

J. Šimkūnas, 
2228 Tustin st., Pittsburgh, Pa. 

Pajieškau savo brolio Adomo Kup- 
rinskio, sesers Onos Sebarkienės ir 
dėdienes Marijonos šidagienės; visi 
gyvena Philadelphioj, Pa. Paeina 
Ditčiunų kaimo, Maldočanių valsčiaus 
Raseinių pavieto, Kauno gub. Jie pa- 
tįs ar kas juos žino teiksites duoti 
žinią adresu: 

Jieva Garnienė, 
Box 423, 8andwich, 111, 

Pajie&kau Jurgio Jr; Jono, Bulkių ir 
Juozo Palionio, Kauno gub., Panevė- 
žio pav., Pušalos par., kaimo Kei- 
džio.nių, o Palionis kaimo—Pabojus. 
Bulkial gyvena Philadelphioj, Pa., o 
Palionią Clevelande, Ohio. Atsišaukti 

Stanislovas Garnius, 
8856 Huston ave., So. Chicago, 111. 

Pajieškau Franciško Kivilo ir jo 
dviejų seserų Julijonos ir Kazimie- 
ros Kivilaičių, Laudo kaimo, Pašiles 
parap., Raseinių pav., Kauno gub. 
Gyveno Chicagoje. Atsišaukti adresu: 

Marcijona šimkaitė, 
1432 Zinc st., La Salle, 111. 

Reikalavimai. 
Reikalauja 2 stalių, 3 ledus traukti, 2 vyrų j pakuojamąjį kambarį, 3 

ugnakurių $60—$65, 2 garo pritaikyto- jų pagelbininkų, poliruotojo ir šiūruo- 
tojo, anglių kasėjo, 5 namsargių, 2 
kalvių pagelbininkų, 6 prastų darbi- 
ninkų 23c.—30c. j vai., 2 mašinistų pagelbininkų. 

SOUTH PARK AGENCY, 
4193 So. Halsted st., Viršui krasos. 

Reikalingas akuratnas vyras, su keliatu šimtų dolerių prisid\ti prie hotelio biznio. Esu viena moteris ir 
turiu du bzniu ir viena abiejų negaliu 
tinkamai prižiūrėti, biznis yra švarus, 
lengvas, išdirbtas per 30 metų ir at- 
neša gerą peln^ Ona Jurjonaitė, 720 N. Clark st., Chicago, 111. 

REIKALAUJA.—Du jauni lietuviai 
nori surasti darb$ ant ūkės, abudu 
geri darbininkai. Kam reikalingi dar 
bininkal tegul atsišaukia adresu: 
Karol Mažeika, 1512 E. 46th st., Cle- 
veland, Ohio. 

REIKALAUJA: 2 pagelbininku 
skalbykloj; langų plovėjo $55; vieš- 
butinio namsargio $46; kambarys ir 
valgis; 2 smuklinių porterių $13, be 
septintadienio darbo; 20 prastų dar- 
bininkų 30c. j vai.; 2 darbininkų ke- 
pykloje be prityrimo; kelyklininko; 
norinčio mokintis iignakuriauti; 5 
namsargių; 2 laukų darbininkų; ug- 
nakurių pagelbininko; anglių kasėjo 
27V4c. | vai.; 2 trakiniu irų; katilų 
plovėjo; 2 kalvių pagelbininku. 

SO. PARK AGENCY, 
4139 So. Halsted st., Viršui krasos. 

Ant Pardavimo. 
Parsiduoda 2 augstų, 4 pagyveni- 

mais dar suvis naujas mūrinis namas 
su kiemu, daržine ir tuščiu lotu už 
$10.000.00. Namas kampinis, labai 
puikioj vietoj po num. 6600 Mail ave. 
prie-66 Blvd. Raudos neša i mėnesį 
$91.00. Namas be loto parsiduoda u i 
$8100.00. Perkantis gali priimti mort- 
gage ant $3500.00. Platesnėms infor- 
macijoms kreipkitės pas savininkę. 
Simanas Ignatavičius, 807 E. 65th st. 
Chicago, 111. 

GERIAUSIA IR PIGIAUSIA ZEM E, 
farmos visokio didumo, parduodama 
lencvomis išmokestimis su mažu {mo- 
kėjimu. žemė visa dirbama; pasi- 
skubinkite. Adresas: 

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

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

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

Jonas' Misiūną®, 
1608 Adams St., Gary, Ind. 

užkietėjimas, skilvio į 
Nevirškinimas, sios liepenjs ir toki 

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

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

Pilvo Skaudėjimas. S";,* 
parai! imami: "Mano pati turijo pilvo akaudtjimą. Pa- 
imui jai Severoa Gyvybia Balaamo, akandt]imaa austojo." 

Pirkdami ?aietua, prašykite Severoa raUtų Ir butini reikalaukite, k>4 duotų Jum* tai, ko Jų» reikalaujat*. Aptiekoa pardavinėja dereroa Vaiatua. Jeifu juaų »p tie korius neturėtų tų valatų, kurių Jųa reikalaujate, tai ulmakjr- 
kita jų tieiiof ii muių. 

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

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

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted Si 
CHICAGO, ILL 

CHICAGIEČIŲ ATIDAI 

Naudinga Dovana! Dykai! 
"VADOVĖLIS" 
blauja knyga, 16 puslapių 
Kiekvienam Reikalingas 

Sutaisė 

J. J. HERTMANOVVICZ 
Nepirk! Nestatyk! Netaisyk namų! 

Pakol neperskaitysi šitą vadovėlį 
Gavimui tos knygos kreipkitės ypa- 

tiškai, arba pasiųskite pačtu savo 
vardą pavardę ir tikrą adresą, jdė- 
dami už 2c. pačtos ženkleli, padengi- 
mui pasiuntimo lėšų. 

