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Dideji Kare. 
Nors pereitą savaitę ir kituose 

frontuose netruko svarbesnių at- 

sitikimu, bet vis dar karės svar- 

bumas yra prie Verdun, kurio 
vis vokiečiai paimti neįstengia, 
nors tam pašventė daugybę ka- 

reivių. Francuzijon vokiečiai 
nuo kitų frontų atgabeno 1,300,- 
000 kareivių, todėl reikia manyti, 
kad ten jie mano dar su didesne 

energija varyti ofensyvą, kuri, 
turbut. dėl stokos kareivių, buvo 

apsistojusi. l'rie Vcrduno at- 

siuntė jie 500,000 šviežių karei- 

vių. Prancūzų pajiegas ten pa- 

davinėjo ant 700,000 kareivių, bet 

atėjus ten daugiau vokiečių, be 

abejonės ir francu/.ai sudrutino 
savo eiles iš kitų frontų atsiųs- 
tais kareiviais, nes tie 700,000 
kareivių negalėtų atsilaikyti 
prieš dvigubai skaitlingesnę vo- 

kiečių kariumenę, o kaip iki šiol, 
jie nclrid/ia vokiečiams toliau 

nužengti. Dabar pranešama, buk 

Vokietijos ciesorius paliepė sa- 

vo kariunvenei paimti Verduną 
būtinai iki birželio 11 dienai. 
Bet toki paliepimai nieko nereiš- 
kia. nes jeigu Verdun ir butų 
•paimtas, tai jj ne ciesorius su 

savo sunum paims, bet kareiviai, 
o kareiviai daro, kas yra galima, 
ir be ciesoriaus prisakymų. 

Paskutiniai talkininkų pasise- 
kimai prie Verdun taip jų ka- 

riumenę padrąsino, kad jie- ne- 

laukia vokiečių užpuolimų, bet 

pats užpuola jų pozicijas ir kaip 
kokias, pirma nužudytas, atgal 
atgauna. Ir anglai Prancūzijoj 
ir Belgijoj griebiasi pirmyn žen- 

gimo, nors pirma gynėsi vien 

grahėse. Ant visos anglų fronto 

linijos smarkiai eina artilerijų 
imtynės. Prie FrcHnghein vo- 

kiečiai buvo įlindę j dalį angliškų 
grabių, bet tapo atgal išvyti. 
Atmušti tapo vokiečių atakai prie 
St. Eloi ir prie kalvos 60. Čia 

ypač savo narsumu atsižymėjo 
airiški regimentai. kas rodo, jog 
no visi airiai laikosi vokiečių, 
ir talkininkų orlaivininkai paga- 
vo net du vokišku orlaiviu. 

Prie Verduno forto Vaux vo- 

kiečiai mėgino pirmyn žengti, bet 
franeuzai juos sulaikė. Žinovai 
mano, kad gegužio mėnesyj už- 

sibaigs milžiniškos, taip ilgai be- 
sitraukiančios imtynės prie Ver- 
dun ir vokiečiai, arba paims Ver- 
du ną, arba turės nuo jo pasi- 
traukti. 

Belgijoj francuzų ir anglų ar- 

tilerija išgriovė vokiečiu grahes 
prie Steenstrate ir Baesinghe. 
Argonne giriose, prie Pilie Morte 
franeuzai minomis užpuolė vo- 

kiečiu pozicijas ir užėmė dalį 
minų padaryto kratero. Francu- 
zų artilerija bombardavo kelią 
prie Les Courtcs ir Cheppy gi- 
raitę, kurią laiko vokiečiai. 

Prie Ycrdun vokiečiai smar- 

kiai bombardavo francuzų pozi- 
cijas ant kairiojo kranto Meuse 
upės; smarkus artilerijų besišau- 
dvmai buvo prie Douaumont ir 
Pipirų kalvos, bet nei viena pu- 
sė toliau nenužengė. 

Balandžio mėnesyj ir francu- 
zų orlaivitiinkai gerai kariume- 
nei patarnavo. Prie Verdun 
francuziški orlaivininkai nutrau- 
kė ant žemės 31 vokišką orlaivį, 
o iš jų 9 nupuolė j francuzų li- 
nijas, kiti nupuolė vokiečių 
linijose ir kaip rodosi, bent 
didesnė jų dalis susidaužė, 
o per ta laiką j vokiečių lini- 
jas nupuolė tik 6 francuzų or- 

laiviai. 
Smarkus mušiai dar vis eina 

prie kalvos Mort Homtne. Dalį 
■pozicijų, kurias buvo nužudę, 
francuzai atgavo. Vokiečių or- 

laiviai bombardavo francuzų 
stovyklas ir amunicijos krautu- 
ves į vakarus nuo Verclun. Į 
rytus nuo Royon vokiški orlai- 
vininkai mušyj išnaikino trancu- 

zišką orlaivj, kuris nupuolė į 
Vokiečių linijas su negyva jgu- 
la. 

Tarpžeminėse jūrėse minų ex- 

pliozijos išnaikino du anglišku 

karišku laivu—laivą Aegula ir 

minu gaudytoją Nasturium, o 

vokiški povandeniniai laivai pa 
skandino dikčiai talkininkų pirk- 
liu laivų, su kuriais žuvo ir kiek 

I žmonių, nors didesnė dalis buvu- 
siu ant paskandytų laivų žmonių 
išsigelbėjo. 

Ant mūšio lauko Azijoj anglus 
pasiekė svarbus nepasisekimas, 
kuris, jeigu ir negali turėti di- 
delės įtekmės ant galutinos ka- 
rės išeigos, bet visgi yra labai 
neparankus, nes vėl pakels jau 
nupuolusią turkų dvasią. Nepa- 
sisekimas tas anglus pasiekė Me- 
sopotamijoj, prie upės Tigris. 
Ten turkams pasidavė visa, iš 
12,000 kareivių susidedanti, anglų 
kariunienė generolo Tounshend, 
užsidariusi mieste Kut-cl-Amara. 
Tas atsilikimas parodė anglų 
silpnumą rytuo.-ve ir gali padrą- 
sinti mahometonus angliškose 
valdybose Arabijoj, Egypte, Per- 
sijoj ir Indijosc sukilti prieš 
Angliją, o suvaldyti jų sukilimą 
nebūtų lengva, nes Anglija savo 

valdybrse turi daugiau nnhome- 
t< nų negu išviso yra anglų. Ge- 
nerolas Tou nshend pasidavė dėl 
maisto stokos ir apsireiškusių 
tarp jo kariumenės epidemijų. 
Turkams ten, apart 12,000 karei- 

ivių, teko daug ginklų ir kitokių 
'karės medegų. Mėginimai ateiti 
pagelbon užsidariusiems mieste 
Kut-el-Amara nepasisekė, nors 

tam pašvęsta, kaip turkai sako, 
suviršum 20.000 kareivių. 

Anglai tikėjo, kad užėmę Tre- 
hizondg, rusai atsiųs pagelbą į 
Kut-el-Amarą, bet apsiriko, nes 

rusai priėjo tik iki Bitlis ir ten, 
nežinia dėl kokių priežasčių, ap- 
sistojo ir toliau nenužengė. Gal 
juos sulaikė turkų smarkesnis be- 
sipriešinimas. 

Vokiečiai smarkiau veikti pra- 
dėjo ir Lietuvoj, taipgi- Yoly- 
niaus ir Minsko gubernijose, bet 
smarkiausi mūšiai dar vis eina 
prie ežero Xaroč, kur. kaip už- 

I tikrina iš Bėdino, vokiečiai pa- 
ėmė nelaisvėn net 6,000 rusų, 
bet Petrogrado raportai to nepa- 
tvirtina. Kitur ant to fronto 

1 nieko svarbesnio neatsitiko, bet 
ir Petrograde manoma, kad ir 
tame fronte vokiečiai rengiasi 
prie smarkesnio veikimo, nes vo- 

kiečių vadovas Hindenburg ant 
?avo kariumenės fronto traukia 
sunkiąsias kanuoles. Tokios ka- 
nuotės čia yra reikalingos vien 
prie veržimo Dvisko, nes tame 
fronte daugiau vertų minėjimo 
rusiškų tvirtovių nėra, o verži- 
mu! atvirų miestų, kad ir Rygos, 
sunkiųjų kanuolių nereikia. 

Vokiečiai po smarkiam bom- 
bardavimui užpuolė rusu stovyk- 
las prie Krošino, giriose į šiau- 
rius nuo Baranovičių, bet tapo 
atmušti. Vokiečiai smarkiai 
bombarduoja rusų pozicijas prie 
Oginskio kanalo ir paupiuose Ja- 
sioldos. Ant linijos tarp Kauno 
ir Kovelio rusai išvijo vokiečius 
iš kaimo Chromiakovka ir jj 
galutinai apvaldė, nors vokiečiai 
net kelis kartus mėgino atgauti. 

Francuzijon atkako jau trečias 
siuntinys rusų kariumenės ir vo- 

kiečiai nejstengė nei savo sub- 
marinais kareivius gabenantiems 
laivams kelią užstoti. Kiek iki 
šiol atvežta Francuzijon rusų ka- 
reivių, tikrai nežinia. Vokiečiai 
užtikrina, jog atsiųsta vien 5,000, 
bet, žinoma, vokiečiai to žinoti 
negali, nes rusai juk jiems ne- 

pasakė nei kiek siunčia Fran- 
cuzijon kareivių, nei kokiu keliu 
ten juos gabena. 5,000 neverta 

butų nei siųsti. 
Kaip rodosi, Rusija nori visus 

vyrus kariumenėn pašaukti, nors 

jų turi dvigubai daugiau negu 
Vokietija. Dabar tarnyston ta- 

po pašaukti net turinti baltus 
bilietus, taigi daktarų pripažinti 
netinkamais kariumenėj tarnauti. 

Ant kitų karės frotų, nei Bal- 
kanuose, nei prie Italijos rube- 
žių. nei Bukovinoj ir Rytinėj 
Galicijoj nieko svarbesni® neat- 

sitiko. Viskas ten pasilicKa, Kaip 
buvo. Bet visuose tuose fron- 
tuose priešai drutina ir tyrinėja 
pozicijas, ir drutina savo pajie- 
gas, kas rodo, kad ir tame fronte 
priešai rengiasi prie svarbesnio 
veikimo. 

Kad atitraukus bent Angliją 
nuo veikimo, vokiečiai prigabeno 
ginklų Airijon ir jais apginklavo 
sau prielankius ir Anglijai ne- 

prielankius airius. Tuos pasise- 
kė, pažadėjimu padėti ir visai 
nuo Anglijos paliuosuoti, sukelti 

prieš jos valdžią, bet tik krašto 
sostinėj Dubline. Bet ir ten 

prie sukjlimo prisidėjo vien ne- 

daugiau 12,000 iki 15,000 airių, 
kuomet anglų kariumenėj su vo- 

kiečiais kariauja 89,000 airių, o 

jie kariumenėn 11c su prievarta, 
bet iš liuoso noro pastojo. Tai- 
gi aišku, kad tarp airių mažai 
yra vokiečių salininkų. Gal ai- 

rių liuosnorių netruko ir kariu- 
menėj atsiųstoj Dublinan airių 
sukjlimą malšinti. Sukilėliams 
išsyk pasisekė Dubline užimti tū- 

las viešas triobas ir miesto (lalj. 
Sukilėliai Airiją pagarsino ne- 

prigulminga republika, bet tuom 

daugiau airių prie sukilimo ne- 

patraukė. Todėl atsiųsta iš Ang- 
lijos kariumenė greitai viršų pa- 
ėmė ir sukilėliai, pamate nevai- 
singumą savo užsimanymo, pa- 
sidavė, o valdžia pasiduodantiems 
pažadėjo pilną amnestiją. Be 
reikalo tik žuvo mūšiuose keli 
šimtai airių jų sostinės gatvėse, 

to tukstantj nelaisvėn paimtų 
Anglijon išgabeno. Dabar ir 
Dubline ramu. 

Nesutikimai Suvienytų Valsti- 
jų su Vokietija dėl skandinimo 

pirklių laivų dar neužsibaigė. 
Pas Vokietijos ciesorių ant karės 
lauko važinėjo Amerikos amba- 
sadorius ir ten tapo draugiškai 
priimtas, todėl galima manyti, 
kad Vokietija nori išvengti ryšių 
pertraukimo. Vokietijos atsaky- 
mas ant prezidento Wi!sono no- 

tos yra jau prirengtas, bet laik- 
raščiams uždrausta apie tą at- 

sakymą ką nors rašyti. 

MAŽOJI KARĖ MEXIKOJ. 
Nesutikimas Suvienytu Valsti- 

jų su Mexik<. dčl pasiuntimo ten 

kariumenės dar neužsibaigė. Ir 
tarybos, turinčios tuos vaidus už- 

baigti, suvažiavusiu mieste Jua- 
rez Amerikos štabo perdėtinio 
Scott ir generolo Funston su 

Carranzos karės ministeriu ge- 
nerolu Obregon dar nepasibaigė. 
Obregon pareikalavo, kad Su- 
vienytų Valstijų kariumenė, įsi- 
veržusi gaudyti Vilią, tuoj išsi- 
nešdintų, nes savo tikslo neat- 

liko, bet Suvienytų Valstijų šta- 
bo perdėtinis generolas Scott ga- 
vo iš Washingtono paliepimą at- 
mesti reikalavimą kariumenės at- 

šaukimo. Dabar Obregon turės 

kreiptis į Mexiko City su pa- 
klausimu, ką daryti? Todėl iš 
suvažiavimo mieste Juarcz dar 

nežinia, kas gali išeiti—susitai- 

kymas, ar dar didesni kaimynų 
vaidai ? 

Iš Kares Lauko. 
VAKARŲ FRONTAS. 

VERDUNO MUŠIS 
ARTINASI PRIE GALO. 

Paryžius, bal. 29 d. Nors ties 
Verdunu susirėmimai tarp vokie- 
čiu ir francuzų nesiliauja, bet aky- 
sna puola du dalykai: viena, kad 
vokiečių atakai eina vis retyn ir 
neatneša jiems jokios naudos, nes 

francuzai beveik reguliariškai juos 
atmuša, o antra—francuzų kontr- 
atakai darosi vis tarpesni ir apima 
vis didesnius plotus. 

Iš šitų prajovų francuzų kariš- 
ki ekspertai daro išvadą, kad mū- 

šį ties Verdunu, kuris tęsiasi jau 
daugiaus negu du mėnesiu, galima 
skaityti taip gerai k:ip pabaigtu. 
Vakarykštis oficialis vokiečių pra- 
nešimas pirmu sykiu nuo pat pra- 
džios Verduno mūšio pranešė, kad 
čia Slieko svarbaus teatsitiko, 

Pranešama, kail vokiečiai pradė- 
jo kraustyti savo didžiąsias kanuo- 
les, iki šiolei buvusias prie Ycrdu- 
110 fronto ir siunčia jas kur kitur. 
Menama, kad ar tik nepavartos jų 
prieš anglus Belgijoj, j 

Francuzų kariški expertai pra- 
našauja, kad vokiečiai dabar darys 
atakus ties Yerdunu vii s rečiau ir 
rečiau, kol ties Yerdunti visai nenu- 

siramins. 

VISA BRIGADA 

KANADIEČIŲ BEVEIK 
SUNAIKINTA. 

Ottawa, Can. Balandžio 30 d. 
Ateina žinios apie didvyrišką elgi- 
mesi kanadiečių brigados laike mū- 

šių ties St. Eloi. 
Vokiečiai buvo užsispyrę paimti 

tranšėjas, kurias laikė kanadiečių 
brigada (10,000 vyrų). Apie tai 
šiaip pasakojama. 

"Per septynias dienas viena musų 
brigada laikė savo pozicijas, ku- 
rias vokiečiai smarkiai bombardavo 
dieną ir naktj. Musų aficicrai ap- 
skaitliavo, kad tulą Liką vokiečių 
šoviniai krito po 25 salvas j miliu- 

tą. 
"Nežiūrint smarkios ugnies ir 

gilaus purvyno, męs kasėm tran- 

sėjas, pylėm apkasui., išsiuntinė- 
jome patrolius ir t. t. 

"Nepaprastai smarki vokiškų ka- 
nuolių ugnis buvo nukreipta į du 
krateriu, kuriuos laikė Vancouver 
bataliomas. Bombardavimas buvo 
taip baisus ir ilgas, kad daug jų 
tapo išmušta ir vos keletas liko 
nesužeistų. Vyrai, kanuolės ir šau- 
tuvai būdavo žemių užpilti: juos 
atkasdavo ir netrukus, žiūrėk, vėl 
juos užpildavo. Netrukus nebuvo 
kur paslėpti nei sužeistų. Kuomet 
bombardavimas nutilo, pradėjo eiti 
šturman vokiečiai—beveik iki juos- 
tos brisdami per purvyną. Kele- 
tas likusių iš musų batalijono ka- 
reivių negalėjo tinkamai pasiprie- 
šinti. 

Arčiausiame prie vokiečių krate- 
re (duobėj) buvo kanadiečiai po 
vadovyste leitenanto Biggs. Ke- 
letai likusių nesužeistų savo karei- 
vių jis paliepė bėgli j kitą kraterj 
po kairei. Vokiečiai atsuko j juos 
kulkasvaklį ir vos keletas iš jų su- 

gebėjo perbėgti. Leitenantas Biggs 
ir pora likusių su juom kareivių 
tapo netrukus vokiečių užgriebti. 

Antram kratery j kanadiečių vadu 
buvo leitenantas Myers. Jis buvo 
sužeistas tą dien, bet nežiūrint to 

vis laikėsi ant savo vietos, jos ne- 

apleisdamas. Nors bombardavimas 
išmušė didesnę dalj jo kareivių, 
bet jis pasiryžo muštis iki galui. 

"Visi kareiviai, kurie dar galė- 
jo pastovėti, šaudė per apkasą, o 

leitenantas šaudė iš revolverio iki 
paskutinei kulkai. Dvi didelės 
kulkos iš vokiškų kanuolių pataikė 
arti kraterio ir iš nedidelio kana- 
diečių būrelio liko vos pusė. Tik 

penki išviso pasiliko, kurie dar 

galėjo ant kojų pastovėti, ir tai du 
iš jų buvo jau sužeisti. 

"Tuomet Įeit. Meyers nusprendė 
trauktis atgal. Sekdamas paskui 
savo kareivius, jis nučiuožė nuo 

kraterio po vokiečių šrapneliais ir 
kulkasvaidžių ugnim. Netrukus 
dar du vyru tapo kulkų pataikinti, 
l^et jie jau spėjo pasiekti tranšėjų. 
Dabar išviso pasiliko tik vienas 
nesužeistas kareivis. 

