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Dideji Kare. 
Karės svarbumas yra dar vis 

prie Verdun, bet ne mažiau 
svarbus yra ir rusu pradėtas pir- 
myn /engimas Pinsko klampy- 
nių apskritvj, Volyniuj, Ruko- 

vinoj ir Galicijoj, i'rie Verduno 

priešų pirmyn /engimas net su- 

silpnėjo, nes nei viena pusė, nors 

daug kareivių aukauja, kitos 

įveikti negali. 
Smarkiausi mūšiai Verdun dis- 

trikte buvo prie Mort Homme, 
kur vokiečiai kelis kartus ata- 

kavo francuziį pozicijas, atakuo- 
se vartojo degančius skystimus 
ir troškinančius gazus, bet jų už- 

puolimai tapo atmušti ir tūlas 

vokiečių skaitlius nelaisvėn pa- 
kliuvo. 

Smarkiai vokiečiai atakavo 

francitzų pozicijas j pietus nuo 

Somme, bet turėjo atgal trauk- 
tis. Ir čia franeuzams teko tū- 

las nclaisvių skaitlius. Argonne 
distrikte buvo mūšiai rankinėmis 

gianatomis, bet be svarbesnių 
pasekmių. Prie La Pilie Mort 
franeuzai išsprogdino miną vo- 

kiečių pozicijose ir užėmė jos 
padarytą krateri. Didelių ka- 

nuolių šūviai uždegė Challerange 
geležinkelio staciją. 

Ir prie Thiaumont franeuzai 
atmušė smarkius vokiečių ata- 

kus. Nepasisekė vokiečiams už- 

puolimas ir prie kalvos 3JO, nuo 

kur jie su dideliais nuostoliais 

tapo atmušti. 
Vokiečiai praneša apie gana 

smarkius mušius prie Francuzi-į 
jos ir Belgijos rubežių, taipgi 
Sornine paupiuose. Vokiečiai gi- 
riasi, jog jie atėmė franeuzų pa- 
veržtas pirma grabes. Mušis 
Somme paupiuose atsinaujino ir 
iki šiol nepasibaigė, bet nors jis' 
ir pasibaigtu kurios nors pusės 
laimėjimu, jo išeiga ant karės 
persvaros neturės. 

Vokiečiai mėgino atakuoti 
franeuzus prie Cailette girių, bet 

franeuzų artilerija neleido jiems, 
iš jų grabių išeiti. Prie Mort. 
Ilomme franeuzai paėmė kilio-! 
•metrą vokiečių grabių. Jie ke- 
lis kartus mėgino jas atgauti, 
bet tas jiems nepasisekė, visi 
jų atakai tapo atmušti. 

Ant vakarinio karės lauko nie- 
ko svarbesnio neatsitiko, nes pa- 
ėmimas kiliometro, arba dar ma- 

žiau priešo grabių negali but 
svarbiu laikytas. 

Apie atsiųstus Francuzijon ru- 

sus kareivius, nei apie jų skait- 
lių visgi nei jokių žinių nėra. 

Nežinia, kokiame fronte yra tie 
su tokiu triukšmu Francuzijon 
atsiųsti rusai. Bet franeuzams, 
turbut, ne jie svarbiausiai padės, 
bet pradėta rusų ofensyva ry- 
tuose, kuri verčia Vokietiją sių- 
sti iš Francuzijos savo .kariu- 
menę Rusijon ir per tai apsilpni- 
na savo pajiegas Francuzijoj, ku- 
rias sustiprinti nelengva, nes 

žmonių kariuruenėn rankos pa- 
mojimu sutverti negalima. Kad 
Vokietijai vyrų pradeda trukti 
(žinoma, jų trūksta ir franeu- 
zams), t,'j geriausiai rodo tas, kad 
ten kariumenėn pašaukta net 17 
metų vaikai, kuriuos, kiek pa- 
mokinu, siunčia ant karės lauko 
užkimšti kariumenėj pasidariu- 
sias spragas. Vaikų šaukimas 
kariumenėn geriausiai rodo kokį 
Europos sunaikinimą gimdo ta 

baisioji karė, kokias nenormališ- 
kas gimdo sąlygas. Juk po ka- 
rei Europoj truks vyrų. 

Ant rytinio karės fronto smar- 

kiausiai veikti pradėjo rusai ir 
iki šiol jų veikimas nesusilpnėjo. 
Ant visos linijos nuo Pinsko 
klampynių iki Rumanijos rube- 

žių rusai muša austrus ir jiems 
padedančius vokiečius; rengiasi 
prir otensvvo ir prieš vokiečius 
Lietuvoj, bet iki šiol ten smar- 

kiau veikti dar nepradėjo. Bet 
už tai ant piet-rytinio fronto ru- 

sai visur muša austrus ir veja 
juos pietų ir vakarų link. Vien 
nelaisvių austrų iki šiol rusai 
paėmė 174,000. Rusai ir toliau 
ne.sulaikomai stumia austrus ir 

lenda vis giliau Austrijos teri- 
torijon, užima vis didesnius jos 
plotus, ko neužgina jau nei aus- 

trai. Jie girtasi sumušimais, ma- 

tyt mažesnių rusiškų raitelių 
(turhut kazokų) dalių, bet prisi- 
pažįsta, jog rusams atidavė jau 
istikro Bukovinos sostinę, miestą 
C zcrnou'itz. Iš gero taip svar- 

bių miestų priešui nieks neati- 
duoda. Tas rodo, kad austrai jį 
smarkiai gynė, nes keli rusų pra- 
nešimai apie jo paėmimu pasiro- 
dė neteisingi. Matyt prie jo ėjo 
labai smarkus mūšiai ir austrai 
iš jo net kelis kartus įsiveržu- 
sius rusus išstūmė. Dabar vie- 
nok Czernouitz yra jau galuti- 
nai rusų rankose, tą ir austrai 
pripažįsta. 

Vadovas rusu karittmcnės, vei- 
kiančios ant piet-rytinio fronto, 
generolas Brusilov, eina vis to- 

liau, stumdamas austrus ir vo- 

kiečius. Daugelyj vietų jie grie- 
bėsi kontr-atakų, bet visur tapo 
atmušti, bereikalo vien nužudė 

daug kareivių ir ginklų. Nužu- 
dę Czernowitz, austrai traukiasi 
Karpatų link, kad per perėjimus 
juose prisigriebus į Vengrijos 
lygumas. Mieste Czernouitz ru- 

sams teko 1,000 nelaisvių ir ke- 
lios dcšimtjs lauko ir revolve- 
rinių kanuolių. Generolas Kale- 
denes (gal lietuvis Kalėdinis?) 
atmušė austrų kontr-atakus. 
Prie Gadomicze rusai sumušė 
austrus ir 2,000 jų nelaisvėn pa- 
ėmė. Vokiečiai atakavo "rusus 

prie kaimo Swidniki, bet tapo 
atmušti. Kazokai atėmė nuo 

austrų penkias mašinines kanuo- 
les. Generolas Kaledenes laike 
dabartinio pirmyn žengimo ne- 

laisvėn paėmė 70,000 austrų ka- 
reivių, 83 lauko kanuolės, 230 
mašininių kanuolių irdaugybė 
amunicijos jam teko. 

Prie miesto Bučač austrai mė- 
gino pirmyn žengti, bet kanuo- 
lių šūviais tapo išskirstyti ir pri- 
versti grįžti į grabes, iš kurių 
buvo išėję. Lietuvoj, prie Dau- 
guvos smarkiau veikti pradeda 
rusų artilerija. Rusų baterijos 
išnaikino vokiečių apkasus prie 
Dvinsko ir j šiaurius nuo ežero 
Naroč. 

Kaip rodosi, austrai nesitiki 
užsilaikyti rytinėj Galicijoj, todėl 
vėl pradeda viską kraustyti iš 
Lembergo (Lvovo). Rusai yra 
nuo jo jau tik 40 mylių. Rusų 
rankose yra didesnė rusiniškosios 
Galicijos dalis. 

Ir ant piet-vakarinio karės 
fronto austrams vis nesiseka. 
Italai baigia juos vyti iš savo 

teritorijos, toliau nuskristi išdrį- 
sta vien jų orlaiviai, bet išmetę 
kelias bombas, turi namon grįžti, 
nes tuoj pakįia italų orlaiviai ir 
austrai nuo jų bėga. Italų orlai- 
viai gana dažnai atlanko Austri- 
jos pajūrių miestus ir juos bom- 
bomis bombarduoja. Itališki or- 

laiviai metė bombas į svarbiau- 
sią Austrijos pajūrių miestą 
Triest. Prieš italus austrai su- 

laikė pirmyn žengimą, dabar vien 
ginasi, bet nevisada ir tas seka- 
si. Iš čia austrai nedrįsta siųsti 
savo kariumenės prieš rusus, nes 

ir italai nuolat ai griebiasi ofensyvo. 
Smarkesni mūšiai ant to fron- 

to traukiasi į pietus nuo Asiago. 
Nepasisekimai ant rusiško fronto 
mažai atsiliepia ant austrų vei- 
kimo Trentino apskrityj. Čia 
austrai, kaip galėdami, stengia- 
si prieš italus atsilaikyti, todėl 
iš čia nesiunčia kareivių pagel- 
bon besigrumiančiai su rusais 
kariumenei. 

Smarkios artilerijų imtynės ei- 
na tarp Adige ir Astico. Ke- 
liose vietose italai išvaikė prie- 
šakines austrų Unijas ir atėmė 
nuo jų ginklus. Austrai pradėjo 
smarkią otensyvą tarp kalnų Le- 
įnerie ir Magnaboschi, bet visi 

jų užpuolimai tapo atmušti su 

dideliais jiems nuostoliais. Fren- 
zola klonyj italai pradėjo ata- 

kuoti austrų pozicijas, bet tapo 
sulaikyti. Saguna klonyj italai 

apvaldė austru pozicijas Maso 
paupiuose. 

Isonzo fronte smarkiai veikia 
abiejų pusių artilerija. 

Tarp Rusijos ir Švedijos iš- 
nyko nesutikimai dėl Aaland sa- 

lų, kurias Rusija norėjo fortifi- 
■kuoti. Abudu kraštai susitaikė, 
todėl išnyko pavojus susidrauga- 
vimo Švedijos su Vokietija. Da- 
bar, kol rusams sekasi prieš 
austrus pradėta ofensyva ir kol 
vokiečiai neįveikia francuzų prie 
Verdun, nėra pavojaus, .kad kas 
iš neutrališkų 'kraštų, ar tai Ru- 
manija, ar Grekija, ar kitas, 
jungtųsi, rištųsi arčiau su Vo- 
kietija. nes tas butų perdaug 
pavojinga. 

Mesopotamijoj anglai savo po- 
zicijas perkėlė 200 vardų nuo 

turkiškų prie Kut-el-Amara. 
Anglai užėmė miestą Mansura. 
Anglai išsiuntė kariumenę j Ha- 
mar apielinkes nubausti arabus, 
gadinančius telegrafus ir telefo- 
nus. Upėj Tigris turkai paskan- 
dino 10 angliškų laivų, gabenu- 
sių kariumenei reikalingus daiktus. 

Talkininkai Salonikuose turi 
surinkę 680.000 kareivių ir ren- 

giasi greitai mėginti veržtis Bul- 
garijon. Todėl ir Balkanuose rei- 
kia neužilgo laukti ofensyvo. 

Amerikos piniguočiai, išmokė- 
jimui už amuniciją, skolina Ru- 
sijai 50 milijonų doliarių. 

MAŽOJI KARĖ MEXIKOJ. 
Kaimyniški prietikiai tarp Su- 

vienytų Valstijų ir Mexikos taip 
pagedo, kad laikraščiai jau kalba 
apie karę, o prezidentas prisakė 
sumobilizuoti 150,000 valstijų mi- 

licijos kareivių ir pasiųsti iuos 
prie Mexikos rubezių. Carranza 
vėl nuo Suvienytų Valstijų gana 
aštriai pareikalavo atšaukimo sa- 

vo kairumenės, nes ji Mexikoj 
visri nereikalinga, jos ten laiky- 
mas yra tai įsiveržimas svetiman 
kraštan, taigi karė; išpildymui to 

reikalavimo palikta trumpas lai- 
kas. Mexikos kariumenės vado- 
vas surinko savo kareivius Jua- 
rez apielinkėse ir pranešė Su- 
vienytų Valstijų kariumenės va- 

dovui, jog jeigu jis mėgintų 
žengti pietų link, patiks jį mušiu, 
bus tai karės pradžia. 

Taip išrodo dalykai tuom tar- 

pu. Laikraščiai jau šukauja, buk 

yra jau karė, bet ar ištikro bus 

karė, sunku -dabar įspėti. Kad 
laikraščiai karėn šaukia ir plati- 
na aliarmuojančias žinias, nieko 

įstabaus nėra. Laikraščių dau- 

gumas juk tarnauja turintiems 

\Iexikoj kasyklas, pliantacijas, 
ar dirbtuves amerikonams, o 

tiems, krašto išnaudojimui, butų 
naudingiau, jeigu tas turtingas 
kraštas butų po Suvienytų Val- 

stijų valdžia, todėl jie karės no- 

ri ir kursto vieną ir kitą kraštą. 
Bet Suvienytoms Valstijoms ka- 
rė naudos neatgabentų, nes galu- 
tinai išnaikintų Ispaniškose re- 

publiKOse užsitikėjimą šiaurinei 

kaimynei ir jas krūvon sutrauk- 

tų prieš tą neramų kaimyną. To- 
dėl prezidentas \Vilson visokiais 
budais stengiasi karės išvengti. 
Mexikai karė taipgi butų pavo- 

jinga, todėl be svarbių priežas- 
čių jon nešoks. Todėl nei aštrios 
notos, nei ultimatumai dar ka- 
rės nepagimdys, nors ultimatumai 

ir nebus išpildyti. Didžiausias 

pavojus yra tame. kad mexiko- 
nai baisiai nekenčia amerikonų, 
o tie tuom pačiu moka mcxiko- 
nani?, todėl gali padaryti ką nors 

tokio, kas karę padarytų neiš- 

vengtina. 
Karę galėtu pagimdyti grei- 

čiausiai žadėjimais pageltos sve- 

timi kraštai. Be abejonės kur- 
styti gali Vokietija, nes jai bu- 

tų nauda, jeigu Suvienytos Val- 

stijos karėn įsipainiotų; tąsyk 
turėtų sau rūpinti amuniciją, jos 
rūpinti talkininkams negalėtų. 
Bet kad Vokietija dabar padėti 
negalėtų, tai ir jos agentų kur- 
stymo mexikonai nepaklausytų. 
Vien Japonija tame gali turėti 

pasisekimą, tik nežinia, ar dabar 
Japonija karės nori. Bet tąsyk 
Suvienytos Valstijos karę turėtų 
vesti su svarbesniu už Mexiką 
priešu, nes su Japonija, 

Iš Kares Lauko. 
RUSAI PAĖMĖ PER 
150,000 BELAISVIŲ. 

Petrogradas, birželio 17 d.— 
Šios savaitės pabaigoj skaitlius 
austrų, patekusių rusų nelaisvėn, 
jau perėjo 150,000 vyrų. Tokio 
milžiniško skaitliaus. belaisvių ir 
tokios daugybės amunicijos j taip 
trumpą laiką iki šiolei dar nebuvo 
užgriebusi nei viena iš kariaujan- 
čių armijų. 

Rusų oficialis pranešimas, iš- 
leistas 15 d. birželio, paduoda pil- 
nas skaitlines. Sulyg šitų skaitli- 
nių: nuo birželio 4 d. iki birž. 15 d. 
laike mūšių ant Volynaius ir Ga- 
licijos fronto rusai užgriebė ne- 

laisvėn 1 generolą, tris koman- 
dierius, 2467 oficierus, 5 dakta- 
rus ir 150,000 kareivių. Rusai 
taipgi užgriebė 163 kanuoles, 266 
kulkasvaidžius, 139 bombų metė- 

jus ir 32 minų metėjus. 
Generolo Brusilovo užpuolimas 

dar nėra sustojęs ir rusai kasdien 
praneša apie laimėjimus. Šitie lai- 
mėjimai vienok jau pradeda eiti 

mažyn, nes austrai ir vokiečiai 
pradėjo siųsti daugiaus kariumenės 
rusų sulaikymui, o iš kitos pusės 
ir rusai, pasislinkę teli pirmyn, tu- 
ri sutvarkyti savo susinėsimo lini- 
jas. 

VOKIEČIAI SKUBINA 
PAGELBON. 

Petrogradas, birželio 16 d.— 
Sulaikymui rusų užpuolimo Ga- 
licijoj, vokiečiai pradėjo užpul- 
dinėti rusus apielinkėse Bara- 
noviči. Sulyg kariškų ekspertų 
nuomonės, šituo užpuolimu vo- 

kiečiai nori paslėpti nuo rusų 
tai, kad jie atitraukia savo ka- 
riumenę nuo Lietuvos fronto ir 
siunčia jį austrams pagclbon. 
Sakoma, daugiausiai savo kariu- 
menės vokiečiai atitraukė nuo 

apielinkių Oginskio kanalo. 
Paimti nelaisvėn austrų ka- 

reiviai pasakoja, kad vokiečiai 
baisiai yra neužganėdinti iš au- 

strų ir vartoja žiauriausius bu- 
dus jų "sustiprinimui". Sulyg 
belaisvių pranešimų, vokiečių ka- 
riumenė užima pozicijas iš už- 

pakalio ir, pasistatę kanuoles, 
šaudo austrus, jeigu tie bėga 
nuo rusų. 

RUSAI SKANDINA 
VOKIEČIŲ LAIVUS. 

Londonas, Birželio 15 d.—Va- 
kar rusų kariški laivai netikėtai 
užklupo vokiečių laivus netoli 
nuo Švedijos pakraščio Baltiko 
jūrėse. Rusai liko laimėtojais. 

Žinios iš Kopenhageno prane- 
ša, kad apie 12 vokiškų laivų su 

prekėmis (tavorais) ėjo Švedi- 
jon po globa kelių kariškų Vo- 
kietijos laivų. Vokiečių pagel- 
binis skraiduolis Koenig votį 

S a x e n tapo nuskandintas sy- 
kiu su visais jūreiviais; nuskan- 
dinta taipgi du mažesni torfsdi- 
niai laivai. Sulyg rusų oficialio 
pranešimo minėtų laivų jgula 
tapo užgriebta nelaisvėn, o vo- 

kiečių oficialis pranešimas skel- 
bia, kad vokiški oficierai, maty- 
dami negalėsią atsilaikyti ru- 

sams, patįs savo laivą išdinami- 
tavo. Jš rusų pusės nežuvo nei 
vienas laivas. Prekiniai vokie- 
čių laivai spruko 'bėgti linkui 
Švedijos krašto. Anct žinių iš 
Kopenhageno, keletas jų pakelyj 
nuskendo. Rusai susilaikė juos 
toliaus viję, nes jie jau buvo 

įplaukę į Švedijos vandenis. 

RUSŲ KLASTOS. 
Petrogradas, birželio 16 d.— 

Pradėdami šitą milžinišką už- 

puolimą, rusai vartojo tokią 
klastą savo priešų apgavimui: 

Rusai pradėjo užpuolimą su 

baisia kanuplių ugnim, kuri te- 

sėsi per keletą valandų, o po to 

staiga pasiliovė. Tas paprastai 
reiškia, kad tuojaus prasidės 
pėstininkų šturma>. nes kanuolės 
savo darbą jau atliko ir sudau- 
žė priešo apkasus ir vielines 
tvoras. Visados taip būdavo, 

todcl austrai to paties tikėjosi 
ir dabar. Todėl jie gerai prisi- 
taisė pasitikti rusišku pėstinin- 
ku šturmą: kulkasvaidžiai ir 
bombų mėtytojai tapo sustatyti 
j savo vietas, daugiaus kariume- 
nės tapo pasiusta iš užpakalio į 
priešakines pozicijas ir net ka- 
valerija (raitarija) tapo prireng- 
tu atakon. Šituos austrų prisi- 
rengimus dabojo rusų žvalgai, 
kurie paprastai mėgina kuoar- 
čiausiai priešo prieiti. 

Po to. vieton pėstininkų lau- 
kiamo šturmo, rusai netikėtai 
išnaujo paleido darban savo ka- 
nuoles, kurios, tarsi lietum, už- 

liejo šoviniais austrų pozicijas. 
Nėra dyvo, kad tas padarė bai- 
siausi sumišimą austrų kariu- 
menėj, nekalbant jau apie tikrą 
skerdynę, padarytą šovinių spro- 
gimu. Tuom pačiu laiku kitos 
rusų kanuolės paleido ugnį už- 

pakalin, tuomi atkirsdami au- 

strams kelią pabėgimui. Kariški 
tėmytojai pasakoja, kad rusai 
dar niekados nėra vartoję taip 
daug amunicijos, kurios šiuom 
laiku jiems, matomai, netrūksta. 

RUSAI VEL UŽGRIEBIA 
14,000 AUSTRŲ. 

Petrogradas, birželio 17 d.— 
Vakar rusų štabas vėl pranešė 
apie sugriebimą dar 100 oficie- 
rų ir 14.000 kareivių. Tokiu 
budu iki šiam laikui užgriebta 
nelaisvėn per dvi sąvaiti laiko 
164.000 austrų. 

Visur ri.sai eina pirmyn. Xe- 
kuriose vietose jie daro tie- 
siog didvyriškus žygius. Vaka- 
rykštis oficiali s pranešimas, pa- 
vyzdžiui, paduoda apie sekantį 
atsitikimą, turėjusį vietą netoli 
Tarnovka, kur generolo Zacharo- 
vo armija buvo susigriebusi su 

austrais nepaprastai smauktame 
mūšyje: 

"Vienas iš musų jaunų pul- 
kų,—sakoma pranešime,—po va- 

dovyste pulkininko Tatarinovo, 
po pasiutusio mūšio perėjo per 
upę Rliučevką. eidami iki kaklo 
vandenyj. Viena musų rota pri- 
gėrė ir dingo vandenyj didvy- 
rių mirtim, bet jų narsumas da- 
vė pavyzdį jų draugams ir pa- 
sekmėje priešas tapo pergalėtas 
ir pasileido bėgti didžiausioj be- 
tvarkėje. Tapo paimta 70 ofi- 
cierų ir 5.000 belaisvių, daug 
kulkasvaidžių, 1000 šautuvų ir 
labai daug kitos medžiagos." 

VOKIEČIŲ ATAKAI 
ATMUŠTI. 

Petrogradas, birželio 18 d.— 
Vokiečių užpuolimai, padaryti 
daugelyj vietų ant fronto nuo 

Rygos net iki Pinskui su tuoin 

tikslu, kad sulaikius rusus Ga- 
licijoj, buvo nepasekmingi: ru- 

sai visur juos atmušė. 
[Sulyg vokiškų oficialių pra- 

nešimų, vokiečiai laike šitų už- 

puolimų užgriebė po keletą šim- 

tų rusų belaisvių]. 

VOKIEČIAI IŠ 

FRANCUZIJOS JAU 
RUSIJOJ. 

Petrogradas birželio 19 d.— 

Vakarykštis oficialis pranešimas 
pirmu sykiu pamini, kad ant ru- 

sų fronto jau pasirodė vokiečių 
pulkai, iki šiolei kovojusie ant 

franeuzų fronto. Pranešime sa- 

koma : 

"Generolas Kaledin atmušė 
desperatiškus priešo kontr-ata- 
kus, kuriuose dalyvavo vokiška 
kariumenė nuo franeuzų fronto. 
Apielinkėj kaimo Gadomice, prie 
upės Styr, ypatingai smarkus 
susikirtimas pasitaikė. Iki šio- 
lei męs paėmėm 70 oficierų ir 
2000 vokiečių ir austrų kareivių, 
o taipgi ir 8 kulkasvaidžius. 

"Vokiečiai pasiutusiai ataka- 
vo kaimą Svidnik. Męs atmu- 

šėm ataką, nežiūrint ugnies iš 

vokiečių šarvuoto traukinio. 
Mūsų kazokai, po vadovyste 
pulk. Smirnovo, du sykiu kirto 
šonan užpuolančiam priešui." 

Sulyg šito pranešimo vien tik 
minėto gen. Kaledino armija nuo 

5d. iki 17 d. birželio paėmė ne- 

laisvėn 1,309 oficierus, 10 dakta-J 

rų ir 70.000 kareiviu, taipgi už- 
griebė 83 kanuoles, 263 kulka- 
svaidžius ir milžinišku daugybę 
medžiagos. 

| Vokiečių ir austrų praneši- 
muose skelbiama, kad mušvje 
prie upės Styr, vokiečiai su au- 

strais užgriebė 3,446 rusų be- 
laisvėn, taipgi 1 kanuolę ir 10 

kulkasvaidžių. Čia teutonai lai- 
kinai buvo nustumę rusus atgal |. 

.. of Atll*# — i_ 
GEN. BRUSILOVAS, 
dabar mušantis austrus. 

RUSAI PAĖMĖ 
CZERNOWITZ. 

Petrogradas, birželio 18 d.— 
Rusai oficialiai praneša, kad po 
kruvino mūšio jie vėl užėmė 
Bukovinos sostinę, Czerno\vitz. 
Pranešimas skamba sekančiai: 

"Vakar. 4 vai. po piet, gene- 
rolo Lešnickio kariumenė štur- 
mu užgriebė tiltagalj ant kairio- 
jo kranto upės Prut ties mie- 
stu Czernowitz. Austrai suplai- 
šino tiltus per upę, bet po de- 
speratiško mūšio męs persikė- 
lėm skersai upę ir užėmėm Czer- 
no\vitz. 

"Musų kariumenė vejasi prie- 
šą. bėgantį linkui spragų Kar- 
patų kalnuose. Laike mūšio už 
viršminėtį tiltagalj męs paėmėm 
daugiaus 1,000 austrų belaisvėn, 
o taipgi užgriebėm kanuoles 
Czernovvitzuose. 

ČIELA AUSTRŲ ARMIJA. 
GALI PAKLIŪTI. 

Londonas, birželio 20 d.—Da- 
lis austrų armijos iš Czerno\vitz 
pasitraukė j vakarus linkui Ko- 
lomya, o kita dalis pasileido be- 
tvarkėj bėgti j pietus linkui Kar- 
patų kalnų. Generolo Plantzer'io 
armija iš 10,000 vyrų tapo dabar 
visai atskirta ir gali pakliūti ru- 

sams nelaisvėn, jeigu neišsigel- 
bės greitu bėgimu. 

Kalbant apie Czernovvitzus, 
žingeidu yra, kad 10 dienų atgal 
Czcrno\vitzų universitetas sutei- 
kė teisių daktaro laipsnius ke- 
liems austrų generolams. 

VOKIEČIAI TRAUKSIS? 
Londonas, Birželio, 20 d.— 

Korespondentas vokiško laikraš- 
čio T a g c b 1 a 11 praneša, kad 
smarkus mušis eina tarp vokiečių 
ir rusų, besiveržiančių j Kovelj. 
Korespondentas sako, kad rusui 
smarkiai atakuoja, kad jų yra 
daugiau negu vokiečių ir kad 
gen. Linsingeno armija turi 
sunkų darbą. Šita žinia yra Ta- 

nešta tokiu budu, kad išrodo, jog 
ji nori prirengti Berlino publiką 
prie naujos žinios—kad vokiečiai 
turi trauktis atgal iš Rusijos. 

Vakarykštis rusų oficialis pra- 
nešimas paduoda, kad rusai vėl 
užgriebė apie 5.000 beaisvių, 52 
oficierus, 13 kanuolių, 12 kulka- 
svaidžių ir 1,000 vežimų su mai- 
stu ir pašaru. 

IS AMERIKOS, 
SENATORIUS NUSIŠOVĖ. 
Rock Island, Ind. Nusišovė 

senatorius Bailey. Pati jo nuo senai sirgo nervų liga. Tas, kaip 
manoma, jį ir privedė prie sau<* 
žudystės. 

Ibilius priverstino tar- 
navimo KARIUMENĖJ. Washington. D. C. Kongresui 

svarstyt sekančioj sesijoj paduo- 
tas sumanymas ir Amerikoj įves- ti priverstiną kariumenėj tarna- 
vimą visų tinkamų vyrų piliečių. Reikalaujama, kad visi, sulaukę 18 metų vyrai pusei metų stotų kariumenėn. Tas gal padidintų Amerikos kareivių skaitlių, nes 
ir pusi ietį ištarnavusių susirink- 
tų gana skaitlinga kariumenė, tik kas-žin, ar pusmečio užtenka 
kareivio išlavinimui? Specialis- 
tai vienok apie ganėtiną išlavini- 
mą į taip trumpą laiką abejoja. 