Eikite, arba rašykite pas: 

J. J. HEHTMANOVVICZ 
3133 Emerala Ave., Chicago, III- 

JUOZAPAS MOZERIS 

kaipo "Lietuvos" agentas Cirerc, 1)1. Į ir apielinkėse yra jgaliuotas užra- 
šinėti "Lietuvą", priimti prenume- 
ratą, apgarsinimus ir pardavinėti 
knygas. Lietuva Pub. COi Į 

Jei nori pamatyti tikrai < 

GERĄ teatrą, 
tai ateik 1 j 

MILDĄ 
3138-42 So. Halsted St. i 
Cia už 5c matysi gražesni Teatrą, kaip 
vidurmiestyje «•* 50c. 

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

Subatom ir nedėliom 
10c balkonas, 15c tema. 

Prasideda 7 valanda kas vakaras. 
Subatomi ir ncdtlionu 2 vai. po pietį). 
Jei nori linksmai pralesti valandą liuo- 

to laiko užmiršti tavo nesmagumus, tai ateik i 

MII.DOS-TEATRĄ, 

JONAS KŪLIS 

Geaerallškas "Lietuvos" Agentas 
keliauja po vis? Ameriką. Kur Jis 
atsilankis, ten per jj galima atnau- 
jinti, ar užsirašyti "Lietuvą" arba 
užsisakyti visokiu knygų, jam pini- 
gus užmokant išanksto. Už j| mes 
tsakome. Lietuva Pub. Co. 

Nuo Kares Nukentėjusių Lietuvių 
Naudai. 

Gerai žinomas jaunas lietuvių artistas-piešėjas, p. A. J. DULBIS, 
išleido labai dailias atvirutes, kurių paveikslėlis čia įdėtas. Visas pelnas nuo 
parduotųjų atviručių yra skiriamas Lietuvos Gelbėjimo Fondui, šelpimui 
nukentėjusių lietuvių nuo karės. 

Atvirutės yra puikiai nudailintos ir atspaustos dvejopos rųšies: 
Vienos yra atspausdintos ant baltos "4 ply'' Federal Bristol popieros; 
antros yra speciališkai dailės mylėtojams pagamintos ir rankomis koloruotos 
8-sę spalvose. 

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

Užsisakant šias atvirutes, siųskite pinigus šiuom adresu; 

A. OLSZEVVSKI 
Pres. 

Lietuva Publishing Company 
3x52 SO. HALSTED STREET, ; j : ; CHICAGO. ILLINOIS 



VIETINĖS ŽINIOS. 

(Tąsa nuo 6-to pusi.). 
rusiu Pittsburge pereitą savaitę. 
Piruias sugrįžo i)r. Ciraic .nas 

(n^dėltoj), po jo antrytojaus p. 

Kitkauskas (S>. C'hicagos dele- 
gatas). Panedėlio vakare per 
t'Hicago pervažiavo p. V. S. Jo- 
kuhynas, grįždamas j Rock fordą 
Kiek vėliaus pargrįžo visa kru- 
v;fT !)r. A. Zimontas, I)r. Drau- 
gais ir Giraitienė (nuo 36 kuo- 

poj, Tovvn of Lake delegatai— 
A f" Beržinskas ir Strzyneckis. 
Taipgi p-lė M. Radzevičiūtė iš 

Knglevvoodo; ji su savim at- 

sivežė dar ir vieną b. delegatę pa- 

virti (.'liicagoje—p. Karaliūtę 
iš į^rocklyno. 

ft'ir Chicagos delegatai—Len- 
'kau.*:ka^ :r Česna pargrįžo ank- 
sčious. Advokatas Bračulis ir p. 

Shd} 

JJ*Pajaiisl*as pasiliko IVnnsyl- 
vfigoj pažįstairtit atlankyti. 

ĮZ-- Kaip buvo seimas?—buvo 
JhAį 

pjirnas užklausimas, kuriuom pa- jtf 
sip^ta bile vieną delegatą. 

■įt- Nieko sau, buvo labai žiu- 
* 

g£wus seimas!—atsako kiekvie- 
ni užklaustas delegatas,—bet iV 
pavargom. tai pavargom. Buvo 

tmptttis triukšmo dėlei dalykų, 
kurie su seimu visai nebuvo su* 

rišti—tai su-Bulota ir Jurgelio- 
niu,—bet abelnai, seimas užsi- 

* 

baigė gražiai. 
,— Xa, o kaip su p. Bulota.' 

Ar tikrai jis pirmas pradėjo tas 

peštynes ir ar ištikro jis taip ne- 

taktiškai elgėsi prakalbose? Į 1 

tai kiekvienas užklaustų delegatų 
afaakė be mažiausio krūptelėjimo, į 

kad p. Bulotas pirmas davė pra- 
džią visam skandalui Pittsburge 
ir kad jo pasielgimas Pittsburge, 
sulyg Chicągos delegatų nuomo- 

nės. buvęs visai netaktingas. 
Daugelis ne tik Chicągos, bet 

i f kitų delegatų esą tie n orėję su 

p. Bulota nei pasipažinti. 
— Xa, o kaip su p. Žemaitė? 