"Vokiečiai, pasiekę kraterio, ne- 

užėmė jo, nes, matyt manė, kad 
jame negalima bus išsilaikyti, lš- 
tikro iš to kraterio neliko nieko 
tik duobė purvų, kuriuose plaukio- 
jo daugelis lavonų narsių kanadie- 
čių." 

RUSŲ FRONTAS. 

RUSAI ĮGIJO LAIMĖJIMŲ. 
Petrogradas, Bal. 28 d. Ofi- 

cialis rusų pranešimas, išleistas šią- 
dien, paduoda sekančių žinių: 

"Apielinkėse Ginovka, j vakarus 
nuo Dvinsko, męs vėl padarėmė 
progresą. Į šiauriu^ nuo Drisvė- 
tos ežero (Kauno gub:. Zarasų pav.) 
musų artilerija nutupdė vieną vo- 

kiečių orlaivį. Voldečių orlaiviai 
numetė apie 30 bombų apielinkėj 

Ostrovski, ir užmušė tuliį skaitlių 
austrų belaisvi 

"Apielinkėj upės Stripa, j piet- 
vakarius nuo Tarjiopol (Galicijoj) 
tnusų kariumenė, priešo nepaste- 
bėta, prisiartino prie Austrų pozi- 
cijų ant augštumos į rytus nuo 

Bogietkovvce ir. užatakavus austrus 
durtuvais, užėmė jų tranšėjas. 
Musų kareiviai laike ranka-rankon 
mušiu užmušė daug austrų ir pa- 
ėmė nelaisvėn vieną afivierą ir 62 
kareiviu. Po to jie sunaikino prie- 
šo poziciją. 

"Vėliaus austrai toj pačioj apie- 
linkėj pradėjo užpuolimą, bet buvo 
atmušti musų ugnim ir kontr-ata- 
ku; austrai pasileido*bėgti atgal, 
palikdami savo sužeistuosius! 

VOKIEČIAI PAIMA 

5,600 RUSŲ. 
Berlinas, bal. 29 d. Vokiečių 

oticiališkame pranešime paduoda- 
ma sekančios žinios: 

"Į pietus nuo ežero Naroč (Vil- 
niaus gub.) musų kariutnenė va- 
karė padarė ataką netoli pozicijos, 
kurią męs atsiėmėm atgal nuo ru- 

sų kovo 26 d. Męs paėmėm rusų 
pozicijas tarp Stanaroče ir Sta- 
cho\vce; ir 5,600 kareivių ir 56 ali- 
cierus. Viena kanuolė, 23 kulkas- 
vaidžiai ir 10 minų metėjų taiį/gi 
pakliuvo j musų rankas. Rusai 
turėjo taipgi sunkių nuostolių, kuo- 
met ateinančią naktį jie tankiai bū- 
riais pradėjo mus kontr-atakuoti. 
Priešas negalėjo atsiimti atgal nei 
vienos pėdos žemės. 

"Vokiški orlaiviai bombardavo 
rusų geležinkelius netoli \Yctiden, 
Dvinsko ir Riežicos.'' Austrų ofi- 
cialis pranešimas skelbia, kad ne- 

toli Ikva austrai nuvijo atgal rusų 
priešakines sargybas ir kad laike 
to susirėmimo austrai paėmė apie 
180 rusų nelaisvėn. 

Petrogradas, balandžio 29 d. 

Rusų oficialokame pranešime pri- 
pažįstama apie nepasisekimą ties 
ežeru Naroč. Pranešimas taip 
skamba: 

"Vokiečiai bombardavo Šloką ir 
Borsemunde (netoli Rygos.) Apie- 
linkėse Ginovka, j vakarus nuo 

Dvinsko, vokiečiai po smarkaus 
artile'ijos bombardavimo, pradėjo 
užpuolimą, bet tapo atgal į savo 

tranšėjas suvaryti musų ugnies. 
"Į piet-vakarius nuo ežero Naroč 

priešo artilerija, po bombardavimo 
kanuolėmis, pradėjo ataką dideliais 
suglaustais būriais. Vokiečiams 
pasisekė atsiimti tranšėjas, kurias 
jie buvo pirmiaus prakišę. Buvo 
atkaklus mušis prie Zanapoča ir 
Acbodcy. Apielinkėse Smurgainių 
(Viln. gub.) vokiečių artilerija 
taippat buvo veikli." 

Ant turkų fronto rusai sumušė 
turkus ir nustumė juos atgal lin- 
kui Erzingan. 

RUSAI SUMUŠĖ 
AUSTRUS. 

Petrogradas, bal. 30 d. Rusai 
skaudžiai sumušė austrus ir už- 

griebė 600 austrų nelaisvėn, sulyg 
šiądieninio oficialio pranešimo, ku- 
ris skamba sekančiai: 

"Į šiaurius nuo Muraviec, po 
s:narkaus bombardavimo, beauštant, 
austrai su pusėtinomis jiegomis už- 
atakavo musų tranšėjas į vakarus 
nuo kaimo Bojarka. Šitas tran- 

šėjas gynė viena tik rota kareiviu 
(apie 260 kareiviu) ir ji buvo pri- 
versta pasitraukti atgal. 

"Po to musų artilerija atidarė 
smarkią ugnį, o musų kariumenė 
pradėjo kontr-ataką; apie pirmą 
valandą, nežiūrint smarkios priešo 
ugnies, męs atsiėmėm atgal savo 

tranšėjas, užgriebdami sykiu visus 
ten buvusius austrus, kurių buvo 
22 aficicrai ir daugiaus negu Goo 

kareivių. 
"Užgriebtos tranšėjos buvo pil- 

nos užmuštų ir sužeistų austrų. 
Musų nuostoliai buvo 4 afiderai 
ir 100 kareivių. Mes užgriebėm 
didelj skaitlių šautuvų ir pusėtiną 
apšti amunicijos. 

"Rygos apskrityj priešas atkrei- 

pė savo ugnį ant Šlok ir j pie.tus| 
nuo Dalen salos. 

"Apielinkese ežero Xaro/ ^ ii 

smarkumas sumažėjo. įf !$ >o 

ugnini atmušėm priedą, kv £ & gi- 
no pasileisti pirmyn į ši? L'' nuo 

Krevo." 

ĮVAIRUS TELEGRAMAI. 

ŽADA LEISTI MAISTĄ 
LENKIJON. 

Stockholmas, Bal. 29 d. Su- 
lyg telegramų, ateinančių iš Petro- 
grado, prieita prie sutarties, kuri 
hidžia pristatyti valgomuosius daik- 
tus Lenkijon. Telegrame prane- 
šama, kad Anglija galutinai sutiko 
perleisti laivus su maistu iš Ame- 
rikos. Anglija tik reikalauja gva- 
rantijos (užtikrinimo), kad veža- 
mas tokiais laivais maistas bus 
tikrai sunaudotas Lenkijos gyven- 
tojų reikalams, o ne bus užgriebia- 
mas vokiečių. Maisto dalinimu 
Lenkijoj užsiims Amerikoniškas ir 
Skandinaviškas komitetai. 

[ Šitas telegramas kalba tik apie 
Lenkiją, bet nėra abejonės, kad 
prie to priskiriama ir Lietuva]. 

ANGLAI PASIDUODA 
TURKAMS. 

Londonas, Bal. 29 d. Anglų 
armija, kuri pernai pradėjo /naršą 
nuo Persų įlankos linkui miesto 
Bagdado, Mesopotamijoj, ir kuri 
laikėsi 143 dienas iš visų pusių ap- 
supta prie Kut-el-Amara, pagalios 
pasidavė turkams. 

Iš pradžių šita anglų armija, ei- 
dama pakraščiais Tigro upės, tu- 

rėjo pasisekimų—sumušė kelione 
vietose turkus ir jau buvo visai ar- 

ti žymaus senobinio miesto Bag- 
dado. Turkai vienok suspėjo su- 

traukti savo kariumenę prie Bag- 
dado ir sumušė anglus, priversda- 
mi juos pasitraukti atgal. 

Besitraukiant anglų armijai at- 

gal, ji tapo iš visų pusių apsupta 
prie Kut-el-Amara ir čia apsikasė, 
laukdama pagclbos iš Indijos, arba 
nuo rusų, kurie žengė per Persiją. 
Tuom tarpu anglai surengė naują 
ekspediciją ir pasiuntė ją nuo Per- 
sų įlankos išilgai tą pačią upę: jie 
norėjo išgelbėti apgultą gen. 
To\vnshcndo armiją prie Kut-el- 
Amarą. Šita nauja ekspedicija pri- 
siartino prie Kut-el-Amara ir išro- 

dė, kad apgultoji anglų armija bus 
paliuosuofa. Vienok turkai skau- 
džiai ją sumušė ir toliaus neleido. 
Po 143 dienų apgulos gen. To\vn- 
shend, negaudamas nei maisto, nei 
amunicijos, tapo priverstas tur- 
kams pasiduoti. 

Anglų oficialis pranešimas apie 
tai praneša sekančiai: 

"Po 143 dienų narsaus gynimosi 
gen. To\vnshencl buvo priverstas 
pasiduoti delei stokos maisto. 
Pirm pasidavimo jis sunaikino vi- 
sas kanuoles ir likusią amuniciją. 
Skaitlius kariumenės jo armijoj 
išneša 2.970 angliškų kareivių ir 

apie 6,000 Indijos kareivių." 
Pirm pasidavimo anglai narsiai 

gynėsi ir Kut-el-Amara apielinkė- 
se įvyko ne vienas smarkus mu- 

šis. 
Iki kovo 14 d. Anglai prisipa- 

žino, kad abiejose anglų ekspedici- 
jose žuvo 8.100 vyrų. Sulyg tur- 

kų pranešimo, vienam tik mušvi 
prie Beitsea žuvo 4,000 anglų. 

Telegramai iš Berlino pranešar, 
kad visoj Vokietijoj viešpatauja 
didis džiaugsmas delei paėmimo 
anglų armijos prie Kut-el-Amara. 
Vokiečių laikraščiai aiškina, kad 
tas turės labai atsiliepti ant Indi- 

jos mahometonų, kurie gali su- 

kelti prieš Angliją revoliuciją. 

LAUKIA ATSAKYMO 
NUO VOKIETIJOS. 

Washingtonas, Gegužio 3 d. 
Šiomis dienomis laukiama Vokie- 

tijos atsakymo j Amerikos "ul- 

timatumą". Washingtone augšti 
valdininkai pranašauja, kad jeigu 
Vokietija nepripažins Amerikos 
reikalavimų pilnai, tai preziden- 
tas \Vilsonas be tolimesnių cere- 

monijų tuojaus pertrauks diplo- 
matiškus ryšius su Vokietija. 

BAŽNYČIOS PRAŠO WIL« 
SONO PASKATINIMO. 

VVashington, bal. 26 d.— Ku- 
nigu Komisija nuo Federalės 
Kristaus Bažnyčių Tarybos Ame- 
rikoje įteikė prezidentui formalį 
memorialą, kuriame yra prašo- 
ma jo, kad jis išleisiu atsišauki- 
mą į žmones per visas šalies ir 
visu tikybų bažnyčias dėti aukas 
karės kenčiantiems Europoje ir 
Azijoje. Prezidentas pasakęs ko- 
misijai, kad jis j šitą sumanymą 
tuojaus atkreips savo domą. 

MAIŠTO SUOKALBIS 
VON IGELIO POPIERIUO- 

SE. 

Wachingtcn, bal. 26 d.— Iš 
autoritetingų šaltinių sužinota, 
kad Tiesos Skyriaus agentų pa- 
imtuose Xe\v Yorke nuo Yokie- 
ėių ambasados nario \Yolfo von 

Igclio popieriuose, buvo doku- 
mentai sulig sukjlimo Airijoje. 

Popieriai suimti bal. 18 d., o 

vokiečių laivas, vežantis ginklus 
ir šovinius Airijon tapo paskan- 
dintas bal. 20-21 d. Amerikos 
airiai tautininkai kaltina prez. 
\Vilsoną ir Su v. Valstijų valdžią, 
kurie iš šitų popierių sužinoję 
apie rengiamą Airijoj sukįlimį 
ir slapta pranešę Anglijai. 

SELITRA IŠ ORO. 
New York, bal. 26. Louis En- 

richt padarė išradimą. Jis ne- 

senai pasiskelbė, kad jis gali 
automobilių varyti tam tikru 
skysčiumi, kuris atsieina tik ij ̂ c. 

galonui; dabar jis sakosi galįs 
selitra ištraukti iš oro labai mažo- 
mis lėšomis. Selitra yra labai gera 
tnuša laukams ir—geras daiktas pa* 
rakui daryti. 

EDISONO IŠRADIMAS 
PERDAUG GERAS. 

West Orange, N. J., bal. 26 d. 
T. A. Edisono, sugrįžęs iš Floridos, 
apgailavo nepasisekimą savo 

naujausio išradimo užpatentuoto 
vardu "maginė vilionė žuvims." 

S'ita vilionė esanti taip gera, 
kad per mylią aplinkui sutraukė 
visas žuvis prie savęs, bet jos 
visos, besigrusdamos prie vilio- 
nės, nei vienai nedavė progos už- 
sikabinti ir taip jis nei vienos 
nesumeškeriojys, nes toji viliouš 
buvus pergera.- 

TIKRAS VAISTAS NUO 
BICHLORIDO NUODŲ. 

Cincinnati, O. bal. 26 d. Se- 
nai j ieškomas vaistas nuo užsi- 
nuodijimo bichloriclu, sakoma esąs 
atrastas Cineinnatio daktaro 
J. H. \Yilmso. Užsinuodijusiam 
iūchloridu jis duoda kalkių sul- 
phato tiek, kiek ligonio buvo pa- 
imta bichlorido. Jis daro išmė- 

ginimus su gyvuliais ir. sakosi, 
atgriebiąs juos net po 48 valandų 
po įdavimui jiems bichlorido. 

PALAIDOTAS IŠTIRPU- 
SIAME PLIENE. 

Gary, Ind., bal. 27 d. Trjs dar- 
bininkai Illinois Plieno B-vės fa- 
brike dirbo duobėje žemiau at- 

viros pryžed s, kuomet atsitiko 
ekspliozija; du jųjų spėjo pabėg- 
ti, o vieną užliejo ix) tonų ištar- 
pinto plieno; vienas pabėgusių 
jau mirė, o kitas taipgi neišliks gy- 
vas. Bendrovės viršininkai palie- 
pę mesti j ežerą tą plieno šmo- 

tą. kuriame darbininkas suvirė. 
Koroneris J. D. Graliam žada t^ 
ištirti. 

UŽDARĖ SMUKLES. 
Waukegan, 111. Balandžio 28 d. 

čia tapo uždarytos 4>< smuklės, 
^itas -uždarymas buvo nubalsuotas 
niesto gyventojų mėnesis laiu :u- 

nral. Smuklininkai tvirtina, kad 
balsavimas buvęs neteisotas, ties 

noterims buvo leista balsuoti. 
Keli smuklininkai sakei laikysią 
-mnkles atdaras iki Kugščialtsias 
Teismas palieps uždaryti, 



SUĖMĖ VILLOS 

ADJUTANTĄ. 
Tapo suimtas vienas iš svar- 

biausių Vilios vadovu, jo adju- 
tantas Pablo Lopez. Ji kaltina 

už dalyvavimą užpuolime ant 

miesto Columbus. Dabar jis 
yra laikomas mieste Chihtta- 
luia ir bus amerikonams išduo- 
tas ir tie jj teisman patrauks. 

SUĖMS JAPONĄ SU PLIA- 
NAIS TVIRTOVIŲ. 

New York. Suėmė čia japoną, 
pas kurį rado plianus Suvienytų 
Valstijų tvirtovių. Raštus pas 

jįjį ra>tus pasiuntė \Vashingto- 
nan, o j j patį pasodino kalėj i- 
man. Rado pas jį ir 800 dol. pi- 
nigų. 

PAKELS LAIKRAŠČIŲ 
KAINĄ. 

Philadclphia, Pa. Čia rtsibuvo 
susivažiavimas Pcnnsylvanijoj 
leidžiamų laikraščių leidėjų pa- 
sitarti. ką daryti, kad popiera žy- 
miai pabrango. Nutarta dėlto 
ipakelti laikraščių kainą iki 2c. 

už numerį. 

POTVINIAI MINNESOTOJ. 
La Crossc, Wis. Xuo ilgai be- 

sitraukusių lytų, upė Mississi- 
ppi u/.tvino, vanduo išardė pyly- 
mus ir užliejo paupiuose buvu- 
sias iartnas ir 'kelias dešimtis 
tūkstančių akrų laukų. Prigėrė 
apie 300 galvijų. Vandens ap- 
semta popieros dirbtuvė Niaga- 
ra, \\ is. Potvinis pridirbo nuo- 

stolių daugiau kaip ant šimto 
tūkstančių doliarių. 

lJELAIMfi ANT GELEŽIN- 
KELIŲ. 

New Albany, Wis. Netoli nuo 

stoties susimušė du geležinkelio 
traukiniai: pasažierinis trauki- 
nys, bėgantis iš San Francisco, 
įbėgo j tavorinj. Užmušta prie 
to vienas žmogus, o, daug jų su- 

žeista. 

Gibacn City, 111. Geležinkelio 
traukinys užbėgo ant skersai "ke- 
lio važiuojančio automobiliaus ir 
užmušė 3 žmones, o tame 2 mo- 

teri. 1 

FORTO INSPEKTORIAI DA- 
RO KRATAS VOKIEČIŲ 

LAIVUOSE. 
New York. 75 porto inspek- 

toriai daro kratas Amerikos 
portuose vokiečių laivuose, nes 

manoma, kad kilus karei Vokie- 
tijon su Suvienytoms Valstijoms 
vokiečiai savo laivus pasirengę 
iaspro.;<lyti, kad jie Suvienytoms 
Valstijoms netektų. Iškrėtė jau 
vokišką garlaivj "George \Ya- 
shington", o paskui iškrės ir ki- 
tus. 

VOKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ 
SĄJUNGĄ. 

Philadelphia, Pa. Susirinkę 
7ala hot.elyj vokiškų laikraščių 
Pcnnsylvanijoj leidėjai ir redak- 
toriai. sutvėrė vokiškų laikraš- 
čių sąjungą. Politika ji nettži- 
ims, rūpinsis vien apie labą Ame- 
rikoj gyvenančių vokiečių. Pre- 
zidentu sąjungos išrinktas J. E. 
Ifirsch iŠ Pittsburgo, turbut žy- 
das, o sekretorium Max lleinrici 
iš Philadelpliios. 