ŽAIBAS BAŽNYČIĄ 
IŠNAIKINO. 

Lamasco, Ky. Laike perku n* 
jos žaibas uždegė čia baptistų bažnyčią. Sudegė ne tik bažny- čia, bet ir sale buvusi masonu susirinkimų trioba. 

NAUJOS PAČTO 
SKRYNUTĖS. 

Visuose Suvienytų Valstijų kraštuose bus įvestos vienodos 
naujos pačto skrynutės iš plieno. 
Atidarymas naujųjų bus maž- 
daug toks. kaip ir dabartinių. Viena skrynutė atsieis po $6.00, 

FRANCUZAI IR ANGLAI 
JIEŠKO PASKOLOS. 

Prancūzija ir Anglija su Sttj 
vienytų Valstijų piniguočiais pra- 
dėjo derybas apie paskolą. 
Prancūzija nori pasiskolinti ioo 
milijonų doliarių, o Anglija dvi- 
gubai daugiau. 

DEMOKRATŲ KANDIDATAI. 
St. Louis, Mo. Atsibuvusioj čia generališkoj demokratų par- 

tijos konvencijoj kandidatu tos 
partijos prezidento vietoj tapo 
išrinktas dabartinis prezidentas 
Woodro\v \Yilson, o vietai vice- 
prezidento—Thomas Marshall. 

UŽDRAUDĖ AUKŲ DIENAS. 
New York. Miesto majoras 

Mitc'iell pagarsino, jog ant to- 
liau mieste uždrausta rengti rin- 
kimo aukų ladarinbgiems tik- 
slams dienas, nes buk daugumas 
gyventojų tokių kolektų nenori. 

DEBESIŲ PRAPLYŠIMAI. 
Hornell, N. Y. Siautė čia au- 

dra su debesių praplyšimais, ku- 
rie pagimdė potvinį. l'pė Ca- 
misteo išsiliejo per krantus ir 
užliejo laukus. Prigėrė du žiuot 
nes, o vanduo laukuose pridirbo 
nuostolių ant $150,000. Hornell 
apielinkėse užlieta 20 mylių 'au- 
kų. 

DIDELIS GAISRAS. 
Baltimore, Md. Sudegė čia 

Pennsylvania geležinkelio uostas 
ir javų krautuvės. Žuvo ugnyje 
keli žmonės, o apie ioo sužeista. 
Nuostolių ugnis pridirbo ant 4 
milijonų doliarių. 

AMERIKOS VOKIEČIŲ 
AUKA NUO KARĖS 
NUKENTĖJUSIEMS. 

Philadelphia, Pa. Amerikos 
vokiečių National Bundas (jis 
•Atsako mūsų Susivienijimui) pa- 
aukavo ir surinko sušelpimui 
nuo karės nukentėjusių vokiečių 
$700,000. Imant Amerikoj gy- 
venančių vokiečių skaitlių (pats 
Bundas turi 2}Ą milijono narių) 
ir jų turtingumą, suma tai ne 

perdidžiaush. 

MOBILIZUOJA MILICIJĄ. 
Washington, D. C. Valstijų 

miliciją prezidentas pašaukė tar- 

nauti prie Me.\ikos ruluv.ių, nes 

Suvienytos Valstijos, mat v t. lau- 
kia tikro susikirtimo su Mcxika, 



PROTESTONŲ MISIJOS I 
r IR LIETUVIAI. 

Posėdyj Ketvirtame synodo 
Siaurinės Illinois protestoniškų 
misijų svarstytas buvo klausimas 
stokos lietuviškų knygų. Nutar- 
ta pasistengti tą trukumą užpil- 
dyti. Taigi vokiečiai pastoriai 
apsiima lietuviams knygas rū- 

pinti. Kad tik tos knygos butų 
parašytos gt'resne lietuviška kal- 
ba negu pamokslai daugumos 
lietuviškų pamokslininkų Prūsų 
I.ietuvoj, iš kokių patįs jų klau- 

syt > j a i juokiasi. 

AMERIKOS DAKTARŲ 
SUVAŽIAVIMAS. 

Detrcit, Mich. Atsibuvo čia 

Suvienytų Valstijų daktarų su- 

važiavimas, kuris užsibaigė bir- 
želio 16 d. suvažiavusių paro- 
domis gatvėse. A JdL 

BOMBA PAČTO MAIŠE. 

Butte, Mont- Expliotlavo čia 
bomba pačto maiše, siunčiamame 

geležinkeliu iš Chicagos. Ex- 

pliozija buvo taip smarki, kad 
išardė vagoną. Manoma, kad 

bomba buvo adresuota guberna- 
toriui valstijos Utah. 

ŽYDŲ KONGRESAS. 
New York. Amerikoj gyve- 

nanti žydai rengia iia tautišką 
savo kongresą. Prirengimui kon- 

greso liepos 16 d. susirinks 146 
delegatai, atstovai 46 žydiškų 
draugijų, kurie prirengs kongreso 
programą. 

PASKENDO GARLAIVIS. 
San Francisco, Cal. Laike tir- 

štos miglos netoli Sugar Leaf 

užbėgo ant uolų garlaivis San 

Francisco & Portland Steamship 
Co. Bear ir susidaužė. Ant jo 
•buvo 82 įgulos žmonės ir 10 pa- 

sažierių. Penki žmonės prigėrė, 
kiti išsigelbėjo. Penkių prigėru- 
sių kumts vilnis prie kranto at- 

r :šė. 

IŠ DAP.BG lauko. 
4 

Chicago, 111. Sustreikavo 

300 darbininkų Chicago \Yare- 
hotise and Terminai Co. tunelio 
už tai, kad kompanija prašalino 
nuo darbo kelis darbininku uni- 

jos veikliausius narius. Streikie- 
riai reikalauja sugrąžinimo pra- 
šalintu darbininkų. 

New York. Tarybos tarp 
gelžinkelių kompanijų ir 300.000 
tarnaujančių atstovų tapo per- 
trauktos, nes nebuvo galima su- 

sitaikyti, kompanijos nesutinka 

pripažinti 8 vai. darbo dieną. 
Dabar reikia laukti didelio ge- 
ležinkelininkų streiko. 

ff Kalamazoo Mich. Sustrei- 
kavo 1,800 darbininkų trijų čio- 

nykščių popieros dirbtuvių. Dar- 
bininkai reikalauja didesnių algų. 

i$ VISU*. 
|| Vilniuje, vokiečių teismas pa- 

smerkė pakorimui 17 miesto gy- 
ventojų, tame buvo 8 lietuviai, 
3 žydai, kiti lenkai. Jiems pri- 
metama buvo išdavystė. Apie 
tai praneša Karaliaučiaus llar- 
tungsclie Zeitung. 

|į Pietinėj Amerikoj, republi- 
koj Argentinoj, atsibuvo ptezi- 
dento rinkimai. Išrinko radikalą 
Hipolito Trygoycu, o vice-pre/.i- 
dentu taipgi radikalą Pelagią Lu- 
na. 

|Į Vokiečiai skubiai fortifikuo- 
ja Zarasus, Kauno gub. Prie to 

dirba keli tūkstančiai suimtinių 
ir vieios gyventojai. Dirba die- 
nomis ir naktimis be perstojimo. 
Matyt, vokiečiai '"ia laukia rusų 
užpuolimo. 

Įl Francuzijoj yra 56,546 kuni- 
gai, o iš jų 12,800 yra kariume- 
nėj. 

Į| Birželio 18 d. Vokietijos par- 
lianiento rūme staiga pasimirė 
buvęs karės pradžioj Vokietijos 
kariumenės štabo perdėtinis, ge- 
nerolas Helmuth von Moltke. 
Jisai yra gimęs 1848 metuose. 

1870 m. jis dalyvavo karėj prūsų 
^u franeuzais. 

^®ppžitii 
'Jut 

PKOrog 

Photo by American Tiras Assoolntlon. 

PREZIDENTAS WILSONAS KADETŲ PARODOJ. 
Tai yra vėliausis paveikslas prezidento Wilsono, išnaujo nominuoto j prezidentus ant de- 

mokratiško tikieto. Šis paveikslas tapo nuimtas, jam atsilankius pas West Point kadetus. West 

Point yra geriausia Suv. Valstijų mokykla, iš kurios išeina amerikoniški oficierai. 

|[ Rusijos kariumenės padava- 
dijimuose įvedė laiko skaitymą 
vietoj 12 valandų 24 valandas, 
ir tas, kaip sake, pasirodė gana 
praktišku. 

ĮĮ Surengę Norvegijoj visuoti- 
ną streiką socialistai nutarė jį at- 
šaukti. Darbininkai grįžta dar- 
ban. 

II Belgijoj, netoli Chattolinean, 
laike smarkios vėtros likosi iš- 
naikintas vokiškas Zeppelino or- 

laivis. 

i| Vidurinės Amerikos republi- 
koj San Domingo atsibuvo pre- 
zidento rinkimai. Vietoj buvu- 
sio generolo Jimenez išrinko Ja- 
cinto de Castro. 

[j Anglu generolas Sykes už- 
ėmė su kariumene svarbiausią 
pietinės Persijos miestą Kerman. 

Į| Anglijoj, kadangi po karei 
bus mažai vyru sumanyta 
siusti daug moterų į kolionijas, 
kur moterų yra permažai. Tik 
kas-žin ar moterįs sutiks su prie- 
varta ten keliauti, iš gero noro 

jų dabar mažai ten keliauti nori. 

|| Pasitraukia nuo vietos Var- 
šavos universiteto rektorius, Dr. 
Brudzinski dėl nuolatinio besi- 
kišitno vokiškų valdžių į univer- 
siteto tvarką ir areštavimą stu- 

dentų. Jo vietą užima grafas 
Czapski. 

|į Už parduotus angliško lai- 
vyno pagautus talkininkų priešų 
pirklių laivus Anglija gavo 22 

milionu doliarių. 

Lietuva ir Kare. 
KNYGŲ TRŪKSTA 

Lietuvių Draugijos sekcija, be- 
sirūpinanti pabėgėliu dvasios 
reikalais, praneša, kad Rusijos 
lietuviams ir mokykloms trnksta 
knygų. Turima tik Pr. Mašioto 
ir Tumo-Vaišganto leidiniai, 
Amicio '"Motinos bejieškant," 
Maironio "Lietuvos Istorija" ir 
"Pavasario Balsai," Gabrio gra- 
matika. Jau ir šių knygų buvo 
pritrukę. 

Draugija pagalios įrengė savo 

spaustuvę ir žadama pradėti 
spausdinti elementorėlį "Pirmie- 
ji Žingsniai" su 60 originalių 
lietuvių dailininkų paveikslais, 
Voronežo Mokytojų Skaitymo 
knygą ir kitus reikalingus mo- 

kykloms leidinius. 
Sekcija prašo kuogreičiausiai 

atsiųsti vadovėlių vaikams, jeigu 
kas tokių rankraščių turėtų. 

Lietuvos L'kio ir triobėsių at- 

j statymo sekcija kreipėsi į "Lie- 

tuvos" išleistuvę Chicagoje, pra- 
šydama prisiųsti visu knygų iš 
technikos srities, kokios tik bu- 
vo Amerikos lietuviu išleistos. 
Ant nelaimės šita literatūros da- 
lis pas mus Amerikoj iki šiolei 
nei nepalytėta. TMD. tik da- 
bar mano pradėti leisti panašios 
rušies veikalus. 

SASNAUSKO PALIKIMAS. 
Prof. B. Česnys praneša "Lie- 

tuviu Balse." kad būrelis lietu- 
vių pasirūpino įgyti lietuvių nuo 

savybėn nesenai mirusio mūsų 
muziko Ceslavo Sasnausko pa- 
liktus muzikos tvarinius. Įgyta 
autoriaus teisės visiems išleis- 
tiems ir dar neišleistiems velio- 
nio veikalams, visus jo rankraš- 
čius ir beveik visą jo muzikalę 
biblioteką. Rankraščiuose, apart 
gaidų, yra nemažai straipsnių 
apie muziką, dailę etc. Įgyta taip- 
gi ir stereotypai jau išleistų vei- 
kalų. Už viską suderėta 2,800 
rublių. Vėliaus manoma suor- 

ganizuoti tam tikrą Sasnausko 
vardu draugiją ir jo visus vei- 
kalus pavesti viešon nuosavybėn. 

ATLYGINIMAS UŽ KA- 
RĖS NUOSTOLIUS. 

Centralinio Komiteto juridinis 
skyrius praneša lietuviams nuo 

karės pabėgusiems, kad jis pa- 
gelbės išgavime nuo valdžios 

atlyginimo už padarytus karėje 
nuostolius. Prie to pridedama: 

"Reikia atminti štai kas. Šiuo 
laiku atlyginimas vyriausybės 
duodamas ne visuomet ir ne už 

kiekvieną turtą, arba nuostolį. 
Visų karės nuostolių atlyginimo 
galima tikėtis tik karei pasibai- 
gus. Dabar [rusų valdžia] žada 
mokėti tik už musų vyrausybės 
įsakymu sunaikintą turtą, ypač 
už sunaikintus arba nupjautus 
nuganytus pasėlius, ir už karės 
reikalams paimtus (rekvizuotus) 
daiktus; be to, vyriausybė žada 
davinėti nekilnojamo turto savi- 
ninkams (už žemę, už namus 

miestuose ir miesteliuose) taip- 
pat krautuvių ir dirbtuvių savi- 
ninkams paskolų be procentų 

.keturiems metams; paskolos pas- 
kui reikės grąžinti, arba jos bus 
išskaitytos iš atlyginimo, kurį 
vyriausybė žada išmokėti žmo- 
nėms karei .pasibaigus; paskolų 
galės gauti pabėgėliai, kurie rei- 

jkalauja pašalpos ir kurie gali 
[tiksliai suvartoti gautus pinigus 
tolimesniam savo užsilaikymui. 
Rckviziciniai kvitai, teisingai su- 

statyti bus, tur but, pilnai apmo- 
kėti, gi už vyriausybės paliepimu 
sunaikintą turtą dabar bus mo- 

kama tik dalis, o likusioji dalis 
žadama sumokėti po karės; už 
pasėlius ligšiol mokėdavo ketvir- 
tą dalį jų vertės. 

Paskolas žada išdavinėti po 7 
ifb. nuo dešimtinės dirbamos žemės." 

Lietuviu juridinio skyriaus ad- 
resas yra: Petrograd. Baskov 
per., num. 29., Juridičeskij Ot- 
diel Centralnago Komitetą Li- 
tovskago Obščestva. 

KAD NEŽŪTŲ LIETUVIAI. 

Tūlas j. Valiūnas atikreipia 
atydą j lai, kad reik pasirūpinti 
likimu tų lietuvių-k olonistų, iš- 
siblaškiusių n® tik po Rusiją, 
bet net ir Sibire. Ir pirmiaus. 
dar prieš karę, jau lietuviai ko- 
lonistai ėjp Rusijon, o dabar 
būriai eina .Sibiran. 

Anot jo, netoli Polocko, Vi- 
tebsko gub., gyvena daugiaus 
500 lietuvių kolonistų—gyvena 
gana pasiturinčiai, bet pamažu 
jie rusėja, išsitautina. Daug yra 
čielų kaimų, lietuviais apgyven- 
tų, Sibire. Samaros ir kitose gu- 
bernijose,—tai dar nuo baudžia- 
vos laikų ištremti lietuviai. Juos 
reikėtų sugrąžinti Lietuvon, kur 
po karės, manoma, bus daug 
liuosos žemės, o tolimesnį lietu- 
vių emigravimą reik būtinai su- 

laikyti kokiu nors budu. 
"Visos lietuvių kolonistų šale- 

lės—rašo p. Valiūnas,—kurias 
man pačiam teko matyti Viteb- 
sko gub., nejučiomis rusėja ir žū- 
va taip nedidelei ir silpnai musų 
tautai. Neatidėtinai reikia grieb- 
tis energingų priemonių pradėta- 
jai kolonizacijai sustabdyti: jei- 
gu to nepadarysma, didžiai pra- 
sikalsma musų tautai. Kas gi 
bus toliau, jeigu ir dabar beveik 
visai ne varu daromos koloniza- 
cijos negalėtumėm sustabdyti? 
Labai dideli savo silpnumą tuo 

parodytumėm. Jeigu teks 
mums, ko neduok Dieve, ne j 
liuosą, bet į naujo engėjo pa- 
vergtą Lietuvą grjžti. tada ne 

toks, o daug didesnis bus pavo- 
jus musų tautai. Kaip gi tada 
išsilaikytumėn ?" 

FOTOGRAFIJA GELBu 
STI VAIKŲ SUJIEŠKO- 

TI. 
Maskvos rusų' fotografų Drau- 

gija pasiūlė fotografuoti tuos 

vaikus, kurie pametė savo tėvus. 
Manoma sistematingai pradėti 
fotografuoti visus vaikus, pasi- 
metusius :>u tėvais. Šios fotogra- 
fijos turėsiančios buti pabėgėliu 
skyriaus raštinėje, kame jas ga- 
lės žiūrinėti tėvai, jieškantieji 
savo vaikų. ("L. B."). 

LIETUVIŲ PREKYBA 
RUSIJOJ. 

Apie Smolenską ir jo apylin- 
kėse nemažus- darbus varo mū- 

sų tautiečiai pabėgėliai: 
Br. Braždys tapo Smolensko 

ir Vitebsko gubernijų valstybės 
girių valdybos kontragcntu mal- 
koms ir špaloms (šliperiams) 
kirsti ir statyti gelžkeliams ir 
miestams. Ši operacija kainina- 

ma apie 2j/j mil. rub. Br. Braž- 
dys apsiėmė pristatyti 60,000 
ašių malkų. Dniepru važinės 
tam tikras garlaivis, miškuose ir 
Smolenske darbuosis tam tinka- 
mos mašinos ir šimtai visokios 
rūšies ir lyties darbininkų. 

"Vilijos" fabrika, pernai rude- 
nį įsikūrusi Smolenske, dabar įsi- 
galėjo ir išaugo didelė fabrika. 
Ji iš geležies ir medžio dirba 
kariuomenei ir žemės ukiui vi- 
sokius padargus. Jos apyvarta 
auga greitai ir tvirtai. Dabar 
ten prisidėjo iuž. Graurokas ir 
darbuojasi plačiai žinomas bu- 
halteris J. Milius. 

J. Sabalis (Sabaliauskis) pa- 
samdė didelį dvarą, vardu Ku- 

'čerovą, arti Dobromino stoties, 
tarp Jelnios ir Smolensko. Dva- 
re gerai pastatytas pienininkavi- 
mo ūkis, yra daugybė pievų ir 
mišku. Kueerove jau suskambę-, 
jo lietuvių kalba ir pragydo, pri- 
tariama atskridusių varnėnų, 
strazdų, cyrulių (vyturių). 

Inžin. J. Skripkus vakarų fron- 
to hydrotechnikų partijoje šuli- 
nius grąžo, kelius veda. kalnus 
rausia, vandenis iš vietos j vietą 
sriuvena varo—su dideliais dar- 
bininkų būriais. 

-Pirklys Masiulis iš Panevėžio 
vykusiai suspietė pirkėjų burius. 
parsivežęs ir pradėjęs tik su ke- 
liomis dešimtimis pudų prekių, 
ištrauktų iš degančio Panevėžio. 
Dabar jo krautuvėlė išaugo Į di- 
dclę krautuvę. 

Upytės dvarininkas, Kaz. Pis- 
I romas, yra įgaliotas žemės ūkio 
ministerijos telkti daugyues dar- 

bininkų žemei dirbti, bergždy- 
nėins apsėti ir javams bei šie- 
nui auginti. 

Tokiu budu ne vien Smolen- 
sko lietuviai pabėgėliai, bet ir iš 
kitų kraštų darbo žmonės visur 
galės rasti savo tautiečių globą, 
o a v ų jų burius ir, atėjus laikui, | 
būriais, linksmai dainuojant, I 

grįžti savo tėvynėn prie saviš- j 
kių. ("L. B."). 

NAUJI MOKYTOJAI. 
Kovo ir balandžio mėnesiais 

Voroneže prie mokytojų semina-, 
rijos išlaikė egzaminus ir jgijo 
mokytojų teises sekantieji lietu- 
viai: Avižienytė Julija, Kavar- 
skaitė Ona, Rutytė Valerija, 
Cepulytė Sofija, $iaučiunaitė 
Ona, Budrys Matas. Kubflinskis 
Antanas, Petruškevičius Vincas, 
Ruta Stasys ir Slavėnas Simas. Į 
MIRĖ ŽYMUS LIETUVIAI. 

Balandžio 19 d. mirė Maskvo- 
je Dr. Adomas Sketeris. Velio- 
nio raštai tilpdavo pirmam lie- 
tuvių laikraštyj "Aušroj," pas-j 
kui "Varpe" ir "Lietuvos Ukinin-j 
kc." Buvo gimęs 1859 m. Bai- 
gęs Maskvos Universitetą dak- 
taravo Žeimyje, Linkuvoje, Ro- 
zalime ir Papilėje. 

— (iegužio 2 d. Maskvoje mi- 
rė Dr. Pietaris. 

LIETUVIAI PABĖGĖLIAI. 
Čita (Sibire). Lietuvių pabė- 

lių nedaug. Per velykas buvo 
surengę vakarėlį, kurj atlankė 

! 102 lietuviai. Prieglaudose yra 
apie 40 lietuvių, kiti šiaip-taip į 

pragyvena—kas prie giminių, 
kas savaime. Vaikų mokyklos 
amžiaus nedaug; mokino juos' 
mokinys matininkas Gaigalas; 
jj paėmus kariumenėn, mokina 
pabėgėlis, buvęs farmaceutas j 
Duda. 

Petrogradas.— Valdžia leido 
įsteigti lietuvių technikos kursus, 
kuriuos steigia Centralinio Ko- 
miteto sekcija Lietuvos Triobe- 
sių ir Ūkio atstatymui. Išgul- 
domoji kalba yra lietuvių kalba. 

Samara.— Pabėgėlių čia yra 
daugiau 2,100 ypatų. Komitetas 
ir Vaišvila įsteigė siuvyklą, ku- 
rioje uždarbį gauna apie 40 

žmonių. Daugelis čia pramoko 
kriaučystės. j steigta taipgi skal- 
bykla. Vaikų bendrabučio pri- 
žiūrėtoja yra Bieliunaitė. 

• 

Naugardas.— Pirmą linksmes- 
nę dieną pabėgėliai ir jų vaikai 
turėjo velykų sulaukę. Pirmu 

syk išgirdo savo kalboje giesmių 
ir pamokslą. Vaikų prieglaudo- 
je buvo įtaisytas gražus velykų 
stalas. Vaikučiams neturtė- 

liams buvo tai didelė naujiena. 

Kazane.— Čia gyvena apie 
pusketvirto šimto pabėgėlių— 
daugiausia Komiteto nusamdy- 

į tuose namuose. Yra lietuvių ap-1 

linkiniuose kaimuose (Čelpani- 
chos kaime ir kituose). Žmo- 
nės labai laukia laikraščiu ir ži- 
nių iš tėvynės, u dar labjaus ka- 
res užbaigos. 

i Archangelskas.— Lietuvių pa- 
bėgėliu iki šiolei surašyta apie 
350 ypatų, bet skaičius vis dau- 
ginasi. 

Petrogradas.-— Pirmu syk di- 
deli rusu teatrą (Mažąjį teatrą 
A. Suvorino) užėmė lietuvių sce- 

11a, kuomet gegužio 8 d. pastaty- 
ta istoriškas veikalas "Keistutis." 
Veika'o turinys parsidavinėjo lie- 
tuviu ir rusų kalbose. 

1 

Ryga.—• Pasilikusiųjų čia lie- 
tuvių skaičius esąs nemažas. Be 
pabėgėlių, kuriais rūpinasi Lie- 
tuvių Draugija, yra vežikų, kiem-: 
sargių, verteivių. Lietuvių kny- 
gynuose knygų beveik nieko ne- 

likę. "Rygos ("iarsas" vis eina 
Rygoje. Narkevičiaus spaustuvė 
spaudžia beveik visiems Rygos 
kinematografams afiš«.s. Vargo 
nestoka; naktimis tankiai važinė- 
ja pasažierius vežikų žmonos— 
lietuvės, kuomet jų vyrai ilsisi. 

JIKŠKO GIJUSIŲ. 

Motiejus Klevinskas, pabėgę 
lis, j ieško Juozo Klcvinsko. Ad- 
resas: M. Klevinskas, gor. Luga, 
Petrogradck. gub., l'spenskaja 
ul. d. No. 65. 

Kazys Kaulakis, iš Yilkm pa- 
vieto, Naujonių sodžiaus., j ieško 
giminių. Jo adresas: Kazys 
Kaulakis, Moskva, Dolšaja Dogo- 
rodskaja ul., d. Xo. 23. Cvietko- 
va, V sapožn, masterskuju Litov. 
Kom. 

Alexandra Vitkauskas, pabė- 
gėlis iš \ ibi. gub., Trakų pavie- 
to, Varėnos valse., Arankos kai- 
mo. jieško sunaus Alexandro Yit- 
kausko. Tėvo adresas: Aleksan. 
Vitkauskas, selo Ulianovki. Abr. 

vol.; Lukiano skij uje/d, Xiže- 
gorodskoj gub. 

Tamošius Vienckus jieško gi- 
minių ir draugų. Jo adresas: 
gor. Yitelbr.k Komcndantskoje 
l'pravlenije. Telševskaja karaul- 
naja Komanda, Tamošius \"enc-> 
kus. 

Pranas Stulpinas (Martyno 
sunus) jieško giminių ir pažįsta- 
mų. Jo adresas: gor. Vitebsk, 
Komcndantskoje l'pravlenije, 
Telševskaja karaulnaja Koman- 
da, Pranas Stulpinas. 

Jonas Linkauskis, ir jo žmona 
Zuzelė (l'bartaitč) jieško gi- 
minių ir pažįstamų. Jų adresas: 
gor. Vitebsk, Komcndantskoje 
upravlenije, Telševskaja Karaul- 
naja Komanda, Jonas Kinkau-j 
skis. 

Pabėgėliai Suvalkų gub., Kal- 
varijos apskr., Padovinio vals.— 
Juozas Senkus Giviškių k., \ in- 
cas Švermiekas Varnupių k., Vin- 
cas Rutkauskas Dantei iškilt k. 
Mikas Pajaujis Paclovinio k., 
Juozas ir Marijona Jokitnai Pa- 
clovinio k. apsigyvenusieji Kry- 
me j ieško savo giminių ir pažy- 
stamu. Jų adresas toks: Rits- 
sia, g. Simferopol, Tavridskoi 
gub., Salgirnaja ul. d. No. 4. ks. 
Drangelisu, perduoti (čia įdėk 
vardą ir pavardę). 

Vincentas f/auperas, Kauno, 
gub., Panevėžij apskr.. Linkavos 
vals. ir par., Anunų k., paimtas 
kariuomenėn birž. 16 d. 1915 m. 

jieško savo giminių ir pažystamų 
—yra labai prastame padėjime. 
Jo adresas: Russia, Platforma 
Saltikovskaja, Moskovsko-Niže- 
gorodskaja D. 20-tij piech. 
zap. polk, i-vij batalijon. 2 rota. 

2 vzvod, Yikentiju Dauperu. 
Adelija Stukytė Kauno gub.. 

Vilkmergės apskr., Skapiškio 
par., Kondrenėlių sod. jieško sa- 

vo brolio Jono Stuko. Jos ad- 
resas toks: Russia, g. Petrograd. 
3 Roždestvenskaja ul., dom. No. 
38, kv. 17. Adelija Stukas. 