*— Tai, žinai, senukė—kaip se- 

nukė; labai simpatiška ir gerb- 
tina senelė. Apie politiką ji, ži- 
noma. negali jau daug žinoti ir 
tik jsitikinusj į Bulotą, kuris su 

ja daro, ką nori. Pittsburge teko 

gastebėti, kad su "p. Žemaite 
kalbėjosi ir sulyg jfįį. 

j^larke Stt pagarba, tinkartjfr 
jt» amžiui ir užsitarnavimui. Bu 

lotą po to skandalo daugelis 
ttrom pačiu laiku beveik denton- 

nok Hefu vilkai kalba. 
••+>-uia Bulotienė nebuvo taip 

p^ješakyj, kaip p. Bulota—ma- 

ti—tai, yra meili, simpatiška ypa- 
ta. Lietuviškai kalba pastebėti- 
nai dailiai, be akcento, kaip tik-, 
ra lietuvė. Delegatai seime latrai 
aiškiai atskyrė p-nią Bulotienę 
nuo p. Bulotos, kuomet Bulotos: 
laiškas, prašintis atikų jo atsto- 

vaujamam Fondui (Bostono ton- 

dut) intvo visai atmestas, o p. 
Bulotienės, kai^o "Žiburėlio" įga- 
liotinės, buvo priimtas ir paskirta 
"Žiburėliui" SsHfb.oo aukų. 

mu galima buvo apie ją pašte; 
m. Vienok, kiek teko pastCbė- 

Suareštavo apttekorių.—\Yalter| J. Girijota*, lietuvis, laiko ap- 
tieką Cicero, prie 4930 W.' 13d! 
st. Pereitą panedėlį jis tapo su- 

areštuotas ir apkaltintas už iš- 

eikvojimą $2,241.40 valdiškų pac- 
to pinigų, kuriuos jis buvo kal- 
tas už parduotus moftey orde- 
rius ir kras<<R ženklelius (mat, 
Grrijotas prie aptickos laikė ir. 
krasos stoties skyrių). 

Suareštavjmas hj»vo visai ,ne- 
laiku, nes (iirijotas, ^ctkoma. tik 
prieš savaitę yra vedęs, Girjjo- ~r 
tas buvo užsiėmus ir politiką, nes 

buvo Vruninęs" ant miestelio ko- 
lektoriaus urėdo. Bet "runiji- 
mas" reikalauja pinigų išleidimo. 
Sakoma, kad šiam tikslui jis ir 
buvo "prisisavinęs" tuos valdiš- 
kus pinigus. 

Suareštuotasai stojo prieš ko- 
misijonierių Foot ir tuom tarpu 
jj paleista, užstačius $5.000 bond- 
80. 

Sakoma, kad aptiekorius pri: 
žadėjo sugrąžinti išeikvotus val- 
džios pinigus. 

PIRKITE NAMUS. 
Kiek vienas sveikas darbininkas gali ir privalo turėri 

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

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

užčėdija, o pi.!:ęs narną, nei r.epasijunta, kaip greitai 
jį išmoka ir turi savo locną namą ir tokj žmogų v i r i 
■guodoja, vadinu Chicagos ukėsu ir niekas nesibijo su 

juom reikalus turėti, o neturintj vadina randauuinku, 
ar burdingierium, ir su juom nieko bendro nenori turėti. 

Pirkti namą dabar yra geriausias laikas. Kodėl? 
Todėl, kad dabar darbai visur gerai eina, ir toliau žada 
dar geriau eiti. Ir štai kodėl. Amerika dabar turi dau- 
^ ^kontraktų su Europa padirbimui amunicijos, auto- 
i..o>iluj, drabužių, ir kitų dalykų, kurie ims daugia>i 
nictu laiko. I okiu budu darbo Amerikoje bus. dab.ir 
daugiau kaip kada nors bitVo. *>?;■:.. 

Šfniet taipgi bus rinkimai naujo prezidento. Be 
a )e^(yj^.s ^.Vs išrinktas rcpttblikonas, o kada tik buvo 
republikoniška valdžia, visada Amerikoje buvo geri lai- 

a' 'r v^' turėsime gerus laikus, jeic i gausime 
republikoi.išką prezidentą. " " 

Atttiinkite, kad kaip tik laikai eina geryn, tai ir 
i-roperčių kainos eina augštyn. Jr todėl tai dabar yra 
geriausias laikas namus pirkti, kol yra pigus, o paskiri 
paronoti su gcril pe]ni1> j<afja kainos pakils. Bet at- 
minkite. Kad properčių lainos kjla tiktai gerose, biznio 
įlotose. Geriausia biznio vieta yra tai Bridgeportas. Svarbiausia biznio gatvė yra Halsted. Jei norite ant 

J^iu. propcTc-iŲ uždirbti, tai pirkite jas" aut" Bridge- 
'forto, ne laukuose. 

Męs turime pardavimui gerų properčių ir pigiomis 
kainomis, ant Halsted ir aplinkui, ir parduodami lerig- vesnėmis išlygomis, kaip nuo ko nors kfito galėtumėte prrktj. ~ 

Čia Paduodame Tiktai Keletą iš Jtį. 
3 1 augšto mūrinis namas °st Emerald avenue " 

arti 29-tos gatvėm. 2 Hiate.; pn 5 ruimus klek- 
rlename maudyiife, toletai, gazas, neša randos •> 

$25.00. Kaina .... .$$500. .' G 1 augšto mūrinis namas, ant Emerald avoiiue, ■- 
J 

arti 30-tos gatvės, 6 ruimų pagyvenimas, mau- 
dyklė, toiletas, gazas, šiltas vanduo. 2 rui- -vi. 