AMERIKA IŠPILDYS JAPO- 
NIJOS REIKALAVIMUS. 
Washington, D. C. Senato atei- 

vių komisija, kad nesierzinti su 

Japonija, iš Burnetto ateivių bi- 
liaus išleido apsunkinimus, suma 

nytus prieš japonus. Tokiu bil- 
du Amerika išpildo Japonijos rei- 
kalavimus. 

SUĖMĖ VOKIŠKĄ ŠNIPĄ. 
Nev/ York. Atkakus čia iš 

Cristabal garlaiviu Colcn. val- 
džios agentas suareštavo jo pa- 
sažierių Auffenmusserą, nes gau- 
ta žinios, kad jis nuiminėjo fo- 
tografijas tvirtovių prie Pana- 
mos kanalo. 

SOCIALISTŲ KANDIDATAI. 
New Fork. Darbininkų parti- 

jos konvencijoj vienbalsiai iš- 
rinkta kandidatai ateinantiems 
rinkiniams—prezidento vietai Ar- 
thur Reimer iš Bostono, vice pre- 
zidento vietai Coleb -Harrison iš 
Chicago. liet, žinoma, socialis- 
tai, dar savo kandidatų išrinkti ne- 

gali, nes ir daugumas darbininkų 
balsuoja už kandidatus didžiųjų 
partijų. Konvencijoj smarkiai 
j>eike vedamą Gomperso darbi- 

ninku organizaciją American j Federation of Labor, kuri buki 
yra vien tam, kad jos viršinin-j 
kai gerai apmokamas vietas tu-! 
rėty. | 

AIRIŲ SUSIRINKIMAS. 
New York. Balandžio 30 d. 

atsibuvo čia didelis airiu susi- 
rinkimas, kuriame nutarta sių- 
sti iš Amerikos vyrus Airijon 
pagelbon kovojantiems už Airi- 
jos laisvę. Nutarta taipgi rei- 
kalauti pripažinimo Airijos su- 
kilėliu už karę vedančią tautą 
prie Vokietijos šono. Kad Ame- 
rikos airiai laikosi su vokiečiais, 
tas buvo nuo senai žinoma, bet 
Airijoj airiai nacionalistai, o jų 
yra nemažai, laikosi su Anglija. 

NUSIŠOVĖ ADVOKATAS, 
KAD BYLĄ PRALOŠĖ. 

Tonoph, Nevada. Nusišovė 
čia vienas iš žymiausių advoka- 
tu P. M. llouler todėl, kad pa- 
daro klaidą ir teisme bylą pra- 
lošt-. Turbnt tai buvo sąžinin- 
gas net perdaug advokatas, nes 
paprasti advokatai, nors tyčia 
bylu nepralošia, bet pralošimą 
neima taip giliai širdin. 

St. Boniface, Minn. Sudegė čia 
javu krautuvės, o jose 400,000 
bušelių kviečių. 

POLITIKOS SAVAITĖ. 
Amerikos "ultimatumas." Ame- 

rikos "ultimatumas," kurį prezi- 
dentas \Vilsonas pasiuntė Vokieti- 
jai dar užpereitą savaitę, iki šiolei 
dar vis pasilieka be atsakymo. 
Prezidentas \ViIsonas reikalavo 
nuo Vokietijos, kad ji tuoj aus pasi-j liautu skandinus savo submarinais 
neapginkluotus pasižierinius ir ta- 
vorinius laivus. Jis reikalavo, kad 
toki laivai butu pirma persergėti, 
apžiūrėti ir kad pasažieriams butu 
duota proga nuo tu laivų išsigelbė- 
ti pirma negu bus paleista torpeda,] 
žodžiu, prezidentas reikalavo, kad 
kaizeris vestų karę sulyg tarptau- 
tinu įstatymų, arba visai atsisaky- 
tų nuo savo "submarinų karės." 
Jeigu kaizeris nepaklausytų, tai pre- 
zidentas grasino pertraukti diplo- 
matiškus ryšius su Vokietija. 

Nors prezidentas reikalavo kuo- 
greičiattsio atsakymo ir \Vashing- 
tone tikėtasi, kad Vokietija duos 
atsakymą j 3 ar 4 dienas, bet pe- 
rėjo daugiaus savaitės laiko, o nuo 

Vokietijos jokio atsakymo nėra. 
Vokiečių ambasadorius Wasbing- 

Lone bėgioja pas Valstijos sekreto- 
rių Lansingą, o Vokietijoj kaizeris 
ir kancleris kalbasi su Amerikos 
ambasadorium, bot aiškaus atsaky- 
mo kaip nėra, taip nėra. 

Kaizeris kvietė pas save Ameri- 
kos ambasadorių Gerardą ir, sako- 
na. per jį pasiuntė prezidentui Wil- 
sonui ypatiŠką prašymą, kad jis ne- 

pertrauktų ryšių su Vokietija, nesa, 
girdi, karė netrukus pasibaigsianti 
ir tuomet Amerika bus reikalinga 
kaipo tarpininkė, o jeigu ji stos 
karėn su Vokietija, tai tarpininkau- 
ti negalės. 

Iš Vokietijon ateina žinios, iš ku- 
riu matyt, kad vokiečiai jokiu buriu 
nenori išsižadėti savo užpuldinėji- 
mu su submarinais ir kad jie veda 
linkui Amerikos tą pačią politiką, 
kaip ir pirmiaus—traukia ir trau- 
kia ginčus be galo, neduodami nei 
tokio, nei kitokio atsakymo. Jie 
nori laimėti laiką ir mano, kad jie 
galės su Amerik? "tulytis" patol, 
pakol karė visai neužsibaigs. 

Prezidentas Wilsonas prirašė 
jau visą krūvą notų, pabarimu ir 
grasinimų, bet vokiečiai, mat*f, vi- 
siškai to nepaisė ir nepaiso. 

Rcoscveltas Chicagoje. Prezi- 
dento \Viisono politika pradeda vis 
tabjaus nepatikti šios šalies gyven- 
tojams, nes jis taip pastatė Ameri- 
ką, kad iŠ jos visi juokiasi. Jis 
"drūčiai" kalba savo notomis, bet 
"silpnai" veikia. 

Tą ypatingai aiškiai pabriežė bu- 
vtisis prezidentas Rooseveltas, ku- 
ris pereitą savaitę atsilankė Chi- 
oagoje su didele prakalba. 

Visa jo prakalba buvo pašvęsta 
iapkalbėjimui dabartinio Amerikos 
stovio, kuris, sulyg Roosevelto nuo- 

monės, yra apgailėtinas. Tauta, 
kuri moka tik garsiai sukauti ir 
grąsinti, o negali ir nenori savo 

reikalavimų ir savo garbės apginti 
jiega, turi kada nors susilaukti ne- 

laimes. 
Amerikos dabartinė valdžia, sa- 

kė Rooseveltas, arti du metai, kaip 
stato savo reikalavimus ir grąsina, 
bet per tą visą laiką nepadidino 

;?RIE REVOLIUCIJOS AIRIJOJ. 
Airijoj kilusi revoliucija užsibaigė j 7 dienas, bet vienam tik mieste Dublin nuos- 
toliai siekia 10 milijonų doliarių. Paveiksle parodyta: Num 1—Lordas Wim- 
borne, Airijos vyriausis valdininkas; Num. 2—J. E. Redmond, Airių partijos 
vadas Anglijos parlamente—jis pasmerkė revoliuciją ir kvietė žmones likt išti- 
kimais Anglijai; Num. 3—A. Birrcl—Irlandijos sekretorius; Num. 4—svarbiausi 
gatvė Dubline, dabar griuvėsiuose. 

savo armijos nei vienu kareiviu, nei 

viena kantiole. Kas atsitiktų su 

Amerika, jeigu ji prieš savo norą] 
butų Įtraukta karėn? O ji gali but 
jtraukta, kuomet kitos viešpatijos 
atsisakys išpildyti jos teisingus rei- 
kalavimus. Atsitikimai su Vokieti- 
ja tą y.iškiai liudija. 

"Aš galiu tik pasibiaurėti kare, 
—sakė pulk. Rooseveltas. Dau- 
giaus negu tas—jeigu iškiltu elide 
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kare, vist mano sunųs jon eitu, ir 

gal visi mano jaunesni giminės ei- 
tų. Jeigu karė pasidarytų serio- 
iška, ir aš turėčiau eiti. Man butų 

didžiausia skausmas matyti savo 
sunus einant karėn,—tą supras 
ciekvienas tėvas. Viską, ką aš gar- 
bingai galėčiau padaryti tokiam at- 

sitikime—'tai neprileisti mano tėvy- 
nės prie karės, kad mano sunųs ne- 

turėtų eiti karėn. Bet aš geriaus 
velyčiau matyt juos einant karėn, 
negu kad jie turėtų sėdėti namie] 
tokiose aplikybėse, delei kurių jų J 
vaikai turėtų gėdytis savo tėvų ir 
sarmatytųs Amerikono vardo." 

"Vienykitės ir ruoškitės, kol dar 

yra L ikas!"—šaukė pulkininkas sa- 

vo viengenčiams. Jis reikalauja, 
kad Amerikos laivynas butų padi- 
dintas. kad armija butų sustiprinta. 
Jis reikalauja, kad butų įvestas ka- 
riškas lavinimasi musų jaunimui, 
taip kaip kad yra Šveicarijoj ir 

Australijoj. 
Tas nereiškia, kad pulkininkas 

užtarautų militarizmą, arba geistų 
karės. Tas tik reiškia, kad Ameri- 
ka išvengtų to likimo, kuris patiko 
Belgiją, kuri buvo neprisirengusi. 
Priešas niekados neužklups, jeigu 
is tikisi, kad jo priešas yra stiprus; 
jis greičiaus užklups, jeigu matys, 
kad jo priešas yra silpnas—ir dar 
turtingas. 

Chicagoje, kur buvo ir yra daug 
priešų ta taip vadinamo "prepered- 
ness" (prisirengimo), pulk. Roose- 
veltas padarė gerą jspudį. Visi 
laikraščiai ir daugybė žymiausių 
veikėjų pritarė Roosevelto išvadžio- 
jimams. 

Tai buvo prakalba didžio patrio- 
to, kuris visa savo širdim ir su vi- 
sa energija ragino savo viengen- 
čius stoti apgynime savo tėvynės, 
kuriai gręsia pivojus. 

Brunas. 

IS DARBO LAUKO. 
fl Chicago, 111. bal. 27 d. Pie- 

no vežiotojai nusprendė reika- 
lauti pakelinio algos. $2 j savaitę 
2800 išvežiotojų. Dabar jie gau- 
na po $18 j savitę už pirmas 26 
savaites, o toliaus po $19 [ savai- 
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1f Chicago, 111. IT art Schaffner 
ir Marks rubsiuviai darbininkai 
padarė sutartį su firma trims me- 

tams. Nauja sutartis Įeina galėn 
nuo geg. i d., 1916 m. ir bns galė- 
ję iki gėg. t" d. 1919 m. Sulig 
jos darbininkai dirbs po 49 va- 
landas j savaitę ir g.ais pakėlimą 
algų 10%; 
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New: York. Tarybos darbi- 
ninku atstovų su kietųjų anglių 
kasyklų savininkais neprivedė prie 
susitaikymo, nes kasyklų savi- 
ninkai nenori naudotiesi vien iš 
unistų darbo. Gal todėl užgim- 
ti didelis organizuotų angliaka- 
sių streikas. 

fl New York, N. Y. Gegužio 
2 d. Atkeršinimui išdirbėjų Ap- 
saugos D-jai už uždarymą 60,000 
darbininkų prie moterų rubų siu- 
vimo Tarptautinė Moterų Rubų 
Siuvėjų Unija prisakė savo na- 

riams išeiti j straiką. Šitas prisa- 
kymas liečia 90,000 darbininkų, 
priskaitant 30,000 mokinių. Ben 

Schlessinger,—unijos pirmininkas, 
past-kė, kad organizacijos kasoje 
yra suviršum $500,000 ir organi- 
zacija yra pasirengusi straikuoti 
kadir visą vasarą. Apie šapas pri- 
statyta apie 2000 pikietininkų. 

New York. Pasibaigė strei- 
kas 24,000 angliakasių 60 ka- 
syklų Pittsburg Coal Co. Dar- 
bininkų atstovai susitaikė su 

kompanija. 

Pittsburg, Pa. Streikuoja 
darbininkai Westinghouse dirb- 
tuvėse lygiai Pitts'burge, kaip ir 
East Pittsburge ir Wilmerdinge. 
Sustreikavo taipgi darbininkai 
Union S\vich & Signal Co. dirb- 
tuvėse Svvissrale. Sustreikavo 
taipgi dalis darbininkų \Vesting- 
house Co. Shadyside. 

Washington, D. C. Sustrei- 
kavo darbininkai dirbanti val- 
džios geležinkeli Alaskoj. Jie 
reikalauja 50c. už darbo vai., o 

gauna tik po 37j^c. 
i> t 

Suvažiavimas gel/.kelių savi- 
ninku atstovų ir getžkelių darbi- 
ninkų atstovų apkalbėjimui reika- 
lavimo 8 valandų darbo dienos 
ir laiko ir pu.;ės už viršlaikį įvyks 
Xe\v Yorke birželio 1 d. Be vy- 
riausių brolijų atstovų ir pildo- 
mųjų komitetų suvažiaviman žada 
atvykti po keturis delegatus nuo 

kiekvieno 225 gelžkelių. 

Gelžkelinių telegrafininkų pir- 
mininkas H. B. Perman iš savo 

vyriausios kantoros New Yorke 
išleido paliepimą 4000 telegrafiniu- 

kų, signalininkų ir bokštininkų 
dirbančių prie Ne\v York Central, 
Lake Shore ir Niekei Plate gelž- 
kelių geg. 4 d. 6 vai. vakare mes- 
ti darbą ir išeiti streikan. 

7000 llart, Scliaffner ir Marks 
darbininku gegužio pirmą dieną 
apvaikščiojo paminėjimą trimetnėS 
j n sutarties su darbdaviais nese- 

nai padarytos. Prie jų prisidėjo 
kiti Amalgameitų Unijos nariai. 
Parodoje dalyvavo apie 10,000. 
Po parodos Auditoriume buvo pra- 
kalbos, kur tarp kitų kalbėtojų 
buvo C. Darro\v. 

Haverhill, Mass. Cia vėl 
prasidėjo darbininku kova su darb- 
daviais. Dabar sustraikavo storo- 
sios popieros fabriko darbininkai, 
tarp kuriu daugiausia yra lietu- 
vių. Darbininkai reikalauja 22c. 

j valandą mokcsties, subatomis 
dirbti tik iki pietų ir dvigubos už- 
mokesties už šventadienio darbą. 
Jonas Kazlauskas buvo suareštuo- 
tas ir nuteistas 30 dienų kalėji- 
mo; jis apeliavo ir tapo paleistas 
po kaucija $200. Laukiama di- 
delės kovos. 

f Šiemet gegužinė šventė apsi- 
reiškia plačiu darbininkų judėjimu 
ir straikais 

New Yorke del klokmeikcrių lo- 
kauto laukiama straiko 200,000 
klokmeikerių ir rubų siuvėjų. 

Brooklyne tarp laivų krovėjų, 
dokų darbininkų ir jūrinių maši- 
nistų eina ginčai del algų ir darbo 
valandų. 

Amunicijos dirbėjai apie Pitts- 
burgą, drauge su Westinghouso fa- 
briko darbininkais rengiasi iškovo- 
ti 8 valandų darbo dieną straiku, 
kuris apims daugiaus 70,000 dar- 
bininkų. 

Nepaprastas darbininkų straikus 
Wilkes-Barrėje dar nepasibaigęs. 
Ten 320 tramvajininkų straikuoja 
nuo spalio 14 d. 1915 m. 

Šioj v landoj straikuojančių dar- 
bininkų, ar žadančių straikuoti yra 
maž-daug tiek: 
Kietųjų anglių darbininkų 175,000 
New Yorko klokmeikerių 200,000; 
International Harvester Co., Clii- 

cago 11,000 

International Ilarvester Co., Mil- 
waukee 200 

Chicago, Mihvaukee ir St. Paul 
gelžkclių šopų dr.rbininkų. 1,400 

Cincinnati mašinistų 3000 
American Pritit Co. darbininkų, 

Fall River, Mass 150 
Skrybėlių dirbėjų, Philad'a ..400 
Fabrikų darbininkų, Philad'a,.. 800 
Minneapolio plieno ir mašinų dir- 

bėjų 100 

Westinghouse elektros darb., Pitts- 

burge 30,000 

rMttsburgo karti dirbėjų 3,ioo <. 

\numicijos d i r be j u Pittsbur- 1- 
gc 70,000 

Detroito marinistų (be automobi- 
lių sopų) 1,00c 

Baltimorčs javvnu darbininku. .800 
.. .. 

* 
i" Lleveiando išvežiotojų — 75© į( 

Youngstnvno (O.) mašinistų ir 

pagelbininkų 15,^50 
Kasyklų darbininkų, Belmonto ir 

Jeftersono apskričiuose, O. 3000 
Skalbyklų darbininkų, San Pedro, 

Cal. 50 
Viso 516,100 

|| Globėju visų Vilniaus mo- 

kyklų likosi paskirtas Fred, di- 
rektorius vokiškos mokyklos , 

Danzige. 

|| Šveicarijos valdžia užgyrė 
neleisti per rubežių savo pusėn 
kitu 'kraštų pabėgėlių. 

H Balandžio 26 d. išlėkė j pa- 
danges "okiečių parako dirbtu- 
vės prie Dedegač, Turkijoj. Už- 
mušta prie to daug žmonių. 

|| Persijoj rusai suareštavo 4 
švediškus aficicrus, ten oasiųstus 
organizuoti Persijos žandarus. 
Išviso ten yra 36 švediški afi- 
cierai. 

|| Mexikoj, i šiaurius uo 

Oaxaca balandžio 28 d. buvo 
smarkus susirėmimas Carranzos 
kariumenės su 6.000 Vilios ir 
Zapatos šalininkų. 

|| Chinų revoliucijonieriai turi 
jau kelis šimtus tūkstančių ka- 
riautojų. Jie dabar rengiasi 
traukti Pekinan ir ten išversti 
Juan-Slii-Kai valdžią. 

|Į Afrikoj anglai užima vis di-į 
dėsnius vokiškų kolionijų plotus. | 
Jie sumušė vokiečius prie Ko- 
nova, kur paėmė nelaisvėn daug 
vokiečių. 

|| Iš Odessos pranešama, buk 
veržiant rusams Trebizondą, ta- 
me mieste esanti turkų kariu- 
menė maištus sukėlė ir išmušė 
visus vokiečius aficierus. 