Petras Krivickas. Martyno sū- 

nūs, Suvalkų gub.. Kalvarijos 
apskr., Simno gm., Metelicos 
sod.,—sužeistas karėje, granata 
dešinę ranką nukirto—jieško šitų 
žmonių; Marės ir Prano (iar- 

Iziulavičių, Seinų apskric., Metelių 

'gili.', Yaickuniškės sod.; Viktės, 
Maros ir Antano Mažiečių Me- 
teliu gm.. Akuuciy sod.; Antano, 
Martyno, Juozo ir Jono Yoskų, 
\ isi B arčiu sod.; Mateušo ir Juo- 
zo Krivicku: Vincento Surdoko, 
Tamošiaus ir Antano Gurauskų—■ 

isi Simno gm., Metclicos sod.; 
Rožės ir Anielkos Strankausky- 
čiu. Metelių gm. Adre-as toks: 
Kussia, Moskovskaja gub., 1. si- 
noostrovskaja. Scvernoi Doro- 

Igi; Saveljevskij projezd. Dača 
\' i c r i Vasiljevui N'asilovoi. Petru 
Martinoviėu Krivickoniu. 

| 
Simana> Juronis, pabėgėlis iš 

k.^C-s lauko j ieško savo giminių 
ir pažįstamų. Jo adresas toks: 
Kussia. Nižegorodskaja gub., Sta. 
(iorbatovka, der. (lolušovo Sėme- 
nų Mateušoviču Juronisu. 

Tom" Maranėak, karės be'.ais- 
\is j ieško Ant no Nikolajevi o ir 
Komos Xikolajevieo N'ovikų Gar- 
dino gub.. Krest-Litovsko pav., 
Zabolotje kaimo. 1913-14 m. iš- 
važiavusių Kanadon': Tamo ad- 
resas buvo toks: Thomas N'ovik 
424—8 a ve.. K. Calgary. Alta, 
Canada.—Jieškančio adre-as toks: 
Vojcnnoplennomu Marančaku Ko- 
mie 1 Rota Xo. 1028. I.ager Yo- 
jennoplennich, g. \Vorms. Ger- 
many. 

Jonas Marcinkevičius iš An- 
drėniškių miestelio jieško sa\o 

kaimyno Povilo Žekonio. praneš- 
damas. kad jis yra nelaisvėje 
Vokietijoj nuo 1914 m. ir prašo 
prisiųsti pinigų. Iš namų ne- 

gauna. pas minėtą kaimyną ra- 

šęs daug laiškų, bet atsakymo 
negavęs. Jo adresas toks: (ier- 
many. Station Sagan. Lnger 
(irunthal. Kriegsgefangen Jan 
Marcinkevič. 

(Daugiau bur) 

Lietiiviij Tarybos Londoną. 
19 gegužio Londono lietuvių 

klebonijos rumuose j vyko tary- 
bos, dalyvaujant reprezentan- 
tams nuo Didžiosios Lietuvos, 
Amerikos. >k tijos. Anglijos ir 
Šveicarijos lietuvių. Tarybų pir- 
mininkas p. M. Yčas. Valstijos 
Durnos nary ir Centralio Komi- 
teto pirmininkas, padavė svars- 

tymui tarp kilko tris svarbiau- 
sius klausimus: tai Rockefellerio 
Fondo, lietuvių belaisvių šelpi- 
mo ir busiančios platesnės lietu- 
vių konferencijos. 

(ierai apsvarsčius dalykus, pa- 
daryta sekantieji nutarimai: 

1) Kaslink Rockefellerio fon- 
do, kadangi tasai pasirengęs šelp- 
ti Lenkiją prie pastaros priskaitė 
ir Lietuvos. Kaimo bei Vilniau.* 
rėdyba?, nutarta pasiųsti j tą i i 
fondą lietuvių memorandumą; 
tame memorandume paaiškinti 
skirtingumą lietuvių tautos nuo 

lenkų, kaipo pa\_»zdj nurodant 
skirtingas lietuviu šelpimo orga- 
nizacijas; pažymėti, jog pato- 
giausias burtas Šelpimui Lietu- 
vos tai teikiant pašalpas per lie- 
tiniu organizacijas; prašvti to- 

dėl. k i ui Rockefellerio fondas sa- 

vo labdaringumą išplėsdamas ant 
visos vokiečių užimtos Lietuvos 
ir podraug Kuršo, tąjį teiktų per 
veikiančią Vilniuje lietuvių or- 

ganizaciją, būtent "Draugiją nu- 

kentėjusiems nuo karės šelpti." 
2) Lietuvos belaisvių reikalais 

iki šiol rūpinosi Šveicarijos lie- 
tuvių komitetas "Lithuania" ir 
C'cntralis Komitetas. Tačiaus 
pasekmingesniam veikimui pri- 
pažinta reikalas visą aprūpinimo 
belaisvių darbą labiau sukoncen- 
truoti. Kadangi tame reikale ne- 

atbūtina parama taip galingos 
organizacijos, kaip Centralis Ko- 
mitetas. o toji parama dėlei dau- 
gybės Įvairių svarbių priežasčių 
gali but teikiama patogiausiai 
per Kopenbageną, nuspręsta to- 

iiėl darbą šelpimo Lietuvos belai- 
svių koncentruoti labiausiai Ko- 

įienbagene. Tuo tikslu Centra- 
lis Komitetas pakv'es "Lithua- 
ni'jos" pirmininką, kun. A. Ste- 

ponaiti. apsigyventi Kopenhage- 
iic podraug su kitais Centralio 
Komiteto jgaliotinia's. 

Kadangi prisirinko daugybė 
svarbių aptartinų dalyku, palie- 
kančių visą Lietuvą, nuspręsta 
platesnę konferenciją lietuviškų 
Įgaliotinių ir veikėjų turėti 
Stockbolmc, Švedijoj, apie 20-25 
birželio. 1 <> 1 

Apart to prisiminta ir Ameri- 
kos lietuvių savitarpiai ginčai. 



1 tiri o pasekmingam veikimui 
trukdo; išreikšta todėl pageida- 
vimai, idant, akyvai/doje taip 
svarbios įlietu vai valandos, visi 
lietuviai prisilaikytų kuodidž'au- 
sii>s vienvbės, gelbėdami tėvynę 
i.š vargo. 

(-1. D"). 

LIETUVIŲ KONFEREN- 

CIJOS LONDONE. 
Konferencijoj kalbėta ir apie 

Rockcfellerio Fundaciją, kuri iki 

šiolei jau išleido dideles sumas 

pinigų šelpimui karėje nukentėju- 
sių tautų ir kuri pastaruoju laiku 
nutarė šelpti Lenkiją ir Lietuvą. 

Vienok ne visi svetimtaučiai dar 

aiškiai atskiria Lietuvą nuo Lenki- 

jos ir todėl minėtoji Londono kon- 

ferencija nusiuntė Rockefellcrio 

Fundacijai sekantį paaiškinimą 
(cituojame sulyg "Išeivių Drau- 

go") : 

ROCKEFELLER FUNDACI- 

JAI AM. SUV. VALSTIJOSE. 

Tiems, kurie augštai brangina 
humanitariškumo principus, be 

abejo, malonu sužinot, kad Kocke- 
fellero Fundacija užbaigė tary- 
bas su atsakančiomis valdžiomis 
kas link sušelpimo karei nute- 

riotos Lenkijos. 

Mums, /ėmiaus pasirašiusiems 
įvairių lietuvių tautos dalių at- 

stovams, tas yra begalinės svar- 

bos daiktu, delfo kad tarp reika- 

laujančių greitos pagelbos vietų 
yra Vilnius ir Kaunas—didžiau- 

sieji lietuvių tautos centrai. 

Jausdami giliausių padėką Ro- 
cketeller Fundacijai už pažadė- 
tą taip uniai rei'kalingą pašalpą 
mūsų suvargintai tautai, kuri ne- 

mažiaus nukentėjo negu lenku 
tauta, męs betgi jaučiame reika- 
lu padaryt keletą pastabų: 

Visųpirma, męs norime paaiš- 
kint faktą, kad visas kraštas, upės 
Nemuno baseine, nuo Suvalkų ir 

Grodtio pietuose iki Kurliandijos 
šiaurėje, labai tankiai yra vadi- 
namas Siaurinė Lenkija—ištikrų- 
jų gi yra tai Lietuva, apgyven- 
ta beveik išimtinai tautiškai su-, 
įpratusios ir skvrtinos lietuvių 
tatitds; Praeityje dvi tauti lietu- 
vių ir lenkų sudarė politišką uni-' 

ją ir sutvėrė vieną lietuvių-len- Į 
kų valstiją. I»et nuo padalinimo 
lietuvių-lenkų valstijos tiedvi tau- 

ti plėtojo iki šit.1 savo ypatin- 
gos rasės žymes, ir šiandien vėl 
sudaro dvi atskiri tauti. 

Kaipo geriausiu prirodymu gali ^ 
buti kadir mūsų atskiros įvai- 
rios lietuviškos pašalpai teikti or- 

ganizacijos, kurios susitvėrė nuo 

pat pradžios šito nelaimingo 
konflikto. Savo pačių inicijativaj 
ir sumanymu lietuviai sudarė 
savo komitetus, kurie organizuo- J 
ja pagelbą nukentėjusiems nito( 
karės lietuviams. Ir nuo to lai- 

^ 
ko pašalpos teikimo darbas išaugo j 
iki tiek, kad Centralinis Lietuvių 
Komitetas, kur-; veikia tarp lie- 

tuvių. turi virš 140 skyrių, įsteig- 
tų tarp pabėgėlių, išsiblaškiusių | 
j • :i i r i o ~ e dalyse Rusijos—^clpia 1 

virš 70,000 nuo karės nukentėju-j 
siu ir išleidžia tam tikslui beveik 

500.000 rub. j mėne-j. 
Pilnai sutikdami su faktu, kad 

nukentėję nuo karės gyventojai 
reikalauja pagelbės be rasių skir- 
tumo, męs tuo pat laiku mauda-J 
giai patėmijame Roeekfeller Fun- 

dacijai, kad pasekmingam šelpi- 
mo darbo atlikimui nuteriotosej 
vii-to^e, yra reikalingas susižino-j 
jimas ir pagelba vietinių komi-1 
tetų. kurie naudingai galėtų pa- 
tarnaut. kaipo geriausiai žinan- 

tieji vietos sąlygas ir gyventojų 
reikalus. 

Vokiečiu užimtoj lietuvoj lietu- 

vių šelpimo darbas yra varomas 

Lietuvių Draugijos nuo karės nu- 

kentėjusiems šelpti (Prezidentas 
A. Smetona) su Centru Vilniuje. 
Jeigu Rockefeller Fundacija su- 

eitų j kooperaciją su minėta Lie- 

tuvių Dr. lietuvių šelpimo reika- 
le, męs manome, tas darbas t?ptų 
labai palengvintas. 

Vienas patėmijimas: projektuo- 
jamasis šelpimo darbas vokiečių 
užimtose vietose, kaip męs žino- 
me. nepaliečia Kurliandijos, apgy- 
ventos latvių tautos, pagal rasės, 
artimos lietuviams. Kurliandijos 
latviai yra taipgi apverktiname 
padėjime, kaip ir mus pačių žmo- 
nės ir labai reikalingi Jusų Gar- 
bios Fundacijos pagelbos. Tame 
dalyke augščiąa- minėta lietuvių 
organiazcija Vilniuj irgi galėtų pa- 
dėti Rockefeller fondui. 

I as viskas buvo apsvarstyta, nu- 

tarta, priimta ir pa-i rašyta lietu- 
viu konferencijoj lietuviu tautos 

atstovu Londone—gegužės 19 d. 
1916 m. 

Seka parašai: 
M. Yčo, Valstijos Durnos atsto- 

vo ir Centralio Komiteto pirmi- 
ninko. 

Ko m. Karužos, Amerikos lietu- 
viu jgaliotinio ir Tautos Sanda- 
ros pirmininko. 

Kitu. J. Xorbuto, lakraščio "Iš- 
eiviu Draugas" redaktoriaus ir 
šk. L. Šelpimo Komiteto rašti- 
ninko. 

Kuh. A. Steponaičio, lietuvių 
belaisvių šelpimo draugijos "Litli- 
uania" pirmininko. 

Inžinieriaus Naruševičiaus, Mas- 
kvos lietuvių draugijos karės au- 

koms šelpti įgaliotinio. 
Kitu. K. Matulaičio, Londono 

lietuvių parapijos klebono, ir kitų. 

DŪMOS VICE-PREZI- 
DENTO ATSAKYMAS. 

Pereitame numeryje minėjome 
apie Matulaičio-karužos telegra- 
fu ;j, pasiųsta Dūmos parlamenta- 
rei delegacijai Londone. Durnos 
vice-piezidentas Protopopovas 
atsakė j pasveikinimo telegramą 
sekančiai: 

"Nardau Rusų Parlamentari- 
nės delegacijos dėkavoju Londo- 
no leituvių koliotiijai ir Ameri- 
kos lietuvių Sandaros pirminin- 
kui už Jūsų gerus linkėjimus 
dienoje dešimtmetinių sukaktu- 
vių Durnos. 

"Aš nuoširdžiai linkiu didžia' 

nuvargintai Lietuvių Tautai pa-, 
sibaigus karui pradėti pasekmin- 
gai klestėti kultūros dirvoje liuo- 
soje Lietuvoje. 

Dūmos Vice-Prezidentas 
Protopopovas. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ CLEVELANDO, O. 

L. D. K. Vytauto Gvard. D-jos 
prakalbos, (ieg. 31 (1. L. 1). K. 
Vytauto Gvardijos Draugija su- 

rengė prakalbas. Kalbėjo p. P. 

J. l'urvis, Bakhving \Vallace Ko- 
legijos moksleivis, iš Lietuviu is- 

torijos apie Vytauto laikus, pa- 
pasakodamas, kaip Vytautas ko- 
vojo už lietuviu laisvę ir Lietu- 

Toliaus jis ragino jaunuomenę 
rašytis prie tok iii draugijų, ku- 
rios yra pasivadinę tautiškais 
vardais ir suorganizuotos tautos 

labo tikslais, o vaikus ragino 
krikštyti ne kokiais svetimtaučių 
vardais, bet tautiškais. 

Jis paaiškino daug naudingų 
dalykų ir jo kalba klausytojams 
labai patiko. Po kalbos buvo pa- 
davinėjami klausinei ir jis, j vi- 
sus atsakydamas, visus gražiai 
užganėdino, išskiriant du vyru- 
kus, kurie mano, kad tokio daik- 
to kaip tautybė nėra. 

Clevelandiečiai j p. Purvj yra 
labai, įsimylėję ir visos Cleve- 
lando draugijos jį geidžia turėti 
savo kalbėtoju. Nors, nežinia, 
delko, vietos klebonas jo neap- 
kenčia ir savo parapijonams jį 
peikia, bet žmonės to peikimo 
nežiūri ir yra prie p. Purvio pri- 
sirišę. Jie mato p. Purvio ge- 
rus norus ir jį už juos gerbia. 
Ir ištikro p. Purvis pritraukia 
prie savęs žmonės savo širdies 
gerumu ir pasakojimu tokių da- 
Ivku, su kuriais reikia susitaikv- 
ei. 

Birželio 4 d. Berejoj, O. Bald- 
\ving \Vallace Kolegijoj buvo iš- 
kilmingas užbaigimas mokslo 
metu ir išdalinimas laipsnių mok- 
slą baigusiems moksleiviams. Į 
šitą apvaikščiojimą buvome nu- 

važiavę ir mes keli clevelandie- 
čiai lietuviai. Mums labai buvo 
malonu matyti tarp tų ketur 
kampomis kepurėmis ir plačio- 
mis rankovėmis žiponais—tarp 
mokslą užbaigusių ir mūsų vien- 
'.autj p. Purvj. Mes sveikinome 
jį ir džiaugėmėsi jo pasiektu 
laipsniu. 

Kitiems clevelendiškiams išva- 
žiavus atgal, aš. su savo sunum 

Edvardu ir draugu Jonu Brazau- 
sku pasilikome pas musų mok- 

sleivį pasiviešėti ilgiaus. Jis 
mus išvedžiojo po visas mokyk- 
los trobas ir išrodė daug mums 

nematytų ir įdomių daiktų. 
Kartais mes, prasti žmonės, be 

jokio pagalvojimo pasakome mo- 

kytam žmogui—k;į tu žinai? Ši- 
tas pasakymas, ištikro, yra labai 
neteisingas ir gali buti labai ne- 

smagus tam, kuriam jis pasako- 
ma. 

Jonas P. Grite. 

IŠ PHILADELPHIJOS, PA. 
Seimininkai svečiuose Kvake- 

riu mieste. Birželio ii d. Rim- 
ka-".\teities" redaktorius, Bajo- 
ras*" Tėvynės" redakcijos narys 
ir Karpavičia Xc\v Yorko Tech- 
nologijos Instituto moksleivis, 
važiuodami iš SLA. Seimo 
Pittsburge, Pa., sustojo mušu 

mieste ir keliatą valandų viešėjo 
pas ponus Karužus. Cia juos 
širdingai ir tikrai lietuviškai pri- 
ėmė, pamylėdami skaniais lietu- 
viškais valgiai.-, o p-lė Marijona 
Karužiutė palinksmino savo ne- 

paprastu malonum balseliu. Tu- 
riu pažymėti, kad jos balsas yra 
labai malonus. Ji yra Įsteigusi 
Giedojimo ir Muzikos Mokyklą 
po num. 2810 Riclunond St. ir 
su mokykla jai gerai sekasi. Tas 
nėra Įstabu, nes p-lė Karužiutė 
turi didelį gabumą mokyti, o be 
to moka kelias kalbas. 

Netikėtai Užėjęs. 

IŠ WILKES BARRE, PA. 
Nežino, ar kviesti Bulotą, ar 

ne. S. L. A. 7 apskritys rengia 
Lietuviu Dieną liepos 20 d. I11- 
kermano parke naudai nukentė- 
jusių nuo karės Lietuvoje. Be 
j vairiu pasilinksminimu apskri- 
čio komitetas buvo nutarys pa- 
kviesti p. A. Bulotą su prakalba, 
bet po atsitikimui SLA. 21) sei- 
me. Pittsburge, Pa., kur p. Bu- 
lota savo kalboj išniekino lie- 
tuvių veikėjus ir visa, kas tik yra 
tautiška ir lietuvių guodojama. 
tarpe apskričio komiteto narių 
kilo klausimas, kas reikia daryti 
su pakvietimu p. Bulotos. Vieni 
jų sako, kad pakvietimą reikia 
atšaukti. Kiti tam prieštarauja, 
sakydami, jog reikia patiems iš- 
girsti, ką p. Bulota kalba. 

Sugrjžusieji šios apielinkės de- 
legatai iš 29 seimo p. Bulotos 
pasielgimą perstato blogoj švie- 
soj. Taigi jei p. Bulota j SLA. 
7 apskričio parengtą dieną pri- 
bus pilnas neapikantos, tai jis 
tos savo neapikantos tulžį mo- 

kės išlieti ant nepatinkamų sau 

ypatų ir vietoje laukiamos nau- 

dos mūsų Tėvynei Lietuvai išeis 
tik savitarpinės pjovynės, kurios 
gali mums daug bloga padaryti. 

Bet kaij) apskričio komitetas 
nutars, dar nežinia. Reikėtų 
apie tai gerai pagalvoti. 

SLA. Narys. 

IŠ BROOKLYN, N. Y. 
Socialistu prakalbos. Birželio 

7 d. buvo prakalbos LSS. 19 
kuopos. Kalbėjo iš Anglijos at- 

važiavęs socialdemokratas V. 

Kapsukas. Jani pabaigus kalbėti, 
iš publikos buvo paduoti jam ši- 
tokie klausimai: Ką jis mano 

apie Lietuvos atbudavojimą ? | 
Ar nebūtų naudinga prisidėti j 
prie Yčo ir Gabrio darbo Lietu- 
vai Autonomiją išgauti? Kaip 
socialistai žiuri j fondus? Ką 
lietuviai socialistai mano apie ka- 
riaujančius socialistus ? 

Į tuos paklausimus p. Kapsu- 
kas atsakė taip: Nereikia sku- 
bintis su pagelba; dviem skati- 
kais biednų nesušelpsi; geriaus 
po karei organizuoti socialistus, 
kaip pašelpą duoti. Jei lietuviai 
autonomiją gautu Yčo ir Gabrio 
pastangomis, tai toji autonomija 
perdaug kvepėtų Rusija ir mums 

reiktų gerai kovoti su ja. (Ne- 
dirbk, vyruti, gali likti turčium, tai 
jiems prisieis kovoti su tavim. Kas 
atsieina Lietuvos Šelpimo Fon- 
do, tai pas mus -perdaug siaurai 
žiūrima į jj; reikėtų žiūrėti pla- 
čiau: pirmiausiai mes turime su-, 
šelpti darbininkus, o ne buržu-l 
azus, demokratus, ar liaudinin- 
kus. Negerai darė tie, kurie pri- 
tarė karei. Jei socializmas vie- 
nur įvyktų, o kitos šaljs atsilik- 
tų, tąsyk ir mums parsieitų ka- 
riauti. 

fJuvo renkamos sukos Social- 
demokratų partijos reikalams. 
Surinkta $10.00. 

F. Povilonis. 

IŠ NEWARK, N. J. 
Birželio 1 d. buvo L. "Vyčių," 

New Yorko ir New Jersey'ės 
apskričio suvažiavimas. Delega- 
tai pribuvo nuo penkių kuopų. 
Suvažiavime nutarta "Vytį'' leisti 
kas savaitė keturių puslapių ir 
įsigyti savą spaustuvę. Spaus- 
tuvės įrengimui nutarta pas tuos, 
kurie gali, prašyti paskolinti po 
$5 ar daugiau dolerių. Delegatai 
pasižadėjo suskolinti $175. 

F P, 

IŠ PHILADELPI-IIA, PA. 
Nuo birželio i iki 8 <1. l'ni- 

versity Commercial Muscum 
buvo piliečių paroda, kurioje bu- 
vo ir koncertasi;'-, Tarpe įvairių 
choru dalyvavo $4-ipgi latvių ir 
rusų chorai, kit»v ;v*lėja ir la- 

vintoja yra p-lė sflartfįkaru/iutė, 
(sesuo p. Komaro' Saružos, A. 
L.T.S. pre/.identjf):. j* 

Hirželio 6 d.'p-fe Karužiutė 
kaipo soliste*, dainavo su latviš- 
ku, choru, o birželio 8 d. su ru- 

sų choru. Dainavo latviškai, ru- 

siškai, italijoniškai ir angliškai. 
Pianu lydėjo jos sesuo, p-lė 
Laura Karu/iutė. X. 

IŠ WORCESTER, MASS. 

Vakaras Čiurlionies paminė- 
jimui. Subatoj birželio 10 d. 
Am. Liet. Taut. Sandaros 16 
kuopa surengė vakaru paminėji- 
mui, a. a. M. K. Ciiirlionics. Va- 
karo programas susidėjo iš dvie- 
jų paskaitų: "Čiurlionies gyve- 
nimas'' ir "Čiurlionis kaipo dai- 
lininkas," kelių muzikos dalykė- 
lių, dainų ir dekliamacijos. Pro- 
gramui pasibaigus, prasidėjo šokiai. 

Programo išpildymas nusisekė 

gana gerai ir susirinkusieji buvo 
pilnai užganėdinti. 

Birželio ii d. susitvėrė Mai- 
ronio Literatūros Lavinimosi Ra- 
'elis, kurio uždaviniu bus lavin- 
tis rašyme korespondencijų, ei- 

lių ir t. t. Prie ratelio prisirašė 
9 nariai ir kiekvienas pasiskyrė 
po katalikišką laikraštį, j kurį pa- 
sižadėjo ką nors parašinėti. 

Ku-ku. 

IŠ NEWARK, N. J. 
Lietuvių diena miesto iškilmė- 

je. Neuarko miestui apvaikščio- 
jant sukaktuves 250 metu nuo to 

miesto įkūrimo, miestas lietuvių! 
dieniu paskyrė birž. 17 d. Apvaikš- 
čiojimas su.-ideda iš maršavimo 
svarbesnėmis miesto gatvėmis ir iš 

plataus programo Klectric Parke, 
susidedančio iš lietuviu muzikos 
dainų ir šokių. 

Suvienytos Xcwatko lietuvių 
draugijos su pritarimu komisijos 
iš Šimto išleido keturių pudapi'/ 
lankstinį anglų kalba, kuriame pa- 
duota sutrauka Lietuvos istorijos 
su zemlapiu. 

Sulig šito lankstinio pirmutiniu 
lietuviu, apsigyvenusių Xe\varke| 
30 metų atgal, buvo Antanas Nor- 
kus. Jis pristojo prie skrybėlių 
dirbimo ir tie, kurie atvyko po jo. 
ėmėsi to paties amato. Dabar 
Xe\varke ir jo apielinkėsc yra apie | 
septyni tūkstančiai lietuvių. Iš pir- 
mutinių ten apsigyvenusių dabar 

gyvena šitie: Vincentas \Y. Ain- 
brozevičia. \ incentas l'rnnis, Danį. 

!>opi?, Mikas Černius, Jonas Iva 

r..iuckas, J irgis !'ri) ulas. Andr' 
Ulevičius ir Mikas Ambrozevičia. 

Daugelis lietuv' 1 turi biznius 
kiti yra profesijos žmonės: dakta- 
rai, advokatai, mokytojai ir tt., 

dauguma mechanikai, o likusieji 
prasti darbininkai. Vaikai lanke 
viešas mokyklos. 

KUR TEISYBĖ IR ŽMO- 
NIŠKUMAS? 

"Keleivio" redakcija 21 num. 

savo laikraščio redakcijos per- 
žvalgoje užsipuola ant "V, Lie- 
tuvninkų" už kišimą, kaip ji sa- 

ko, "savo snapo' j Lietuvos 
Šelpimo Fondo reikalus. Ji sa- 
ko jai: "Tu nesikišk, tu neturė- 
si atsakyti- prieš visuomenę." 
Taip, "V. Liet." neturės atsakyti 
už išeikvojimą pinigu, sudėtų su- 

šelpimui nukentėjusių nuo karės. 

Taip, "Keleivi," galėsi ir man 

pasakyti, kad ir aš nesikiščiau, j 
nes ir man nereikės atsakyti 
prieš visuomenę. Bet vis tiek 
tylėti negalima, kuomet "Kel- 
eivis" po akių meluoja, o meluo- 
ja dėlto, kad jam gal pelnas iš to. 
Jis balsiai sušuko: "Nesikiškite, 
tas ne jums priguli." Jis mano, 
kad visiems burnas uždaręs, pats 
galės pelnytis, meluoti "ir sau ne- 

patinkamus žmones šmeižti. 
Perskaičius "Keleivio" redak- 

cijos straipsnį "JSeškd nepame- 
tęs," ir pikta ir gaila man pasida-Į 
rė, kad tokis .mano,: numylėtas 
laikraštis tokias nesąmones pra- 
deda rašyti. Aš jau nuo seniau Į 
pradėjau tėmyti, kad jis puikiai 
moka save rekliamuoti ir puikiai 
meluoti—net begėdiškai. Ve ką 
jis rašo: 

"Lietuvos Šelpimo Fondas buvo 
nutaręs išsiųsti Lietuvon 6000 rub- 

lių, tik ne sykiu. Liepos 30 d. pe- 
reitų metų išsiųsta Vilniun Jono 
Vileišio vardu 3000 rublių. Sulig 

r 

tuolaikiniu pinigų kursu u/ tuo> 

3000 rublių užmokėta $1002 ir 15 
| -entų persiuntimo lėšų. Pinigai te- 

ičiau* Lietuvos jau negalėjo pasiek- 
i ir šįmet apie naujus metus jie 

sugrįžo. Sugrįžo v!si 3000 rublių, 
>et kadangi dabar rusiškų pinigų 

.šiirsas yra nupuolęs dar žemiau, 
lai už juos gauta jau tik $967.50. 
Reiškia, būnant tiems 3000 rublių 
kelionėj, ant jų nupuolė $34.50. 

Taigi "Keleivis" pasakoja, kad 
žuvo $34.50, tik nežinia kieno ki- 
šeniuje. Pagal "Keleivio" pasako- 
jimą, sugrįžo 3000 rublių, bet jis 
nepasako, kokie tie pinigai, ką su- 

grįžo—popieriniai, ar auksiniai? 
liet laimėn, aš pats esu agentu ir 

tebeturiu visus raštus, gautus iš 
American Express Co., kurie pa- 
rodo pinigų kainas ir žinau, kad 
kaip doleriai buvo siųsti, taip do- 
leriai ir sugrįžo. Kas siuntė pini- 
gus pirm lapkr. 6 d., 1915 m., 
tiems Am. K.\press C'o., sugrąžin- 
dama pinigus, neatskaitė nei vieno 
cento, išskiriant 15 centų persiun- 
timo lėšų. Tik ]>o lapkr. 6 d. 1915 
m. siųstus pinigus gražindama pra- 
dėjo išmokėti pagal kursą tos die- 
nos, kurioje jie buvo grąžinami. 
Pav., mano paties buvo siųsta per 
Am. Express kompaniją rub. 
Į Kauno gub. birželio 2 d., 1915 
m.; pinigai sugrįžo po Naujų Me- 
tų ir išmokėta visi be jokio atskai- 

tymo, išskiriant 15c. persiuntimo 
lėšų. 