t, znai basemente su sinku, neša ruados $20.00. v, •. Kaina .,.,,$2,500JI 10 2 augštų kampinis mūrinis namas, ant Emerald 
avenue, tarpe 31-rnos ir 35-tos gatvių. 2. fliata-i 
viena9 7 ruimų, antras 6 ruimų, toiletai ir, vie- 
nas gražus tuščias lotas, neša randos $45.00. 
Kaina '. .Y... .$7,000. 14 1 augšto mūrinis namas ant Emerald aVenųė, Z*. arti 35-tos gatvėa, 2 Hiatai 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, nęšar ran- 
dos $20.00. Kaina ..v.'«;. .$3,000/ 1G 2 augštų mūrinis namas (naujas) ant Emerald 
avenue, arti 36-tos gatvės, 2 fliatai po G 
ruimus, maudyklė, toiletai, gazas, neša randos 
$40.00, ir sykiu gražus tuščias lotas. Kaina ,$5,000.f 19 2 augštų medinis namas ant Emerald avenue, arti 36-tos gatvės, 2 Hiatai po G ruimus, neša 
randos $24.00 j mėnesj. Kaina tiktai ..... ... .$2,000. j20 1 augšto mūrinis namas, ant Emerald avenue, 2 
fliatai: vienas 5'ruimų ir vienas 4 ruimų, mau- 
dyklės, toiletai, barnė, neša randos $22.00. Kai- 
na ....' $3,200 24 2 augštų medinis namai, ant Emerald avenue, arti 37-tos gatvės, 3 fliatai: vienas 6 rui- 
mų, maudyklė, toiletas, 2-ras 4 ruimų lr 3-čias 3 
ruimų, neša randos $32.00. Kaina $2,500.9fc 25 2 augštų medinis namas, ant.Emerald avenue, arti 38-tos gatvės, 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 lr 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, porčiai, neša randos $29.00 J me- 
nes j. Kaina $3.000 29 2 augštų mūrinis namas, ant Emerald avenue, arti 38-tos gatvės, 2 fliatai, 5 rillmąt 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 mimal o kitam 8 rui- 
mai. Užpakalyje 2 ruimų fllatas su klozetu. 
neša randos $32.00. Kaina $2,200.^ 

31 2 augštų mūrinis namas prie Emerald ave., 
arti 38 str., 5 pagyvenimai, ir vienu pagyve- 
nimu au daržine namas užpakalyje,, išviso 
6 pagyvenimai, kiekviename pagyvenime- išei- 
namoji vieta, gazaa ir 1.1., duoda $612.00 ran- 

-t.. 4o»'J metus.- Kaina tiktai $4,500. oi 2 augštu mūrinis namas, ant Union avenue, arti 
31-mos gatvės, 3 fliatai, vienas 8 ruimų; ^;įu 
po 4 ruimus, toiletai, maudyklė, gažas, neša 
randos $40.00. Kaina $3.800. 38 3 augštų murinta 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. 3% Į 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* 
fa randos $12, išviso atneša randos $6£.00i Kai-, 
na $7,000. 41 2 augStų mūrinis namas ant Union avenue, arti 
32-ros gatvės, 4 f tatai po 4 ruimus, akmens fun- 
damentas, neša randos $50.00 f mėnesjį. Kaina $5,200. 42 2 augštų medinis namas ant Union avenae, arti 
M-čion gatvės, neša randos į mėnesi $33.00. 
Kaina tiktai ;.'..'I*.. .J V....$2,500. 43 3 augštų mūrinis namas ant (Jnioa avenue, arti 
«3-člos gatvės, 3 fliatai po 6 ruimus, maudyklės, 
toiletai, naujas pliumbingas, didelis basementas 
10 metų senas, neša $60.00 randos J mėnesj. 
Kaina $7,500. 

44 2 austų medinis namas ant Union avenue, ar M 
33-čios gatvės, 4 fliatai po 4 ruimus, neša ran- 
dos $32.00 i mėnesj, reikia Įnešti tiktai $500. 
Kaina $3,200. 

A. Olszewskio Bankoje 
3252 So. H&lsted St., Chicago* 

NAUJAI ATSPAŪSTA 
f*o 

Apie Zeme ir Kitus Svietus. 
Ši knyga pati aiškiai pasako apie savo vertę, nes taip 

dažni jos reikalavimai, nuo žmonių vis ateinanti, mus priver- 
tė vėl ją atspausdint, šioje knygoje aprašoma APIE ŽEMĘ 
ir kitus svietus, jų'buvį ir pabaigą. Pagal Heilperną, Falbą 
ir kitus sutaisą ŠERNAS. Aprašo, kas yra žemė» iš ko ji su- 
sideda, ant ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra saulė, žvaigž- 
dės, mėnulis, planetos, kometos ir kitos retai matomos žvaigž- 
dės. Su 30 astronomišku paveikslų. Chicago, Illinois i8g6, 

pusi. 255 75 
Ta pati apdaryta V..$100 

Užsisakant šią knygą, siųskite pinigus šiuomi adresu: 

£ OLSZEWSKI 
PRES. 

LIPYA PUBLISHING CO. 
: 3252 South Halsted Street. 

Draugijų Atydai 
Baliams 

Bankietams 1 

Šokiams 
Prakalboms ■ 

Mitingams 
Vcsclijoms 

Puikiausiomis ir Parankiausiomis 
Yra Dvi Naujos ; ■$». 

MILDOS SALES 
;►< V >»i 

šiek dvfc salės yra Mildos Teatro name. 
Viena aht antro augšto talpina 300 ypatų. Jo- 

je amerikoniškos draugijos laiko savo mitingas ir 
bankiefcas. »sn 

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

Didesniem baliam, ant kurių laukiama skait- 
•lingesri^s publikos, yra parsamdomos abidvi salės. 
Tada žemosnėje salėje buva gėrimams baras ir 
stalai svečiam pasėdėti, smagiai ir ramiai- su savo 
draugfcb pąfttkalbėti; išsigerti ir pasivalgyt, o 
augštesnėje salėje prie geros muzikos smagiai pa- sišok ti» 

Kainos Parsamdymul Sekančios: 

VIENA SALĖ. 11 
•M S 
O ® 

55 a 

$10.00 
14.00 
15.00 
20.00 

a 
o 

* S 
a 5 
0 _ 

1 a 
D 2 
m d 

25.00 
30.00 

Paprastiem ioklam (baliam) 
Balam su programų, nevartojant girimŲ... Br/iam be programo, gėrimus vartojant .... Bjliam "iu programų ir gčrimus vartojant .. 