Į| Tapo parengta nauja garlai- 
vių linija tarp Ispanijos ir Ame- 
rikos. Garlaiviai tos linijos plau- 
kinės tris kartus j mėnesį iš Da- 
go j Ne\v Yorką. 

Į| Suvienytu Valstijų konsu- 
lius mieste Durango patarė vi- 
siems ten gyvenantiems ameri- 
konams isšinesdinti i» Mexikos. 
Ir pats konsulius nori persikelti 
prie Suvienytų Valstijų rube- 
žiaus. 

|l Mexikoj, prie Tenachio ame- 

rikonai turėjo susirėmimą su 260 
Villistų, kuriame užmušta 2 ame- 

rikoniški kareiviai, 3 sužeista, 
mexikonų užmušta 6, o sužeista 
19. 

|| Anglijoj, Kent apskrityj, iš- 
lėkė j padanges amunicijos dirb- 
tuvės. Expliozija užmušė i<X) 

žmones, o 60 sužeidė. Žuvo vien 
vyrai, moterų tarp žuvusių ne- 

buvo. 

ĮĮ Exchange Telegraph Co. per 
Kopenliageną gavo žinią, jog ak- 
cijos vokiškų garlaiviu kompa- 
nijų nupuolė taip žemai, kaip 
dar niekados nestovėjo. Mat 
Vokietijoj dar vis manoma, kad 
gali kilti karė Vokietijos su Su- 
vienytomis Valstijomis. 

ĮĮ Suvienytų Valstijų ambasa- 
dorius Vokietijoj Gernrd iš Ber- 
lino iškeliavo į karės lauką su 
ciesorium pasitarti apie kilusius 
Suvienytų Valstijų su Vokietija 
nesusipratimus ir pamėginti, jei- 
gu galima, juos prašalinti. 

ĮĮ Sulig New Yorko policijos 
skyriaus apskaitymo 1915 m. 

New Yorko gatvėse atsitiko 22,- 
540 nelaimių, iš kurių 649 buvo 
mirtinos. Apie 4.865 žmones 

pervažiavo automobiliai, iš tų 177 
mirė. 

ĮĮ Airija pasigarsino neprigul- 
minga republika. Prezidentu ta- 

po paskirtas Peter Pcarce. Bet 
abejoti reikia, ar ta naujoji Eu- 
ropos republika įstengs užsilai- 
kyti, nes anglai ima viršų. Ir 
didesnis sukilimas buvo vien Ai- 

rijos sostinėj Dubline. Patrau- 
kimui savo pusėn dar daugiau 

ukilėlių, Anglija pažadėjo sit' 

ilėliams atleidimą. 

|| Prašalinimui nesutikimų tarp 
luvienvtų Valstijų ir Mexikos, 
eigu tas bus galima, užmanius 
'arranzai. nutarta mieste Juarez 
atvažiuoti Carranzos karės mi- 
listeriui generolui Obrcgon su 

Suvienytų Valstijų generališko 
tabo perdėtiniu generolu Scott. 

Į| Tarp talkininkų padaryta su- 

arimas, nors tai daryti dar per- 
mksti, jc'ii^u talkininkai laimės, 
3ardanei:ų ir kitas jūrių siau- 
timas. vedančias iš Juodųjų ju- 
ių j Tarpžemines, atiduoti Ku- 
;ijai. 

ĮĮ Bosnijos sostinėj, Scrajcvo, 
pasibaigė byla dalyvavusių už- 
imsime Austrijos sosto įpėdinio 
r jo moteries. Apkaltintų buvo 
laug; teismas 16 pasmerkė mir- 
:im, o 6S pasiuntė kalėjiman nuo 

/ienų iki 20 metų. 

Į| Airijoj įvedė laikraščių cen- 

zūrą, o daug laikraščių suvisu 
iždarė. Ir svetimų kraštų ko- 
"espondentai galės savo laikraš- 
čiams tik tokias žinias siunti- 
įėti, kokias cenzoriai leis. Airių 
nacionalistai yra priešingi sukį- 
imui. 

11 Iš vokiečių nelaisvių stovyk- 
lų Kanadoj i Suvienytas Valsti- 
jas pabėgo 6 vokiečiai nelaisviaL 
Pabėgimui jie pasidarė po žeme 
tunelį 110 pėdų ilgą. \'ors pa- 
bėgėlius vijo, bet jų nepagavo. 

!| Xe\v Yorko cechai gavo ži- 
nią, buk Cecilijoj, Pragoj, Pil- 
zene ir Tobare tarp cechų plati- 
nasi revoliucijinis krutėjimas ir 
maištai. Austrijos kariumenė 
ten surengė miniu skerdynes ir 
išskerdė ypač daug moterų; su- 

šaudyta daug nelaisvėn paimtu, 
o tame ir mergina Masarik, 
duktė Pragos universiteto pro 
fesoriaus. 

;j Atkakęs Hollandijon iš Ru- 
sijos žydas pasakoja, buk jis su- 

žinojęs. kad Rusija su Anglija 
ir Prancūzija padarė sutarimą, 
sulyg kurio bus Rusijai išduo- 
dami pabėgę Anglijon ir Fran- 
cuzijon žydai. Bet ką Rusija 
veiks su išduotais žydais? Ji ir 
su pasilikusiais nežino, ką da- 
ryti. Turbut, čia vien baimė su- 

randa panašu sutarimą pakėli- 
mui žydų garbės. 

|| Mieste Juarez balandžio 29 
dieną susitiko Mexikos karės mi- 
nisteris ir Carranzos kariume- 
nės vadovas generolas Aivaro 
Obregon su Suvienytų Valstijų 
generolais—štabo viršininku ge- 
nerolu Scott ir generolu Fun- 
ston, vadovu 'kariunvenės, Mexi- 
kon įsiveržusios. Generolas Ob- 
regon turi kuoplaėiausius įgalio- 
jimus daryti sutarimus, todėl dėl ^ 
mažmožių nereikalus prie Car- 
ranzos kreiptis. 

Į| \Vasliingtoninio Vaizbos Sky- 
riaus skaitlinės parodo, kad per 
pirmutinius tris mėnesius 1916 m. 

Amerikos laivakiemiai, mažne j 
penkiasdešimts metų pralenkė An- 

glijos laivukiėmius laivų statyme. 
Per tris mėnesius, pasibaigusius 
kovo 31 d. Amerikos kiemai pa- 
leido ant vandens 173 vaizbinius 
laivus nuo 04464 tonų įtalpos, kuo- 
met Anglijos laivai per tą laiką 
pastatyta tik 69 laivus nuo 80,561 
tono įtalpos. 

|Į Neva už blogą apsiėjimą 
francuzų su vokiečiais nclais- 
viais Algiere, kuriems buk ne- 

leidžia iš pačto naudotis, Vokie- 
tijoj nuo susinėsimų p a* t u tapo 
išskirti francuziški nelaisviai. 
Vokietijos valdžia Šveicarijon 
sugrąžino 6 geležinkelio vago- 
nus su siuntiniais esantiems Vo- 
kietijoj francuzams nelaisviams. 
Visokius vienok apsunkinimus 
prie besinaudojimo iš pačto vo- 

kiečiai daro ir jų užimtuose Lie- 
tuvos ir Lenkijos kraštuose ir 
tai jau ne nelaisviams, bet- gy- 
ventojams, nuo kurių dideliu 
lupa mokesčius. 

| Anglijos parlamentan ines- 
tas bilius, kuriuom bus Įvestas 
visoj Anglijoj priverstinas ka- 

reiviavimas (konskripcija). Pre- 

mjeras Asąuith taipgi pranešė 
parlamentui, kad iki šiam laikui 

Anglijos laivyne ir armijoj 
! Įtraukta iŠ viso penki milijonai 
Įvyru. Jis taipgi užtikrino, kad 

Į ingiu nelaimė prie Kut-el-Amaros 

| neturi didelės kariškos svarbos. 



Lie'uva ir Kare. 
APIE LIETUVOS SURĖ- 

DYMĄ. 
"Lietuvių IJalso" korespondentas 

paduoda žinių apie dabartinį su- 

rėdymą Lietuvos po vokiečiu. Ko- 

respondentas ima visas žinias iŠ 

lenkų laikraščio "Dziennik l'ozna- 
riski," kuris atkartoja žinias sulyg 
žodžių korespondento "Koeln. 

Yolkszciti'mg.'' 
Sulyg šito korespondento, visi.s 

plotas padalintas \ra į Kuršą, Lie- 

tuvą, Suvalkų ir (iardiuo bei iialt- 

stogės apigardas, kurios yra valdo- 
mos sekančiai: 

Kuršas apimąs beveik visą Kur- 
šo gub., išskyrus rytų jos dalį. 
Kuršo plotas esąs 27,<xx) ketv. ki- 

lometrų didumo. Sito krašto ad- 

ministracijtt daugiausia susidedan- 
ti is vietos gyventojų vokiečiu; 
būtent jie skiriami esą miestų ir 

apskričių tarybų nariais. Vokie- 

čių santykiai su latviais buvę pir- 
miau neprietelingi, dabargi page- 

rėję. Kuršo gyventojų f'idžiuma 

išėjusi kartu su rusų kariuomene. 
Del to lauku tikis stingąs reikia- 
mos priežiūros. 

Lietuvos apygarda apimanti 34,- 
000 ketv. kilometrų plotą. Apy- 
gardos valdymo centras esąs Til- 

žėje, kadangi Šiauliai sudegę, o 

Kaunas, būdamas tvirtuma, valdo- 
mas tiktai kariuomenės valdžios. 
Lietuvos viršininku esąs kunigaik- 
štis Izenburgas. Vokiečiams atė- 

jus, ši apygarda buvusi skurdo pil- 
na. Visi rusų valdininkai ir mo- 

kytojai išbėgę. Mokyklos buvu- 

sio? uždarytos. Gyventojų -dalis 
išsikrausčiusi dar prieš vokiečiams 
ateinant. Laukus padėjusi nuvok- 
ti kariuomenė. Mokyklos organi- 
zuoti buvę labai sunku, bet ir or- 

ganizuotosiose mokslas ėjos dide- 
liu vargu. Iš pradžios mokytojais 
buvę pakviesti lietuviai iš Prūsų. 
Kadangi gyventojai esą labai at- 

kaklus katalikai, tai tie mokytojai 
neturėję pasitikėjimo. Tad jų vic- 
tosna buvę pastatyti kareiviai ir 
unter-a f šeriai, kurie šiek-tiek mo- 

kėję lietuviškai. Mokslo vadovė- 

liai reikėję gabenti iš Prūsų. To- 
se miestų mokyklose, kur mokiniai 

žydai, esą mokoma vokiškai. Ofi- 

fijaliniai skelbimai esą spauzdina- 
mi vokiečių ir lietuvių kalba. To- 

se liet u vos apygardose ir vietose, 
kur gyveną lenkai, busianti varto- 

jama ir lenkų kalba, gyventojams 
prašant. 

Vilniaus apygarda apimanti di- 

desnę pusę buvusiosios Vilniaus 

gnb. (18,000 ketv. kilom.). Di- 
džiausia bėda esanti—tai pristaty- 
ti Vilniaus miestui maisto, nes ja- 
nie esą. apie 200,cx» gyventojų. 
Vilnius misdavęs pirmiau savo apy- 
linkėmis per 200 kilometrų aplin- 
kui. Dabargi visa reikią galinti 
iš Vokietijos. Vilniaus burmistru 

esąs paskirtas vokietys. Atėję vo- 

kiečiai mieste radę 18,000 vaiku 
mokslo amžiaus, 8000 gimnazistu 
ir tik 150 mokytojų. Tik vokie- 
čiams įėjus Vilniun, lietuviai, ku- 

riu čia buvę nedaug, tuojau krei- 
pęsi į vokiečius su savo pretenzi- 
jomis. (?) Žydai nenoromis prisiėmę 
mokyklose vokiečių kalbą. Lenkai 
turi savo mokyklų ir dvi privatini 
gimnaziji. Toliaus korespondentas 
rašąs, kad lenkai turėję Vilniuje 
privatinių mokyklų, kurios dcl mo- 

kesnio didumo (200 rub.) negalė- 
jusios išpiešti savo veikimo. Del 
to lenkų jaunimas nenoromis lenkęs 
vokiečių gimnaziją uoitingene (w 
Goldyndzie, vadinasi Kuldygoje). 
Tai esą ne taip, sako "D/.. Pozn." 
Nei Vilnioje :ici vienos privatines 
lenku mokyklos, :.r laisvės metai? 

nebuvę leidžiama netgi tikybos mo- 

kyti lenkų kalba. Jei lenkų jauni- 
mas vykęs Kuršan, tai tik del to 

kad nenorėjęs lankyti darančių 
daug įtakas (rusifikuojamų) vy- 

riausybės mokyklų. 
Suvalkų apygarda (10,000 ki- 

lsiu.) -buvusioji Suvalkų guberni- 
ja. Joje visa—administracijų, ir 
mokykla—esą sutvarkyta taippat, 
kaip ir \ ilniaus apygardoje. 

Gardino ir Baltstogės apygardi 
apimanti tuodu miestu su jų apy- 
linkėmis. Čia mokyklose daugiau 
esą leidžiama lenkų kalbos, kaip 
tikrojoje Lietuvoje. Esą teisiama 

rusų įstatymais, būtent Įstatymu 
Rinkiniu ("Svod Zakonov") ir 
1913 m. bausmių Įstatymais. Vy- 
riausybės kalba esanti vokiečių 
Mokyklos, kiek galima, esančios 
organizuojamos tikybos reikalavi- 
mais. Pradedamosiose mokyklose 
mokoma gimtąja mokinių kalba 
tik žydu mokyklose—vokiečių kal- 
ba. Mitriosiose mokyklose vaika 

! moką.; vokiškai, lenkiškai ir, kur 

reikią, lietuvi-kai. Administracija 
<>aiui laikoma mokesniais, kuriuos 
žmonės moką senoviškai, muito 
mokesniais ir monopolija. 

DUMA PRITARIA LIE- 
TUVOS UNIVERSITETUI. 
Rusu duma savo posėdyj 15 d. 

kovo 1 seno st.) svarstė apšvietos 
ministerijos reikalus ir išnešė re- 

zoliuciją. kurioje reikalaujama, 
kad Apšvictos reikalu ministeri- 
ja apdirbtu plianą, sulyg kurio 
"šiaur-Vakariniame krašte," (Lic- 
tuvuj-Latvijoj) karei užsibaigus, 
galima butu atidaryti universite- 
tas. 

Šitą rezoliuriją padarė naciona- 
listu atstovas Cicliačev, kuris lai- 
ke savo prakalbos, tarp kitko, 
šiaip išsireiškė: 

"Jeigu Šiaur-Vakariniame kraš- 
te,—pavyzdžiui. Vilniuje—butų 
įsteigtas universitetas, tai leng- 
vai galima butų Įsteigti visa eilė 
katedrų, kurios artimiausiu budu 
galėtų ug/.anėdinti kulturinius 
lietuvių tautos reikalus,—pavyz- 
džiui, katedrą lietuvių literatūros, 
lietuvių kalbos, Lietuvos istori- 
jos ir t. t. (I š k airė s š a u k i a : 

T e i s i n g a i ! Bravo nacio- 
nalistai!). Lietuvos likimas 
—tęsia toliaus Cicliačev—nuo gi- 
lios senovės buvo nepadalinamai 
surištas su Rusijos likimui. Lie- 
tuva ir Rusija vienos ir nedalin- 
tinos, ir ne vokiškas šarvuotas 
kumštis jas atidalins!. (Iš kai- 
rės: "Bravo!", k u n. M a- 

c i e \v i c z lenkų a t s t o- 

v a s n u o V i 1 n i a u s g 11 b e r- 

n i j o s pašiepia nr i a i p a 

t ė m i j a iš vietos: "Koke- 
tuoja!") 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ PITTSBURG PA. 

Surado drutuolį. čia atsilankė 
agentas, J. Kūlis, kuri ir Fitts- 
burge pažįsta, kaipo "lietuvišku 
drutūolių manadžierį." P-nas 
Kūlis ištikro žingeidauja drūtais 
vyrais. Jis, kaip pasakojama, no- 

rėtu surasti tokį drūtą lietuvį, 
kurio niekas neįveiktų. 

Čia Pittsburge jis surado vieną 
pastebėtinai drūtą lietuvį, kuris 
iki šiolei plačiau nėra dar žino- 
mas,—bent lietuviu laikraščiuose 
jo vardas dar nebuvo minėtas. 
Jo vardas— Alexaiulra Bartašius. 
Turi 25 metus amžiaus ir yra 
208 svarų sunkumo; augštis—6 
pėdos ir 3 cViai,—žodžiu sakant, 

j pusėtinas milžinas. 
Bartašius jau kelinti metai 

kaip ritami, tik vis po visokiais 
slapyvardžius, tai lietuviams iš 
kitur ir neteko apie jį girdėti. 
Amerikoj jis y-a jau apie 8 me- 

tai ir iki šiolei turėjo apie 70 
ristynių. Drūtumas jo yra ne- 

menkas: geležines štangas ir re- 

les lengvai lankstydavo. Vėliaus 
pradėjo dirbti prie ledo, o dabar 
draiveriauja. Bartašius paeina 
iš Šaukėnų miestelio, Šiaulių pa- 
virto, Kauno gub. 

Pitt. 

IŠ BALTIMORE, MD. 

Surinko per $1,400 doliarių. 
Tautininkai su katalikais bent.li ai 
surengė mūsų mieste rinkimą au- 

kų nukentėjusiems del karės lie- 
tuviams. Aukas rinkta tarp ang- 
lu. Tautininkai iškalno susitarė 
su katalikai?, kad aukos bus pa- 
dalintos tarp kataliku ir tautininkų 
fondų sulyg to, kiek kuri pusė pri- 
statys rinkikų. Rinkimas aukų pa- 
sisekė neblogiausiai. 

Verbų nedclioje buvo viešos pra- 
kalbos, kuriose kalbėjo Marylan- 
i. > valstijos advokatas—Broening'is. 
Kalbėjo labai užjaučiančiai lietu- 
viams. Kalbėjo taipgi L. Budavo- 
nių bendrijos advokatas Disney ir 
paskui parašė straipsnį apie lietu- 
vius. Labai užjautė mums anglai. 
Balandžio 24 d. išėjo 375 rinkikai 
r parsinešė aukų $1.328.65. Tau- 
tininkų rinkikų buvo 131, o kleri- 
kalų 24J. Pinigus dalinosi nuo 

skaitliaus rinkikų ir tautininkų fon- 
ini teko $44r.62. Nesusipykome. 
Daltimorės kardinolas paaukavo 
$100—tie nėra čia priskaitvti. 

5. 