Kas atsieina karininko, p. Šidlau- 
sko, tai jis tokį šokį šoka, kokį jam 
"Keleivis" groja—mat baugu kos- 
tumcrio nustoti. Ar tai sunku hu- 
tu pasakyti, ar per laikraštį pra- 
nešti: Kada ir kiek rubliu pasiu- 
sta, kiek kiekvienas siuntinys atsi- 
ėjo dolerių ir per kokj agentą pa- 
siųsta, o jeigu sugrįžta, tai kokią 
dieną, mėnesį ir kiek nuostolio pa- 
sidarė. Šitas visuomet yra slepia- 
ma ir tik pasakoma, kad pasiųsta 
3000 ar (>000 rublių. Kiek už juos 
užmokėta, tas jau tik "Keleiviui" 
žinoti. Šitas parodo, kad socialis- 
tai seka Tautos Fondo pavyzdį. 
Tautos Fondas taipgi šitų dalykų 
negarsina. Aš sakau, kur teisybė? 
Kur žmoniškumas? Kam renka- 
ma aukos, o kas jomis naudojasi. 
Seiliaus "Keleivį" skaičiau teisin- 

gu, mandagum laikraščiu, bet da- 
bar jame vieni šmeižimai, melagy- 
stės. Ir gaila ir skaudu. 

Visuomene, pareikalaukite pilnos 
atskaitos iš L. š. F. kasininko ir 
>as'kirkite komisiją peržiūrėjimui 
kasininko kvitų. Šiton komisijon 
:š paduodu šituos žmones, kurie 
usinia.110 apie tuos dalykus: K. 

Jurgeliuną su X. Gendroliu iš So. 
Bostono ir P. Bartkevičių iš Cam- 

bridge, ilas3. 

Teisybę Mylintis Agentas. 

!š Sandariečiy Posedžij. 
(Užbaiga) 

Rengimas Programo. 
Šliupas kalba apie l'hiladelplii- 

jos ir Bostono programus ir pata- 
ria išrinkti komisiją iš 5 narių su- 

taisyti programą. 
Lutkauskas pataria gauti visus 

programus nuo komisijos ir suda- 
ryti vieną programą, gerai ap- 
dirbtą, sekančiam Sandaros Sei- 
mui, kuris atsibus R. Karužai su- 

grįžus iš Europos. 
Draugelis -tą pali 
Žemaitis pataria leisti Dr. Šliu- 

pui pačiam pasirinkti komisiją. 
Komisijon ineina: Dr. Draugelis, 
Bradchulis, A. Rimka ir Jokuby- 
na?. 

Kalbama apie išrinkimą pasiun- 
tinio j taikos konferenciją. Nu- 
tarta palikti dalyką tolimesniam 
laikui. 

Draugelis sako, kad Autonomi- 
jos Fondas butų paremtas į San- 
daros globą. 

Lutkauskas apreiškia, jog San- 
dara turi už vieną augščiausių tik- 
slų autonomijos reikalą ir todėl 
butų geistina paimti Autonomijos 
Fondą jos priežiūrom 

Rimka pataria palikti Autono- 
mijos Fondą taip, kaip jis dabar 
yra. 

Žemantauskas sako, kad tauti- 
ninkai jsteigė Autonomijos Fon- 
dą ir turi pilną teisę kalbėti sulvg 
to fondo priežiūros. 

Nubalsuota paimti Autonomijos 
fondą po Sandaros globa. 

Nutarta, kad Sandaros Valdyba 
kreiptųsi j Autonomijos Fondą, 
prašydama, kad Fondo Valdyba pa- 
duotų po referendumu delegatams, 
kurie dalyvavo Brooklyno Seime. J 

j Račkauskas (patariamu balsu) 
; išreiškia pageidavimą, kad Sanda- 
ra užsiimtų platinimu knygelės 
"Lietuvos 'Jautos Klausimas Ku- 
ropos Karės Metu.'' 

, Draugelis įneša patarim.-į—duo- 
ti kuopoms platinti knygelę. Iš- 
rinkti komisiją sužinoti su SLA. 
Centro \ aldyba apie išlygas sulyg 
šios knygelės. 

Matas Šalčius sako, kad reikia 
| taipgi platinti l)r. Šliupo parašy- 
tą knygelį' anglų kalboj: "Lithua- 
nia in Retrospeet ant l'rospect." 

Adžkauskas pataria pirkti raga- 
niuj liampą. 

Rimka -ako—atidėti klausimą. 
Klausimas atmestas. 
Lutkauskas sako, kad reikia 

kreiptis j visas draugijas su tikslu 
pritraukti kuodaugiausiai narių 
prie Sandaros. Pataria jam (Lut- 
katiskui) pristatyti antrašus nuo 

draugijų, kad jis galėtų pasiųsti 
u/prašymus, idant jie pristotų prie 
Sandaros. Apsiima atlikti darbą, 
jeigu bus priduoti antrašai. 

Rimka pataria kreiptis per laik- 
raščius. idant gavus narių antra- 

šus nuo įvairių draugijų. 
Draugelis pataria įsteigti biurą, 

į kuris rūpintųsi susinėsimu su už- 
imtos Lietuvos ir pabėgėliais lie- 
tuviais. 

Lutkauskas sako; kad reikėtų 
paskirti komisiją persiuntinėti laiš- 
kus iš Amerikos Kumpos lietu- 
viams. 

Martus pataria prašyti SLA., 
kad duotu tam tikslui vietą Cen- 
tro raštinėj. 

Draugelis pataria Įgalioti i žmo- 

gų atlikimui to darbo. 
Martus sako. kad jis apsiima 

veltui atlikti darbą, surištą su 

laiškų siuntinėjimu. 
Oficiališkai Įgalioti p. M. Mar- 

tų vesti biuro reikalus, prižiūrint 
Centro V aldybai. 

Rimkos pataikymas, kad SLA. 
Centro Valdyba pati išrinktų žmo- 

gų biuro vedimui ir butų atsako- 
ma. | 

Norkus perskaito pirmą oficia- 
li laišką nuo p. Romano Karužos. 
Priimtas. 

Nutarta laikyti sekantį posėdį 
pėtnyčioj, birželio 9 d. 

Posėdis tapo uždarytas ve- 

dėjo A. Zimonto apie 5:15 po pie- 
tų. Sekančiam posėdyj svarstyta 
•platformos projektas. 

T. M. D. SEIMAS. 
I 

SESIJA I. j 
Seimas prasidėjo seredoj, birže- 

lio 7 d., 1916 111. 8:30 vai. vak. | Lietuvių Mokslo Draugijos sve- 

tainėj, 14J Orr. St., Pittsburg.1 
Pa. I 

Tėvynės Mylėtoju Draugijos 
pit/.identas, l)r. A. Zimontas. su1 
trumpa prakalbėle peržvelgė į 
praeitus laikus, jam būnant T.' 
M. 1). prezidentu ir kvietė tlele- i 
gatus šitame seime šaltai ir iš- 
mintingai svarstyti reikalus. 

Pirmininkas paskyrė P. A. Dė- 
dyną ir Joną Pajausk^ prisegi- 
mui ženkleliu delegatams. 

Delegatai sekantieji: 
3 kp., Brooklyn, X. Y.; M. J. 

Danielius, A. Ramanauskas, P. 
Norkus, J. Y. Liutkauskas. 

5 kp., \\ aterburv, (."01111.: A. 
J. Povilaika, J. Žemantauskas, 
C). Karaliūtė. 

9 kp., Pittsburg, Pa.: J. A. 
Katkus, J. Virbiekas. 

14 kp., Xc\v llaven, Conn.: M. 
J. Vokietaitis. 

20 kp., Cleveland, ().: J. Pler- 
pa, P. Baltrukonis. 

22 kp., Chicago, 111.: 1 ir. A. 
J. Zimontas, Dr. A. L. Graiču- 
nas, J. Pajauskas, F. 15. Bradchu- 
lis, Dr. K. Draugelis. 

23 kp., Xew Britain, Conn.: J. 
Mikalauskas. 

ją kp., Pittston, Pa.: T. Paukš- 
tis. 

25 kp., Shcnandoah, Pa.: St. 
Gegužis, L. J. Joneikis. 

27 kp., Chicago, 111.: A. B. že- 
maitis. A. J. l»ieržinsk:ls. 

28 kp., Chicago, 111.: 13. Len- 
kauskas. 

32 kp., Plymouth, Pa.: M. A 
Raginskas. 

33 kp., So. Chicago, 111.: S. 
Kvietkauskas. 

43 kp., New York, N. Y.: A. 
H. Strimaitis. 

44 kp., Brooklyn, X. Y.: J. 
Laučiškis. 

50 k}).. \Yorcester, Mass.: T'. 
A. Dėdynas. 

68 kp., Detroit, Mieli.: 1\ Mo- 
tuos. 

Į 70 kp., \Yilkcs-Barrc, Pa.: J. YYisnis. 
74 kp., Philadelphija, Pa.: J. špokas. 
78 kp., \Vestville, 111.: Franas 

Bendorius. 
81 kp., So. Boston, Mass.: J. Dragašius, A. Rimka. 
118 kp., Cicero, 111.: K. P. De- 

veikis. 

119 kp.. Kenosha, \\ is.: K. 
Braževičius. 

120 kp., Donorą, Pa.: V". P. 
Banionis, Jonas Šopis. 

65 kp., Chicągo, 111.: M. Ra- 
dzevičiūtė. 

11 kp., iš Baltiniore, Md. dele- 
gatai praneša, kad jie pamiršo 
savo mandatus ir klausia, ar jie 
galės atstovi.uti savo kuopą. Pri- 
imti, kaipo legaliai delegatai P. 
Lazauskas ii J. Alyta, bet jie 
privalo pristatyti savo mandatus 
vėliaus. 

M. Bieža, 10 kp. iš Minneapo- hs. Minn;, taipgi priimtas dele- 
gatu. 

Literatiškos Komisijos narys, 
p. V. Račkauskas paklausia, ar 
jis Į^aus sprendžiamąjį balsą. 
Mandato neturėjo. 

Centro raštininkas praneša, 
kad minėtas narys yra neužsi- 
mokėjęs metinės mokesties už 
1916 m. 

Nutarta 20 balsų prieš 5 hal- 
sus priimti V. K. Račkauską pil- 
nu seimo delegatu, su išlyga, kad 
jis užsimokės metinę mokesti. 

Pirmininkas Dr. A. J. Zimon- 
tas, pirm pradėsiant svarstymą 
seimo reikalų, pakvietė Dr. J. 
Šliupą pasakyti keletą žodžiu. 
l)r. J. šliupas pasakė trumpą is- 
toriją ir kodėl iki šiolei jis nėra 
T. M. D. nariu. 

Nutaria pakviesti Dr. J. Šliu- 
pą pristoti prie T. M. D. 

Nutarta taipgi duoti Dr. J. 
Šliupui 1 atariamą labą. 

Rinkimas Seimo Valdybos. 
Nutarta, kad seimo valdyba 

butų renkama viešu balsavimu. 
Į ..eituo vedėjo vietą perstatyti 

sekantieji kandidatai: 
J. Liutkauskas, P. A. Dėdy- 

nas. P. Lazauskas. 
Balsavimo pasekmės: 
Liutkauskas 22 balsus. P. A. 

Dėdvnas 11 b.. P. Lazauskas 2 b. 
Seimo vedėju išrinkta J. Liut- 

kauskas. 
Pirm. pagclbininku paskirtas 

P. A. Dėdvnas. 
Seimo raštininko vieton persta- 

tyti sekanti kandidatai: 
B. Lenkauskas. P. Norkus, M 

J. Vokietaitis. 
Halsu gavo: H. Lenkauskas 

18, P. Norkus 9, M. J. Vokietai- 
tis 7. 

Seimo raštininku išrinktas H. 
Lenkauskas. Pagelbininku P. 
Norkus. 

Prezidentas pakviečia Seimo 
prezidiumą užimti vietas. 

J. Liutkauskas, su trumpa pra- 
kalba užėmė seimo vedėjo vietą. 

Skaitomas protokolas iš pereito 
T. M. 1). Seimo. Patariama ne- 

skaityti delegatų vardų. Pata- 
rimas atmestas. 

Protokolas tampa priimtas su 

pastaba, kad vėliava, padaryta ir 
paaukauta S. L. A., bet S. L. A. 
perdavė T. M. 1). 

Spaudos Komisijon inėjo: M. 
J. Vokietaitis. J. Pajauskas ir S. 
K vietkauskas. 

J. Virbickas paskirtas maršal- 
ka. 

Skaitomas protokolas Centro 
pirmininko; Priimta ir nutarta 

naujus sumanymus raporte pa- 
duoti apsvarstymui vėliaus. 

PREZIDENTO RAPORTAS: 

Penktasai TM1). Seimas iš- 
rinko mane prezidentu, paves- 
damas man šios organizacijos reikalus vesti ir prižiūrėti. Dir- 
bau šios draugijos labui, kaip 
supratau ir kiek galėjau, šio 
darbo pasekmes ir mėginsiu 
žemiaus išdėstyti. 

Nuo pereito seimo TMD. iš- 
leido ir savo nariams išdalino 
sekančius leidinius: "Strazdo 
Raštai," "Motyna," "Širdis," ir 
"Dvasios Gyvenimo Mecha- 
nika.'' Šių metų pirmas leidi- 
nvs jau yra gatavas, antras 
yra spaudoje, o trečias baigia- 
ma rengti spaudon. 

Pažvelgus j TMD. gyvavi- 
mą abelnai. reik pripažinti, 
kad pastarieji du metai buvo 
]>usėtinai pasekmingi: mūsų 
draugija sparčiai plėtojusi ir 
augo. kaip narių skaičium, taip 
ir piniginiu turtu. Platesnes 
minias sulyg šito augimo (ier- 
biamasai Seimas patirs iš Cen- 
tro Sekretoriaus ir Kasieriaus 

^Tąsa ant 5-to pusi.) 



Visi laikraščiui siunčiami rankraš- 
čiai turi buti paiy 'žti autoriaus pa- 

raftu ir adresu. Pas. -ašantieji psau- 
donimais turi paduoti, Redakcijos ii* Į 
olai, ir savo tlkraJl vardą. 

Redakcija pasilieka sau teisę at- 

siunčiamus Jai rankraSČius trumpinti 
Ir taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto- 

riui atgal Jo lėšomis. 
Rolkla visada raSytl plunksna Ir tik 

ant vienos poplero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Kryžiokas smaugia Lietuvą.' 

Šiame numeryje telpa lietuviu, li-l 
kusiy po vokiečiu, pirmas atsi- 
šaukimas. Męs jį gavome per tar- 

piniukystę p. Jurgio Savickio, Lie- 
tiniu Draugijos atstovo Kopenha- 
gene, Danijoj. 

Smulkesniu apie tui žinių pa- 
duoti, dčlei suprantamu priežasčių, 
tuom tarpu negalime. Tas ir ne- 

svarbu. Svarbus yra pats faktas, 
o šis faktas parodo, kad vokiečiai 

atnaujino Lietuvoje Koriko .Mu- 

ravjovo laikus, užgindami lietu- 
viams spaudą ir neprileisdami Lie- 
tuvon net laikraščiu i^ Vokietijos. 

Ką tris reiškia? Ar tas yra da- 
roma iš atžvilgio į kariškąjį stovį, 
kuriame randasi Lietuva? Jeigu 
taip butu, tai bent iš dalies galima 
butų panašiai žiaurų žingsnį pa- 
teisinti. Uet gi taip, matomai, nė- 

ra, nes Lenkija, esanti tokiame pat 
padėjime kaip ir Lietuva, tokio 

pilno spaudos draudimo neturi. 
Tas verčia mus manyti, kad kaip 

anais laikais garsusis Maravjovas 
pasiryžo Lietuvą "išromyt" (ati- 
mant jai kilbą), taip dabar štą- 
dieninis kryžiokas sumanė išrauti 
Lietuviu tautą su šaknimis iš pa- 
baltijos krašto, kurį jis skaitė ir 
skaito sau priklausančiu. 

Muravjovo plianai nuėjo per- 
niek. Iš persekiojimų ir kančių 
atgimė nauja prabudusi Lietuvių 
tauta. N'ueis perniek ir šitie kry- 
žiokų plianai. 

Lietuvių tautiniam likimui vi- 
suomet gręsė didesnis pavojus iš 

vakarų negu iš rytų,—priešas buvo 

daug gudresnis. Tas pats yra ir 

dabar. 
Vokiečiai moka netik gražius ke- 

lius taisyti, geresnius namus staty- 
ti, gražesne "kulturą" ve>ti; jie 
taippat nvka gražiai, "kulturiškai" 
mažas tiitttle., pasmaugti. 

Jeigu, ant nelaimės, Lietuva pa- 
tektų "po vokiečiu," lietuviai tu- 

rėtų milžiniškai sunkią kovą vesti 
už savo tautinį gyvenimą. Bet at- 

budusi jauna, susipratusi lietuvių 
tauta nepasiduos šiądieniniam teu- 

tonui, kaip senoji Lietuva nepasi- 
davė anuometiniam kryžiokui. 

Iš SLA. Seimo.—Skaitant SLA. 

Tą privalo jausti kiekvienas lie- 
tuvis. 
aprašymus, akin puola keletas kei- 

stų dalykų. Pavyzdžiui, kad ir 
»itas: 

Seime p. Bulota buvo besikrei- 

pęs su laišku, kuriame prašė pa- 
skirti aukų jo atstovaujamam fon- 
dui. Seimas, didžiai neužganėdin- 
tas p. Bulotos elgimusi Amerikoj 
ir ypač Pittsburge laike SLA. Sei- 
mo, jo laišką atmetė. 

Nežiūrint to, socialistiŠkų laik- 

raščių korespondentai praneša, tar- 

si susitarę, kad Seimas paskyrė 
$2,000 nukentėjusiems nuo karės 

lietuviams ir kad Seimas buk nu- 

taręs minėtą auką siųsti tūlai 
"Maitinimo Draugijai" per tulą 
"komitetą," neva esantį Vilniuje 
ir neva susidedanti iš šaulio, Bir- 
žiškos ir Vileišio. 

Dabar kjla klausimas, kaip Sei- 
mas galėjo išpradžių atmesti Bu- 
lotos laišką, o paskui paskirti 
$2,000 kaip s> kis Bulotos neva 

"komitetui"? Męs sakome "Bulo- 
tos neva "komitetui," nes pirmiau- 
siai tokio komiteto Vilniuje visai 
nėra, ir minėti j amt žmonės iki 
šiolei tici nežino, kad jie yra tuo 

"komitetu." Kaip jau minėjome 
pirmiaus, p, Bulota, nesenai susiė- 
ję- su L. š. F. komitetu Brooklv- 
ne, pats, be tų žmonių žinios, ir 
be Lietuvos visuomenės žinios, nu- 

tarė, kad mituti vyrai bus "komi- 
tetas" ir kad per j j bus siunčiamos 
aukos. 

Minėtoji "Maitinimo" draugija 
Šiądien po vokiečiais neturi jokių 
teisių I laikraščiuose garsinta, kad 
tik Lietuvių Šelpimo Draugija, ku- 
rios prezidentu yra A. Smetona, 
yra vokiečių valdžios užtvirtinta). 
Berods. minėtos "Maitinimo" 
draugijos visai dabar ir nėra. Jei- 
gu ji butų. p. Bulota butų pataręs 
siųsti aukas stačiai tos draugijos 

valdybai. To vienok nepadaryta. 
Vieton to, esant Amerikoj, paski- 
riama tris ypatas [ir net be jų ži- 
nios] ir pavadinama tai "Komite- 
tu." JIct ir šitam "komitetui" ne- 

pasitikima, nes nutarta jam siųsti 
aukas tik tol, kol jisai netarnausiąs 
klerikalams. 

Akyvaizdoje tokių faktų, kaip 
SLA. Seimas galėjo nutarti siųsti 
atikas tokiam neesančiam komite- 
tui? O vienok matome, kad ir 

"Tėvynė" (SLA. organas) savo 

apžvalgoj minėtą žinią atkartoja. 
Dalykas išrodė mums taip ab- 

surdiškas, kad męs tyčia užklau- 
sėme apie tai Seimo vice-pirmsė- 
džio Dr. Ziinanto, vedusio aną se- 

siją ir p. V. S. Jokubyno, antrojo 
Seimo sekretoriaus. 

Ir vienas ir kitas griežtai už- 
reiškė, kad tokio nutarimo Seime 
visai nebuvo ir kad minėtus $2,000 
nutarta siųsti \ ibiun ir išsiuntimą 
palikta Centro Valdybai. Jokių 
kitų nurodymų seime nebuvo, nes, 
kiek žinoma iki šiol Vilniuje ir 
abelnai Lietuvoje gyvuoja tik 
viena legališka draugija,—tai virš 
minėta Lietuvių Šelpimo Draugi- 
ja. 

Žingeidu todėl butų žinoti, ko- 
kiems tikslams panašiai neteisin- 
gas žinias skelbiama—net SLA. 
organe "Tėvynėj"? 

Gražus patarnavimus.—"Atei- 
tis" talpina kokios ten Kavolienės 
neva pasakojimą, kuriame esantis 
Voroneže Lietuviu Draugijos ko- 
mitetas išvadinta tiesiog '"vagių 
komitetu." 

Tasai komitetas, anot minėtos 
moteriškėlės, susideda iš kun. Ol- 
šausko, kun. Tumo, (kurio Voro- 
neže visai nėra) p. Poderio ir ki- 
tų. Socialistų laikraščiai, žinoma, 
su dideliu pamėgimu visa tai at- 

kartoja. 
"Darbininke" pranešama, kad ir 

minėtos Kavolienės žodžiai esą ne- 

teisingai buvo "Ateityj" perduoti. 
Visa tai liudija, kaip nekurie 

žmonės, sėdėdami toli už jūrių ma- 

rių ir nesibijodami, kad juos pa- 
sieks, teismas, lengvai sau leidžia 
pasaulin net panašios rūšies bjau 
rius apkaltinimus. 

''Keleivis" apskustas.—T urbut 
nei vienas lietuviu laikraštis nėra 

gimęs po tokia nelaiminga žvaigž- 
de, kaip "Keleivis," kuriam iki 
šiolei tankiausia prisieina turėti 
reikalų teisme—ir vis už savo ži- 

nių "teisingumą." 
Štai ir dabar "Darbininkas" pra- 

neša, kad "Keleivio" leidėjas Jur; 
gis Gegužis ir redaktorius St. i\ft- 
chelsonas tapo patraukti teisman 
tulo Levvis Vassell, kuris kaltina 
"Keleivį" apšmeižime jo asmens ir 

reikalauja $2,000 atlyginimo už 

patalpinimą tūlos korespondenci- 
jos. 

"Darbininkas" šiaip apie tai pa- 
duoda: 

Toji korespondencija buvo "Ke- 
leivin" įdėta gruodžio 31 d. 1914 m. 
L. Vassell joj buvo apkaltintas 
mušime ir vogime. Buvo rašyta, 
buk tūlas "A. D." buvęs užpultas 
ir nuo jo pavogta $50. Vienas plė- 
šikų buvęs "L. V." Lewis Vas- 
sell tvirtina, jog tos raidės reiškė 
j| ir kadangi Jis buvo Jauni) Vyrų 
Kliubo pirm., tai Kliubas išmetė 
iš savo organizacijos, kai pamatė 
tokią korespondenciją. Paskui jo 
sužieduotinė sugrąžinus jam žiedą 
ir visa Montello visuomenė pradė- 
jus žiūrėti kaipo J plėšiką, nevertą 
žmonių draugijos. Tuomet savo 
vardo apgynimui Levvis Vassell pa- 
traukė "Keleivi"' teisman. 

Smulkus patčmijimai. P-s Rim- 
ka, ir iš Sandaros susivažiavimo 
pargrįžęs, vis nesiliauja Sandaros 
prezidento, p. R. Karužos kabinė- 
jęs. Pavyzdžiui, "Ateities" nnm. 

72-me įdėta toki:, pastaba apie tai, 
kad p. Karuža su kitais pasiuntė 
pasveikinimo telegramą Durnos par- 
lamentarei delegacijai: 

"O musų, ALTSandaros pirmi- 
ninkas paties '"L. Balso" pripa- 
žintai "reakcinei" Dūmai sušu- 
ko... ''Lai gyvuoja Durna!" Ar 
11c gyvenimo ironija?" 
Gal p. Rimka geistu, kad p Ka- 

ruža butų sušukęs: "Lai prasmen- 
ga Durna! Lai gyvuoja prieš-du- 
miniai laikai!" P-as Rimka ge- 
riaus padarytų, jeigu pasiliautų 
kandžiojęs pirmininką. Juo to- 
liau. juo labjau jo užsipuldinėjimų 
būdas darosi panašesnis j "Kelei- 
vinį." 

= "N'aujienoms" nepatiko mu- 

sų aprašymas "preparedness" pa- 
rodos Chtcagoje. Esą prisiruošt- 

mas prie ginkluoto atsigynimo dar- 

rbo žmonėms nereikalingas;,jis esąs 
reikalingas tik ginklų fabrikantams, 
kurie iš to uždirbs. 

Labai paviršutinis argumentas. 
Tos liogrkos prisilaikant, galėtum 
taipgi pasakyt: "Neįsišiuryk," nes 

Insurance Kompanija uždirbs; ne- 

,kaustyk arklio, nes kalvis uždirbs; 
nepirk raktų ir nerakink durių, nes 

kromelninkas uždirbs. 

Tinkamas ir išmintingas pri- 
sirengimas prie atsigynimo 
nito netikėto užpuolimo yra 
taip reikalingas, kad apie tai 
nėr ką ir ginčytis. Ir jis, kaip sy- 
kis, Iabjausiai yra reikalingas dar- 
bo žmonėms ir mažai pasiturin- 
tiems luomams; "bagočiai paprastai 
sugeba laiku prasišalinti iš pavo- 
jingų vietų,—darbo žmonės ir že- 
mesni luomai daugiausiai turi nu- 

kęsti nuo priešo įsiveržimo. Juos 
todėl "prisirengimas" turėtų Iab- 
jausiai ir apeiti. 

— Socialistai "iš paskutiniųjų 
pasiryžę saugoti SLA. čielybės ir 

jo sveikatos. Laimingas yra Su- 
sivienijimas, kad šiame savo seime 
turi taip atsidavusių Susivieniji- 
mui delegatų—iš socialistų pusės. 
Atsiekti to, kad visi partijiniai gin- 
čai butų perkelti į partijas, o Susi- 
vienijimas butų paliktas pačiam 
sau, dabar yra jų didžiausias ir 
sunkiausias uždavinys. Matyt, so- 

cialistams šiądien visur lemta buti 
vienutinė konstruktyve spėka."... 

Taip p. Jurgelionis aprašinėja 
"didelius nuopelnus" tuzino socia- 
listiškų delegatų SLA. seime. 
Skamba kaip toji arabiška pasaka: 
graži, bet niekados neišsipildanti. 

= Koks ten vyras, pasislėpęs 
po pseudonimu "Uosio", reika- 
lauja prisispyręs, kad "Lietuva" 
su juom ginčus vestų. Nabagas, 
matomai, nesupranta nei tiek, 
kad redakcija netik pseudonimiš- 
kų reikalavimų nepildo, bet net 

prisiųstas pseudonimiškas žinias 
tiesiog gurban siunoia. 

— "Darbininkas," rašydamas 
apie "Tautos Fondo" seimą, at- 
si! Mvusj nesenai Philadelphijoj, 
sako: "T. Fondo pirmininkas ne- 

atvažiavo, neatsiuntė raporto ir 
net jokio raštelio neparašė." Jis, 
žinoma, ir nuo pirmininkystės 
tapo nuverstas. Tuomi pirmi- 
ninku yra Dr. A. K. Rutkaus- 
kas, 'kuris tokią baisią audrą su- 
kėlė užpernai ir pernai, persime- 
tęs iš tautininkų pas klerikalus. 
Pastaraisiais laikais, girdėtis, jis 
net kun. Kemešiui pasirodė per- 
didelis fanatikas ir apie jo kar- 
jeros užbaigimą buvo jau nuo 

kelių mėnesiu kalbėta. Išėjo 
anot tos patarlės: "Lėkė, kaip 
sakalas, nutupė kaip vabalas." 