ABIDVI 3AL£8 VIENAM BALIUI. 
Baliam be programo, gčrimus vartojant Baliam »u programų ir gfirimus vartojant Draugijų reguliariikiem mitingam 
Kitokiem, susirinkimam kainos pagal sutarti. Jei reikia, galt turėti kuknią. virimui, toriei- 
kas, peilius, šaukštus, staltieses ir t.t. už 
primokėjliną $5.00 extra. 

Parsamdymui kreipkitės pas salės savininkę: 
A. OLSZEVVSKI 

3252 So. Halsted St. Phone Drover 700 

$15.00 
20.00 
25.00 
30.00 

45.00 
50.00 
5.00 

KONSTITUCIJA 
yra kiekvienos draugijos fundamentas* 
todėl reikia turėti Ją gratlal ir aiškiai 
atspausdintą. Męs esame specialistai 
konstitucijų dirbime. s : : ; 
Jeigu turite prirengę konstituciją, pa- 
stipkite mums laišką, o męs prisiusime 
kainą*. Jeigu dar neturite, o norėtu- 
mėt rengti konstituciją, tai pareika- 
laukite "sampeilų," o męs prisiusime, 
tik malonėkit paradyti kokia draugija: 
katalffciška, tautiška ar partijinė. 

>f) 
n j> ii 

MILDA PRIHTING HOIISE 
J. j. Bačiunas ir J. P. Pajauskas 

— Savininkai 

8i4 W. 33rd SI., Ghicago, III. 
^elephone Drover 7184 

Teleskopai ir Stereoskopai. 

Jei nori savo namuose 
linksmai praleisti laiką lr 
pamatyti svetimu žemių 
miestus, gražiausius dar- 
žus, sodus lr puikiausias 
Tiso svieto vietas, tai nu- 

sipirk Teleskopą bu scere 

oskopais (5 serijos, 174 vl 
sokie paveikslai) už pačlg 
pigiausią kalną—$3.20. 

vieno TeleBkopo kaina 75c., o 6 serijų 93.45. Vt perkant sykiu. 
parduodam viskį už $3.20. 

Katallogą Teleskopų, Stereoskopų lr visokių knygų prisiunčiamo 
uždyką. 

Reikalaudami adresuokite Šitaip? 
LIETUVA PUBLISHINC CO, 

8252 8o. Halsted ctr., Chlcago, III.- •• 

NAUJAI : 

Atspaustu 
TIK KĄ Iš SPAUDOS IŠĖJO 

ANTRA LAIDA 

Iš Gyvenimo Lietuvišku 
Veliu Bei Velng. 

Pasakos surinktos' d-ro J. 
Basanavičiaus. Šioje knygoje 
telpa keli šimtai gražių pasa- 
kų, apie Tojų (dangų), čyščių, 
peklą; apie giltinę, marą, cho- 
lerą; apie dvasias (dūšias), 
velnius, jų vaidinimąsi ir t. t. 
Pasakos užrašytos tokioje tar- 

mėje, kokioje buvo girdėtos. 
Panavėžyj—pagal tarmę pane- 
vėžiečių ; Šiauliuose—pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub., 
ir t. t. Chicago, 111. 1915 pusi. 
470 x'5° 
Audimo apdaruose 2.00 

Užsisakant šią knygą, siųskite 
pinigus šiuom adresu: 

A. 01szewski 
Pres. 

Lietova Publishing Go. 
3252 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Turime pilnai darbo restauracijose, 

lahrikuose ir privatiškuose namuose 
Reikalaujame 25 vyru po $2.00 J 

lieną, nuolatinis, švarus darbas dirb- 
uvėe vidui per apskritus metus. 
^or*nt darbo atsišaukite 

Atlas Employment Office, 
>300 So. Halsted St., Chicago, III. 

3rd floor. Room P. 
Telefonas Normai 163. 

LietUYiskos Knygos. 
Apart daugelio J vairių knygų, dar--^ 

galima gauti mano krautuvėje se- 
kančias kuygas: 
1. Amerika. Rinkinys įvairių faktų, 

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

gelionio, 108 pusi 50 
3. Dvasios Gyvenimo Mechanika.-. 

Nauja knyga iš sryties psycholio- 
gijos. 148 pusi 50 

4: Iš Ko Kįla Melai ir {vairios skriau- 
dos žmonijoje. 171 pusi 75 

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

6. Kankintojai ir kankintiniai už 
> mokslą $1.00 

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

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

mus. Adresas: 
M. J. DAMIJONAITIS, + 

901 West 33rd St., Chicago, IH. 1. 

Phone 
Ginai ^ 

Phone Before Eleven 
Ddivered BeforeSeven 
Delivered promptly to you in 
any part orthe cityjrom one 
ofour U distributing stetions. 

Kuomet abejoji, Telefonuok 
BESIVERTl/VIO paines galima iš- 

taisyti su keliomis minutomis 
per Telefoną. 
Jei tavo sekamas žingsnis susitaiko su kiurio kito 
pienais tolimame mieste, tai galima gauti pageidau- 
jamos žinios be užtrukimo pasinaudojant Bello Toli- 
mojo Atstumo linijomis. Tas užvaduoja laiką, pini- 
gus ir besirupinimę gavimu til.rų žinių. 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Comtm-rci.-tl Dt-p.irtmciu 
OSicial 1CX> 



JUOKELIAI. 
DIPLOMATAS. 

j — Klausyk, tamista!—sušuko 
Supykusi moteris, kuri buvo pa- 
garsėjusi savo negražumu. Aš gir- 
dėjau, buk jus sakėte, kad aš ui- 
riu tokį snukį, kad strvtkaris su- 

stotu pusiau blioko, jį pamatęs. 
!— Yes, t;j aš poniute, pasa- 

kiau—ramiai atsakė gudrus vy- 
ras:—Reik nebrle kaip gražaus 
veidelio, kati motormanas sulai- 
kytų karą viduryj blioko—jų šel- 
mių ir ant kampo gatvės negali 
pri si prašyt sustot. 