IŠ KENOSHA, WIS. 

Vakaras. Balandžio 29 dieną 
Lietuvos Balso l)r-ja parengė va- 

karą : buvo pastatyta scenoje vie- 
naveiksmis veikalas "Vienas iš 
musiį turi apsivesti," 

N'ežiurint to, kad šv. Pclro 
D-ja tą pati vakarą, turbitt, no- 

rėdama užkenkti teatrui, turėjo 
halių, žmonių prisirinko pilna sve- 

tainė. Vaidino Lietuviu P»a1so 
D-jos nariai ir viena pašalinė mer- 

gina, kuri nepaisė, kad ir iš baž- 
nytinio choro ją išbraukė už tai, 
jog ji eina svetimoms draugijoms 
vaidinti. 

Teatras nusisekė labai gerai; 
publika plojo aktoriams keliomis 
eilėmis. Yaidenimui pasibaigus, 
p-ni lialčaitienė jteikė gyvų gėlių 
bukietą p-lci A. Yiršulaitei, o p. 
K. Paukštis M. Cirublii-uskaitei 
už jų gerą atlikimą rolių. 

Po teatrui p-lė A. Yiršulaite 
padainavo "Kur bakūžė samano- 

ta;" dainavimas publikai labai pa- 
tiko. Paskui p-lė M. Grubliau- 
skaitė pasakė deklianiaciją apie 
karę; publikai ji taip patiko, kad 
ją iššaukė antru kartu. 

Po dekliamacijų buvo šokiai, 
kurie tęsėsi iki vėlos nakties. 
Reikia pastebėti, kad Kenoshos 
jaunimas labai pamėgo lietuvių 
tautiškus šokius; net čia gimusios 
lietuvaitės labai juos mėgsta šok- 
ti. 

Apskritai, vakaras nusisekė, tik 
turiu paminėti, kad vakaro vedė- 
jas nevedė jo kaip reikia. Pasi- 
baigus teatrui, žmonės pradėjo ei- 
ti laukan, nes nebuvo paaiškinta, 
kas bus toliaus. Tik ant galo jis 
susiprato užlipęs ant pagrindų pa- 
aiškinti, kad dar bus dainos ir de- 
kliamacijos, kuomet žmonės iš 
kriko, vieni nuėjo pas barą, kiti 

išėjo laukan. Taipogi butų daug 
geriaus, jei teatrą vaidinant, baras 
'nitų uždarytas; šiaip viename ga- 
le teatras, kitame gale prie baro 
užia ir rėkauja. Tokia tvarka yra 
labai papeiktina. 

Darbai pas mus eina labai gerai 
ir darbą gauti nėra sunku, nes 

American Brass kompanijai stoka 
darbininkų, kad ir traukia ji juos 
iš kitų miestelių. Viena bėda, kad 
butų Kenoshoje negalima gauti. 
Kompanija kreipėsi j lietuvių pa- 
rapijos kleboną prašydama, kad jis 
surastų vietas pas savo parapijo- 
mis kokiai dvidešimčiai vyrų, ku- 
riuos ji žada parsitraukti iš kitų 
miestelių. 

A. B. C. 

IŠ SIOUX CITY, IOWA. 
Staikas. Bal. 24 d. sustraikavo 

plytinės darbininkai, reikalaudami 
25c. j valandą. 9 valandų darbo 
dienos ir prapažinimo unijos. 
Kompanija sutiko mokėti po 25c. 
j valandą ir duoti 9 vai. darbo 
dieną, tik ji nenori pripažinti uni- 
jos. 

Darbininkai žada tolai neiti dar- 
ban, kol nebus pripažinta unija. 
Kompanijai norėtųsi straikas su- 

laužyti, bet, matyt, nesiseka. 
Agentai automobiliuose važinėja 
po miestą, ypatingai po lietuvių 
apgyventas vietas, siūlydami po 
$5.00 j dieną, kad eitų kas dirbti 
j vietą straikuojančių darbininkų ; 
bet tokių, kurie norėtų straiklau- 
žiauti, nesiranda. 

Koresp. 

IŠ MANCHESTER, N. H. 
Vietinis veikimas. Praeitame 

"Lietuvos" numeryje Įdėtoje mano 

korespondencijoje yra padaryta 
viena klaida. Ten yra pasakyta: 

"Ratelis, surengęs vieną vakarė- 
lį Tautos Fondui, apsnūdo..." Tu- 
rėjo buli: Ratelis surengęs vieną 
vakarėli apsnūdo, o Tautos Fon- 
das ir Presos Komitetas taipgi ty- 
li. 

Prie progos pasakysiu, kad 
S. T.. R. K. A. prakalbų neįvyko 
del pirmininko neveikimo. Pasku- 
tiniame susirinkime buvo nutarta 
ir pirmininkas apsiėmė susižinoti 
ui kalbėtoju, bet jis savo pasiga- 
lėjimo neišpildė. 

Tarpe lietuvių veikimas visai 
apsistojęs. Liet. Jaunimo Rute- 
lis nori paimti svetainę, bet, ne- 

turint pinigų kasoje, parsieis liktis 
be svetainės. Vietinės draugijos 
Rateliui visai neprijaučia; rate- 

lieėiai prigulimieji j kitas drau- 
gijas, kaipo ir prie Kareivio Beno 
taipgi nepritaria savo Rateliui ir 
todėl gal visiems lietuvams par- 
sieis liktis be savos svetainės. 

Geg. (> d. Lietuvių Benas Ka- 
reivis rengia balių lenkų svetainė- 
je- 

Lietuvių benas taipgi silpnai gy- 
vuoja po išrinkimo pirmininku D. 
Taparausko. kuris labai nemylįs 
progreso. ( ?) Antai per Retelio tea- 

trą tarp kita ko buvo prašyta pa- 
groti Mar-eilietę, bet pirmininkas 
ii). T. uždėjo ant to savo veto ir 
fMarseilietė likosi nesugrota, Ši- 

tuomi lošėjai I 
nėdinti. (M ar: 

Darbai šiuo 
visas progresas K c 4. ) 

neuž^a- 
dar ne 

Žmo- 

nėliai ką uždirba, tį 'smuklėse pa- 

Atsakymas į atsakymą. "Lie- 
tuvos" i/ num. tūlas Negabiau- 
sais iš šito miestelio paduoda visą 
raportą, taisydamas žinias is šito 
miestelio, paduotas "Lietuvos" 15 
num. liet Negabiausio taisymas 

[taipgi yra klaidingas ir aš ji norė- 
čiau pataisyti. Viena, jis klaidin- 
gai sako, rašydamas, kad naujas 
Piliečiu Kliubas buvo kenksmin- 

gas seiliaus gyvuojančiam Nepri- 
gulmingam Politikos Kliubuv ku 

lieka. Daugiau kuo nieku neužsii- 
ma. 

IŠ HARRISON, N. J. 

ris gyvuoja jau 8 metai. Jis sako. 
kad nepiliečiai norėjo piliečiams 
teises nustatyti. J as ir nėra gali- 
mu daiktu ir nėra teisybė; nepi- 
liečiai negali piliečiams teises nu- 

statyti. Naujas kliubas buvo or- 

ganizuojamas tik tuoju tikslu, kad 
jame butų daugiaus kas veikiama, 
kaip sename, o ne kad kenkus se- 

najam kliubui. Kad veiklesnis 
kliubas gali buti kenksmingas ne- 

veikančiam,—gali paveržti iš se- 

nojo narius, tai tas tiesa, bei tokis 

pakenkimas yra naudingas ir pa- 

geidaujamas ; visuomenei nėra jo- 
kios naudos iš apsileidimo ir ne- 

veikimo ir todėl jų pakeitimas vei- 
kimu yra naudingu darbu. Aš 
manyčiau, kad tas kliubas, kuris 
tapo perorganizuotas j Brolių ir 
Seserų Gabijos D-ją geriaus butų 
gyvavęs, negu mūsų Gabija. Bet 

jeigu jau tas perorganizavimas, 
ačiu vienam inteligentui p. F. M. 

Petrulioniui, atsitiko, tai lai sau 

Gabija ir gyvuoja: tokia organi- 
zacija, kur ir moterįs gali prigulė- 
ti, taipgi yra naudinga, bet kam 
reikėjo sutvertas kliubas griauti? 
Girdi, jis buvo organizuojamas iš 
nepiliečių. Tas netiesa. Argi ne- 

piliečiai gali politikoje veikti! To- 
kis kliubas butų be tikslo ir jo 
visai nebuvo; naujasis kliubas bu- 
vo iš piliečių ir p. Petrulionis, kad- 
ir sutvėrė Gabiją, klinbn griauda- 
mas, gerą darbą sutrukdė. 

Antras dJykas, jei Negabiausio 
užtariamas p. Petrulionis žinojo, 
kad tverusieji Naująjį Kliubą ir 

ypatingai p. J. Baltrušaitis turi 
norą Piliečių Kliubui kenkti, tai 
kam jis juos prisispirdamas kal- 

bino prie Gabijos prisidėti ir Balt- 

rušaitį net viršininku išrinko? 
Matyt, kad jis neskaitė jų kenk- 

smingais sau, ar kitoms organiza- 
cijoms. Ir bet jo užtarėjas p. 

Negabi ausi s juos dabar šmeižia 
ir vadina intrigantais,—kur čia 
nuoseklumas? 

Kas atsieina kepurių sumany- 
mo, sumanymo parodon apsitaisy- 
ti savotiškomis skrybėlėmis, tai 
tas nėra taip svarbu, kaip p. Pe- 
trulioniui, ar jo užtarėjui Nega- 
biausiam gali atrodyti. Šitos ke- 

purės darbininkams, kurių čia yra 
dauguma, gal visai nei netiktų, 
arba, jei ir tiktų, bet jeigu jie jų 
nenori, tai sunku ką padaryti. 
.Mes turime pripažinti laisvę žmo- 

nėms. 

Gabijos Outing Hats. 

Žinios=Žinelčs. 

Cleveland, O. 
= Bal. 12 ir 13 d. Acme sve- 

tainėje buvo rodoma p. Račiūno 
krutamieji paveikslai iš karės 
lauko ir Lietuvos gyvenimo prieš 
karę. Paveikslai buvo labai geri 
ir žmonėms patiko. 

Haverhill, Mass. 
= Sausio 16 d. 1916 m. čia su- 

sitvėrė nauja jaiotęrų draugija 
"Lietuvaičiu Literatiškas Kliu- 
bas." Kol kas yra jame 12 na- 

rių. Kliubietes yra pasistačiu- 
sios pirmiausia pačios save la- 
vinti ir mokintis namų darbo. 

Ladd, 111. 
— Bal. 19 d. 4:32 vai. po pietų 

nemažam lietuvių moksleivių bū- 
reliui traukiniu važiuojant Vely- 
kų šventėms namon, jų traukinys 
susitrenkė su prekių traukiniu. 
Sužeidimų nebuvo, tik pasažie- 
riai nuo suolų nuvirto. Per pus- 
ketvirtos valandos tapo nuvaly- 

!tas kelias ir traukinys nuvažiavo 

į toliau. 

Montello, Mass. 
= P»al. 16 d. L. 5. Fondo sky- 

J rius surengė prakalbas n. d. š. 

kalbėjo pp. l.ulotai ir p. Žemai- 
tė. Nukentėjusiems nuo kares 
aukų sumesta $344.52, o "Žibu- 
rėliui'' $<>5.69. 

Wilkes Barre, Pa. 
— Jonas Svotelis pu "pėdei," 

smuklėje išsigėręs, su degtinės 
kvorta kišeniųje nuėjo j Asliley 
pas savo draugą, kur gerai nu- 

sigėręs traukė namo uc gatve, 
bet gelžkeliu. Čia užvažiavo 
ant jo traukinys ir abi koji nu- 

kirto. Atsitiko tas 3 vai. nak- 
ties, o jis mirė 11 vai. dieną. 
Išgyveno Amerikoj 15 metų. bu- 
vo apie 34 metų amžiaus, prie 
jokios draugijos neprisidėjo. 

Minersville, Pa. 
— Kietųjų anglių kontraktui 

pasibaigus su pirma diena kovo 
1916 m., o naujo kontrakto ne- 

turint. angliakasiai norėjo ap- 
šaukti straiką su bal. ] d., bet 
organizatoriai sušaukė netikėtus 
susirinkimus ir įkalbėjo darbi- 
ninkams dirbti kol A. Kas. Darb. 
prez. J. P. White užbaigs naują 
sutartį su kasyklų savininkais. 

Fitchburg, Mass. 
— Fitcbburge lietuvių apie 400 

šeimynų; yra tris pašelpinės drau- 
gijos ir L. S. S. kuopa Pir- 
miaus lietuviai gyveno dideliame 
sutikime, bet kaip tik susitvėrė 
daugiau draugijų, prasidėjo boi- 
kotavimas ir sutikimo nėra. 

Detroit, Mich. 
— Pastaruoju laiku Detroitan 

tiek privažiavo lietuvių, kad ir bu-l 
to negalima gauti. Tuščiu namu 

niekur nėra, todėl randos pabran-į 
go, namų savininkai lupa kiek tik' 
gali. Detroito klebonas kun. K. 
Skripka rūpinasi statymu bažny- 
čios, kuri jau pradėta statyti, už 
$51,000. I 

Worcester, Mass. 
= \Yorcesteryj pirmiaus buvo 

tik dvi sriovės—socialistų ir kle- 
rikalų; dabar atsirado trečioji— 
tautininkų sriovė. Tiesa, tautinin- 
kų buvo čia ir pirmiaus, tik jie 
saldžiai miegojo. Juos prižadino 
iš to saldaus miego p. Šalčius, 
ačiu kuriam čia sutvėrė A. L. T. S. 
16 kuopa, kuri pr..deda darbuotis 
ne juokais. 

ZIGMĄ VITKAUSKĄ AT- 

MINUS. 

Nuliiulo mano širdis. Susiju- 
dino mano jausmai. Apsipylė 
ašaromis veidai, pamačius laik- 
raštyje. kad Zigmo Vitkausko 
jau nėra tarpe mūsų. Ir žinau, 
kad ne mano vieno širdis nulin- 
do, einant vėl vienam musų vei- 
kėjų j kapus. 

Prisimena man tas laikas, kuo- 
met girdėjau draugą Vitkauską 
kalbant paskutinį kartą. \ alparai- 
se metai ir pusė tam atgal. Ne- 
maniau, kad tai bus paskutinis 
kartas jj girdėti, bet, nelaimė, nė- 
ra jo tarpe musų. \ ilties j j dar 
syk j išgirsti jau nėra. 

Toje savo kalboj, kurią aš pas- 
kutini kartą girdėjau, jis ragino 
visus lietuvius moksleivius dirb- 
ti lietuvystės ir lietuvių labui. 
Jis ragino visus lietuvius mok- 
sleivius prigulėti prie Lietuvių 
moksleivių Literatūrinės Draugi- 
jos, neatsižvelgiant Į pažvalgų ir 
įsitikinimų skirtumą. Velionis 
buvo minėtos draugijos tvarky- 
toju ir vedėju. Mažiausias daly- 
kas. kuris reikėjo tai draugijai at- 

likti. buvo atliekamas jo. 
Ile to jis buvo lietuvių kalbos 

moky tojumi, kaip Valparaiso 
l'niversitetą lankė. Nors jis gau- 
davo atlyginimą už tą darbą, bet 
tas atlyginimas buvo labai men- 

ka-; jis vienok nesigailėjo nei 
savo laiko, nei truso ir net šven- 
tadieniais be jokio užmokesčio 
mokydavo lietuviu moksleivius 
lietuviu istorijos. l*ž šitą jo pa- 
sišventimą mes neprivalėtume jo 
užmiršti ir bent paminklą jam pa- 
statyti. sudėję visi po kelis cen- 

tus. Mes turėtume atsiminti, kad 
velionis buvo pasišventęs kunu 
ir siela pakėlimui lietuvių tautos, 

pakėlimui lietuvių dvasios, išpla- 
tinimui jų tautinės sąmonės ir 

pakėlimui apsvietos jų tarpe. 
Nors yra tokių, ką'sako, kad 

velionis dirbęs tik tautininkams, 
bet tas yra netiesa. Jis dirbo 
plačiajai visuomenei, o ne kokiai 
vienai partijai. Tiesa, jis nera- 

šinėjo j sucialistų laikraščius, bet 

jis. nebuvo priešingas socializ- 
mui. Jis pasirinko rinitą, mėne- 
sinį laikraštį ir jame -avo pailsta- 
ma plunksna rašė. gelbėjo jį nuo 
mirties. "Laisvoji Mintis" jau 
gal senai butų sustojusi eiti, jei 
Z. Vitkauskas nebūtų paėmęs 
jos Į savo rankas. Gal tas laik- 
raštinis darlns ir patrumpino jam 
gyvenimą, bet sunku ią pasakyti. 

V ra daroma priekaištas tauti- 
ninkams. kai' jie ji apleido; kad 
jie sergančio ne tik nelankė, bet 
ir visiškai juomi nesirūpino. La- 
bai yra gaila, kad mūsų tarpe dar 
tokie neteisingi priekaištai gali 
atsirasti ir tai iš burnos tokių, 
kurie skaito save mokytais vy- 
rais. J Sent syki turėtume liau- 
tis vieni kitiems užmetinėjimus 
darę. Yerėiaus pagerbkime visi 
savo tautos veikėjus ir rūpinki- 
mės. kad musų tauta galėtų su- 

laukti džiaugtis savo veikėjų gra- 
žiais ir dideliais darbais. 

Jonas Kaulinas. 

Lietuvos Gelbejimo 
Fondo Atskaita. 

LIETUVOS GELBĖJIMO SKYRIUS. 
Lakštas G5: 

Cleveland, Ohio. per lietuvių dieną, 
kovo 5 d., aukavo šie: J. Li- 
sauskas —$5.00. J. J. Žilinskas— 
$5.00. V. Jankauskas--$;1.00. J. 
Apsarla— $2.00. K. Staigdilas, A. 
Šimkūnas, P. Atlavienas, S. 
Atlavienac, E. Dubickas, J. 
Pečiulis, V. Kazlauskas, J. 
Garmus, S. Zaborskis, J. Ma- 
lišauskas, K. Keveltienė, N. 
Damukaitis, J. Bičkunas, J. Ver- 
byla, K. Aksomaitis, N.. Sar- 
vietis, T. Neura. J. Valukonis 
—po $1.00. J. Budkevičius, J. 
Raižis, S. Paliulionis, J. Bucc- 
vičius, C. Rušinskas, K. Supra- 
navičius, F. BasOiulis, J. Petrai- 
tis, V. Useckas, J. Mičiulis, A. 
Aksimovičius—po 50c. J. Sadaus- 
kas, B. Varakojienė—po 25c. Viso 
$:w.oo. 