= Vienas laikraštis, kalbėda- 
mas apie laikytus Pittsburglie 
SLA., TMD. ir Sandaros seimus, 
rašo: "Pirmosios organizacijos 
[suprask SLA.] seimą jie [tau- 
tininkai] turėjo išvien su socia- 
listais, kadangi Susivienijime ne- 

maža yz socialistų" (Mūsų pa- 
braukta. I\ e d.) 

Dr. Graičunas nėra humoris- 
tas, kuomet jis sako: "Privažiuo- 
ja čia visokių gri norių, kurie 
pradeda kalbėt apie dalykus, ku- 
rių patjs neišmano," bet šis jo 
pasakymas beveik tiktų minėtam 
laikraščiui. Aišku, kad jis neži- 
no pats, apie ką kalba. 

NESIBIJOKIT! 
Mums tenka girdėti, kad dau- 

gelis lietuvių yra nusigandę ir 

mano, kad ir Amerikoje pradės 
visus vyrus netrukus imti karėn. 
Ypač moterįs nugąstauja. 

Todėl visiems pranešame: 
1) Kad dėlei kilusiu kivirču 

su Mexika yra iššaukta tiktai 

milicija, arba taip vadinama 
"Tautos Sargyba" (National 
Guard). 

2) Kad kariumenėn turi stoti 

tiktai tie, kurie prie tos milici- 
jos arba "Tautinės Sargybos" 
priklauso, kurie joje tarnauja. 

3) Kad niekas, kas netarnavo 
šios šalies kariumenėj, ar mili- 
cijoj, nebus per prievartą kariu- 
menėn imamas. 

4) Liuosnoriai gali patįs savo 

noru pastoti. 
Todėl nesibijokit ir neklausy- 

kit visokių gandų ir gązdinimų. 
Musų laikraštis visuomet praneš 
apie tilOR| dalykų stovį. 

"Lietuvos" Redakcija. 

Lietuj j Spauda Vėl Užginta?! 
Užsienyje gyvenantieji lietuviai 

stebitės, kadį įlįs vokiečių užim- 
toje Lietuvoj iki šiol neturime 
lietuviškų laikraščių ir pasikaki na- 

me tik vien vokiečių valdžios lei- 
džiamuoju^ organu "Dabartis." 
Lietuviai-pąbėgėliai Rusijoj turį 
net keturių; laikraščius, kuriuose 
luiosai gina savo reikalus, o męs 
Lietuvoj neturime nei vieno. 

Šiuomi pranešame, kad po už- 
ėmimo Kauno ir Vilniaus pasi- 
likusieji Lietuvoje leidėjai ir ra- 

Šėjai pirmiau išėjusiųjų laikraščių 
"Vilties," "Lietuvos Žinių" ir k. 
tuoj kreipėsi į vokiečių valdžią, 
kad leistų vėla spausti lietuviš- 
kuosius laikraščius. Prašymus at- 
naujino šen ir ten po daug kar- 
tų, bet vis veltui. Nevien laik- 

raščius, vokiečių valdžia gina lie- 
tuviams spausti ir kitus raštus... 
tap kad faktiškai nuo vokiečių 
atėjimo mes turime Lietuvoje 
antrąjj draudimą lietuviškosios 
spaudos, kaip kitados buvome tu- 

rėję prie rusų (prieš 1904 m. 

Red.). Draudimas yra taip aštrus, 
kad nevien Amerikoje, ar kur-ki- 
tur spaustų lietuviškų raštų vo- 

kiečiai j Lietuvą neįleidžia, bet 
jie draudžia Lietuvoje pardavinėti 
net Tilžėje gotiškomis literomis 
spaustus laikraščius, ko ir laikuo- 
se rusiškojo spaudos draudimo ne- 

būdavo. 
Valdžios laikraštis "Dabartis," 

kurj Kaune rašo ir leidžia Prūsų 
oficieriai ir uniformose apsirėdę 
kareiviai, turi tikslą platinti Lie- 
tuvoje užsi tikėjimą vokiečiams, 
bet pasekmė, žinoma, visai prie- 
šinga! (iaila, kad vokiečiai neiš- 
studijavo "Kapitelio" uždraudimo 
spaudos Lietuvoje Muravjovo! 

Tos-pat klaidos butų nepapildę. 
Laikraštis stačiai sėja neužsitikėji- 
mą ir neapykantą. Badaujantis 
žmogus, sakoma, ir jovalą valgys! 
Nebesant laikraščiu, lietuviai šiuo- 
mi karės laiku turi ką-nors skai- 
tyti, bet skaito su neapykanta, o 

daugelyje vietų stačiai "Dabartį" 
boikotuoja, kiti, kaip laikuose ru- 

siškojo spaudos persekiojimo, pra- 
deda skaityti lenkiškus laikraš- 
čius, nes saujalei Lietuvos lenkų 
leista turėti bent vieną Vilniuje 
laikraštį, kuris eina, teisybė, po 
cenzūra, bet nėra valdžios, taip 
kaip "Dabartis." Lenkams leista 
parsisiuzdinti laikraščius ir i: už- 
rubežio, kaip va iš Poznaniaus. 

Spaudos stoką dabartiniame 
laike, žinoma, mes atjaučiame kur- 
kas skaudžiau nė kitados, ne vien 
iš žingeidumo, kad neturime ka 
karo laiku skaityti, bet nuims rei- 
kia susižinojimo, rodos ir pa- 
guodos šelpime badaujančių, gel- 
bėjime ligonių, atstatyme ūkių, 
reikaluose mokyklų... o čia viskas 

'su.aržvta, viskas suparaližuota. 
Jei gausite šitą mus raštelį, pro- 

testuokite jus prieš vokiečių pa- 
sielgimą, ką mums draudžia tu- 
rėti savo laikraščius! Lenkai Len- 
kijoj, žydai Lenkijoj ir Lietuvoj 
veik kiekviename didesniame mie- 
ste turi po savo organą, tik lie- 
tuviams vL viskas ginama. 

Rusai draudė mums spaudą, o 
dabar draudžia vokiečiai! Paskui- 
gi jie patys prieš pasaulį kalba, 
buk lietuviai turj menką litera- 
tūrą, pas juos esą daug analpha- 
betų... Praneškite pasauliui tei- 
sybę t 

Lietuviai iš užimtosios 
vokiečių Lietuvos. 

f. : 

SLA. SEIMAS. 
I 

'i h 

ibaiga) 
.Faselpos Komisijos Projektas. 
Pašelpos Komisijos Projektas 

priimtas su pataisymu nekuriu pa- 
ragrafų. '<■" 

Projektu nutarta įvesti galčn 
nuo 'iepos i d. 1916 m. 

Į Apsaugos III ir IV skyrius 
nebus priimti žmonės virš 45 me- 

tų amžiaus- 
Laiškas skaitytas nuo J. Virbic- 

ko su $3.00 auka. 
J. Virbickas, delegatas nuo 40 

kp., laišku apreiškia, kad jis dė- 
lei akių skaudėjimo negali buti se- 

sijose. Pirmininkas paskyrė dele- 
gatus ji atlankyti: B. K. Kondra- 
tavičių. S. Bakaną. 

Sesija užsidaro 6:05 vak. 

SESIJA IX 

Sesija atidaro pirmininkas9:05 
ryte. 

Delegatų vardašaukis. 
Skaitomi protokolai VII ir 

VIII sesijų. Protokolai priimti. 
Svarstoma klausimas apie pri- 

ėmimą Susivienijimai! i 11 cor- 

p o r e pašelpimų draugijų. 'įsta- 
tų komisija skaito šiame klausi- 
me projektą. 

Projektas tampa priimtas. 
įstatų Komisija rekomenduoja, 

kad seimas priimtų konstitucijon 
paragrafus šiuos: 

"Susiv paprastame suvažiavi- 
me gali apkalbėti ir pripažinti 
atsižymėjusią lietuvystės labui 
ypatą garbės nariu, kuri yra pa- 
liuosuiota nuo visokių mokesčių. 

"S. L A. Garbės narys netu- 
ri tiesos prie apsaugos ir pašel- 
pos, vienok jis gali turėti pata- 
riamą balsą visuose S. L. A. rei- 
kaluose. -T 

Skaitymas laiškų, kuriuos pri- 
siuntė: 

J. Tareila, .Ansonia, Conn. Au- 
ka $10.00 Prieglaudos Namui. 

J. Ambraziejus, Brooklyn, N. 
Y. Autonomijos Fondui $1.00. 

V. Ambraziejus, Newark, N. 
J. Auka $IjQO L. G. F. 

E. Ambrozienč, Brooklyn, N. 
Y. Auka Gį. F., $1.00. 

J. Gedminas, Brooklyn, N. Y. 
J. Gibavičius, Echvardsville, 

Pa. Auka ^nukentėjusiems dėl 
karės $9.00. 

Linkėjimas nuo Liet Mokslo 
Dr-stės Pittsburg, Pa. Aukų pri- 
siųsta sekančiai: Moksleiviams 
$5.00, Nukent, nuo karės $11.00, 
Autonomijos F'ondui $2.00, Prie- 
glaudos Namui $5.00, Našlių ir 
Našlaičių Fondui $2.00. Viso 
$25.00. 

Pertrauka 10 minutų. 

V. K. Račkauskas reko- 
menduoja, kad linkėjimų laiškai 
tilptų organe, Rekomendacija 
priimta. 

Svarstoma klausimas apie pir- 
kimą preso, "Tėvynės" spausdi- 
nimui, Komisijon iuejo: J. Pa- 
jauskas, Dr. K. Drangelis, Dr. J. 
Šliupas, J. M. Danielius ir A. 
Rimka. 

Susivienijimo Centro sekreto- 
rius rekomenduoja įvesti statisti- 
kų vedimą prie Centro raštinės. 
Priimtas. 

Kontrolės Komisija turi būti- 
nai perkontroliuoti visas pinigi- 
nes knygas, turtą ir visą kitą 
veikimą, vieną kartą į tris mė- 
nesius. Nutarta šitą tarimą įdėti 
konstitucijom 

Svarstyta išleidimas p. M. Šal- 
čiaus rašybos pasiūlyto vadovė- 
lio. Nutarta šitą vadovėlį išlei- 
sti. 

Sesija užsidarė 11:15. 

SESIJA X. 

Sesija atidaryta 1 *.30 po pietų. 
Delegatų vardašaukis. 
Organe įvesti Sveikatos Sky- 

rių. 
Nutarta SLA. pinigus skolinti 

lietuviams ant pirmosios pasko- 
los ant 5 percent. 

I'o apsvarstymui nutarta orga- 
nų "Tėvynę" palikti tokio pat 
lidumo, kaip dabar. Vien reikės 
padidinti 4 numerius metuose, 
kuriuose telpa S. L. A. atskaitos. 

Svarstoma leidimas mėnesinio 
žurn;;lo, kaipo priedo prie "Tė- 
vynės." 

Nutarta žurnalą leisti ir pa- 
skirti vaikams ir jaunimui. 

Pertrauka 10 minutų. 

Žurnalas moterims. 

Įnešta atšaukti nutarimą lei- 
dime mėnesinio žurnalo. 

Apsvarsčius išnaujo, nutarta 
leisti moterims ir vaikams. 

Svarstymas rengimo konkursų. 
Konkursams taisykles sutaisyti nu- 

tarta pavesti Apšvietos Komisi- 
jai ir redaktoriui. 

126-tos kuopos įnešimas pirkti 
presą atmestas. 

A. Čėsna, iš Clncago, 111., pa- 
dėkoja už jsteigimą mėnesinio 
žurnalo ir tam tikslui paaukauja 
$5.00. 

Pertrauka 10 minutų. 

"Tėvynes" Reikaluose. 
170-ta kuopos įnešimas kaslink 

talpinimo "Tėvynėje" daugiau 
moksliškų straipsnių pavestas 
Apšvietos Komisijai. 

X o r k u s sako, kad seimas yra 
augšciausiu teisėju ir butų ma- 
lonu išgirsti delegatų nuomonių. 

Baltrušaitienė pataria 
netalpinti svetimų organizacijų 
reikalų. 

N o r k u s nori, kad laikraštis 
butų populiariškesnis. 

Ž e m a 111 a u s k a s klausia, 
kiek išmokėta sandarbininkams. 

R ačkauskas sako. kad nė- 
ra to žmogaus, kuris visiems ga- 
lėtų įtikti. Sandarbininkams iš- 
mokėta $240. 

13 ė d y n a s sako, kad dauge- 
liui patinka dabartinė "Tėvynės" 
dvasia, ir pataria toliau vesti teje 
pačioje dvasioje. Kalba apie ko- 
kias statistikas. 

Z i m o n t a s pataria neaiškin- 
ti statistikų, jeigu po ranka nė- 
ra faktų. 

G r a i č 1111 a s sako, kad or- 

gane turi buti pirmiausia- rašo- 
ma apie apdraudę, sveikatą, pilie- 
tystę, etc. 

Šliupas sako, kad redakto- 
rių negalima laikyti už guminį, 
maišą, kurį kiekvienas, priėjęs 
galėtų badyti. 

S 1 c s o r u n a s. Noriu pri- 
minti, kad važinėjau ir platinau 
laikraščius ir literatūrą, ir my- 
lėjau tai daryti. Žmonėms ge- 
riau tinka laikraštis su žinutė- 
mis. Išvaizdą padaryti tokią 
kaip kitų laikraščių. 

Nutarta pavesti laikraščio rei- 
kalus Apšvietos Komisijai pri- 
žiūrėti. 

Nutarta, kad "Tėvynė" ncor- 

ganautų kitoms organizacijoms. 
Svarstoma "Tėvynės" darbi- 

ninkų reikalavimas vakacijų 2 

savaitėms su apmokėjimu. 
Nutarta duoti 2 savaičių vaka- 

ciją su apmokėjimu darbinin- 
kams, išdirbusiems 2 metu. 

Nutarta atkreipti, kiek galint 1 

atydos ir stengtis, kiek galint, pri- 
žiūrėt pagerinimą darbo sąlygų 
"Tėvynės" spaustuvėj, kurio rei- 
kalavo darbininkai. 

Centro Raštinės darbininkai 
prašo sutrumpinti darbo valau- 
aa>: paprastomis dienomis b' 
vai., subatomis po 4 vai. Nutarta 
pavesti Pildomąjai Tarybai. 

6 kp. pataria parengti tinka- 
mas taisykles nominacijoms į 
Pildomąją Tarybą. 

10. 11, 30, 77, 126 kp. Įneša, 
kad panaikinti nubalsavimą apie 
sujungimą iždininko ir raštinin- 
ko vietų. Įnešimas priimtas. 

Svarstymas apie atskyrimą sek- 
retoriaus 11110 administratoriaus. 
Dalykas atmestas. 

77 ir 83 kp. pataria pripažinti 
apskričiams teisę nominuoti kan- 
didatus j Pildomąją Tarybą. 

Nutarta priimti su pataisymu 
vieton "nominuoti", įdėti "reko- 
menduoti." 

Skaitomas laiškas nuo "Vien. 
Lietuvninku." Auka $2.00 A. F. 
ir G. F. pusiau. 

Sesija uždaryta 6:00 po pietų. 

SESIJA XI. 

Sesija atsidaro 9:05 ryte. 
Yardašaukis. 
Skaitomi protokolai IX ir X 

sesijų. Protokolai tampa priim- 
ti. 

Svarstoma kuopų įnešimai. 
Svarstoma Prieglaudos Namo 
reikalai. Paduota komisijai, su- 

sidedančia iš: T. Paukščio, F. 
P. Bradchulio ir M. Vokietaičio. 

Klausimas, kodėl taip ilgai ne- 

išmokamos pomirtinės. Nutar- 
ta, kad Pildomosios Tarybos bu- 
tų greičiau atliekama. 

Svarstoma klausimas apie pa- 
peikimą Pildomosios Tarybos 
už neišdavimą p. R. Karužai įga- 
liojimo. Klausimas tapo atidė- 
tas į šalį. 

Kįla klausimas apie Centro 
darbininkus, kuriems užmetama, 
buk užsiima pašaliniais darbais 
laike darbo valandų. Atiduotas 
skundų komisijom 

Algos valdybai. 
Nutarta mokėti Susivienijimo 

Lietuvių Amerikoj pirmininkui 
$250 į metus. 

36, 74 ir 194 kuopos įneša, kad 
vice-pirtnininkas turi buti visu 
komisijų pirmininku. Įnešimas 
tampa priimtas. 

Svarstoma vice-pirmininko al- 
ga. Įnešama, kad mokėti $50.00 
į metus. Po apsvarstymui nu- 

tarta mokėti vice-pirmininkui 
$50.00 į metus. 

Raštininkui nutarta mokėti tą 
pačią algą ir ant toliaus. 

Svarstoma Centro iždininko al- 
ga. l'o trumpam apsvarstymui 
nutarta pakelti iždininko algą iki 
$75. vieton $50.00. 1 

"Tėvynės" redaktoriui nutarta 
mokėti $125.00 mėnesiui, bet pri- valės rėdyti mėnesinį laikraštu- 
ką, kuris paskirtas moterims ir 
vaikams. 

Nutarta Pildomąjai Tarybai, itž kiekvieną sugaištą dieną su 

Susivienijimo reikalais, apart ke- 
lionės lėšų, mokėti pa $5.00 j dieną. 

Daktaras—Kvotėjas Dr. J. Šliupas apsijma už tą pačią mokes- 
tį, kaip pirmiaus. 

S. L. A. NAMAI. 
i F. P. B r a d c h u 1 i s įneša, kad Susivienijimo namas butų parduotas. 

M a r t u s aiškina, kad pirktas 
ne namas, bet žemė ir sulyg pa- skutinio miesto New York ap- skaitliavimo, žemė verta $1100 
už pėdą. Ateityj toji vieta bu3 
gera. 

L u t k a u s k a s sako, kad 
"real estate" vertė Ne\v Yorke, 
dėlei karės, yra nupuolusi, bet 
už tulo laiko pakils. 

Nutarta pagalios namą nepar- duoti. 
Po trumpam apsvarstymui nu- 

tarta kuopų raštininkų antrašus 
garsinti organe kas 3 mėnesiai. 

Svarstymas Kuopų Įnešimų. 
Keliaujančio prelegento ir or- 

ganizatoriaus klausimas paliktas 
Pildotnąjai Tarybai. 
Klausimas apie atlyginimą or- 

ganizatoriams už prirašinėjimą 
naujų narių palikt Pildotnąjai 
Tarybai. 

Nutarta paskirti $300 j metus 
bendradarbiams vieton $200, kaip 
pirmiaus buvo. Balsavo už nu- 

tarimą 23, o prieš 13. 
Įnešama, kad atskiros kuopos 

turėtų prašyti Edukacijos Coard 
ten, kur didesnės kolonijos, kad 
viešose mokyklose butų įvesdin- 
tas pamokinimas lietuviškos kal- 
bos, istorijos ir literatūros. 

Seimas rekomenduoja kuopoms 
remti šelpimą nukentėjusių nuo 
karės. 

Klausimas apie R. Karužos 
atstovybę. 

B r a d c h u l i s sako, kad Susi- 
vienijimas buvo sutvertas ant 
tautiškų pamatu, o antroj vietoj 
yra apdrauda. 

Ž i v a t k a u s k a s. Kadang 
R. Karuža važiavo ne nuo visuo- 
menės, bet kaipo atstovas vie- 
nos sriovės, męs, pasikalbėję, nu- 

tarėm neduoti įgaliojimo, nes 
tam nėra mat aiškiu nurodymu 
konstitucijoj. 

Z i m o n t a s klausia Valdy- 
bos: Ar konferencija Stockhol- 
me šaukiama dėlei tautos gėrio- 
vės. ar nelaimės? 

Šliupas sako, jeigu paragr 
3<) butų užgirtas, tai tokios abe 

jonės nebūtų. 
Paragrafas V) priimtas. Tisa 

skamba šiaip: "Seimas tegul už- 
giria politišką link Lietuvos lais- 
vės A. L. T. S. darbą." 

Skirstymas tautiškų centų. 
Dr. Šliupas įneša klausimą, at 

Susivienijimas priims $ioq.oc 
"Aušros" draugijos ir padėtų 
moksleivių fondan. 

Komitete yra tik J. Šernas. 
Jis pritaria. 

{nešimas priimtas. 
Tautiškų centų viso randasi 

$1,687.80. 
Sulyg vieno delegato išskirsty- 

mo patariame duoti $150 emi- 
grantams. 

Strimaitis sako. kad netu- 

rime užmiršti emigrantų. Tos 
sumos neužtektų iki kitam sei- 
mui. 

Ramanauskas pataria 
skirti kiek Autonomijos Fondui. 

Strimaitis. Jeigu norime 
palaikyti emigrantų reikalą savo 

rankose, tai privalome aukauti 
daugiau emigrantų fondui. 

Sesija uždaryta 1 :oo po piet. 

Bulotos laišką atmeta. 

Sesija XII atsidaro 2 vai. po 
per. 

Delegatų vardašaukis. 
Skaitoma telegrama su linkė- 

jimais nuo T. M. D. 
Skaitymas XI sesijos protoko- 

lo. Friimtas. 
Skaitomi laiškai-prašymai nuo 

p-nios A. Bulotienės, "Žiburėlio" 
jjjal., A. Bulotos ir Žemaitės 
(Žymontienės) L. Š. F. iždininko 
K. Šidlausko, kad Seimas pas- 
kirtu auką Liet. Šelp. Fondan. 
A. Bulotos ir Žemaitės laiškas 
svarstomas. 

Šliupas sako, kad turime 
užtektinai vargdienių moksleiviu 



Amerikoje. Ii čionykščių mok- 
sleivių galima lankti šiokios to- 

kios naudos, o iš Lietuvos stu- 

dentų-moksleivių atsitinka, kad 
sulaukiama ir paniekos. Ameri- 
kiečiams. 

$2,0jo oo nukentėjusiems nuo 

karės. •" 

Račkauskas įneša šitokia 
re/oliuciją: 

"Atsižvelgiant j tai, kad tau- 

tiškų centų neužtenka padengi- 
mui tos daugybės reikalų, kurią 
prisitjo šiame seime sutikti, tuo 

labjaus, kad nukentėjusių nuo 

karės šelpimas turi buti pir- 
moje vietoje, 29-tas seimas nutarė 

paskirti $2,000 iš S. L. A. 
lėšų fondo nukentėjusiems dėl karės 
lietuviams, ir tą auką kttovei- 
kiausiai pasiųsti j Vilnių, 1 ietu- 
vių Komitetui." 

Rezoliucija vienbalsiai priim- 
ta. 

Pirm. paskiria komisiją: Dr. 
Zimontas, I)r. Drangclis, Gilbai- 

tienė, F. Ž'vatkauskas ir B. K. 
Kondratavičius, sutaisymui pro- 
jekto paskirstymui tautiškų cen- 

t U- 
Prieglaudos Namo steigimo 

klausimas. 
Išdirbitnui ir apsvarstymui vi- 

so dalyko nutarta išrinkti komi- 
siją. 

J statų komisija įneša pataisy- 
mus linkui rinkimų, prisitaikant 
prie valstijų įstatymų. 

Tautiškų centų skirstymas. 
Sudėjus tautiškus centus, 

"Aušros" priduotą likusį turtą 
($109.00) ir $2,000 nukentėju- 
siems nuo karės, pasidaro viso 
$3,7</>.8o. 

Tautiški centai paskirstoma 
šiaip: 

Nukentėjusiems nuo karės 
Lietuvoje—$2000.00. 
Autonomijos -Fondui—$500.00. 
Emigrantų reikalams—$500.00. 
Moksleiviams—$200.00 
Literatūrai —$120.00. 
Prieglaudos Namui—$217.80. 

"Žiburėliui"—$250.00, 

Nauja SLA. valdyba. 
Seiemas vienbalsiai užtvirtino 

šiuos, S. L. A. kuopų visuo- 
tinu balsavimu rekomenduotus: 

St. Gegužį, pirmininku, 
D-rę J T. Baltrušaitienę, viee- 

pirm., 
A. B. Strimaitį, Sekretorium. 
T. Paukštį, iždininku. 
K. Varašių, Kasos Globėju. 
T. Astramską, Kasos Globėju. 
Dr. J. Šliupą, Dr. Kvotėju. 
Delegatai kiekvienas vardu 

sekretoriaus iššauktas, atsistojęs 
patvirtina rinkimus. 

Dr. Graicunas įneša, kad pa- 
aukauti $100.00 "Vaikų Dieninei 
Globai" Chicagojc. 

Priimta Šliupo rezoliuciją, ku- 
rią nutarta pasiųsti VVashington^ 
prezidentui \Vilsonui, speake- 
riui kongreso ir keliems augš- 
tesniems atstovams. 

P. Sarpaliaus prašymas pagel- 
bos sunui, kuris mokinasi medi- 
cinos. 

Prašymas Striktilio, tai; gi 
moksleivio. Nutarta palikti Pil- 
domąjai Tarybai. 

Rezoliucija kaslink narių, iš- 
stojusių iš Susivienijimo laike 
mokesčių i lyginimo. Vienbal- 
siai priimta. 

Rezoliucija: Jei seni na- 

riai, išstoję iš Susivienijimo, iki 
sausio i d. 1917 tn. sugrįš ir 
užsimokės užvilktas skolas ir 
bus gerame sveikatos stovyje, 
bus priimti į S. L. A. 

P-as V. K. Račkauskas, moterų 

delegačių įgaliotas, užkviecia 
Žemaitę bendradarbiauti naujai 
įsteigtam moterų ir vaikų laik- 
raštukui. 

Gerbiama lemaitė pasižada ir 
taria keletą žodžių (Gausus del- 
nų plojimas). 

{šrenkama komisija išnomi- 
nuoti žmonės į įvairias S. L. A. 

komisijas. 
Pertrauka 10 minutų. 

SLA. pastovios komisijos. 
Išrenkama šias pastovias SLA. 

komisijas: 
Apšvietos komisija: B. K. 

Balutis (vieton Šliupo), L. šer- 
nas ir J. Baniulis. 4 

Kontrolės Komisija: B. K. 
Kondratavičius, F. Žyvatkauskas, 
Neviackas, Kačergis. 

Finansų Komisija: Bridickas, 
Labanauskas, Alytienė, Gilbai- 
tienė. 

S\eikatos Komisija: Dr. Ma- 
tulaitis, L)r. Klimas, Dr. Katke- 
vičius. 

Emigrantų Komisija: Pas- 
kirs Pildomoji Taryba. 

Bagočiaus Klausimas. K. Bra- 
ževiČiaus iš Kenosha, \Vis. pra- 
šymas "atšaukti" Bagočių. 

Šliupas sako, kad jis kalbė- 
jo su Bagoeium nuo vienos estra- 
dos. Buvo apie 1,400 žmon:ų lai- 
ke prakalbu Naujoj Anglijoj. 
Bagočius pats prisipažįsta, kad 
jis negerai darė. Nežino kaip 
pradėti atitaisyt savo padarytas 
"klaidas." Aš jam patariau pir- 
miausiai atitrąiukti užregistravimą 
Susivienijimo iš Massachusetts 
valstijos. Manau butų geriau 
sutaikas padaryti. Užmiršt se- 

nus darbus, gesinti setia> ugnis. 
Ž i v a t k a u s k a s sako, kad 

Susivien:jimas Massachusetts 
valstijoj neužkerta kelio Susi- 
vienijimui Lietuviu Amerikoj, jis 
yra tik bizniškas. 

Svarstoma klausimas gana 
triukšmingai. 

Dalykas tapo atmestas. 

Nauji Delegatų Sumanymai. 
Įnešimas, kad seimai skirtų 

konkursus iš tautiškų centų, po 
$5.00, dailei. Priimta, paliekant 
Pildomąjai Tarybai. 

Svarstoma įnešimas, kad kuopti 
apskelbimai butų "Tėvynėj" tal- 
pinami dykai. Atmesta. 

Kad Pildomoji Taryba pasi- 
stengtų įsteigti S. L. A. skyrius 
Europoj. Priimta. 

Nutarta, kad organe po sei- 
mui butų paskelbta, kiek kuopų 
ir narių yra. Atmesta. 

Svarstoma klausimas apie neda- 
vimu atlyginimo už dalyvavimą 
ir kelionę seime Centro Valdy- 
bai. Priimta. 

t e m a n t a u s k a s įneša, kad 
seimas butų laikomas kasmetai. 