Vyras išsisuko iš bėdos, nes 

boba patikėjo. 

TEISYBĖ. 

Mokėti daug kalbų 
>Yr' graži dorybė, 
Bet sąvają niekint— 

Yra tik kvailybe. 

KAIMO MOKYKLOJ. 
— Jonai, atsistok ir pasakyk, 

kada reik obuolius skinti!—sako 
fnokvtojas tik-ką atvestam mo- 

kyklon Jonukui. 
Kada šuo pririštas,—atsakė 

Jonukas. 
;|f 

——— 

NORĖJO ŽINOTI. 

."Į—■ Mama, parodyk man savo 

^e/.uvį—prašė maža mergaitė 
iįfivo mamos. 

;!} — Nagi, kas dabar tau galve- 
iėn atėjo!—nusistebėjo motina. 

— Norėčiau žinoti, ka mama ;}> 

galvoj turi... ba tėtė sakė, kad 
pas mamą kas galvoj, tai ir an 

liežuvio. 
ii* 
) ) 

NEGALIMA. 

— Kumute, kaip girdžiu, tai 
m vis baratės ir pjaunatės su 

#avo vyru. Ar negeriaus butų 
persiskirt, kad jau sugyvent ne- 

galit?.. 
— Persiskirt? Kad jis paskui 

galėtu daryt, ka.^ jam patinka? 
{£.' iekados! 

KVAILIŲ KARALIUS. 
— Ei, tu, visų kvailių kara- 

liau !—susuko laike prakalbų vie- 
kas neužganėdintas iš kalbėtojo 
.kalbos klausytojas. Kalbėtojo 
liuta smarkaus, nes tuojaus jis 
atšovė: • 

— Ačiū tamistai už gerą lin- 
kėjimą! Ištikro, tokiu karalium 
gorėčiau buti, nes tuomet turė-' 
oiau daugiaus pavaldinių, negu 
H>isi karaliai ant žemės. O ta- 
mista. tai šiur jau butum mano 

adjutantu. 

NAUJIENOS. 
— Skaitei šiądien "Naujie- 

ar5 Ar yra kas naujo? 
**3r- Ves, labai daug. Naujas 
niinieris, nauja diena, ir vienas 
naujas daktaro-apgaviko apgar- 
sinimas. Rešta—tie patįs hum- 

bujjiški apgarsinimai ir tos pa- 
acįĄ tautininkų kolionės. 

TEISME. 

Ar apkaltfntasai jau sėdė- 

jo ; kalėjime?—klausia tėisejas 
stoyiučio prieš save vagie. 

Taip, pons teisėjau. 
~ O už ką? 
— Už šakį. 
-į- Kaip tai—už šaltį? 

Nugi taip. Nakčia įlindau 
j svetimus namus, turėjau šaltį, 
sučiaudėjau... na, ir sugavo... 

LABAI MYLJ. 

-r- Kad tu žinootai, Martula, kap 
a#~tavi myliu—neapmainytau nei 

karalaitės, nei viso svieto ba- 
goctvų. Het kap tavo tėvas ir 
toliau spirsis ir acisakinės pridėt- 
paaogan tų margų karvutį, >fai 
ne^i/anysiu, kad čia mani i i mei- 

lėj ir perkūnas nutraukė turėtų 

į TURI VYRAS PROTĄ. 
"Atvažiavo į kaimą iš didelio 

miesto ponia. Vakare parvarė 
ks»rves namo. Atidarius tvartus, 

*■» < 

ji« 'visi subėgo vidun—kas savo 

vįfton. Ponia ir dyvijasi: 
Tai ištikro ir navatna, kaip 

$ vijai taip pataiko kiekvienas 
p ne savo lovio. 

piemuo :—O, tai kas čion 
mjfrtdro? Gaivi jis ta tap kaip ir 
žtjjįagiis; kur jiesti ga"n, ta tian 
ir§lčnu\ 

Tel. Canal 5395 

J. 6. Mezlaiszkis 
Generalis 

Kontraktorius ir 
Namu Statėjas. 

2123 tf. 23 rd. St. 

eveskioms; 
Ssmokykia 

čia sali išmokti Anglų kalbos nuo pradines 
liei aogMiausiai, teipfi Lietuvių, Vokiečių, 
Rn»ų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugSt. 
SUtemstikos, Istorijos, Geojrafllos, PolJtiS. 
Ekonomijos, Knygvedystes.DailiaraiOo, Lai- 
akų t a/,yno. Prekybos teisių ir U. Cia eali 
nibiifti PL3UC SCBOOL, H1GH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAI. * 

3106 So.Halsted StChicą& 

PHONI YAIIDS 2721 

Dr. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3337 So. Morgai St., Chicago. 

Tai. YARD8 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvia Gydytoja* ir Chirurgą* 
325d So. Halated St., Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaiki} 
Ir vyrtj. Specialiftkai gydo limpančias, 
užsisenėjusias Ir paslaptingas vyrų 
ligas. 

Dr.O.C.HEINE 
mnvrAs 

WIU-IttiH> II Ir h. lifaMri. 