Paterson, N. J. Suvienytų drau- 
gijų nuo fėrų $162.00 

^ 
Matty Clemens, per "V. L." re- 

dakciją 40c.! 
Woodlawn, Pa. per SLA. kp. su- 

rinkta: M. Lukošius—$5.00. K. 
Rudukas—$2.00. R. Šalkauskas, J. 
Belikas, K. Skatauskiutė, S. Milei- 
kis, I. Katauskas. B. Pečkauskas, 
I. Plečkaitis, A. Andriulis, A. Be- 
nušis, A. Povilaitis, —po 50c. M. 
Ankadavičius, J. Povilaitis, V. Vit- 
kus, P. Mara/.as—po -5c. Viso $17.50 
Cleveland, Ohio. per ginčus p. P 
J. Purvio ir A. žagaro, suaukavo: 
M. Cuzums, F. Sluniok—po $1.00. 
A. Praškevičius, A. Šimkūnas, M. 
Žmuidzinavičius—po 50c. F. Mu- 
rauskas, T. Rimkus, K. Aksomai- 
tis, P. J. Garmus—po 25c. Nuo 
jžangos pelnas—$21.25. Viso kar- 
tu (gauta) $27.66 j 

Viso per savaitę $247.06 
Buvo Lakšte 64 $8.610.39 

Vigo iriplaukč Fondan $8,857.45 

LIETUVOS AUTONOMIJOS 
SKYRIUS. 

Lakštas 59: 
Cleveland, Ohio. per lietuvių 

dieną, kovo 5 d. aukavo šie: P. 
J. Purvis—$10.00. T. Dagilaitis, 
P. Nenuira—po $1.00. A. Aksa- 
niavičius—50c. 

Viso $12.50 
Cleveland, Ohio., por ginčus p. 

P. J. Purvio ir A. žagaro, suau- 
kavo šie: Vincas Jankauskas— 
$1.00. K. Jankevičius—25c. 

Viso $1.25. 

Viso per savaitę $13.7t 
Buvo Lakšte 58 $1,234.59 

Viso inplaukė Fondan $1,248.34 

Viso per abu Fondu $10.105.79 į 
J. O. Sirvydas, 

L. G. ir A. F. fin. Sekr.! 

LIETUVOS GELBĖJIMO SKYRIUS. 
Lakštas G6: 

Rochester, N. Y. per TMD. 20 
metų apvaikšfiojimų: M. Giedrai- 
tis, A. Zimnickas, P. Petronis— 
po 30e. A. Markunas, A. Semaš- 
kiutė, O. Zakavifiius, J. Butrimas, 
J. Kanišauskas—po 25c. 

Smulkių—45c. Viso $3.20 
Kingston, Pa. SLA. 1 kp. susi- 

rinrinkime $17.00 
Martinas Ramanauskas, \Vater- 

bury, C'onu., velykų dovana $1.00 
Cleveland, Ohio. per Dr. A. L. 

Graičiunų: DLK. Vytauto Gvardi- 
ja- $35.22. Liet. Pil. San. Am.— 
$0.73. Viso $41.95 
prakalbų: TMD. kuopa—$3.20. 

.New Haven, Conn., nuo TMD. 
Juozunas, N. N., 1'. Cibulskas, 
M. J. Vokietaitis—po $1.00. S. 
Cverka, J. Medelis, A. Striel- 
kauskas, J. Maseliunas, J. Vaitke 
vičius, M. Juozunas—po 50c. J. 
Ramonas, K. Soliunas, V. Vaitke- 
vičius, K. Dauderis, J. Kazokas, 
X. Seikus, J. Donuas. J. ('"inkus,- 
P. Rtuigaitis, A. Dažinskas, J. 
\Toburaitis, P. Palšis J. Jankeliū- 
nas, G. Svera, P. Račas, J. £ukis 
F. Bartnykas, A. Pilvelienė, V. 
Ambotas, P. Kukonis, J. Bufionis, 
S. Iludžinskas, J. Makarevičius, 
A. Juodviršis—po 25c. Smulkių 

$6.35. Viso $25.00 
Dawson, Y. T. per "Lietuvos" 

red.B. K. Balui j: Juozas Kaz- 
lauskas $5.00. Juozas Aushrot 
-$5.00. 
Viso $10.00 

Viso per savaitę $98.1!) 
Buvo Lakšte 65 $8,857.45 

Viso inplaukė Fondan $8,955.60 

LiriTUVOS AUTONOMIJOS 
SKYRIUS. 

Lakštas CO: 
iJacsaic, N. J. nuo likvidacijos 

Dramatiško ratelio per p. A. 
Drobni $10.0« 

Buvo Lukšte 59 $1,248.34 

Viso inplaukė fondan $1,258.34 
Viso per abu fondu $10,213.94 

J. O.Širvydns, 
L. G. ir A. P. fin. Seks. 

A. L. T. S. REIKALE 
LIUTKAUSKAS KARUŽOS 

VIETOJ. 
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sandaros prezidentas, p. R. Ka- 
ruža, išvainodamas į Europą Lietuvių Konterencijon Stock- 
holman, perdavė Sandaros prezi- 
dentystę p. Jonui Liutkauskui, Sandaros vice-prezidentui. 

P-nas R. Karuža tikisi išbūti 
Europoje keletą mėnesių; jeigu 
jam pasiseks nuvykti iš Švedi- 
jos Lietuvon, tai jis nesitiki par- 
grįžti Amerikon anksčiai lapkri- 
čio mėnesio, Per tą laiką vei- 
kiančiuoju A LTS. prezidentu bus 
p. J. Liutkauskas. 

SANDAROS SEIMAS. 
Kadangi pradžioje birželio 

Pittsburge atsibus musų didžių- 
jų tautiškųjų organizacijų (SLA. 
ir T.MD.)—seimai, tai geresniam 
i-avo reikalų apkalbėjitnui ALTS. 
šaukia seimą Pittsburgan ant 4 
d. birželio, prieš pat SLA. ir 
TMD. seimus. Tautininkų srio- 
vės veikėjų pasikalbėjimas pra- 
sidės nuo 10 vai. iš ryto Lenkų 
svetainėje, tarp 16 ir 17-os Car- 
son gatvių, S. S. Pittsburg, Pa. 

SANDAROS AUGIMAS. 
Amerikos Lietuviu Tautinės 

Sandaros augimas eina pusėtinai 
sparčiu žingsniu. Pastaraisiais 
laikais susitvėrė Sandaros kuo- 
pos sekančiuose miestuose: 
Kum. 10—Xe\v Haven. Conn. 

„ n—\\ aterbury, Conn. 
,, 12—Lavvrence. Mass. 
„ 13—Xe\v Britain, Conn. 

14—Rockford. 111. 
., 15-—Brideport. Conn. 
„ 16—\Yorcester, Mass. 
„ j7—Grand Rapids, Mieli. 

18—Clcveland. Oliio 
19—Xewark, X. J. 
20—Haverhill, Mass. 

„ 21—Rocliester X. Y. 
22—Clinton. Ind. 

„ 23—Lewiston, Me. 

ATSIŠAUKIMAS Į OHIO 
IR MICHIGAN VALSTI- 

JŲ LIETUVIUS. 

Męs Amerikos Lietuviu Tau- 
tinės Sandaros 18-oji kuopa Cle- 
vclande, Ohio, laikydami savo 

susirinkimą balandžio 16 d. ir 
svarstydami A LTS. reikalus, at- 
radome reikalingu atsišaukti prie 
Oliio ir Micbigano valstijų lietu- 
vių,—prie tautiškųjų draugijų ii 
kuopų.—idant jos prisidėtų prie 
sekančio mūsų sumanymo: 

Mes norime parengti maršru- 
tą A. L. T. Sandaros organiza- 
toriui, mokytojui M. Šalčiui, apie 
gegužio mėnesio pa >aigą. idant 
jis pavažinėtų po nutsų kolioni- 
jas minėtose valstijose ir laiky- 
tų prakalbas. Butų geistina, kad 
prie to prisidėtų ir Rochesterio: 
X. Y., lietuviai. 

Prakalbas galėtų rengti netik 
A. L. T. Sandaros kuopos, bet 
jas galėtų parengti ir šiaip tau- 

tiškos draugijos arba kuopelės 
pavienių žmonių, kur norima su- 

tverti Tautinės Sandaros kuopa. 
Galėtų prakalbas taipgi surengti 
ir SLA. bei TMD.. kuopos. 

P-as Šalčius vos 4 mėnesiai, 
kaip atvyko iš Kuropos Ameri- 
kon ir todėl galėtų daug žingei- 
tlaus ir naudingo papasakoti apie 
karę ir apie Lietuvos padėjimą 
laike karės, o tas atneštų mums 

visiems naudą. 
Todėl kas norėtumėte parengti 

pas save prakalbas, atsiliepkite 
pas musų komisiją žemiaus pa- 
duotu adresu, tuomet susitarsi- 
me ir žinosim, kur ir kada pa- 
skirti prakalbų dieną. 

Komisija maršruto surengimui, 
K. Aksomaitis. 
V. Jaunauskas. 

I1. S. Laiškus meldžiame sių- 
sti sekančiu adresu: 

K. Aksomaitis, 2047 Hamiltou 
ave., N. E.. f'lpveland. Oliio. 



Visi laikraščiui siunčiami rankrafi- 
Clal turi butl pažymėti autoriaus pa- 
ražu ir adresu. Pasirašantieji psau- 
d«nlmais turi paduoti, Redakcijos ži- 
niai, lr savo tlkr^j| vardą. 

Redakcija pasilieka sau tei3ę at- 

siunčiamus Jai rankraščius trumpinti 
Ir taisyti. 

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

Poikla visada rašyti plunksna lr tik 
ant vienos popiero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
3tooscvelto pamokinimas. Pul- 

fcSniflkas Roo.'eveltas, kalbėdamas 
i subatą Ohicagoje, tarp kit- 

ką išsireiškė sekančiai: 

"šioje salyje (Amerikoj) nėra 
vietos vokjškiems-amerikonams, 
ar angliškiems- amerikonams, ai- 
rlų-amertkonams, ar francuzų- 
amerikonams; lyginai, kaip nėra 
šioj šalyj vietos politiškai par- 
tijai, kuri butų paremta ant iš- 
tikimybės, arba pasipriešinimo 
kokiai nors ypatingai tikybai— 
ar ta tikyba butų protestoniška, 
katalikiška, ar žydiška. f;ia yra 
tik vienas kelias butl geru Su- 
✓ :nytų Valstijų piliečiu, o jis 
yra tame, kad buti Amerikonu ir 
niekuoin kitu." 

"Pritaikius šituos pulkininko žo- 
džius prie musų, lietuviu, padėji- 
mo, galima taippat pasakyti, kad 
yra tik vienas kelias buti geru sti- 

ntini Lietuvos—tai buti Lietuviu 
ir niekuom kitu. 

Ypatingai tokiuose laikuose, kaip 
dabartinis, kuomet mūsų tėvy- 
nė reikalauja įtempimo visu savo 

jiegu išlaikymui didelio krizio. 
Kišimas tikybos j svietišką politi- 
ką, skirstymas lietuvių j luomus 
ir pjudymas vieno luomo prieš ki- 
tą yra ne tik klaida, bet net nusi- 
dėjimas prieš lietuvių tautą. Ko- 
dėl reikalaujama nekišti politikon 
tikybos? Kodėl reikalaujama ne- 

skirstyti lietuvių j "klesas" (kurių 
teisybę pasakius, pas mus kaip ir 
nėr) ? Ar todėl, kad tuomi kas no- 

ri pasmerkti kokią nors ypatingą 
tikybą? Ar tuomi kas nori nu- 

skriausti vieną "klesą," o apginti 
kitą "klesą"? 

Visai ne! To reikalaujama to- 

dėl, kad kišimas tikybos j svietiš- 
ką politiką ir pjudymas '"klesos" 
prieš "klesą" skaldo ir taip nedi- 
delę lietuvių tautos šeimyną, varo 

vienus prieš kitus "ant peilių," ma- 

žina jiegas atsispyrimo abeltiam 
išlaukiniam priešui ir veda kiek- 
vieną tautą prie kapo. 

Jauna Republika. Laike pra- 
ėjusių Velykų Airijoj kilo revo- 

liucija. Airių revoliucijonierių 
organizacija vardu Sinn Fein 
(kas airių kalboje -ci.škia "patįs 
sau") užgriebė miestą Dubliną 
ir apšaukė "Airijos Republiką." 
Ji gyvavo tik septynias dienas, 
nes po savaitės laiko visi vyriau- 
si Sinti Fern'ų vadai pasidavė 
valdžiai. Kaipo "Airijos Repub- 
likos" atmintis. liko tik Dublino 
griuvėsiai ir keletas šimtų airių 
bereikalingai paguldė savo gal- 
vas. 

Šita trumpa airių revoliucija 
yra verta pažymėjimo keliais at- 

žvilgiais. Revoliucijonierių troš- 
kimai, suprantama, nėra peikti- 
ni: kiekviena tauta nori buti lais- 
va ir turi teisę tokia buti. Bet 

trumparegystė Airijos Sinn 

Fein'ų yra, ištikro, stebėtina. 
Prieš pat karę Airija įgijo tą, 

ko jos žmonės nuo senai reika- 
lavo: Anglijos parliamentas nu- 

tarė jai suteikti "Home Rule'— 

savy.valdą, ir tik užklupusi karė 
neleido jos jvesti praktikon. Ai- 
rijos savy valdos įvedimas lapo 
atidėtas po karei. 

Neišmintingai karstagaivių su- 

kelta revoliucija galės padaryti 
Airijai dattgiaus hlėdies negu ge- 
ro. Viena,—šita revoliucija bu- 
vo sukelta be mažiausio aproka- 
vimo savo jiegų (jos ytin tr.un- 

pas gyvavimas tai liudija), antra 

gi—tasai neišmintingai padary- 
tas žingsnis gali sunaikinti ir tai, 
ką Airijos patriotai iškovojo 
Anglijos parliamentc: kuomet 
clali3 airių parodė savo neištiki- 
mybę tokioj valandoj, Anglija 
galės—jeigu ji norės—panaikinti 
tik-ką suteiktą Airijai savyvaldą. 

Bet įdomiausia dalykas, sąry- 
šyje su šita revoliucija yra Vo- 
kietijos rolė. 

Vokietijos kancleris reichstage 
iškilmingai apskelbia, kad Vo- 
kietija kariauja už pavergtų tau- 

tų paliuosavimą. Primenama 
fliamandai, lenkai, lietuviai ir 
latviai. Tuom pačiu laiku Vo- 
kietija prikrauna laivą ginklais, 
sodina ant jo kar^tagalvį air] Sir 

Roįjer Casement ir siunčia jį 
Irlandijon—"revoliucijos" sukėli- 
mui. Idant pertikrinus airius, 
kad ji ištikro mano "paliuosuoti" 
Airiją, Vokietija prižada ir pa- 
siunčia porą laiveliu, kad jie pra- 
dėtu bombarduoti Anglijos pa- 
kraštį ttiom pačiu laiku, kuo- 
met Sir Casement išsės Airijoj 
ir sukels revoliuciją kitain Ang- 
lijos šone. 

Vokietija yra perdaug išmin- 
tinga ir žinojo, kad tokia avati- 
tura jokiu budu negali pasisekti. 
Bet Vokietijai ne Airija buvo 
galvoj. Ji turėjo savo plianus 
ir intrigavo su airiais tų plianų 
įvykdiniinui. Vokietijai rūpėjo 
ne Airijos republika, bet nusilp- 
ninimae Anglijos, padarymas 
Anglijai "trubelio" jos locnuosc 
namuose—tai viskas. Ir to savo 
tikslo atsiekimui ji, žinoma, ne- 

sidrovėjo stumti airius neišmin- 
tingiausion avanturon, kokia ka- 
da nors iki šiol atsitiko. 

Karštagalvis Sir Casement ir 
jo pasekėjai Sinn Fein'ai pasiga- 
vo į vokiečiu gudriai užstatytus 
slastus, o airių tauta, 'kaip mi- 
nėta, gal turės už visk.-i atsa- 

kyti. 

Baltimore ir Bostonas. Ko- 
respondencijų skyriuje skaityto- 
jas ras žini.-j, kad Baltimorės ka- 
talikai, susitarę drauge su Bal- 
timorės tautininkais, įrengė tame 
mieste lietuvių "tag day"—rinko 
mieste aukas nukentėjusiems nuo 

karės fietuviams. Išsiuntė mies- 
tan per 300 rinkikų, ir viena die- 
na surinko tarp amerikonų per 
•kcturio'.iką šimtų doliarių. Tai 
yra miestas, kur nėra nei katali- 
kiško, nei tautiško, nei socialis- 
tiško laikračio. 

Yra ir kitas miestas, kur yra 
po vieną visų viršminėtų laik- 
raščiu, kur yra net du komite- 
tai susitvėrę tam pačiam tikslui 
—rinkimui aukų tarp amerikonų. 
Vienas komitetas sakosi esąs so- 

cialistų, ar "pirmeivių," kitas esąs 
katalikų, ar klerikalų. Gal but 
jie yra, kuom sakosi, bet mūsų 
išrokavimu jie nėra lietuviški 
komitetai, nes ažuot darbuotis lie- 
tuvių naudai, ažuot stengtis įgy- 
ti lietuviams užuojautą pas ame- 

rikonus. jie išsijuosę mėgina pa- 
rodyti tiems amerikonams tuos 

nesutikimus ir barnius, koki vieš- 
patauja tarp lietuvių. Tuomi, ži- 
noma, bostoniečiai daro lietu- 
viams ir Lietuvai vien tik skriau- 
dą ir daugiau nieko. 

Nusiimkite bostoniečiai kepu- 
res prieš baltinvorieČius! Tų 
prastų žmonių galvose yra dau- 
giau senso negu visose Bostono 
redakcijose ir komitetuose. 

Bravo baltimoriečiai! Gerą 
pavyzdj davėt visoms lietuvių 
kolionijoms! 

Kas tai yra? Antrasai SLA. 
apskritys parsikvietė Chicagon 
p. M. Martusą, tik-ką pargrįžusi 
Amerikon, kad jis papasakotu 
žmonėms apie tai, ką jis matė 
Lietuvoje ir kad prie tos progos 
galima butų parinkti aukų nuken- 
tėjusiems nuo karės lietuviams. 
SLA. apskritys siunčia savo au- 

kas per Lietuvos Gelbėjimo Fon- 
dą. 

Ponas Maitus, kuris savo lai- 
ku buvo Lietuviu Draugijos įga- 
liotiniu Lietuvoje, jau pradėjo 
prakalbas. 