B ak a n a s sako, kad yra ge- 
rai, kaip dabar yra. 

Žemantauskas. Butų ge- 
resnė rekliama, jeigu seimai bu- 
tų kasmetai. 

Nutarta palikti, kaip dabar. 
Raginskas. Idant gavus 

naujų narių, paskirti tulą laiką 
nužemintą kainą, apmokant tik 
daktaro lėšas. Atmestas. 

Svarstoma paliuosavimas nuo 

mokesties moksleivių, norinčių 
pastoti nariais. Dalykas atmes- 

ta. 

G r a i č u n a s įneša, kad Pil- 
domoji Taryba įtaisytų dėžes 
rinkimui aukų Prieglaudos Na- 
mui. Atmesta. 

Išmokėjimas įvairių bilų. 
Bulotienės informacija, kur 

siųsti aukas. Palikta be pasek- 
mių. 

Duotas įnešimas, kad butų su- 

teiktas atlyginimas seimo pirm. 
Pntarta mokėti $10.00. 

St. Gegužis, seimo pirm., ačiuo- 
ja ;r atsisako priimti atlyginimą. 

Įnešta skirti atstovą iš Susi- 
vienijimo į Šelpimo Fondą. 

K v i e t k a u s k a s. Jeigu pas 
mus Susivienijimas yra beparty- 
viškas, tai nereikia remti jokios 
partijos 

Rimka. Neduoti nei Gelbė- 
jimo, ne» Lietuvos Šelpimo Fon- 
dui atstovų. 

Nutarta Šelpimo Fondui ne- 

skirti atstovo. 

Svarstymas vietos kitam sei- 
mui. 

Paduota sekančiai: 
Kenosha, \Vis.—i balsas. 
Chicago, 111.—9. 
Detroit, Mich.—5. 
Philadelphia, Pa.—44. 
Nevv Haven, Conn.—5. 
Cleveland, O.—2. 
Boston, Mass.—1. 

Sekantis Seimas bus 1918 m. 

Philadelphijoj, Pa. 

Pagerbimas mirusių S. L. A. 
narių. 

Pagerbimas lietuvių, kritusių 
karėje. 

Seimo Užbaigimas. 
I Kalba senasis Susivienijimo 
pirmininkas, pavedant vietą nau- 

jam pirmininkui. 
St. Gegužio kalba, užimant pir- 

mininko vietą. Po to visi susto- 
ję sykiu užtraukia iškilmingą 
Lietuvos Hymną. 

Seimas užbaigtas 7:00 vakare. 

Iš L. R.=K. Seimo. 
(Mušu specialė korespondencija). 

Susivienijimo Lietuvių Rymo-] 
Katalikų 31-1110 Seimo posėdžiai 
prasidėjo 6 d. birželio, Philadel- 
pliija, Pa. Užsibaigė 8 d. birželio. 

Utarninke, apie 9 vai. išryto 
šv. Kazimiero bažnyčioje buvo 
atlaikytos iškilmingos pamaldos; 
po pamaldų vist delegatai ėjo 
Į naujai pabudavotą lietuvių sa- 

lę. Susivienijimo Prezidentas 
K. Krušiuskas atidarė 31-mą 
Seiitrią, pakviesdamas dvasišką 
vadovą atkall ėti maldą. 

Toliaus ėjo priiminėjimas 
mandatų. Delegatų pirmoje se- 

I sijoje susirinko 67. Priėmus 
mandatus, sekė rinkimas Seimo 
prezidiumo. f'ia kila ginčai. 
Perstato kandidatais j pirmsė- 
džius Jaruševičių ir Strumskį 
Kun. Serafinas pakjla ir sako, 
kad ir jo kandidatūra buvo per- 
statyta. Prezidentas sako, kad 
jis negirdėjęs. Pagalios sutinkama 
statyti ir kun. Serafino kandi- 
datūrą. Balsuoja slaptai. Ja- 
ruševičius gauna 28 balsus, K. 
Strumskis 28 bal. ir kun. Serafi- 
nas 9 balsus. Prezidentas nu- 

sveria K. Strumskio pusėn ir 
praneša, kad jisai yra šio seimo 
pirmsėdžiu. Kun. Serafinas vėl 
pakjla ir barasi už tokią politi- 
ką. Girdi, kam reikią iškalno 
suplcnucti, kas bus pirmsėdžiu? 
Čia jis išsitaria, kad ir jisai mo- 

kąs Seimą vesti. 
Nusiraminus, rinkimai eina to- 

liaus. Sutinkama, kad Jaruše- 
vičius, kaipo daugiau balsų ga- 
vęs, liktu pirmsOd/.io pagalbinin- 
ku. 

Toliaus renkama Sekretoriai. 
Išrenka J. Kaupą, o P. Jurą jo 
pagelbininku. Kun. Serafinas 
nebalsavo. 

Tolesniai renka visokias ko- 
misijas. 

Popietinėj sesijoje užima vie- 
tas naujai išrinktas prezidium 
(seimo viršininkai). 

Centro Valdybos Raportai. 
Pirmučiausia išduoda savo ra- 

portą piczidentas K. Krušin- 
skas, o po jo sekretorius Vasi- 
liauskas. 

Raportas gana ilgas. Iš ra- 

porto paaiškėjo, kad įvedus nau- 

jus mokeščius labai nedaug na- 

rių teišsibraukė,—tik apie iooo. 

Naujų narių per metus prisirašė 
1786. Naujų kuopų susitvėrė 
20. Viso Susivienijimas dabar 
turi 10,100 narių. Sekretoriaus 
raportą priima. Iš iždininko P. 
Burbos raporto pasirodo, kad 
susivienijimo turtas išneša virš 
$74,000. 

Išdavus iždininkui raportą, ki- 
lia triukšmelis, kad kasierius per- 
daug pinigų laikęs ant savų ran- 

kų, o nepildęs pereito Seimo nu- 

tarimų, kur buvę nurodyta, kad 
pinigai turi buti padėti ant Su- 
si v. vardo j bankus. 

Burba bando aiškintis, bet tas 

negelbsti. Pagalios K. Krušin- 
skas paaiškina, kad nors Burba 
ir nevisai pildęs Seimo, nutari- 
mus, bet esą reik raportą priim- 
ti, kadangi šis .seimas galutinai 
turės sutvarkyti pinigų laikymą 
pagal konstituciją. Raportą pri- 
ima. 

Kasos globėjų raportas vėl pa- 
judina iždininką. Jie praneša, 
kad Burba laikęs ant rankų net 

po $18,000 ir nesiskubindavęs jų 
padėti j banką. Burba vėl aiški- 
nasi, vienok nepajiegia išsiaiš- 
kinti ir lieka "apkaltintu." 

Dvasiškas vadovas, kun. Ja- 
kaitis, praneša, kad -daugelis 
kuopų neprisiunčia raportų apie 
atlikimą velykinės išpažinties. 
Pabaigęs raportą, padaro įnešimą 
kad kuopos, kurios neprisiųs ra- 

portų apie atlikimą velykinės iš- 

pažinties už 1916 metus, neturė- 

tų tiesos siųsti delegatų į sekan- 
ti 32-rą Seimą. Balsavimas, 
įnešimas pereina. 

Ivnygiaus, kun. Struckaus, ra- 

portas neaiškus: nepasako nei 
kiek knygų yra knygyne, 
neigi knygyno vertės, bet pasa- 
ko, kiek ir kokių knygų uždy- 
ką išdalinta nariams. Po trum- 

pų diskusijų raportąs priimtas. 
Shenandoah kuopa "neklauso." 

Tuom tarpu sugrįžta ir man- 

datų komisija. Ji. praneša, kad 
Shenandoah kuopa neklauso Sei- 
mo nutarimų, laiko Dundzilą 
kuopos pirmininku, nors jis esąs 
suspenduotas. Ir dabar tos kuo- 

■ 

pos mandatas Su parašu suspen- 
duoto nario. ''Seimas mandatą 
pripažįsta nelegališku, bet Sbe- 
nandoah kuopos delegatams su- 

teikiama patariamasai balsas 
Seime. Delegatas Karavojus 
tuomi neužganėdintas ir reika- 
lauja sugražinti jam mandatą. 
Mandatų negrąžina ir delegatai 
pasilieka Seime, bet pasisako, 
nemandagioj furmoj išsi rc ik š- 

dami, kad jieškosią teisybės. 

Skundai. 

Skundų komisija praneša, kad 
Toluba skundžiasi ant K. Kru- 
šinsko už kokius ten vaidus. 
Vaidai tie jvykę tarp jų, esant 

jiems komisijoje sujieškojimui 
Susiv. namo. Seimo pirmsėdis 
patėmija, kad tas skundas jau 
buvo išklausytas pereitame Sei- 
me ir buvo atmestas, tad nėra 
reikalo išnaujo jj vėl kelti. Skun- 
dą atmeta nesvarstę. Toluba 
.'iori gauti balsą, kad aiškinti tą- 
jį skundą išnaujo; pirmininkas 
atima jam balsą. Toluba nori 
sukelti triukšmą, bet maršalkos 
jį pasodina ant kėdės. 

Poliaus skaitoma prašymai. 
Tarpe mažesnių prašymų, bu- 

vo prašymas nuo kun. Staniuky- 
no, kad Seimas vėl paskolintų 
10,000 dol. Chicagos vienuoly- 
nui. 

Nutaria paskolinti 10,000 dol. 
ant 4 procento. 

Susivienijimas pirks namą. 
Skaito kuopų įnešimus. 
Pirmučiausia buvo pastatytas 

klausimas apie įsisteigimą nuo- 

savo namo. 

Po ilgu ir karštu diskusijų nu- 

taria namą pirkti. 
Nutarus namą pirkti, dar di- 

desni ginčai kįlo delei vietos,— 
•kur tuos namus pirkti? Buvo 
rekomenduojama Chieago, \Yil- 
kes-Barre, Ne\vark, Brooklyn, 
Ne\v York ir Boston. 

Po ilgų diskusijų kun. Kemė- 
šis suformuluoja įnešimą, kad 
duoti nubalsuoti dvi apielinkės: 
New Yorko, ar Wilkes-Barre. 
Įnešimas pereina ir eina prie 
balsavimo. Nubalsuoja labai ne- 

dideliu balsų daugumu, kad reik 
namą pirkti Ne\v Yorko apielin- 
kėj. Tam tikslui taipgi išrenka 
komisiją iš 9 žmonių, kad ji nu- 

tartų, kuriame mieste pirkti,— 
Ne\varke, New Yorke ar Brook- 
lyne? 

Žada leisti savo organą. 
Toliaus svarstoma organo 

klausimas. Daug kuopų įneša, 
kad butų leidžiamas savo orga- 
nas, vieton dabartinio "Draugo." 

Tarpe delegatų nuomonės ski- 
riasi: vieni mano, kad nuosavo 

organo visai nėra reikalo steigti 
(ebieagiškiai); kiti gi, kad steig- 
ti kuomet bus savi namai; dar 
kiti mano, kad nuosavą organą 
reik steigti tuojaus. Pasiginčy- 
ję, nutaria įsteigti savo organą, 
kuomet bus namai nupirkti. 

Toliaus skaitoma kuopų įne- 
šimai apie referendumo įvedimą, 

į Po trumpų ginčų referendumą 
atmeta. Dideli ginčai kįlo, per- 
skaičius kuopų įnešimą, kad su- 

lyginu mokestį į lėšų fondą. 
Vieni remia, kad butų po senovei 
t. y. ioc į mėnesį, o 5c šeimy- 
noms, kurioms nesiunčiamas or- 

ganas; antri kad išlyginti vi- 
siems po 10 c; treti, kad po 5c 
visiems. Kilo triukšmas, ir Sei- 
mo pirmsėdis uždaro sesiją, pa- 
likdamas rytojui i tą'klausimą iš- 
rišti. 

Ant rytojaus (jau buvo trečia 
Seimo diena), pakėlus tą klau- 
simą, be mažiausių ginčų per- 
varo "po senovei;" 1 

Tolesniai ėjdi klausimas, kad 
atskirti Sekretoriaus algą nuo 

pagelbininkų, t. y./"'kad atskirai 
mokėti sekretoriui ir jo pagel- 
bininkams. > 

•Visi rėkia: "Po senovei!" Ne- 
gelbsti nekuriu delegatų prirodi- 
nėjimai, kad negalima palikti 
^senovei. Pervaro p o s-e-n-o- 
vei. Iš šalies žiūrint išrodo, 
kad delegatams nerupi, kad ką- 
nors naujesnio įvedus, bet tik 
"po senovei"—tai lengva ir greit 
eina. 

Sekantis Seimas Pittsburge. 
Užbaigus įnešimus skaityti, 

ėjo rinkimai—ateinančiam Sei- 

imti vietos ir Centro Valdybos. 
Seimui vietą stato Pittsburgą, 
Ne\varką, Brocktoną ir Chiea- 
gą. Didele diduma balsų nu- 

balsuoja Pittsburgą. 
Ateina ir Centro Valdybos 

rinkimai. Pradėjus perstatinėt 
kandidatas j prezidento vietą, 
kun. Milukas pradeda nerimauti 
ir, nesiprašęs balso, kalba., 
Pirmsėdis daro jam pastabą, bet 
tas negelbsti. Padaro įnešimą 
vienas iš delegatų, kad kun. Mi- 
lukas arba atsisėstų, arba ap- 
leistų salę. Įnešimą paremia ir 
nubalsuoja. Kun. Milukas pri- 
žada tykiai sėdėti ir atsisėda. 

Nubaudžia Tolubą. 
Perstačius K. Krušinską į pre- 

zidentus, Toluba senovės jojo 
priešas, bando Krušinską viešai 
niekinti. Pirmsėdis Tolubą su- 

laiko, bet tas neklauso,—savo 
varo. Pirmsėdis atima jam bal- 
są ir liepia maršalkoms jį paso- 
dinti. Maršalkos nepajiegia pa- 
liepimo išpildyti. Pagalios nu- 

taria Tolubą išmesti iš šalės. 
Kun. Milukas, tai pamatęs, pir- 
mutinis išbėga iš šalės. bet To- 
luba atsiprašo Seimo ir meldžia 
kad jo nemestų iš salės; priža- 
da daugiau triukšmo nedaryti. 
Seimas padaro nutarimą, kad 
Tolubai atima teises buti dele- 
gatu į tris sekančius Seimus, bet 
iš salės nemeta. 

Eina prie rinkimų. Preziden- 
tu išrenka J. Jaruševičių iš Xor- 
\vood .Mass. Vice-piczidentu I\. 
Krušinską iš Brooklyn, X. Y.; 
Sekretorium—J. S. Vasiliauską 
(senąjį); iždininku J. Stulgaitj 
iš Wilkes-Barre, Pa. Iždo glo- 
bėjais, J. Lukoševičių iš Miners- 
ville, Pa. ir Nausiedienę iš Chi- 
cago, 111. Knygium vėl pasilie- 
ka kun. Struckus iš Plymouth, 
Pa. 

Išrinkus valdybą rinkta komisi- 
ja įsteigimui organo, nes nutarė 

komisiją rinkti iš tos ?.pielinkės, 
kur bus dauguma Centro Val- 
dybos narių. 

Niekas nenori su kun. Mi- 
luku dirbti. 

Eina perstatymas kandidatų 
j šitą komisiją. Perstato kun. 
Dobužrinską, K. Strumskj ir kun. 
Miluką. Apsiėmus kun. Milu- 
kui j komisiją, K. Strumskis iš- 
traukia savo kandidatūrą, pama- 
tuodamas savo žingsnį tuom, 
kad su kun. Miluku, jis negalė- 
siąs susitaikyti ir prašo persta- 
tyti savo vieton kitą. Perstato 
kun. J. Jakaitį. Tas atsisako 
dėlei tos pačios priežasties kaip 
ir Strumskis. Ėjo perstatinėji- 
mas kun. Zimblio, kun. Augus- 
taičio ir kitų, bet visi pasakė vie- 
šai, kad nenori eiti į tą komisi- 
ją, kur yra kun. Milukas. Pa- 
galios panaikina tą komisiją ir 

organo reikalą paveda literatiš- 
kai komisijai su Centro Valdyba. 

Po audringo momento užstojo 
tyla. Sukalbėjo maldą ir užbai- 
gė Seimą. 

Baigiant Seimą, pribuvo ir J. 
Šimkus, kuris paprašęs balso, 
priminė apie karės nukentėju- 
sius ir J. Bulotos veikimą ir pra- 
šė, kad Seimas ištartų savo žodį 
kaslink p. Bulotos misijų. Sei- 
mas išnešė rezoliuciją, kurioje 
pasmerkia p. Bulotos misiją už 

dergimą Centralio Komiteto. 
Aukų tarpe delegatų p. Šimkus 
surinko 46 dolerius su centais. 

Seimą uždarė 11 vai. nakties 8 
d. Birželio. 

Reporteris—Philadelphietis. 

T.M.D. SEIMAS. 
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

raportų, todėl į tai aš nei nesi- 
gilinsiu. Cia vienok aš noriu 
patėmyti, kad minėtas spartus 
draugijos augimas buvo gali- 
mas vien ačiu energiškam pa- 
sidarbavimui kuopų ir atskirų 
narių, kurie visuomet buvo ga- 
linga paspirtim visuose Centra- 
linės valdybos darbuose ir su- 

manymuose. Už tai aš skaitau 
savo pareiga išreikšti visiems 
TMD. prieteliams, savo ir 
TMD. vardu, gilios padėkos 
žodį. 

Šiam Seimui patarčiau įvyk- 
dinti sekančius dalykus: 

1) Įsteigti prie TMD., kaipo pa- 
gelbą Centraliniam Komitetui 
ir Literatiškam Komitetui, 
Spaudos Komisiją, kurios už- 
duotim butų prirengti TMD. 
leidinius spaudon, pavyzdžiui: 
prirengti paveikslus, nustatyti 
leidinio formatą ir šriftą, pri- 
žiūrėti korektas ir daugelį kitų 
surištų su spauda reikalų, ku- 
rie dabar didžiai apsunkina 
kaip Centro valdybą, taip ir 
Literatiškąjį Komitetį. 

2) Įsteigti Apšvietos Komisiją 
prirengimui kiekvieną metą 
tam tikro skaitliaus prelekcijų, 
kurios butų oageidaujamos 
ypač kuopoms, esančioms ma- 
žesniuose miesteliuose, kur- 
stoka išlavintų prelegentų. 

Seimas turėtų paskirti tam 
tikslui tulą sumą pinigų, arba 
įgalioti Centro Valdybą išlei- 
sti tam tikrą sumą sulyg rei- 
kalo. Yiršminėtoji Apšvietos 
Komisiją turėtų netik parūpin- 
ti minėtas naudingas paskai- 
tas, bet jos užduotim butų 
•taipgi pasirūpinti, kad jos butų 
tinkamai tarp kuopų išplatin- 
tos ir išnaudotos. Minėtos pa- 
skaitos, apvaikščioję visas kuo- 
pas, galėtų buti parduotos Spau" 
dos Komisijai, kuri susižinojus 
su Literatiškuoju Komitetu, 
galėtų geresnes iš jų prirengti 
spaudon mažų knygelių for- 
moje. 

Prasidėjus Europinei karei 
ir sujudus Amerikos lietuviams 
rinkti aukas nukentėjusiems 
nuo karės šelpti, TMD. kuo- 
pos pasirodė labai darbščios: 
kur tik buvo organizuotas au- 

kų rinkimas, TMD. kuopos vi- 
sur tame darbe dalyvavo, o ne 

vienoj vietoj ir pačios ėmė ini- 
ciatyvą į savo rankas. Susi- 
tvėrus Lietuvių Gelbėjimo ir 
Autonomijos Fondams ir pa- 
prašius tų fondų valdybai pa- 
skirti nuo TMD. atstovą. Cen- 
tro Valdyba paskyrė tokių at- 
stovu prie viršminėtų fondų p. 
Antaną Ramanauską iš La\v- 
rence, Mass. 

Centro Valdyba t?.ipgi skai- 
tė savo pareiga Įteikti Draugi- 
jos Įgaliojimą p. Romanui Ka- 
ružai. kuomet minėtasai L. 

G. ir A. Fondas nutarė jį siųsti 
Europon patyrimui dalykų su 
kare Lietuvoje surištų. Minė- 
tą Įgaliojimą TMD. Valdyba 
suteikė su tuom didesniu sma- 

gumu. kad p. R. Karuža yra, 
mūsų draugijos veikliu nariu 
ir uoliu veikėju. 

Pasitikėdamas, kad Draugija 
laukia nuo prezidento daugiaus 
darbų negu gražių žodžių ir Į 
ilgų raportų, aš šiuomi ir baig- 
siu savo šitą pranešimą, pasi- 
likdamas sau teisę plačiau pa- 
kalbėti apie Draugijos reikalus, i 

kuomet jie bus pakelti Seimo 
posėdžiuose. 

Su pagarba. 
Dr. A. Zimontas. 

Skaitymas Centro raštininko 
protokolo. Protokolas tampa 
priimtas, tik pastebiama. kad ne- 

pilnas. Neišduota jame stovis 
likusių atspausdintų knygų (lu- 
ventory). 

Perskaitytas raportas Centro 
iždininko. Nutarta raportą pri- 
imti. 

Iždo Globėjų raportas nepri- 
siųstas. 

Skaitomas raportas Centro 
Knygiaus. Nutarta priimti su 

pastaba, kad patarimai butų pa- 
duoti apsvarstymui. 

Nutarta uždaryti sesiją ii vai.' 
vakare. 

Perskaitytas raportas finansų 
komisijos knygų peržiūrėjimo. Į 
Nutarta raportą priimti. 

Skaitymas raporto Literatiško, 
Komiteto komisijos. Nutarta ra- 

portą priimti su pastaba, kad su- 

gestijos butų paduotos apsvar-1 
stymui vėliaus. 

Svarstymas nepabaigtų reika- 
lų. Įnešimai, duotas, kad skola.1 
kuri randasi pas V. Mišeiką. bu- 
tų palikta po senovei. Priimtas 
įnešimas. 

Nutarta II sesiją laikyti birže-, 
lio 9 d., 7:30 vak. 

Sesija I uždaryta. 
T. M. D. II SESIJA. 

Sesiją atidaro seimo vedėjas 
J. Liutkauskas apie 8 vai. vak. 

Raštininkas skaito I. Sesijos i 

pritokolą. Su keliais pataisymais 
protokolas tapo priimtas. 

Svarstomi kuopų {nešimai. 
Klausimas apie knygų a/pda- 

rus. 

Kelios kuopus pataria leisti 
knygas vienodo forfnato. 

Duotas ir paremtas įnešimas, 
kad visos T M D. leidžiamos kny- 
gos butų vienodo formato, taip 
kaip Kudirkos Raštai. 

Nutarta išreikšti padėką "Vie- 
nybei Lietuvninkų." Padėka pa- 
daryta seimo delegatų atsistoji- 
mu. 

Duotas ir priimtas {nešimas, 
kad kiekviena kuopa užsiprenu- 
meruotų bent vieną kopiją, organo 

"Vien. Lietuvn." 
Šiame klausime kalba Devei- 

kis, Povilaika, Zimontas, Ragin- 
skas. 

Nutarta, kad kiekviena kuopa 
užsiprenumeruotų organą. 

Duotas ir paremtas {nešimas, 
kad išreikšti pagerbimą. Dr. J. 
Šliupui už jo nenuilstanti darbavi- 
mąsi lietuvių tautos labui. Iš- 
reiškiama pagarba šeinio delegatu 
atsistojimu. 

Kalbama apie prakalbas, pa- 
rengtas įvairiu kuopų. 

27-ta kuopa pataria duoti 
$50.00 dabartiniam pirmininkui 
už jo pasidarbavimą T. M. D. 
labui. 

Dr. Draugelis padaro pataisy- 
mą, kad vieton pinigais atmokėti, 
nupirkti dovaną $50.00 vertės. 

S 1 e s o r u n a s kalba už re- 

ferendumo įvedima. 
Račkauskas sako, kad jis 

nėia už visišką referendumą, bet 
jis yra užtai, kad Centras butų 
renkamas vis. balsavimu. Pasirodo, 
kad referendumas visuose dalykuo- 
se nėra praktišku. Tą parodė L. S. 
Sąjungos sprendimai. 

Lazauskas mano, kad re- 
ferendumas nėra reikalingas. 

R i m k a maž-daug tą patį. ką 
ir Račkauskas. 

Skritulskas sako, kad re- 

ferendumas 9 ar 10 metų atgal 
beveik numarino TMD. Jeigu 
kas nori TMD. numarinti, tai 
tegul užstoja už referendumą. 

Kalba Dėdynas, Norkus ir kiti. 
Klausimas apie referendumą 

tampa atmestas diduma balsų, 
Tapo įnešta, kad sesijos butų 

laikomos dienos laiku, nes vakarais 
nėra užtektinai laiko, ir kar- 
tais svarbesni reikalai nebūva at- 
sakančiai apsvarstomi. 

Kaslink šio klausimo reikia 
prisilaikyti pereito seimo nutari- 
mo. 

Svarstoma Apšvietos Komisi- 
jos reikalas. Viena kuopa įneša 
išrinkti 5 narius j Liet. Komitetą. 

Šiame klausime kalba Lazau- 
skas, Ramanauskas, Zimontas, 
Dragašius. 

Nutarta turėti 3 narius, kaip 
po senovei. 

Duotas įnešimas, kad pripažin- 
ti Dr. J. Šliupą Garbės nariu. 
Priimtas. 

Prezidento rekomendacija kas- 
link spaudos Komisijos priimta. 

Kjla klausimas apie dovanoji- 
mą T. M. D. knygų mokslei- 
viams. 

St. Gegužis pataria palikti 
Centro Valdybai; jeigu ji matys, 
kad galima, tai padovanoti. 

Įnešimas, kad T. M. D. .paimtų 
Račkausko knygos "Amerika" 2,- 
000 egz. išplatinimu. 

Danielius pataria paimti mai- 
nais. 

Knygius pataria nužeminti 
kainą toms knygoms, kurių yra 
perdaug. 

Duotas įnešimas, kad knygiaui 
alga butų padidinta. 

Nutarta mokėti $15.00 į mėne- 

sį. 
Laiškas nuo A L. T. S. Cen- 

tro Komiteto. 
Nutarta ištarti pagyrimą atsi- 

šaukimui. 
Duotas ir paremtas įnešimas, 

kad paskirti $500 Autonomijos 
Fondui ir išmokėti, kada reikėtų 
pinigo. Priimtas. 

Palikti sutaisymą įstatų išrink- 
tom dviem komisijom: Litera- 
tiškam Komitetui ir Spaudos Ko- 
misijom Nutarta palikt. 

Palikti organu "Vien. Lietuv- 
ninku." Palikta. 

Dr. Zimontas išrinktas pirm. 
per aklamaciją. 

Draugelis išrinktas vicc-pirm. 
Norkus išrinktas raštininku. 
Jonas Lutkauskas išrinktas iž- 

dininku. 
Litcr. Komitcton: B. K 

Balutis, J. O. Sirvydas ir V. K. 
Račkauskas. 

Knygium: M. J. Domijonaitis. 
Spaudos Komisija: J. A. Cluuie- 

liauskas, J. Laukis. J. Cedminas, 
Baniulis. 

ApŠvietos Komisija (Suren- 
gimui Prelekrijų ete.). 

Rimka, Čiurlionis, Šalčius. 
čius, 12. 

Iždo Globėjais: Danielius ir Ra- 
manauskas. 

Pagerbta sekretorių ir .kasie- 
riu atsistojimu. 

Pagerbta atsistojimu nukentė- 
jusieji nuo karės. 

Nutarta paskirti $500 prelekci* 
jų sutaisymui. 

Pasiųsti šliupui laiškas kaipo 
dokumentas pripažinimo jam gar- 
bės narystės. 

Skaitymas laiškų: 
Tėv. Myl. Dr-jo 17 kp., So. 

Omaha, Xebr. Auka $.}.oo L. G. 
Fondui. 

T. M. D. 52 kp., Rochester, 
X. Y. Auka $2.00. Paskyrimas 
aukos palikta seimui. 

Uždaryta sesija 12:15 naktyj 



Laistai j Retoiją. 

DĖLEI LIETUVOS 
< VĖLIAVOS. 