F. P. Bradehulis 
Attoruey & Cotmselof at Law 

Lietuvis Advokatas 
30 R. LaSillt St.( Ciilcagi, III. 

Stok hebiiifi Bldg., Raont 1107-1111 
TalepfaMM Prmaklia 1174 

6)1. 3112 S. HiltM SI., VU 31-19 
UUpfctM Ylrd« 3159 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

(Mapa) 
Sutaisė B. K. Balutis 

Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
ruose). Parodo lietuvių 
kalboje visus miestus, 
bažnytlęaimius, kaimus, 
pačtas. telegrafus, mokyk- 
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenkų ir lietuvių ir dauge- 
li kitų dalykų. 

"Geriausit žemlapis lietu- 
vių kalboj. — Persltftato 
labai puikiai."—Taip atsi- 
liepė apie visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu j namus. 

Reikalaukit pas 

B. K. BALUTIS, 
3252 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL. 

OU-KART NEDEUNIS LAIK-- 
RASTIS 

Eina jau 25 actai 
Utaminkals ir PėtnyČiomis 

F rennmerata metams $2.50 
» » ptueimrtfl $L25 

Adresmklt taip: 
W. B. B0CZK0WSKI CO., 

Mahanoy City, Pa. 

GERA PROGA- 
Gramatika angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (apdary- 
ta) $1.00 

Vaikų Draugas arba kaip mo- 

kytis skaityti ir rašyti be mo- 

kytojo 15c 

Naujas Budas mokytis rašyti 
be mokytojo 

Aritmetika mokinimuisl ro- 

kundų, su paveikr'nis (apda- 
ryta) 35c 

Vito $LC0 
Ki3 atsiųs iškirpc* 4it» apgarsini 

m» ii "Lietuvos" ir J1.C0 per m< 
ncy orderį, tai g<iu3 vis*s 4 kayfa 
60c pigiau. 

P. Mikolainis, 
R, P. D. Route 2, Hudson, Y4 

Rašomos Mašinos. 
PlgtaumoB ir geriau- 

sios rašomosios maši- 
nos (t y) p e w r i t e r s) 
"New American" už 
$10.00. 0 

Jeigu nori turėti drū- 
tą, pigią, ir gerą rašo- 

mąją mašiną, tai pirk 
"New American," o ne- 

sisailėsL-. 
"New American" ra- 

šo taip 'gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Joa cisterna taip pa- 
prasta, kad kiekvienas, 
paėmęs ją ) savo ran- 

kas, ir. pirmo sykio su- 

pranta, kaip su jaja ra- 

lyti. 
Katallogą rašomųjų 

mašinų lr visokių kny- 
8 AgeniTaCT#pe^^r.-», perkant keliat maSlMB, duodam ger, 
nuošlmtj. 'įv ; 

Reikalaudami adfeaooklte lltalp: 
LIETUVA FUBLI8HIN<5 CO, 

1252 80. Halated atr, Chlcago, III. 

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

Ofisas 
1725 Vest lfith Street 
Tarp PacHiia Ir Wood?at. 

f boae Garai 1208 
Val&ndot: 

l%c C:80 iki 12:00 7*1 rrtd 
tvi?£Oiki 8.-00 vaL vale. 

Ntdčlioma 
teo®£C<Jij.l2«0T»L ryto 

Rezidetelji 
5208 W ,Harrison Street 

Tel. Aastin 7 5/ 

Valandos 

tiktai iki 9:00 klek vieną ryt} 

v liUSKŲ DRABUŽIŲ PiUUMAS! 
Męs neeume bankieriai, bet męs gvarantuojame Tamital sufiė- 

dymą 60% ant TamstoB pinigų, nusiperkant sau drabužiui pas mat. Vy- 
rams lr vaiknams padarome ant orderio naujus siutus duo $30.00 iki 
$50.00 už pusę kainos. TruputėlJ nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant 
ordevio darytus siutus parduodame po $6.00 lr brangiau. 

Naujais lr truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 lr branglaua. 
Valku statei $2.59 Iki $7.60. 
Skrynios ir valyzal. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET &HIOAGO, ILL. 

Storas atdaras kasdieną ir vakarais Iki 9 vfel. Subatomla Mtl 
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedftldleniais—iki 6 va*, vakare. 

) 

Nuo 1-mos dienos Oegužio-May, 1916 

RUSIŠKOS LINIJOS IAIVAI") 
Pradės vėl Plaukti 

•A- 

Iš Archangelsko Amerikon 
% 

Kas norite parsitraukti savo gimines iš- 
bėgusius laike karės Rusijon, tai pirkite šifkor- 
tes dab&r, kad jie suspėtų ant pirmo laivo plau- 
kiančio iš Archangelsko į Amerika gegužio 
1 d. 1916 m. 

Šifkortes ir pilną informaciją galite gauti 

A. OLSZEVVSKIO BANKE 
3252 Halsted St., Chicago, III. 

*7 .us 1 S 

Jil atflti tirit |irą ialkrait]. til tislsrtrtiti 

"ATEITIS" jžeįna 4kartusį savai- 
tę: Utarninkaųj, Kętvergais ir Sųha- 
tomisir darboimbnlms pilribr atri- 
ja dienraštį. r- 

" ATEITIS" eidama 3 kartus į sa- 

vaitę paduoda naujausiai žinias iš 
visokių atsitikimų visam pasaulyje. 

"ATEITIS" yni vedama gabių re- 

daktorių, kuriai sandarbininkmija vi- 
sa eilo įžymiausių lietuvių rašytojų. 

"ATEITIES" kaina 'tik *2.50 me- 

tams ir $1.50 pusei metų. %.u4hibe- 
J.į $3.50 metams ir $2.50 pusei metų. 
Norintiems '.'Ateitį" pamatyti, vie- 
ną numerį siunčiame dykai. MrH4t: 

ATEITIS PUBLISHIN6 CO., 
366 W. Broadvray, So. Boston, Mmi. 