Tarp kitų, jo prakalboms buvo 
nusamdyta ir šv. Jurgio parapi- 
jinė .svetainė. Antrytojaus tos 

parapijos kamcndorius, kun. Yai- 
čunas, staiga atsisakė duoti sve- 

tainę, aiškindamasi, kad aukos 
eisią per kitą, o ne per jų Tau- 
tos Fondą. Jis dar žadėjo pasi- 
klausti nuomonės p. A. Šliakio, 
Tautos Fondo sekretoriaus, — ar 

galima duoti svetainę prakal- 
boms. 

Ponas ^liakis karštai — anot 

Dr. Graičuno, "baisiausiai"—už- 
sipuolė ant rengėjų ir Gelbėjimo 
Fondo, reikalaudamas, kad sve- 

tainė prakalboms nebūtų duota. 
Męs, esą, remiame tik Tautos 
Fondą. Ant Town of Lak? kle- 
bonas kun. A. Sk ripka, taip; at 

griežtai pasakęs, kad kas neina 
per Tautos Fondą, su tuom jie 
nieko bendro nenori turėti. 

Męs norime padaryti prie to 

keletą pastabų. 
Pereitame numeryj męs minė- 

jome apie rinkimą aukų Chica- 
igos bažnyčiose lenkų naudai. 
Minėtoj lietuvių iv. Jurgio baž- 

jnyčfoj surinkta lenkams $.227.62: 
šv. Kryžiaus bažnyčioj ant Tovvn 

f of Lake surinkta $176.37. Męs 
norime paklausti—nuo kurio lai- 

■ko lietuviu kunigams lenkų rei- 
kalai artimesni širdžiai nž lietu- 
viu reikalus, jeigu lenkams ga- 
lima rinkti aukas ir dievnamyj, 
o lietuviams nevalia ir bažnvti- 

-• i nej svetainej i 
Męs norime taipgi paklausti, 

ar Tautos Fondo valdyba užgi- 
ria atvir.ą boikotą Lietuvos Gel- 
bėjimo Fondui, jeigu Tautos 
Fondo raštininkas, p. A. Šliakis, 
pasivelija sau panašiai netikusiu 
budu elgtis? 

Alęs norime taipgi pasiklausti, 
kas galų gale Tautos Fondo at- 
stovams labjaus rupi—ar nuken- 
tėjusių lietuvių reikalai, ar savo 

partijos reikalai, jeigu jie pra- 
deda atvirai boikotuoti Lietu- 
vos Gelbėjimo Fondą, kurisai 
siuntė ir siunčia aukas tai pačiai 
Lietuvių Draugijai, kuriai siun- 
čia aukas ir Tautos Fondas; ir 
jeigu jie jau užboikotavo vieną 
Lietuvių Draugijos pasiuntinį 
(p. Šimkų), o dabar rankomis 
kratosi ir nuo kito tėvynainio, 

j kuris minėtoj draugijoj dirbo ir 

j lietuviams pabėgėliams asmeniš- 
kai padarė daugiaus negu visi 
Tautos Fondo valdybos nariai 
sykiu paimti? 

Turėdami prieš akis Baltimo- 
rės pavyzdį, galime pasakyti, kad 
purkų "bunčių" šiaudinių karje- 
ristų-patriotų turime Chicagoje. 

j "Draugo metodologija. Pas- 
kutiniame savo numeryj "Drau- 
gas" įdeda straipsnį antgalviu 
"Ką rašo apie Bulotą Europos 
Lietuvių laikraščiai". Draugas 
persispausdina straipsnį "Bulo- 
ta—vis viena, kaip turkų sulto- 
nas." 

Visas juokas yra tame, kad 
"Lietuvos Balsas," paėmęs tą 
straipsnį, aiškiai pažymėjo, kad 

jisai yra perspausdintas iš "Lie- 
tuvos" (numerio 7-to š. m.). 

'fasai straipsnis nuėjo Petro- 
gradan, tilpo "Lietuvių Balse," 
"Lietuvių Balsas"' atėjo Chica- 
gon ir "Draugas" žodis-į-žodį jį 
persispausdinęs, kaip jis buvo 
"Lietuvos" num. 7-me, aiškina 
savo skaitytojams, kad tai "Eu- 
ropos Lietuvių laikraščių nuomo- 

nė" ir kad straipsnis paimtas iš 
"Lietuvių Balso" num. 19-to. 

Męs žinome, kad gali atsikar- 
toti klaidų, bet laike poros savai- 
čių mes jau antru sykiu sugau- 
name "Draugą", bedarant tuos 
"triksus": pirmu syk "Draugas" 
sauvaliai suambrino musų redak- 
cijos nariui (p. B. K. Balučiui) 
prisiųstą iš Petrogrado kablegra- 
mą, o dabar vėl persispausdina 
raidė-raidėn musų straipsnį, sau- 

valiai pažymėdamas klaidingą 
originali šaltinį. 

Męs tokių žemadušių "triksų" 
iš "Draugo" nesitikėjome, nes 

joks save gerbiąs laikraštis pana- 
šų šposų nedaro. Jeigu taip ir 
toliaus bus, tai męs busime pri- 
versti pavadinti "Draugą" tinka- 
mu tokiam atsitikime vardu. 

Neatspėjome. Pereitame nu- 

meryj pakartojome iš "Tėvynės" 
išlygas, kurias pasiūlė tūlas "žino- 
mas lietuviu laikraštininkas" su- 

vienijimui tautininkų ir socialistų 
fondų. Kabėse paklausėme, ar 

juomi nėra p. Rimka. Dabar 
mums rašo p. Rimka, kad jis apie 
tai nei nežinojo. 

Kadangi matėme "Ateityje," 
kad p. Rimka tam sumanymui pri- 
taria ir net paduoda budus, kaip 
sueiti ton "vienybėn" ir kaip ga- 
lima butų siųsti aukas, tai mena- 

|me, kad p. Rimka už tokj "jtari- 
mą" didžiai ant mus nerustaus. 

Iš kitu pilnai autentiškų šaltiniu 
sužinojome, kad minėtų "Susivie- 
nijimo fondų" išlygų autorium 
yra p. P. Norkus, "Vien. Lietuv- 

ninkų" redaktorius. 
Gal dabar p. Xorkus pyks, bet 

męs jau iš kalno turime atsiprašy- 
ti. Męs nematome ne tik mažiau- 
sio reikalo, arba naudos "sekret- 
nų" derybų vedime, bet męs ma- 

nome. kad vedimas lyg ir užkuli- 
sinės diplomatijos gali buti tiesiog 
Medingas. Tą patyrėme jau iš to 

kių pat "sekretmi derybų" su kle- 
'ikalais. Todėl, musų manymu, 
turime kuolabjausiai ir vengti vi- 
sų tų "misterijų," kurios mus prie 
nieko gero neprives. 

Ar išgirs? Kun. .Tumas, tašo 
amerikiečiams: 

"Broliai! Šalin tam sykiui visi 
asmens dalykai, visos partijų 
varžytinės! Jas ir paskui atrasi- 
me. Dabar visi bėkime, kas ką 
sugriebę, kur skęstama ir#pa- 

įgelbos šaukiama!... 
"Karti iraių ironija skaityti ir 

išrodinėti, k&ncr paduotas gaba- 
las bus alkanam sotesnis, o dra- 
pana šiltesni 1" '• 

Ar amerikiečiai paklausys? Nc- 
kurie jau tik pasijuokia... iš 
poetiškumo. 

Mano, kad 'Tautiškas' Susi- 
vienijimas Nevisai Tautiškas. 

Mums yra prisiųsta sekančio 
turinio laiškas: 

Gerbiamoji "Lietuvos" Re- 
dakcija! Meldžiu neatsakyti 
vietos šiems keliems mano žo- 
džiams Tamistų gerbiamame 
laikraštyje. 

Nors išpultų rašyti į 'Tėvy- 
nę," bet siunčiu Jųsų laikraščiui, 
todėl, kad manau, jog "Tėvynė" 
netalpins, o jei ir patalpintų, tai 
su visokiais sau patinkamais ua- 

taisymais ir todėl bijausi, kad iš 
mano minčių neišeitų visai kas ki- 
ta, negu aš noriu pasakyti. Iš 
kitos gi pusės esu persitikrinęs, 
kad Tamistų laikraštis yra lei- 
džiamas pilnai tautiškoje dvasio- 
je ir tautininkų mintįs, jeigu 
maudagiai išreikštos, nėra cen- 

zūruojamos. 
"Tėvynė," matai, nors yra už- 

laikoma tautiečių triūso darbais, 
nors Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje yra tautiška organi- 
zacija ir "tautiškuoju Susivieni- 
jimu," vienok tautiečiai sunkiai 
gali joje gauti balsą. Gink Die- 
ve, tautietis ką nors parašytų 
"Tėvynėn" apie "kuiriuosius" (kaip 
dabar pasirodo) redaktoriaus 
draugus, tai gali net editoriališkų 
pabarimų sau susilaukti. "Tė- 
vynėj" įėjo mada, kad SLA.-tai, 
girdi, esąs ne tautiška organiza- 
cija. bet "bepartyviška,"—kaip, 
nelyginant, L. Š. F., anot socia- 
listų, esąs bepartyviškas" fon- 
das. 

Penkiolika metų atgal, aš pri- 
sirašiau prie SLA. Tais laikais 
pomirtinė buvo tiktai $150.00. 
Todėl daugelis lietuvių rašėsi 
prie jo ne tiek del tos menkos 
pomirtinės, kiek todėl, kad pa- 
laikyti ir auginti tautišką orga- 
nizaciją, kuriai tautiškieji lietu- 
vių reikalai buvo didžiausi sie- 
kiniai, o platinimas tautiško su- 

sipratimo tarp lietuvių buvo vy- 
riausiu SLA. uždaviniu. 

šešioliktame seime SLA. atsi- 
skyrė nuo kunigų todėl, kad tie 
užsimanė paminti tautinius rei- 
kalus po kojomis, o iš tautiškos 
organizacijos kėsinosi padaryti 
savo kuniginę organizaciją, ku- 
rioj sulvg jų nuomonės turėtų 
viešpatauti ne tautiškoji dvasia, 
bet taip vadinama "Ryminė po- 
litika." 

Tais laikais ir aš prisirašiau 
prie SLA., nes mačiau jame sti- 
prų ir nenuolaidų apgynėją mū- 

sų tautiškųjų reikalų. 
Atėjus 1910 ir 1911 metams, 

musų Susivienijimas turėjo per- 
gyventi antrą krizį, daug kuom 

panašų j pirmąjį "kuniginį" kri- 

zį. Tais metais jau ne kunigai 
gręsė išversti SLA. iš tautiškojo 
kelio, bet socialistai. Kaip anuo- 

met kunigai kėsinosi nugriauti 
SLA. nuo tautiškų pamatų ir 
įvesti "kuniginę" Rymo politiką, 
taip dabar socialistai užsispyrė 
išknisti iš-po jo tautiškus pama- 
tus, o jų vieton pastatyti savo 

socialistiškus internacional&kus 
pamatus. Jie atvirai grąsino su- 

skaldyti SLA. į šmočiukus. 
Ir vėl tikrieji tr.utiečiai su- 

bruzdo gelbėti savo tautišką or- 

ganizaciją. Po poros metų sun- 

kaus darbo SLA. ir vėl tapo iš- 
neštas iš gresiančio jam pavo- 
jaus tautininkų pečiais. Tais 
laikais, tarp,,kitų tėvynainių, ir 
man prisiėjo nųmažai pasidar- 
buoti, idant geltoėjus vienintelę 
musų tautiška organizaciją nuo 

pražuvimo. • 

Ačiu energiškam tautininkų 
darbui, SLA,., ir >< vėl stojo aut 

stiprių kojų,.(.išsinešdamas iš tos 
kovos grynus ir nesulaužytus, 
brangius kiekvienam lietuviui, 
tautiškus lietuvių principus. 

Visa tai yra istoriški faktai, 
ant kurių negalima užsimerkti, 
ir ar kas nori, ar ne—tautinin- 
kams, o ne kam kitam priklauso 
kreditas už tai, kad šita musų or- 

ganizacija ne tik išliko gyva, bet 
ir vėl bujoti pradėjo. 

Kuomet SLA. gręsia krizis. 
kuomet užeina "bėda,"—visuo- 
met jį gelbėjo ir gelbsti tautinin- 
kai. Bet kuomet jis pasijunta 
ant stipresnių kojų. kuomet ge- 
rovė jame pradeda viešpatauti. 

1 
tai (ištikro dyvai)—jame ir vėl 
apsireiškia kokia tai fermentaci- 
ja, svyravimas, krypimas. Tau- 
tiškas susivienijimas pradeda 
buti mažiau tautišku. 

Pereiti du metai vėl l«bai aiš- 
kiai tai parodė. Paimsime ke-( 
letą pavyzdžių. 

Kada Brooklyno seime socia- 
listai įsteigė savo fondą, o tau- 
tininkai—savo, j tautininku fon- 
do valdybą buvo išrinkti ir ne- 
kurie SLA. valdybos nariai: 
SLA. išdininkas buvo išrinktas 
tautininkų fondo iždininkų, "Tė- 
vynės" redaktorius taippat buvo 
išrinktas valdybos nariu. Ne- 
trukus p. Račkauskas "diploma- 
tiškai" rezignavo,—norėjo buti 
"bepartyvišku," t. y. geru ir vie- 
niems ir kitiems. Tautininkai 
tokio žingsnio negalėjo supras- 
ti kitaip, kaip tik: "Jtis tautinin- 
kai turite guldyti galvas už SLA., 
bet męs, SLA. šulai, nenorim 
buti jųsų organizacijos užtarė- 
jais—mums parankiau but "be- 
partyviškais." 

Važiuokim toliaus. Kada tau- 
tininku sriovės veikėjai pamatė, 
kad Amerikoje vėl ėmė kilti aug- 
štos bangos klerikalų iš vienos 
pusės, u socialistų iš kitos pusės 
ir kada tautiškiems principams 
vėl pradėjo gręsti pavojus, jie 
sušaukė susivažiavimą Philadel- 
phijon. 

Teisybė, ton atsilankė pora, 
SLA. valdybos nariu "kaipo pri- 
vatiški asmenįs," bet SLA. or-| 
ganas "Tevvnė" vėl užėmė tokią' 
pat poziciją. Suvažiavime ne1 
tik neatsilankė jos redaktorius 
(Gal negalėjo? Red.), bet 
"Tėvynėje" netilpo net to suva-' 
žiavimo protokolas. "Tėvynė" I 
nei žodžiu neskaitė reikalingu 
užsiminti apžvalgose apie atsiti- 
kimą ne tik žymų ir svarbų, bet 

Susivienijimui artimą—nes ge- 
riausių SLA. draugų daromą. 

Tautiškos organizacijos orga- 
no pakraipa ir vėl pasirodė pa- 
stebėtinai netautiška, tautinin- 
kams neprielanki. 

Atėjo šiemetiniai rinkimai 
SLA. valdybos. Pasirodė agita- 
cijos už kandidatus. Tos agita- 
cijos pirmiausia pasirodė iš so- 

cialistų pusės (Žagaro agitacija, 
kurią Just; laikraštis pirmiausiai 
pastebėjo). Socialistų laikraš- 
čiuose kaip iš maišo pasipylė agi-' 
tacija už savo socialistiškus kan-Į 
didatus. Tautininkų laikraščiai 
nei pusės tiek neagitavo—jei 
bent priešingai agitacijai šiek- 
tiek stengėsi užkirsti kelią. 

Kokią poziciją sulyg to už- 
ėmė "Tėvynė"? Šilkiniais žode- 
liais jos redaktorius "patėmijo" 
"Naujienoms" (kur varė už save 

didžiausią agitaciją "Tėvynės" 
redaktoriaus draugas, p. Jurge- 
lionis) ir šiurkščiai subarė Chi- 
cagos apskritį ir Jųsų laikraštį, 
kuris socialistų intrigas iškėlė 
aikštėn ir davė vietą nušviesti 
Jurgelionio kandidatūrai. 

Ir vėl socialistams—pyragaitis, 
o tautininkams žalios tešlos šmo- 
tas. Tautininkai nekelia "pek- 
los"—jie kantrus, bet tą politi- 
ką jie mato. 

Bet visas ribas SLA. valdyba 
perėjo, kuomet ji atsisakė duoti 
įgaliojimą Tautinės Sandaros 
prezidentui Karužai, išvažiavu- 
siam j Lietuvių Konferenciją 
Stockliolman. 

Tuomi SLA. dabartinė valdy- 
ba aiškiai rėžė tautininkams per 
žandą, sakydama: "Męs nei jums. 
nei Jūsų prezidentui neužsitikim; 
jus neverti esate, kad męs jums 
duotume įgaliojimus—juos butų 
greičiau gavę klerikalai Bartuš- 
ka su Bielskiu, bet jus—ne." 

SLA. pastatytas, ir išaugintas 
ant tautiškų pamatų, bet dabar 
jis "bepartyviškas," ir kada tau- 

tininkai nori pasitarti su Euro- 
pos lietuviais Stockholme dėlei 
tautos reikalų, tai SLA. jiems 
sako: "Jųs neverti esate musų 
vardio minėti, jųs—tautininkai, 
o męs—"bepartyviški." 

Tai yra -puikus atsimokėjimas 
tautininkams už viską, ką jie iki 
šiolei Susivienijimui padarė ir 
daro. Tai yra puikus tautišku- 
mas "tautiškojo" Susivienijimo. 

Iš to viso matosi, kad musų 
SLA. ir vėl jau "ataušo"—tautiš- 
ki principai vėl pradeda eiti už- 

pakalin. (lai ir vėl reikės kokios 
"didelės bėdos," didelio križio, 
kad valdyba atsimintų apie tuos 

tautiškus principus, kurie jį iki 
šiolei bėdose gelbėdavo ir prie 
gyvasties palaikė. 

Jeigu taip jau eina, tai aš no- 

rėčiau paklausyti: kam męs SLA. 

remiame, giname ir užlaikome? 
Ar tam, kad jo valdyba tautiš- 
kus lietuvių idealus ignoruotų, 
juos po kojų mindžiotų, ar b t 

tautiškų idealų priešais nuolatai 
"koketuotų" ? 

Toks SLA. dabartinės valdy- 
bos elgimąsi užgauna mano šir- 
dį ir todėl aš pasakiau tą, ko 
daugiaus negalėjau nutylėti. 

Senas SLA. Narys Tautinin- 
kas. 

Lietuviai ir Lenkai. 