Amerikos Lietuviu Tautinės San- 

daros suvažiavime, laikytame 4 d. 

birželio Pittsburge, l'a., nutartą 

jtaisyti lietuviškas vėliavas (skai- 
tyk >nvažiavimo aprašymą). Siz- 

me reikale vienas iš dalyvavusį 
delegatų taip rašo: 

Pastarame "Lietuvos" numery j, 
aprašyme ALIS. jx>sėdžio tarimo 

link Įtaisymo tautiškų vėliavukiti, 
kalbama apie raudonas vėliavukes, 
—buk tokias vėliavėles jtaisyti nu- 

tarta. Tas neteisybė. Nutarimą 
labai gerai atmenu. Nutarta jtai- 
syti kitokias vėliavėles. Dr. šliu- 
pa.s suteikė informaciją, kad rau- 

donas vėliavas lietuviai vartojo tik 

mūšio laukuose—tai buvo kariška 

vėliava, o valstybės vėliava, kaip 
ir dabar pas kitas tautas, skiriasi 

nuo kariškos vėliavos. Taigi ir 

Lietuvos valstybės tautiškoji vė- 

liava nebuvo raudona. Posėdyje, 
teisybė buvo minėta raudonoji vė- 

liava (kurią Basanavičiui, berods 

klaidingai informavus p.p. Stri- 

maitis su Račkausku nežinia ko- 

dėl pasiskubino lietuviams prime- 
sti kaipo neva tautišką), bet nu- 

tarta įtaisyti baltai melsvas vėlia- 

vas sit vyčiu (žirgvaikiu) ant rau- 

dono lanko viduryje. Bus paga- 
minta dvejopos rūšies: vienos su 

raidėmis AL'l'S. (Amerikos Lie- 

tuvių Tautinė Sandara), kitos vi- 

sai be raidžių, kad jas butu ga- 
lima panaudoti ir kitur,—nevien 
prie A LTS. Taigi vėliavėlės bus 

mėlsvai-baltos, o vien tik Lietuvos 

herbas—žirgvaikis—bus ant rau- 

dono lanko, nes Lietuvos herbas 

ištikrųjų, ir buvo ant raudono 
lauko." Delegatas. 

PRIE PRU3EIKOS 
UŽSIGYNIMO. 

Užsiginant p. Pruseikai, kad jis 
Scrantone, Pa., savo prakalbose 
nesakęs, bitk L. S. F. pinigai eisią 
revoliucijos tikslams ir užsipuo- 
lns ant manęs socialistu laikraš- 
čiam-:. turiu štai ką pasakyti; 

r. Kail jis tiesiai to nesakė, tai 

ttisybė, bet, kad jis pravedė to- 

kią mintį savo kalboje, tai tvirti- 
nau aš ir tiirtiiisiu, kaip ir pir- 
mojoje savo korespondencijoje, ir 

kas neliki, gali pasiklausti rim- 

tesnių Scrantono žmonių, kurie 
buvo p. PruseiJcos prakalbose ir 

jie patvirtins tai. 
2. Iš p. Pntseikos išsigynimo, 

kad jis to nesakęs, neišeina, dar, 
kad jis nepravedęs tokios minties 
savo kalboje, bet galimas daiktas, 
kad jis ir t»> užsigins, tuomet skai- 

tytoju dalykas nuspręsti—manim 
(korespondentu) tikėti, ar p. Prū- 
sei ka tikit i. 

Ar galima tikėti p. frusei- 

ka, tesprendžia -kaitytojai iš to 

takto, kas buvo "Laisvėje" pa- 
rašyta apie Dro J. Šliupo prakal- 
bą l'ittsburgh'e, F'a. 5—VI š. m. 

Tai buvo grynas melas, jei p. 

"Naujienų" korespondentą už to'<j 
pat Dro J. Šliupo prakalbos ap- 

rašymą 29. S.L.A. Seimas butu 

išmetęs, jei jis butų neatsiprašęs 
Dro ir nepasi.untęs "Naujienoms" 
atitaisymo. 

4. Aš kreipiuosi Į visą Amerikos 
lietuviu visuomenę, ar nėra p. Pru- 
scika ir kitur kur, kad ir kitose 

aplinkybėse, pasakęs, "kad gera 
butu kokis $1000 paskirti iš T,. 
Š. F. revoliucijos reikalams, nors 

juoko delei"—teatsiliepia, o tuo- 

met gal paaiškės geriau tas daly- 
kas. S11 tikra pagarba, 

X. Y. 

AUKOS VITKAUSKO NAŠLEI. 

Pasidarbavimu p. J. Dailidos su- 
rinkta Vitkausko našlei tarp Lewis- 
ton, Me., lietuviu $6.35 aukij, kurios 
per "Lietuvos" redakciją persiusta 
vėlionift našlei, p. Elzbietai Vitkaus- 
klenei. 

Aukavo: J Dailida $1.00; po 25c. 
aukavo: A. Didžiulis, V. Bantulis. 
P. Sirniackas, P. ZlnkeviCIa, A. Bag- 
donas, D. Janulionis. J. Leudanskas, 
J. Gudelis, A. Juoiukevičia E. Leu- 
danskaitė, J. Juozev'.čius, K. VilaniS- 
kis, P. Statkus ir A. Daunys. Ki- 
tos aukos buvo smulkesnės. 

Viso—$6.35. 

VIETINĖS MOS. 
Bankictas. Pereitą su batą 

fnity Club svetainėj atsibuvo ban- 
kictas, surengtas priėmimui atvy- 
kusiu Chicagon Žemaitės j Uulo- 
tij. 

Bankietas, kaip ir pats jo vedė- 
jas paaiškino, buvo "proletariškas" 
bankictas. Nėr abejonės, kad 
nebuvo nei kiek panašus j ban- 
kietus, rengiamus priėmimui pir 
ntcsniij "svečių"—kun. Alšausko si 

Tumu, arba l)r. Basanavičiaus su 

Yču, arba net ir nesenai laikyto 
toj pačioj svetainėj bankieto p. 
Šimkaus priėmimui. 

Visuose minėtuose bankietuose 

dalyvavo Chicagos lietuviai be pa- 

žiūriu skirtumo—būdavo tautinin- 
kai, dešinieji ir socialistai,—lietu- 
viai sveikimo lietuvius svečius. 

Šiame gi bankiete, kaip minė- 

ta, dalyvavo tik "proletarai"—su- 
prask, tik socialistai. 

Iš skaitlingos inteligentijos (tau- 
tiuinkų ir katalikų) nebuvo nei 
vieno. Ir negalima pasakyti, kad 
tai butu buvęs svečių boikotas. 
Priežastim buvo keistas bankieto 

įrengėjų elgimąsi, kuomet rengimas 
I pastatyta j pusėtinai siauras vėžes, 
o antra ir atvvkusie svečiai, kaip 
teko girdėti, susibičiuliavo išimtinai 

j su Chicagos socialistais, neatsi- 

į lankydami pas nieką iš žymesnių 
Chivagos lietuvių. 

Kadangi tas yra priešinga ne tik 

pirmesnių "svečių" pramintiems ta- 

kams, bet ir abelnai priimtai etike- 
tai, tai, kaip teko girdėti, Chicagos 
inteligentija, matydama tokį kei- 

sta ši u svečiu užsilaikvmą, nerado 
c «. 

[ galiumu minėtame bankiete daly- 
! vauti. 

Tiankietas savo keliu buvo žin- 

geidus, jeigu ne Tčuom kitu, tai 
bent tuom, kad lietuvių "tvirtovė'' 

(taip Jurgelionis pavadino (irigai- 
tį) apskelbė "šventą karę" visiems, 
kas neis su socialistais. Tokius esą 
jie ntišluosią nuo savo kelio. 

(\esibijokit! Kas girdėjo, kad 
"tvirtovė" ką šturmuotų? Tegul 
ji žiuri, kad pati atsilaikytų—tai 
jos tiesioginė ir vienatinė užduo- 

tis). 
S u lyg apvarkščiojimo ir ceremo- 

nijos! Taigi "proletariškame" ban- 
kiete ir p. l.ulota "proletariškai" 
kalbėjo. Bankictmnkas. 

Jokubynai Chicagoje. Pereitą 
utarninka per t'lūcagą pervažiavo 
pp. Jokubynai iš Rockford, 111. 
P-as Y. S. Jokubvnas nuvyko į 
Cleveland, ()liio, kur jis užėmė re- 

daktoriaus vietą prie laikraščio 
"Dirva." 

"Dirva" ei- vieton dabartinės 
"Santaikos;" žada buti panašaus 
formato ir didumo kaip "Lietuva.' 
Eis kas savaitė. 

(Tąsą ant 7-to pus.). 

Apgarsinimai. 
PAVOJINGIAUSIA LJGA. 

Pavojingiausia liga, kuriąja 
žmonės serga, nėra difterija, raup- 

lės, pneumonija, viduriu karštinė, 
ar net tuberkulozas, kūrinami ser- 

ga dešimts iš kiekvieno. šimto ci- 
vilizuotu žmonių; pavojingiausia 
liga yra paprastas vidurių užkie- 

tėjimas, kuris ne tiek yra liga pats 
kaip priežastis, ar pradžia kitu li- 

gų. Tas* parodo, kaip svarbu yrz 
užlaikyti vidurius prideramo j tvar 

koj su Trinerio Amerikiniu Kar 

ČTojo Vyno Eliksyru. Šitas vei 

kus vaistas geitai ir saugiai išvan 

visą susirinkusią išmetamą medžią 

gą iš kuno ir ,-ustiprina virškina 
muosius organus jų nuolatinian 
darbui. Jis prašalina užkietėjimą 
sutaiso norą valgyti, pagelbsti virš 

kininiui, nuramina nerviškumą, už 

| tikrindamas sveiką, gaivingą mieg; 
; ir sutverdamas naują energiją 
! Kaina $1.00. Gaunamas aptiekose 
įjos. Triner, išdir1>ėjas chemikas 
i 1333-1339 S. Ashland Ave., Chi 

įcago, 111. 
Tinerio Linimentas paprastai at 

leidžia ramatiniifls skausmus laba 

greitai, [trink gerai odon. Kain 

25 ir 50c. Apmokėta krasa 35c i 
60c. 

I2KJLMINGAS UŽBAIGIMAS 
mokslo metų 

BETHOVENO LIETUVIŲ KONSERVATORIJOJ, 
atsibus seredoj, biržeho (June) 28 d., 8:00 vak. 

Sv. Jurgio par. svct., 32-tras PI. ir Auburn Ave. 

DRAUGIJŲ REIKAL/J 
LIETUVOS ŪKININKO 

DRAUGIJA 
rengia 

DIDŽIAUSI METINĮ PIK- 
NIKĄ. 

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

*ikp pradės griežti lygiai 10 vai. ryto 
vėlyvos nakties. 

Inžanga 25c. porai. 
Taigi nepamirškite atsilankyti visi, 

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

Pajieškojimai. 
Pajieškau brolio Jurgio Puišio, Luk- 

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

Antanas Puišis, 
114 Mlll River av., New Haven, Conn. 

Pajieškau savo brolio Adomo Kup- 
rinskio, sesers Opos Sebarkienės ir 
dėdienes Marijonos šidagienės; visi 
gyvena Philadelphioj, Pa. Paeina 
Ditčiunij kaimo, Maldočanių valsčiaus 
Raseinių pavieto, Kauno gub. Jie pa- 
tjs ar kas juos žino teiksitės duoti 
žini$ adresu: 

Jieva Gurnienė, 
Box 423, Sand\vlch, 111. 

Pajieškau Jurgio ir Jono Dulkių ir 
Juozo Palionio, Kauno gub., Panevė- 
žio pav., Pušalos par., kaimo Kei- 
džionių, o Palionis kaimo—Pabojus. 
Dulkiai gyvena Philadelphioj, Pa., o 
Palionis Clevelande, Ohio. Atsišaukti 

Stanislovas barnius, 
885G Huston ave., So. C'hicago, 111. 

Ona Gvaldytė, Kauno gub., Šiau- 
lių pav., Baisogalos parai)., jieško 
savo brolio, gyvenusio New Yorke. 
Jos ardesas: Russia, Ekaterinoslav- 
skoi gub., Azovaja Pavlovka, Orlovo 
Elineskij Rudnik, J. I. Zdanoviču, 
pr. Annie Gvaldo. 

Kazimieras Rupšis mirė Wiscon- 
sine !) d. šio mėnesio. Jei kas žino 
jo sūnų, gyvenus) Chicagoje, tegul 
duoda jam žinią, kad ateitų i "Lie- 
tuvos" redakciją, o čia jis gaus 
visas žinias apie tėvo myrj. 

Pajieškau savo vyro Jono Stanke- 
vičiaus Viliunų kaimo, Vilniaus gub. 
Trjs mėnesiai kaip apleido Chicagą 
ir nežinia kur jis yra. Atsišaukti 
adresu: 

Katrė Stankevičienė, 
1620 So. String St., Chicago, 111. 

Pajieškau draugų Juozapo Piktor- 
nos, Plokščių sodos, ir Leono Vičiu- 
lio, Ubagiškių sodos. Abudu Kauno 
gub., Telšių pav., Salantų parap. 
Apie 18 metų kaip Amerikoje; pir- 
miau gyveno Chicagoje, 111. Mel- 
džiu atsišaukti adresu: 

Kazimieras Stonis, 
<6 So, 22nd St., Pittsburgli, Pa. 

'JONAS KŪLIS 
Ge:ierališkas "Lietuvos" Agentas 

keliauja po vis:> Ameriką. Kur Jis 
atfiilankis; ten per jj galima atnau 
jinti, ar užsirašyti "Lietuvą." arba 
užsisakyti visokiu knygų, jam pini- 
gus užmokant išanksto. Už jj me>- 
tsakome. Lietuva Pub. Co. 

Reikalavimai. 
Reikalaujame: 2 malūnų stalyloJ'j! 

>1 dailydžiu; U&prasty darbininkų, vi- 
lti darbas, gera mokestis; 3 nattr 

dalgių $62.50; 1 smuklintų porterių 
?13, septnitaditoiis Huosas; 2 tvarti- 
nių darbininkai 2 ikalvių užbaigikų; 
2 ledų traukėjų, $j!.70 j dieną; 2 
trokininkų $50—165";' 2 dailydžiu pa- 
gelbininkų. 

South Park Agency, 
4193 S. Halsted St., Viršui lirasos. 

REIKALINGAS 
Linotypistas, kuris gerai yra apsi- 
pažinęs su Lino t y pe mašina ir rio- 
kųs statyti rankomis pašalinius dar- 
bus, tokiam čia viota užtikrinta ir 
gera alga. Kreipkis: 

"SANTAIKA" 
2120 St. Clair Ave., Cleveland, O. 

ReikalingaG darbininkas į aptieką., 
kuris jau yra dirbęs aptiekoje; mo- 
kinys, arba pagelbininkat.. Atsišauk- 
ti tuojaus 
3601 So. Halsted St., Cbicago, 111. 
Telephone Yards 155. 

Reikalingas akuratnas vyras, su 
keliatu šimtų dolerių prisidėti prie 
botelio biznio. Esu viena moteris ir 
turiu du bzuiu ir viena abiejų negaliu 
tinkamai prižiūrėti, biznis yra švarus, 
lengvas, išdirbtas per 30 metų ir at- 
neša gerą pelnų Ona Jurjonaitė, 
720 N. Clark st., Chicago, 111. 

Ant Pardavimo. 
Parduodama pigiai 6 kambariais 

muro namelis. Atsišaukti adresu: 
3535 So. Union Ave. 

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

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

Jau galima gauti pirkti didelio pa- 
vidalo Grafonola-Kabinet. Tai yra 
vienatinė kalbama mašina, kuri aiš- 
kiai groja rekordus. Parsiduoda tie- 
siog iš dirbtuves. Duodame 10 die- 
nų išbandyti. Adręsas: 

Lietuva C.rafonola Co., 
3325 S. EmeraAd Av., Chicago, Ilh 

CHICAGIEČIŲ ATIDAI 

Naudinga Dovana! Dykai! 

"VADOyELIS" 
Nauja knyga, 16 puslapių 
Kiekvienam Reikalingas 

FlitaJsė 

J. J. HEHTMANOVVICZ 
Nepirk! Nestatyk! Netaisyk namų! 

Pakol neperskaitysi šitą vadovėlį 
Gavimui tos knygos kreipkitės ypa- 

tiškai, arba pasiųskite paėtu savo 

vardą pavardę ir tikrą adresą, įdė- 
dami už 2c. pačtos ženklelį, padengi- 
mui pasiuntimo lėšų. 

Eikite, arba rašykite pas: 

J. J. HERTMANOVVICZ 
3133 Emerald Ave., Chicago, III. 

pinigai 
Geriausiai, greičiausiai ir 

pigiausiai 
Persiunčia Pinigus \ Lietu- 
vą-Rusiją ir visas da- 

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted St» 
CHICAGO, ILL 

SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Balsą' 
LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tautoa sąmonę ir 

stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų karo pabaigos, 
LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulinties; jis ragina 

tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš svėfamLaučių, kas tik 
dora ir naudinga, o nesigabenli grjžtant tėvynėn* neWo, kas žemina 
musų tautą. 

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas ^M'flgti tautiečius 
viena tautos ir tėvynės meilės juosta ir paruošti kiekvieną lietuvj, 
kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tuojau gfjžtų''Lietuvon, nes 

tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonais, prirausta duobių ir 
griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami. 

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse fiuoniriausia kaina 
skelbimus-jieškojimus, grąžina tėvams vaikus, vailjajnBMėvus, padeda 
surasti nuklydusius brolius, seseris, gimines ir pažįstamu*. 

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9 mėnesiams 
3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 
1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45 kap. UŽSIENIUOSE metams 
9 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiam^ (pu|frnečiui) 4 rb. 
60 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 
numeris 5 centai. 

Iš Amerikos pinigus, laiškus gauname. Siuntinėti "Liet. Balsą" 
j užsienius rusų cenzūra nekliudo. 

SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant 
puslapį j keturias skiltis) prieš tekstą—60 kap.; po teksto—30 kap 
Pabėgėliams, jieškantiems giminių arba darbo petito eilutė po teksto 
—10 kapeikų. Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 cent. 

petito eilutė, giminių jieškantiems po teksto 10 cenu* petito eilutė. 

Adresae: 

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

[ 
JUOZAPAS MOZERIS 

taipo "Lietuvos" agentas Cirero, 111. 
•r apielinkėse yra jgaliuotas užra- 
^tuCti "Lietuvį", priimti prenume- 
'Utiį, apgarsinimus ir pardavinėti 
knygas. Lietuva Pub. Co. 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjučio mėn. perkefiau savo 

ofisą po 
3325 So. HALSTED ST. 

TELEPHONli YARDS 

Dr. P. VVIEGNER 

Jei nori pamatyti tikrai 

(JBRĄ TEATRĄ, 
tai steik Į 

MILDĄ 
3138-42 So. Halsted St. 
Cia ui Sc matysi gražesni Teatru, kaip 
vidurmicstyje vi 50c. 

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

Subatom ir nedėliom 
10c balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valandą kas vakaras. 
Subatomi ir ncdėliomi 2 vai. po pieių. 
Jei nori linksmai pratęsti valandą liūs- 

so laiko užmirkti savo nesmagumus, tai ateik i 

MILDOS-TEATRĄ, 

užkietėjimas, skilvio | 
Nevirškinimas, sios kepenis ir toki 

simptomai, kaip lie- 
žuvio aptraukimas, apetito netekimas, abelnas neveikluma.7, 
mažakraujystė ir skilvio netvarkos padaro ligonį labai ser- 

gančiu. Kodėl neimti 

SEVERA'S Balsam @f Life 
(Severos GyvybHs Balzamas) laiku ir tokiu budu neleisti j 
ligai toliaus išsiplėtoti? Sio 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 jį puikiu vaistu pasimainančiame 
karštyje ir drugyje. Jisai sustiprina silpnuosius ir yra pa- 
tariamas moterims jų sirguliavimuose. Kaina 75c už bonkę. 

Pilvo Skaudėjimas. 
paraiė mums: "Mano pati turėjo pilvo skaudėjimą. Pa- 
šiaus jai Severos Gyvybės Balzamo, skaudėjimas austojo." 

Pirkdami vaistus, praUykito Severos vaistą ir būtinai reikalaukite, kad 
duoti) .lums tai, ko Jqs reikalaujate. Aptiekoi pardavinėja Severos Vaistus. Jeigu jus'4 aptiekoriuB neturėti) ti) vaistų, kurių Jųa reikalaujate, tai uiiieaky- 
kito ji) tiesiog it muaij. 

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa 

Skaitykit ir Platinkit "Lietuvą"! 
———i —— 

Nuo Kares Nukentėjusių Lietuviu 
Naudai. 

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

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

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

Kainos: Paprastųjų atviručių—2 už 5c.: 6 už 15c.; tuzinas už 25c. Rankomis spalvuotų: 10c. už vieną; 25c. už 3; 50c. už 6 ir $1.00 už tuziną. Užsisakant šias atvirutes, siųskite pinigus šiucm adresu: 

A. OLSZEVVSKI 
Prts. 

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

Mums Patinka 
Duoti 

KlUOMET perki Prince Alberto 
pypkinj ir cigaretinį tabaką, tai perki 
gerumą—ne kuponus ar dovanas. Su 
Princu Albertu jie niekuomet nedavinė- 
ta! Neigi tautiniai, ar valstijiniai var- 

žymai premijų ar kuponu vartojimo gali 
turėti kokią veikmę j jo pardavojimą. 
Prince Albert ateina pas tave be kir- 
pimo, ar deginimo. Kirpumas ir degu- 
mas yra išimama patentuotais budais, 
kuriais Prince Albert yra padaromas- 

An». antro Sono raudo- 
nos blėšinės jųs skaity- 
site: l'rocrsas, patentuo- 
tas liepos 30 d. 1907. & 

j 

Pirkite Prince Albert visu. 

raudonuose maišeliuose, Sc; 
raudonos btikinls, 10c; sva- 

ro ir pūsis svaro blėkos h u. 

midoriai ir kryslalinio stik- 
lo naro hnmidoriai su kem- 
Ąini-drlgir.ioja viršų. 

the national joy smoke 
tautinis pasigerėjamas rūkymas pat'ks 
kiekvienam cigaretiniam ar pypkiniam 

skoniui kuogeriausiai. Jis turi puiku skoni, kuris tau juo labiaus 
patiks, juo daugiau rūkysi. Tabakas ilgai dega ir duoda pilnį 
užganėdinimą. Prince Albert lengva vynioti, nes jis tam yra su- 

pjaustytas. Susukdams cigaretę daug jo nesueikvosi. 
Del savęs paties privalai šitą tabaką gerai išmėginti, nes tąsyk 
žinosi pats, kodėl Prince Albert yra toks geras. Ir žinosi, kodėl 
Prince Abertą šiandien taip ruko vyrai visame pasaulyj—jis yra 
vėsus ir malonus. 

R, J. REYNOLDS TOBACCO CO., Winst jn-S&lem, N. C. 



VIETINĖS ŽINIOS. 

( Tąsa nuo 6-to pusi.). 

Užbaigimas mokslo metu. — 

Ateinančiu seredą, birželio 28 d., 
baigiasi mokslo metas Hetboveno' 
Lietuviu konservatorijoj. Iš tos 

priežasties tą vakarą >v. Jurgio pa- 
rapijinėj svetainėj žada biui kon- 

certas, kuriame dalyvaus geriausios 
konservatorijos profesorių ir moki- 
niu jiegos: piani.-lai, dainininkai, 
mokinių choras; bus taipgi solo, 
duetų, trio ir t. t. 

."^j vakarą žadama padainuoti dar 

nedainuotų lietuvių scenoje veika- 

lų. 
(ieros niu/ikos ir dainų mylėto- 

jams patartina atsilankyti j šį va- 

karą. 

.= Šią subatą taipgi užsibaigia 
mokslas miesto pradinėse mokyk- 
lose; po mėtų mokslo vaikučiai tu- 

rės j>->rą mėnesiu vakačijų atsilsė- 
jiimr. Svarbu, kad jie šitą liuosą 
laiką naudingai praleistų, bet va- 

kačijų laiku jie turi daugiausiai 
progos pagesti. Tėvai todėl turi 

padaboti, kad jų vaikai nesueitų 
blogon kompatiijon gatvėse. 
Daugeli-; vaikų užsiimdinėja laik- 

raščių pardavinėjimu—tas yra la- 
bai gerai. I»et su tuom yra su- 

rištas ir vienas labai didelis nege- 
rumas: daugybė iš jų uždirbtais 
p e n n a i s čia pat lošia, siuleruoja; 
krūvos vaikų tokiu budu iš pat 
mažens pripranta prie "gamblery- 
stės." Tėvai privalo ktiolabiausiai 
nuo to savo vaikus apginti: visoki 

"daisais," iš pinigų lošimas—tai ti- 
kriau-is kelias prie šiulerystės, va- 

gystės ir kriminalo. Lai jųsų vai- 
kai naudingai vakacijas sunaudo- 
ja! R. 

Draugijų susirinkimas. Birže- 
lio 27 d. "Aušros" svetainėje, 3001 
So. Halsted st., atsibus Chicagos 
draugijų delegatų susirinkimas, 
idant nutarus, kaip pasekmingiau 
parinkus aukų nukentėjusiems nuo 

karės. 

Draugystės mano visą šitą svar- 

bų reikalą paimti į savo locnas ran- 

kas ; pačios draugystes rinks au- 

kas, pačios jos ir siųs Lietuvon. 
Jokios politikos draugystės žada ne- 

įsileisti. (ieros kloties reik joms 
velyti, nes nukentėjusiems nuo ka- 
rės mtisų broliams ne politika šią- 
dien rupi, bet rupi, kaip gyvastį 
kutic palaikyti. 

Nuo VVcst Side. "Lietuvos 
Ūkininko" Draugija rengia 10- 

metinį savo gyvenimo sukaktu- 
vių vakarą. Visas pelnas nito 
šito vakaro yra skiriamas vien 
tik tautiškiems reikalams. Tokį 
nutarimą priimta pereitame drau- 
gijos susirinkime. 

Ateinanti nedėldienj šita drau- 
gija turi pikniką Bergmann's 
Grove darže; ir nuo šio pikniko 
pelno tula dalis yia skiriama nuo 

karės nukentėjusiems. S.A.K. 

Iš Englevvcod. Birželio 17 d. 
vietinės SLA. ir TMD. kuopos 
turėjo savo susirinkimu. Par- 
grįžusi iš Pittsburgo seimu dele- 
gatė p-lė M. Radzevičiūtė daug 
papasakojo apie seimu nuotikius. 
Susirinkime buvo taipgi atvyku- 
si sykiu su p-le Radzevičiūte 
dar viena viešnia iš seimo—p-'lė 
Karaliūtė, kuri ateinančiame su- 

sirinkime pasižadėjo skaityti re- 

feratą; kuopa tai maloniai pri- 
ėmė. 

Sios dvi musų kuopos sugyve- 
na kuogražiausiai; dabar vėl nu- 
tarė padaryti drauge šeimynišką 
išvažiavimą-pikniką. Norintieji 
jame dalyvauti turi iškalno pra- 
nešti rengimo komisijai vardu: 
B. Janulis, 8436 Vincennes ave. 

S. A. K 

— McCormiko dirbtuvėse 
streikas dar vis nėra pilnai pa- 
sibaigęs. Nekurie lietuviai mol- 
deriai, sakoma, slcebauja. Mu- 
šu laikraščiui prisiųsta laiškelis 
su žyme "Barney Urban, 1911 
W. 2^rd St." ir su parašu "A. 
\Vilson," kuriame, tarp kitko, 
grasinama, kad tiems skebaujan- 
tiems nebus išmokėta pašelpa. 
jeigu jie butų sužeisti laike strei- 
ko; prapulsianti taipgi ir posmerti- 
nė, jeigu butų užmušti. 

Kiekvienas sveikas darbininkrs gali ir privalo turici 
savo namą. 

Kodėl? Todti, kad neturintis namo nei nepasijun- 
ta, kaip jo sunkiai uždirbti pinigai sudyla ir nieko nc- 

užčedija, o j i :ę.s namą, nei repasijunta, kaip greitai 
jl išmoka ir ti.:i savo l&cną namą ir toki žmogų viri 
guodoja, vadin;. Chieagos ukėsu ir niekas nesibijo su 

juom reikalus turėti, o neturintį vadina ranclauninku, 
ar burCiingierium, ir su juom nieko bendro nenori turėti. 