$5.00 
KIEK VI E N A M 

už i'dalirHmą. mūsų apgarsinimų. Męs 
prisiusime jums apgarsinimus visai 
dykai ir užmokėsime po 50c. už kiek- 
vieną perduotą jus draugams, pa- 
žystamiems, arba bile kam. Išdalink 
10 apgarisnimų ant dienos atliekamu 
nuc darbo laiku ir uždirbk $10.00. 
Atsišauk pas: 
INTERNATIONAL NOVELTY CO. 

1154 Lincoln ave., Utica, N. Y. 

! ! Pranešimas ! ! 
Šinomi praneia, kad nuo pradžios 
Rugpjūčio mčn. per kėliau savo 

ofisą po 
3325 8o. BALSTED ST. 

TELEPHONE YAJRDs >83) 
Or. P. VVIEGMER 

NBW CITY SAVINGS BANK 
4601 So. Ashland ave., Chicaga 

A. J. BIER2YNSKI, pre*. 

Priima br.nkon pinigus ir moka 3%. Ui sudėtus piniguB mūsų Lankoj duo- 
dame čekių knygutę, iš kurios para- 
šyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namits ir lotus, Išsamdo bankines 
Skryneles (bozes) PO $2.60 metams. 
Parduoda šifkortes Ir siunčia pinigus 
} viuas svieto dalif- 

Bankot Valandos: Panedėllais, se- 
redomis, ketvergai* Ir subatomis nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliomis, utar- 
ninkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto 1U 
I vakarą 

WHM Drover 5052 

DrXDrano6iis 
L1ETVVIS DBNTISTAS 

32W So. Hiilated St; Ckiagb 

| Užslraiyk siu ar im pažįstamoms 
| Lietu*! bei fcneriko) 

I VIENYBE LiirUVNINKU 
EIm |a«idO-tM metus. 

Prenumerata $2.0<X&aietams; $1.00 
pusei matų. Ka*do^C2.50 matams; 
$1.25 pusei matą. Azijoj, Lietuvei ir 
kitur $3.00 metamai'. $1.50 potsl m. 
Pamatimul vienį num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogą siunčiame ant pareika- 

lavimo dovanai. 

J. X Pauksztis & Co. 
120-124 Grand Str., 

į. y c Brooklyn, N. X. 

L jįSHfSHII IM U 
3252 So. Halsted Si., CHICAGO, ILL. 
■ans,a «• tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 

V |i , , 
Įsteigta 1£93 metuose. 

ke,esdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 
-><r -» < ».* f; ————— 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Doliario iki didžiausių sumų ir moka už juos 
3 procentą metams. 

SKOLINA "pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namas ir storus ant lengvų 

išmokesčių. 
PERKA, ir parduoda Morgecius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikonišku 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 įrengtoje Bankoje, prie kurios 

nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš kitų miestų ir farmų gali šioie Banko jc atlikti savo reikalus per laiš- 
kus. Kasykite adresui 

t į *» y k -v k. A. OL.SZEWS.KI BANK 
3252 So. Halsted St., - CHICAGO, UJU 

Atvažiavusius IŠ KITUR MĘLDŽIAME aplankyti Ir musiĮ Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkals, Ketvergals Ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedėllals, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Neclėlioml nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

Jeigu Nori 
Jus įpirkti Sau 

A/ZuR&aržm £otū 
'Be klapato, rūpesčio, 
yuįiai-ir teisingai; Jm&UFitissyL 

MdirM 
TAI EIK PAS 

JJJ(ertmanciwz 
3133 EMERALD AVE. 

/.» > K\i 

REIKALAUJA DARBININKIŲ: 
25 šerdžių., dirbėjv (core makers); 

taip-pat merginų mokintis ūerdis dirb- 
ti. Gera mokestis, nuolatinis darbas, 
Jokiu kUuOių. ... 

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

Chicago, 111. 

"D R A U O A S" 

Jetuvlų Katalikų Savaitinis Laikraštis 
"Draugo" sandarbininkų skaičiuje 

yra rimčiausieji 4r žymiavalejl lietu- 
vių veikėjai ir rašytojai. Jame pa-i 
duodama daug žinių iš draugijų jr vi- 
suomenės judėj'mo. Visi dienos klau- 
simai yra svarBtomi rimtai Ir teisin- 
gai. 

Prenumerata Amerikoje |2.00 me- 
tams, (1.00 pusei metų. Kitose šaly- 
se $3.00 metams, $1.53 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 
meris veltui. Adresuokite: 

DRAUO/S PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th 8t., Chlcago, III. 

CmmL ai II 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 S0. HALSTffi SI CHICASD, ILL 
CORNEK 181h STREET 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesą nebuvo kas 
gali tokį iileisti. Greta įdomiai panokti) reikalingų kalendoriai iinii), jame yra keletąs skyrių, kariuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- 
mai: apysafco*, «M6«, straipsniai Ii hlatorljos, hyglenoa. drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt« S.L. A. Kalendoriuje rasite straipsniu * geriau- 
siq ralytoj q amerikiečitj. 

y /'S.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 
šiaHals, 240 puslapių, didelio formato ir gražios popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S.L.A. kuopose, vi- 
suose lietuviškuose knygynuose. Todėl reikalaukite 
)o. 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. OLSZEWSKIO BANKE) 
3252 So. HALSTED ST. 

TELEFONAS DRCVER 703 CHICAGO, ILL 

Ofiso Valandos: 
Kasdien iki 6 vai. vakare; Utarninkris, Ketveriais 

ir Subatomis Iki 9 vai. vakare. 
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