I Pirkti namą dabar yra geriausias laikas. Kodėl? 
J odėl, kad dabar darbai visur gerai eina, ir toliau žada 
dar geriau eiti. Ir štai kodėl. Amerika dabar turi dau- 

_k°,,traktii s:i Europa padirbimui amunicijos, auto- J i obliuj, drabužiu, ir kitų dalykų, kurie ims daugian 
...i lU laiko. J okiu budu darbo Amerikoje bus dabar 
daugiau kaip kada nors buvo. 

šjmct taipgi bus rinkimai naujo prezidento. D: 
abejones bus išrinktas -republikonas, o kada lik buvo 
repub ikoniška valdžia, visada Amerikoje buvo geri lai- ' 

ai. aigi ir vėl turėsime gerus laikus, jeig i gausime 
republiko. išką prezidentą. 

Atminkite, kad kaip tik laikai eina geryn, tai ir 
properčių kainos eina augštyn. Ir todėl tai dabar yra ^i.riait>ias laikas namus pirkti, kol yra pigus, o paskui 
\ arouoti su geru pelnu, kada kainos pakils. Bet at- 
-iiiii."ite, kari properčių 1 linos kjla tiktai gerose biznio 
^ictor>e. Geriausia biznio vieta yra tai Rridgeportas. žvarbiausia biznio gatvė yra Halsted. Jei norite ant 
pir/tii properčių uždirbti, tai pirkite jas ant Bridge- 
porto, ne laukuose. 

pardavimui gerų properčių ir pigiomis kainomis, ant Ilalsted ir aplinkui, ir parduodame leng- 
vesnėmis išlygomis, kaip nuo ko nors kito galėtumėte pirkti. 

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

arti 29-tos gatvėm 2 fliatai po 5 ruimus kiek- 
viename maudyklė, toletai, gazas, neša randos 
$25.00. Kaina ...$2,500. 6 1 augšto mūrinis namas, ant Emerald avenue, 
arti 30-tos gatvos, 6 ruimu pagyvenimas, mau- 
dykle, toilefas, gazas, šiltas vanduo, 2 rui- 
mai basemente su sinku, neša mados $20.00. 
Kaina $2,500.7 10 2 augštų kampinis mūrinis namas, ant Emerald 
avenue, tarpe 31-mns ir 35-tos gatvių, 2 fliatai: 
vienas 7 ruimų, antras 6 ruimų, toiletai ir vie- 
nas gražus tuščias lotas, neša randos $15.00. Kaina $7,000. 14 1 augšto mūrinis namas ant Emerald avenue, arti 35-tos gatvės, 2 fliatai vienas 7 rui- 
mų ir vienas 4 ruimų, neša randos $24.00. Kaina ..$2,700.' 15 1 augšto mūrinis namas, ant Emerald avenue, tarpe 36-tos ir 37-tos gatvių, 6 ruimai, maudykle, toiletas, gazas ir vienas tuščias lotas, neša ran- 
dos $20.00. Kaina $3,000.\ 1G 2 augštų mūrinis namas (naujas) ant Emerald 
avenue, arti 36-tos gatvės, 2 fliatai po t> ruimus, maudyklė, toiletai, gazas, neša randos 
$40.00, ir sykiu gražus tuščias lotas. Kaina ..$5,000.r 19 2 augštų medinis namas ant Emerald avenue, arti 36-tos gatvės, 2 fliatai po 6 ruimus, neša randos $24.00 } mėnesj. Kaina tiktai $2,000. 20 1 augšto mūrinis namas, ant Emerald avenue, 2 
fliatai: vienas 5 ruimų ir vienas 4 ruimų, mau- 
dyklės, toiletai, barnė, neša randos $i2.00 Knt- 

29 

20 

na $3,200 24 2 augštų medinis namas, ant Emerald avenue, arti 37-tos gatvės, 3 fliatai: vienas 6 rui- 
mų, maudyklė, toiletas, 2-ras 4 ruimų ir 3-čias 3 
ruimų, neša raidos $32.00. Kaina $2,500.^ 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 ir vienas 5 ruimų, neša randos $24.00. 
Kaina 

$2,400. 27 2 augštų mūrinis namas ant Emerald avenue, arti 38-tos gatvių, 2 fliatai po 6 ruimus, toile- 
tai, gazas, porčiai, neša randoa $29.00 j me- 
nes). Kaina $3.000 2 augštų mūrinis namas, ant Emerald avenue, arti 38-tos gatvės, 2 fliatai, 5 ruimai kiek- 
vienam, toiletai, gazas, neša randos $22.00. 
Kaina $2,000. 2 augštų namas, ant Emerald avenue, arti 
38-tos gatvės, viena pusė mūrinė ir kita me- 
dinė, 2 fliatai, vienam 6 ruimai o kitam 8 rui- 
mai. Užpakalyje 2 ruimų fliatas su klozetu, 
neša randos $32.00. Kaina $2,200.^ 

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

37 2 augštų muriniB namas, ant Union avenue, arti 
31-mos gatvės, 3 fliatai, vienas 8 ruimų, o du 
po 4 ruimus, toiletai, maudyklė, gazas, neša 
randos $40.00. Kaina $3,800. 38 3 augštų mūrinis namas, ant Union avenue 
arti 31-mos gatvės, 3 f!i?tai po 6 ruimus, mau- 
dyklės, toiletai, gazas, akmens frontas, labai 
stiprus ir gražus namas, neša randos $60.00. 
Kaina $6,000. 39 1 augšto mūrinis namas, ant Union avenue, arti 
32-ros gatvės, 2 fliatai po 4 ruimus, basementas, 
porčiai, gazas, neša randos $25.00. Kaina $2,800. 

40 3 augštų mūrinis namas ir basementas, ant 
Union avenue, arti 31-mos gatvės, 3 fliatai po 6 
ruimus, toiletai, maudyklės, gazas; barnia atne- 
ša randos ?12, išviso atneša randoa $68.00. Kai- 
na $7,000. 

41 2 augštų mūrinis namas ant Union avenue, arti 
82-ros gatvės, 4 fliatai po 4 ruimus, akmens fun- 
damentas, neša randos $50.00 j mėnesj. Kaina $6,200. 

42 2 augštų medinis namas ant Union avenue, arti 
33-čios gatvės, neša randos i mėnesi $33.00. 
Kaina tiktai -..$2,500. 

43 3 augštų*nmrlnis namas ant Union avenue, arti 
33-čios gatvės, D fliatai po 6 ruimus, maudyklės, 
toiletai, naujaB plinmbingas, didelis basementas 
10 metų senas, neša $60.00 randos į mdnes}. 
Kaina ..$7,500. 

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

A. Olszewskio Banko ju 
3252 So. Halsted St., Chicago 

NAUJAI ATSPAUSTI 
Apfer Žema ir Kitus Svietus. 

Ši knyga pati aiškiai pasako apie savo vertę, nes taip 
dažni jos reikalavimai, nuo žmonių vis ateinanti, mus priver- 
to vėl ją atspausdint, šioje knygoje aprašoma APIE ŽEMĘ 
ir kitus svietas, ją buvį ir pabaigą. Pagal Heilperną, Falbą 
ir kitus sutaist- ŠERNAS. Aprašo, kas yra žeme> iš ko ji su- 
sideda, ant ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra saulė, žvaigž- 
des. menulis, planetos, kometos ir kitos retai matomos žvaigž- 
des. Su 30 astronomiškų paveikslų. Chicago, Illinois 1896, 

pusi. 255. 75 
Ta pati apdaryta $100 

Užsisakant šią knygą, siuskite pinigus šiuomi adresu: 

A. CLSZEISRI 
PRES. 

LIETUVA PUBLISHING CO, 
3252 South Halsted Street. 

Draugijų Atydai. 
f 

Baliams 
Bankictams 

V 

Šokiams 
Prakalboms 

Mitingams 
Veselijoms 

<}• 

Puikiausiomis ir Parankiausiomis 
Yra Dvi Naujos 

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

je amerikoniškos draugijos laiko savo mitingus ir 
bankietus. 

II] 
Kita ant trečio augšto talpina 400 ypatų. Šio- 

je atsibūva didesni baliai, bankietai ir šokiai. 
Diclesniem baliam, ant kurių laukiama skait- 

lingesnės publikos, yra parsamdomos abidvi salės. 
Tada žemesnėje salėje buva gėrimams baras ir 
stalai s^.ęčfam pasėdėti, smagiai ir ramiai su savo 
draugais^ .pasikalbėti, išsigerti ir pasivalgyt, o 
augštesnrje salėje prie geros muzikos smagiai pa- sišokti. 

Kainos Parsamdymul Sekančios: 
VIENA SALĖ. 1 a 

2 o 
M a 

3 ® 

2> Q 
$10.00 
14.00 
15.00 
20.00 

a o 
o _ 

a a 
3 2 
w g 

> 
xn 

$15.00 
20.00 
25.00 
30.00 

45.00 
50.00 
6.00 

Paprastiem šokiam (baliam) 
Bal am su programų, nevartojant gėrimų. B?/lam be programo, garimus vartojant .. Bjllam su programų ir gėrimus vartojant 

ABIDVI- SALĖS V'tNAM BALIUI. 
Baliam be programo, gėrimus vartojant 25.00 Baliam su programų ir gėrimus vartojant 30.00 Draugijų reguliarišklem mitingam 
Kitokiem susirinkimam kainos pagal sutartj. Jei reikia, gali turėti kuknią, virimui, toriel- 
kas, peilius, šaukštus, staltieses ir t.t. už 
primokėjimą. $5.00 extra. 

Parsamdymui kreipkitės pas salės savininką: 
A. OLSZEVVSKI 

3252 So. Halsted St. Phone Drover 700 

KONSTITUCIJA 
yra kiekvienos draugijos fundamentas, 
todėl reikia turėti ją gražiai ir aiškiai 
atspausdintą. Męs esame specialistai 
konstitucijų dirbime. i : : ; 
Jeigu turite prirengę konstituciją, pa- 
siųskite mums laišką, o męs prisiusime 
kainą. Jeigu dar neturite, o norėtu- 
mėt rengti konstituciją, tai pareika- 
laukite "sampellų," o męs prisiusime, 
tik malonėkit parašyti kokia draugija: 
katalikiška, tautiška ar partijinė. 
tei ii'!' 

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

; ■>< Savininkai 

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

Teleskopai ir Stereoskopai. 

Jei nori savo namuose 
linksmai praleisti laik;* ir 

pamatyti svetimų žemių 
miestus, gražiausius dar- 
žus, sodus lr puikiausias 
viso svieto vietas, ui nu 

eipirk Teleskopą bu stere 

oskopais (5 serijos, 17* vi 
sokie paveikslai) už pačii) 
piclausia kaina—$3.20. 

Vieno Teleskopo kaina 75c., o 6 serijų $3.43, V t ptrkaut sykiu, 
parduodam viską ui 53.20. 

Kataliogą Teleskopų, Stereoakopy ir visokių knysų prlsiuučlaruo 
uždyką. 

Reikalaud?ral adresuokite šitaip: 
LIETUVA PUBLIS1HINC CO, 

3252 6o. Halstsd ctr„ Chicago, III- 

NAUJAI 
Atspaustu 

TIK KĄ IŠ SPAUDOS IŠĖJO 
ANTRA LAIDA 

Iš Gyvenimo lietuvišky 
Veliy Bei Velny. 

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

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

Užsisakant šią knygą, siųskite 
pinigus šiuom adresu: 

A. 01szewski 
Pres. 

Lietuva Publishing Co. 
3252 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILI,. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Turime pilnai darbo restauracijose, 

fabrikuose ir privatiškuose uamuose 
Reikalaujame 25 vyru po $2.00 J 

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

Atlas Employment Office, 
6300 So. Halsted St., Chicago, III. 

3rd floor. ftoora F. 
Telefonas Normai 163. 

Lietuviškom Knygos, 
Apart daugelio įvairiu knygų, dar 

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

statistika ir 1.1 75 
2. Gludi-Liudi. Naujos eilės Kl. Jur- 

gelionio, 106 pusi 59 
3. Dvasios Gyvenimo Mechanika. 

Nauja knyga iš sryties psycholio- 
gijos. 14S pusi 53 

4. Ii Ko KĮIa Melai Ir jvairios skriau- 
dos žmonijoje. 171 pusi 75 

5. Inkvizicija, arba atpilk.c:as žmo- 
gaus nuo šėtono. Parašė ktin. 
Dembskis $1.25 

6. Kankintojai ir kankintiniai už 
mokslą $1.00 

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

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

mus. Adresas: 
M. J. DAMIJONAITIS, 

901 West 33rd St., Chicago, 111. 

Phone 
Gana! 9 

Phone Before Eleven 
Delivered Before Seven 
Delivered pcomptly to you in 
any part of the city. from one 
q(w22 distributing stations. 

Telefonas Sujungia Naujus Namus 
su Senaisiais 

A NTRU geriausiu dalyku apsilankorr:crrs na 
mams yra pasikalbėjimas ku "saviškiais" per 

tolimojo atstumo telefoną. 
Kadir už daugelio myliu geografiniai, gali sė- 

dėti sau naujuose namuose ir kalbėti Bello Toli- 
mojo Atstumo linijomis į senuosius namus su tokiu 
jau smagumu ir užganėdinimu, kaip ir kad akis 
į akį kalbėtum. 

hicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Dcparuueot 
Officul 100 



JUOKELIAI. 
kibirkštis iš seimų. 

(Dar karštos) 
Slicsorunas iš Philadel- 

pliijos (pradeda labai iškilmin- 
gai): Gerbiamas I'iririsedi! Ger- 
biami Delegatai ir Gerbiamos 

Delegatės!... Tai ir aš tą patį 
norėjau pasakyt, ką jisai pasa- 
kė... 

□0G 

R i m k a (parlamentarizmo ir 

politikos profesorius): Tai aš no- 

rėjau pasakyt... 
Prez. Gegužis (lėtai): Rei- 

kia suprasti (paukšt k uju į sta- 

lą)... reikia tą suprasti ir žinoti, 
kad negalima kalbėt pirma negu 
bus įnešimas ant stalo (paukšt !)... 

Rimka—pliumpt ant kėdės... 
□ĮSU 

Dr. J. Baltrušaitienei da- 
vus įnešimą. Dr. Šliupas: "Aš 

duodu an Baltrušaitienės patai- 
symą..." 

□EO 
T M D. Seime St. Gegužis: Aš 

duodu įnešimą, kad delegatai pa- 

dėkavotų A. Povilaikai ir J. Že- 
mantauskui už gerą pasidarbavi- 
mą—kad visi atsistotų ant kojų... 

(Iš šalies delegatas): "Dac yzi 
—gerai, kad ne ant galvų..." 

□sa 
A. Ramanauskas iš Brooklyno 

puikiai užėmė urėdą velionio 
Bendoraičio: "Viskas aišku, duo- 
du įnešimą, kad diskusijas užda- 

rytų." 
Jį ir praminė oficiališku dis- 

kusijų uždarytoj u. 

□SD 
Chicagos delegatai visuomet 

atkreipdavo j save nemažai aty- 
dos. Vienas iš pittsburgiškių, 
pasisveikinęs su čikagiečiais, sa- 

ko: 
— Tai ir aš kitą syk gyvenau 

Chicagoj. Ten man geriaus pa- 
tikdavo gyvent, negu šitoj Ame- 

rikoj. 
□BD 

"Perverta širdis.''—Jurgelionis, 
kuomet jį perstatė, anot "Atei- 

ties," bankieto "post-masteriu": 
Rengėjai šito bankieto, matyt, 
žinojo mano pervertą širdį iš 

priežasties neišrinkimo manęs 

prezidentu ir net nepatekus man 

į delegatus, ir todėl suteikė man 

šitą garbingą vietą. Turiu prisi- 
pažinti. kad širdis man ištikro 
atsieavo. | 

□sn 

P.ulota bankieto prakalboj: "Aš 

—neklaidingas, patyręs, švarus, 
atsargus politikas—kitaip nega- 
liu elgtis..." 

Svečias, kimšdamas sau bumą 
aiskrymu: "Perstatau kanonižuot 

jj ant neklaidingo popiežiaus." 
□aa 

Jurgelionis bankiete permatė 
naują SLA. prezidentę Gegužį 
kaipo "naują šluotą, kuri, aš ti- 
kiuosi, gerai šluos..." 

l"ž poros dienu tik-ką neiššla- 
vč ir Jurgelionio iš Seimo... 

Tčmijęs. 

TAIPGI ♦REDAKTORIUS.'' 

— Ar girdėjai, tas senas kel- 
mas. Jurgis Išpurtaitis apsiže- 
nijo ir dar su labai jauna mer- 

gina? 
— Aš ištikro?.. na, tai vyras 

liko redaktorium... 
— Kaip tai redaktorium? 
— Xagi reikalaus sandarbinin- 

ktj... 

Pasipūtęs žmogus—yra burbu- 
las, puikiai plaukiojantis po kvai- 
lystes soželką. 

Pclemika—nuo amžių pasenė- 
jęs dalykas. Pirmas polemizan- 
tas buvo Kajinas, kuomet... jis 
užmušė Abelj 

ŽINO, KĄ DARO. 
— Mere! \Tetepk sau lupų ta 

farba—ir taip turi raudonas. 
— Tu mane nemokyk! Žinau, 

ką darau: Šį vakarą turiu susi- 
eiti su vienu socialistu, o jiems 
kas raudona, tai ir gražu. 

LYGUS. 
Minia, susirinkus prieš kaize- 

rio palocių: 
-- Duonos! Męs norim duo- 

nos!... 
— Mano mieli!—atsako kaize- 

ris—Aš noriu Verduno, bet taip- 
gi jo negaunu. 

Tel. CanaI 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
Generalis 

Kontraktorius ir 
Namu Statėjas. 

2123 W, 23 rd. St. 

EVESKIO W5 
SSSMOKYM 

čia išmo'rtl Anglų kalbos nuo pradines 
ligi augMiauslai, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rasų Ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugSt. 
Matematikos. Istorijos, Geografijos, PolltiS. 
Ekonomijos, KnygredystH.DailiaraMio, Lai- 
£kų rašymo. Prekybos teisių ir tt čia rali 
užbaigti P'TBLIC SCHOOL. HIGH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA UETUVISKAL 

3106 So.Halsted St.Chic^fo 

PHONE YAROS 2721 

D r. J. JONIKAITIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

3337 So. Morgan St., Chicago. 

T»l. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų 
ir vyrų. Speciallškai gydo limpančias, 
užsisonejusias ir paslaptingas vyrų 
ligas. 

Dr.O.C.HEINE 
OeNTUTA* 

mUt-Umn% 31 Ir ti. Hriitd gal 
gtmm DrtaiMn.) X WUM, U. 

F. P. Bradchulis 
Attcrney & Cotmselor at Law 

Lietuvis Advokatas 

30 Iš. LaSalle SI., C įsago, III. 
iiack fichang8 Bldg., Roo.ns 1107-11U 

Tclcphone franku n 117i 

8)v. 3II2 S. Haisted SL, arti 3l-.a 3 
Urtft j|Įty 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

(Mo pa) 
Sutaisė B. K. Balutis 

Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
ruose). Parodo lietuvių 
kalboje visus miestus, 
bažnytkaimius, kaimus, 
pačtas. telegrafus, mokyk- 
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenkų ir lietuvių ir dauge- 
li kitų dalykų. 

"Geriausia žemlapis lietu- 
vių kalboj. — Peraistato 
labai puikiai."—Taip atsi- 
liepė apie jj visi laikra&- 
Ciai. 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu į namus. 

Reikalaukit pas 

B. K. BALUTIS, 
3252 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL. 

DU-KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

Ularninkais ir Pėtnyčiamis 
I reoumerata metams $2.50 

pusei metą $L2i 
Adresaokit taip: 

W. B. B0CZK0WSKI CO., 
Mahanoy City, Pa. 

GERA PROGA- 
Grarr.atika 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 10c 

Aritmetika mokinimuisl ro- 

kuudų, su paveikslais (apda- 
ryta) 35c 

Viso (1.60 
Kas atsigs iikirpes Siu apgarsini- 

mu ii "Lietuvos" ir $1.00 per mo- 
ney orderj, Ui gaus visas 4 knygas 
60c tfgiau. 

P. Mikolainis, 
R. F. D. Route 2, Hudson, d. Y. 

Rašomos Mašinos. 
Pigiausios ir geriau- 

bJob"" rąžomosios maši- 
nos ! (t y p e w r i t e r s) 
"Neww> American" už 
$10.00.. 

Jeigu nori turėti dru- 
tę, pifflij ir geri), rašo 

mątfo mašin?., tai pirk 
"New American," o ne- 

Bl.Tailėfll. 
"N«w American" ra- 

§o taip gražiai, kaip 
magina, pirkta už $100. 
Jos sistema taip pa- 

prasta, kad kiekvienas, 
paėmęs ję J savo ran- 

kas, it pirmo sykio su- 

pranta, kaip su jaja ra 

Syti. 
Kataliog^ rafiomųjį; 

masinu ir vlsoklg kny- 
flŲ prisiunčiama uždyk*. *' 

\ 
Agentams |p perkupčlai. ®, perkant keltas mašinas, duodam gtrą nuoiimt|. 
Reikalaudami adresuokite iitaip: 

LIETUVA PUBLISHING CO, 
4252 80. Haisted str., Chlcagc, |||. 

D-re Maria Dovviatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialisto 

Ofisas 
1/25 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Woodgat. 

Fbooe Canal 1208 
Valandos: 

Itt S:80 iki 12:00 vai ryto 
ivc7X0 iki 8:00 vaL vale. 

NadSlioms 
tuo 6£0 iki 12.-00vaL ryto 

Rezidencija 
5206 V.Harrlson Street 

TeL Austin 73/ 

Valandos: 

tiktai iki 9:00 kiekvienaryt} 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankieriai, bet męs gvarantuojame Tamstai suč& 

dymg. 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius paB mus. Vy- 
rams ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutuB nuo 130.00 iki 
$50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant 
orderio darytus siutus parduodame po $5.00 lr brangiau. 

Naujas ir iruputėlj dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiau* 
Vaikų siutai $2.50 iki $7.C0. 
Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL 

Storas atdaras kasdieną lr vakarais iki 9 vai. Subatomls esti 
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedfildieniais—iki 6 vaL vakare. 

Nuo 1 -mos dienos Gegužio=May, 1916 

RUSIŠKOS LINIJOS LAIVAI 
Pradės vėl Plaukti 

Iš Archangelsko Amerikon 
Kas norite parsitraukti savo gimines iš- 

bėgusius laike karės Rusijon, tai pirkite šifkor- 
tes dabar, kad jie suspėtų ant pirmo laivo plau- 
kiančio iš Archangelsko į Ameriką gegužio 
1 d. 1916 m. 

Šifkortes ir pilną informaciją galite gauti 

A. OLSZEVVSKIO BANKE 
3252 S. Halsted St., Chicago, 111. 

Jei atrlte turėt garą laikraštj, tai irtslsakjklti 

"ATEITĮ" 
"ATEITIS" išeina 3 kartus į savai- 

tę: Utarninkais, Ketvergais ir Suba- 
tomisir darbo žmonėms pilnai atsto- 
ja dienraštį. 

"ATEITIS" eidama 3 kartus į sa- 

vaitę paduoda naujausias žinias iš 
visokių atsitikimų visam pasaulyje. 

"ATEITIS" yra vedama gabių re- 

daktorių, kuriai sandarbininkauja vi- 
sa eilė įžymiausių lietuvių rašytojų. 

"ATEITIE,')" kaina tik $2.50 me- 

tams ir $1.50 pusei metų. Į užrube- 
žį $3.50 metams ir $2.50 pusei metų. 
Norintiems "Ateitį" pamatyti, vie- 
ną numerį siunčiame dykai. Adrisas: 

ATEITIS PUBLISHING CO., 
366 W. Broad way, So. Boston, Man. 

SUPAŽINDINKITE ANGLUS 
SU LIETUVA, 

platintindami Dro Jono Šliupo 
parašytą anglų kalboje knygą 

LITHUANIA IN 
RETROSPECT AND 

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

SLA., TMD. kuopoms, draugi- 
joms ir knygų platintojams, 
lmantiems daugiau 10-ties eg- 
zempliorių, nuleidžiama tam tik- 
ras nuošimtis. Reikalaukite mū- 
sų redakcijoje, arba pas autorių, 

Dr. J. Šliupą, 
,1419 No. Main av., Scranton, Pa. 

NEW CITY SAVINGS BANK 
||6ox So. Ashland ave., Chicago. 

A. J. BIERZYNSKI, pres. 
Priima bankon pinigus ir moka Z°/0. Cž sudėtus pinigus musy bankoj duo- dame čekiy knygutę, iš kurios para- šyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 

gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdo bankines 
skryneles (boxes) po $2.60 metams. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
| visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėllais, se- 
redomis, ketvergais ir subatomis nuo 

|8 ryto iki 9 vakaro; nedėliomis, utar- 
ninkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 

Į C vakaro. 

Ph«n» Drover 5052 

Dr. K. Drangelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

3261 So. Halsted St, Chicago 

Užslraiyk sau ar savo pažįstamiems 
Lletuvoi bei Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina |au 30-ius Metui. 

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
pusei melų. Kanadoje $2.50 metams; 
$1.25 pusei metų.- Anglijo], Lietuvoj ir 
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 
Pamatiniui vieną num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogą siunčiame ant pareika- 

lavimo dovanai. t- 
-rt ii y' ■uagfr 

J. J. Pauksztis & Co. 
120-124 Orand Str., 

Brooklyn, N. X. 

i. 01SZEVSK10 Vm 
3252 So. H&lsted Si., CHICAGO, 1LL. 

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Bauka Chica^o)-• 
{steigta 1893 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgepor o« 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Doliario iki didžiausių sumų ir moka uz j 
3 procentą metams. 

SKOLINA pini gus pirkiniui ir statymui namų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvų 

išmokesčių. 
PERKA ir parduoda Morgeaus ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 0 procentą. 1 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų' ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Ši/kortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus 

važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon. 
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka aigas, bi- 

las ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas 
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsa- 

kančiai savo biznj vesti. 
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje, prie kurios 

nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš kitų miestų ir fannų gali šioje Bankoje adikli savo reikalus per laiš- 
kus. Rašykite adresu: 

A. OLSZEWSKI BANK 
3252 5o. Halsted St., CHICAGO, ILL. 

Mvaiiavusiua l6 KITUR MĘLDŽIAME aplankyti Ir mūsų BanXą. 

BANKOS VALANDOS: 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedeliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

| Jeigu Nori 
įNus įpirkti Sau 

Mama arba £cta 
"Be Klapaio, rūpesčio, 
pigiai ir teisingai; 

čmsuritisavci Jurta, JfodirA ti Sta&tud, 
- TAI EIK PAS 

J.JJ(ertma/iowwz 
3133 EMERALD AVE. 

REIKALAUJA DARBININKIŲ: 
25 šerdžių dirbėjų (core makers); 

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

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

Chicago, 111. 

"D R A U G A S" 

detuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 
"Draugo" sandarbininkų skaičiuje 

yra rimčiausioji ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai Ir rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
suomenės judėjimo. Visi dienos klau- 
simai yra svarstomi rimtai ir teisin- 
gai. 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 
tams, $1.00 pusei metų. Kitose šaly- 
se $3.00 metams, $1.50 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 
meris veltu!. Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St., Chlcago, III. 

C«iuL 2111 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJA? 

1749 SO. HALSTEO SI CHICAG9, ILL 
CORNER 18th STREET 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIFiUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
J 316 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesą nebuvo 1 as 
gali tokį iSleisti. Greta įdomiai parinktu reikalingų kalendoriui Jioii}. 
jame y.ra keletąs skyrių, kuriuose telpa įvairus Lbai naudingi pasiskaity- 
mai: apysakos, eilės, straipsniai Iš blstorljos, hygienos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau- 
sių rašytojų amerikiečių. 

"S.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 
šiallais, 240 puslapių, didelio formato ir gražios popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S.L.A. kuopose, vi- 
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
jo. Jei negautumet pas savo kningų agentus, tai reika- 
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 15 centai. Agen- 
tams rabatas. Kreipkitės: 

A. B. Strimaitis 
307 W. 30-th St. New York, N. Y. 

JUOZAS A. AMBROSIUS 
Attorney At Law 

LIETUVIS ADV O K AT A S 

(A. OLSZEWSKIO BANKE) 
3252 So. HALSTED ST. 

TELEFONAS DROVER 703 CHICAOO, ILL 

Ofiso Valandos: 
Kasdien iki 6 vai. vakare; Utarninkais, Ketvertai) 

ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 
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