Šveicarijoj išeinantis laikraštis 
"(iazette de Lausanne" patalpino 
rezoliucijas, kurias užgyrė lietu- 
viu susivažiavimas Berne kovo 
5 d. Šios rezoliucijos turinys 
yra sekantis: 

"Dabartiniame istoriškame mo- 
mente Lietuviai, negalėdami at- 
virai išreikšti savo nuomonės tė- 
vynėje, yra priv.rsti ją išreikšti 
per savo reprezentantus 
iš Lietuvos. Amerikos ir 
kitų šalių. Šie Delegatai, susi-j 
rinkę Berne nuo i iki 5 d. kovo. 
apkalbėję liūdną padėjimą Lie-i 
tu vos, sunaikintos karėje ir vo- 

kiečių užimtos, tarp kitko už- 
gyrė žemiaus paduotas rezoliuci- 
jas: 

1) Kadangi Lietuva per amžius 
buvo neprigulmiifga viešpatija; 

2) Kadangi Lietuva niekuomet 
neatsisakė nuo atgavimo sau nc- 

prigulmybės; 
3 (Kadangi Lietuva turi savo 

ypatingą civilizacija. 
4) Kadangi visa Lietuva karės 

sunaikinta negali pakilti kitaip, 
kaip tik gavus užtikrinimą pil- 
nos laisvės ir ne-prigulmybės; 1 

5) Kadangi sutvėrimas nepri- 
gulmingos Lietuvos pagelbės už- 
laikymui ramybės Europoj: 

6) Kadangi talkininkų valdžios 
tuojaus karės pradžioje apreiškė, 
jog dabartinė karė yra vedama 
tikslu nuskriaustųjų tautų pa- 
liuosavitno ir kad ji tol bus veda- 
ma, kol pilnai nelaimės tautui 
principas; j 

7) Kadangi net Vokietijos kan-| 
cleris apreiškė, jog Lietuva bus 
paliuosuota nuo vokiečių kariu- 
menės;— 

Todėl męs nutariame reikalau- 
ti nuo užinteresuotų viešpatijų, 
kurios dalyvaus taikos, konferen- 
cijoj. pripažinimo pilnos netpri- 
guimvbės Lietuvai. 

Ir antra: 

1)Kadangi nekurie lenkai tvir- 
tina, buk Lietuva kadaisiai buvo 
ir dabar esanti Lenkijos provin- 
cija ; 

2)Kadangi tokiu budu jie atim-1 
dinėja mums priklausančias tei-' 
ses; 

3) Kadangi tokiu budu jie sta-' 
to save teisuotais Lietuvos at-Į 
stovais;— 

Tai męs pranešame, kad Uni- 
ja tarp Lietuvos ir Lenkijos ta- 

po panaikinta 18-to šimtmečio 
pabaigoj, kuomet kaimynės vieš- 
patijos pasidalino lenkiškomis ir 
lietuviškomis žemėmis; tuomet 
minėta unija, ipso f acto, ir 
jttrdiškuoju žvilgsniu žiūrint, pa-: 
si liovė gyvavus. 

Lietuvių tauta, velydama Len- 
kams gauti nenigulmybę etno-! 
grafiškuose rubežiuose, velija lik- 
ti pati sau ponia ir protestuoja 
prieš visus mėginimus pasisavin- 
ti sau lietuvių teises. 

Prieš tokius pasikėsinimus ne- 

kurie lenkiškųjų sriovių, arba 
prieš pasikėsinimus paimti savo' 
kontrolėn senobinį Didžios Lie- 
tuvos Kunigaikštystės universite-Į 
tą Vilniuje lietuviai, pripažinda- 
mi visiems Lietuvos piliečiams Į 
lygias įeises. protestuoja ir iš- 
reiškia pageidavimą, idant šita 
rimta įstaiga pasiliktų visų Lie- 
tuvos piliečių naudai. 

(Pastaba. Šitos rezoliucijos 
paduotos sulyg lenkų laikraščio 
"Dziennik Z\viązko\vy" (Chica- 
goje). Iš vėliaus atėjusio nu-1 

merio '"Les Annales des Xatio-j nalites." kur patalpinta originali? ( 
lietuvių nutarimas, matyt, kad 
lenkai perdavė minėtas rezoliu-Į 
cijas "lruosai." kaip kur apkar-j 
pydami sau neprielankius rezo- 

liucijose išsitarimus. 
Apie čia minėtą susivažiavimą 

męs, kol kas, neturime platesnių 
žinių ir tikrai nežinome, kas ja-į 
ine dalyvavo. Aišku vienok, kad, 
tie nutarimai yra padaryti ir sve- 

timtaučių spaudon paduoti ačiu 

pasidarbavimui Lietuvių Infor- 

macijos Biuro ir p. J. Gabrio, ku- 
ris nepaleidžia progos Lietuvių 
tautos reikalu iškėlir.ui. R cd.1. 

margumynai. 
Von dcr Goltz Nušautas? 
Nesenai buvo pranešta, ka 

vokiečiu field-maršalas von dcr 
Coltz, vyriausis instruktorius 
turku armijos, staiga mirė nuo 
tifo (karštligės). Dabar iš Bu- 
charesto ateina sekanti žinia: 

"Ypata, kurios nuomonė turi 
svarbą, nesenai atvyko iš Kon- 
stantinopolio ir praneša, kad 
field-maršalas von dcr Goltz ta- 
po nušautas per Ali Abdullah, 
aficierą iš Anatolijos pėstininkų 
pulko. Tas atsitiko balandžio 
13 d. vakare, kuomet minėtas 
turku aficieras paleido j von der 
Goltz'ą tris šuvius ir visi trjs 
pataikė." 

Tcrkai Gavo $5,000,000. 
Kuomet gen. Tounshendo ar- 

mija pasidavė turkams prie Kut- 
el-Amara. j turkų rankas pakliu- 
vo ne tik apie 10.000 Anglijos ir 
Indijos kareivių, bet taipgi ir 
penki milijonai doliarių auksu, 
kuris turkus nudžiugins, turbut, 
daugiau negu belaisviai, nes Tur- 
kija visuomet sirgo pinigine 
džiova. 

Laidotuvių Pinigai—Karei. 
Vokietijos laikraščiai garsina 

sekančią istorijėlę: 
"Laike paskutinės paskolos, 

kurią V okietija užtraukė pas sa- 
vo gyventojus karės tolimesniam 
vedimui, viena mergaitė atnešė 
mokyklon ir padavė mokytojui 
ioo markių (Valdžia rinko pini- 
gus ir per mokytojus). Moky- 
tojas, žinodamas, kad mergaitė 
yra duktė biednos našlės, paklau- 
sė. iš kur ji tą ioo markių (50 
ruh.) ėmė. Mergaitė atsakė: 

"Mano mama siunčia šituos 
pinigus paskolai. Ji surinko tiek 
savo palaidojimui, 1 et kadangi 
dabar pinigai yra reikalingi tė- 
vynei. tai ji siunčia juos." 

Be abejonės, tai yra puikus pa- 
vyzdys prakilnaus patriotizmo,— 
jeigu tik pasakėlė yra teisinga. 

AIRIŲ SUKILIMAS 
SURENGTAS VOKIETIJOJ. 

Garsusis airiu maištuolių va- 
das Sir Roger Casement nepa- 
vykusį airiu sukilimą surengė 
\ okietijoj. Nors jis yra protes- 
tonas iš Ulstero apskričio, ku- 
ris pritaria Anglijos politikai ai- 
riu reikale, bet prisidėjo prie 
tautininkų, reikalaujančių savi- 
valdos airiams. Tautinio agrta- 
vimo reikalais 1914 m. jis atvy- 
ko j Suv. Valstijas. Karės pra- 
džioje, būdamas Chicagojc, jis 
parodė didelę užuojautą vokie- 
čiams ir geHė, kad Anglija veng- 
tų šitos karės. Kuomet Anglija 
apskelbė karę Vokietijai, jo už- 
uojautos apsireiškė veiksmu. 

Vokietija, jieškodama sau pri- 
tarėjų tarpe airių, pakvietė jį pas 
save. Jo titulas, oficialė karjera, 
kurią jis padarė, būdamas Ang- 
lijos konsuliu ir jo menamoji įta- 
ka j savo tautiečius, padarė jį 
vertingu įrankiu vokiečiams sa- 

vo tikslą išpildyti. Sir Roger 
paklausė ir nuvyko Berlinan. Iš- 
pradžių jis paprašyta patarnau- 
ti misijonierystės darbu. Airiai 
oelaisviai, kurių buvo 2,000. iš 
visos Vokietijos buvo sutrauka 
vienon vieton. Jiems pradėta 
Juoti daugiaus ir geresnis val- 
ais ir pradėta švelniau su jais 
apsieiti. Kuomet buvo manyta, 
kad airiai belaisviai yra jau pri- 
rengti, Sir Roger Casement atė- 
jo jiems 'kalbą pasakyti. Toje 
kalboje jis pasakė, kad Vokieti- 
ja yra tikra airių draugė, kad ji 
niekuomet su airiais nesielgs 
taip, kaip ji pasielgė su belgais ir 
<ad vokiečiai duotų airiams savi- 
valdą ir padėtų jų senus tironus, 
anglus apveikti. Bet jie turi 
prisirašyti prie Vokiečių Airių 
Brigados ir eiti mušti savo bu- 
vusius draugus, kurie 'kovoja su 

vokiečiais Flandrijoj. Už tą jie 
[jausią, jis sakė, po $50- Kaip 
:ia jiems pavyks anglus sumuš- 
ti, tąsyk jie' eisią A ir ją išliuo- 
5UOti. 

Airiai belaisviai, ramiai jo iš- 
dausę, airišku karštumu ant jo 
parugojo ir išsiskirstė, už ką su 

jais buvo vėl apsieinama taip- 
pat. ar dar aršiatis, kaip iš* 
pradžių. 

liet Sir Roger Casementui pa- 
pyko gauti nj.10 vokiečių ginklų 

šovinių Airijos sukilėliams ir 

aivą jiems ten nugabenti, tik, ne- 

aimė, laivas tapo paskandintas, 
)ats Sir Roger suimtas ir tokiu 
judu revoliucijos liepsna užsi- 
plieskė j)irma laiko. 



Paraše JURGIS SAVICKIS. 

LIETUVIAI PABĖGĖLIAI 
RUSIJOJE. 

(Tąsa iš pereito numerio). 

Vaiku prižiūrėjimas. 
Kaip jau matėm, pabėgėlių vaikai augdami ne- 

tikusiose sąlygose, dažniausia likdavo be priežiūros 
ir gūžinėdavo po gatve-, ingaudami blogų pavyzdžių 
ir elgimosi. Antra vertus, motinos apsikrovusios vai- 
kais, negalėdavo atsakančiai juos prižiūrėti, nei dorai 
savo darbo dirbti. 

Draugijos skyrių ir įgaliotinių kuoplačiausia pra- 
dedama steigti vaikų prieglaudos ir mokyklos, kurių, 
sulyg nevisai pilnai suteiktų žinių, yra jau 60. 

Visi vaikai, gyvenantieji prieglaudose, yra už 
laikomi švariai, aprėdomi, dažniausia vienodai, ir pri- 
žiūrimi auklių ir užveizdėtojų. Centro skiriama vai- 
kui įrengti 12 rubl., užlaikyti—12-15 rublių kas mėnuo. 
Amžius vaikų prieglaudose j vairus,—nuo 5 iki 14 
metų. Su mažesniaisiais, dar negalinčiais mokykios 
lankyti, žaidžiama, lavinama, po truputį mokoma. Vi- 
si suaugę prieglaudos vaikai eina mokytis,—dažniau- 
sia prie prieglaudos esančion mokyklon. Mokyklą 
lanko ir negyvenantieji prieglaudoje vaikai. Mokyklų 
kaip jau pažymėta, bendrabučių mokyklų Komitetas 
iki šiam laikui jsteigė 60. Jas lanko 4,345 vaikai; 
prieglaudose gyvena 3,610 vaikų.*) 

Užėjo šalčiai. Toli-gražu nevisi pabėgėliai buvo 
išsivežę r ubų. Avalinė nusidėvėjo. O čia vėl bran- 
gumas. Sukrusta rupinties, idant ingijus rubus ir 
visus aprčdžius. N'edaug turbut teatsiras iš tarpo 
pabėgėlių, kuriam kas nors "plyštų-lužtų" ir avali- 
nės, ar rubų nereikėtų intaisyti. Xe vieną šimtą tūk- 
stančių komitetas paklojo tam reikalui. Apie tai 
smulkiau galima bus vėliau patirti Komiteto skaitli- 
nėse, mano gi tikslo buta kitokio: ne tiek L. Drau- 
gijos apyskaitą, kiek pabėgėlių gyvenimo bendrą ap- 
žvalgą papiešti. 

Dirbtuvių steigimas. 
Kad sudorojus pabėgėlių gyvenimą, atsirado 

versmė darbų. Kaip jau matėm, reikėjo bendrabučius 
remontuoti f taisyti j ; įgytuose bendrabučiuose reikė- 
davo intaisyti visus baldus, virtuvėse—virtuvių pada- 
rinę ir smulkmenas; virti pietus. Prieglaudose visus 
vaikus aprengti—nuo marškinių iki sermėgaitės. Ap- 
lopyt, apskalbt. Suaugusiems pabėgėliams pagaminti 
rubų ir avalinės, [r kitkas. Visam tam pačių pa- 
bėgėlių spėkos sunaudojamos. Vieton mokėjus pra- 
šaliečiams, pinigas patenka saviems. Bet to negana. 
Visur atsirado įvairių-įvairiausių amato dirbtuvių ir( 
mokyklų. Kiekvienam lietuviu apgyventame oazise*) 
rasi bent kelias tokiu dirbtuvių. Štai kokių dirbtuvių 
dažniausia esama: s įi vyk los, dailydžių, kurpių dirb- 
tuvės,*) duonos kepyklos, skalbyklos, šaltkalvių, kny- 
grišių, pinimo dirbtuvės—mokyklos. Netik patįs: sa- 
ve aprūpina, bet daugelį daiktų produkuoja parda- 
vimui. Tokiu budu suteikiama paspirtis kitiems pa- 
bėgėliams, o jaunuomenė turi progą daug prasi- 
šviesti ir amatų pramokti. Savo dirbtuvėmis ypa- 
tingai pasižimėjo Jaroslavlio, Nižni-Novgorodo, Ri- 
binsko ir kitos musų naujokynės. 

Daugely] vietų taipojau yra įsteigta, ar ban- 
doma steigti, kooperacijos krautuvės, ligoninės, 
Froebelio mokyklos, specialiai kursai etc. 

Regis, šiuom ir galėsim užbaigti pabėgėlių ko- 
lionijų trumpą apžvalgą,—jei bent dar pridėjus, 
kad šventėms daugelyj vietų buvo taisomi vaidini- 
mai, koncertai ir vaikams eglelės, kas svetimtau- 
čiams-rusams buvo ir ėsti didelė naujiena. 

Dabar pravartu pažvelgti, kas ir kaip dirbama 
paties Centralio Komiteto. 

Ką veikia Centralis Komitetas, 
Apart viso administratyvinio darbo, su kurine 

mes išdalies jau esam apsipažinę, Centralio Komi- 
teto veikimas apsireiškia dar keliose sekcijose (sky 
riuose), biuruose ir kit«me kame. 

Seniausia įsikurusi, tai "Sekcija lietuviams 
belaisviams globoti." Pirmininkauja joje Juozas 
Kubilius. Sekcijoj daugiausia veikia Petrograde 
besimokinanti jaunuomenė, ypatingai panaitės. 
Paskutiniu žymėtinu jos darbu buvo siuntimas lie- 
tuviams belaisviams dovanų Kalėdų šventėms. 
Centralio Komiteto tam reikalui buvo paskirta 
2,500 rub., už kuriuos sutaisyta visai gražios in- 
talpos 1,000 pokų. Daugelis Petrogrado firmų par- 
duoda šitai sekcijai savo prekes, gerai nuleidžiant 
nuo tikrųjų kainų; daug buvo taipojau suaukauta. 
Sekcija visokeropiausiu budu ir visą laiką rūpinasi ir 
šelpia lietuvius belaisvius. 

\ors ir gražaus jau yra laiko, kaip buvo pa- 
rašytas sekcijos pirmas atsišaukimas, bet jis nėra 
ir dabar posenėjęs. Tat dedu jį čionai: 

..."Reikia atsiminti, kad mūsų brolių, ne- 
laisvėn patekusių, yra nemaža. Gal nevienas 
iš jų visų užmirštas ir labai kenčia didelį var- 
gą. Kokia jiems bus paguoda, jei apturės iš 
savųjų nors kokią dovanėlę! Bent žinos, kad 
jie nėra visai užmiršti. Todėl karštai kvie- 
čiame mūsų visuomenę atsiliepti j šį reikalą: 
aukoti lietuviams belaisviams kas ką išgali. 
Sekcijai žinoma, kJp tos dovanos lietuviams 
belaisviams įteikti. 

Taippat Sekcija labai visų prašo pranešti 
jai, kas žino, lietuvių belaisvių adresus."... 
Paskutinis paragininimas yra ytin svarbus, nes 

tik surinkus pilnas žinias apie lietuvius belaisvius, 
Vokietijoje ir Austrijoje gyvenančius, Sekcijos 
darbas bus tikslesnis, produktyviškesnis. 

"Dvasios reikalų sekcija." Jos pirmininku yra 
St. Šilingas. Sekcijos reikalų vedėjas—dailinin- 
kas Adomas Varnas. 

*) Reikia pažymėti, kad Kontingentas besimokinan- 
čių vaiki; ir gyvenančių prieglaudose yra kur kas di- 
desnis. Mokyklos prieglaudos daugelyj vietų steigiamos, o kitur jau įsteigtos, bet vaikų skaičius komitetui dar 
nepraneStaa. 

•> Oazis—"tyru sala": dideliuose tyruose (pusty- nėsel yra vietų, kur auga medžiai, žole. yra vanduo, t'ia nuvargusia keleivis atranda sau pasilsi. 
••) Minske, kuriame gyvena apie 4,000 lietuvių pa- bėgėlių ypatingai apsireiškė darbo "speciališkumas". čia dirbama tikros kurpės, su mediniais padais. Kadangi oda batama nepaprastai brangi, kurpiu begalo daug laoardnmlamn 

Prieš įsisteigsiant Sekciją, jau daug kas buvo 
Komiteto padirbta. Pradėjus visur steigti lietu- 
viškas mokyklas pabėgėliams, iškarto puolė min- 
tin, kad beveik neturima lietuvišku knygų ir ypa- 
tingai rankvedžiu. Iš Lietuvos nedaug teišvežta. 
O reikalas perdaug didelis, kad ilgai apie ji galvo- 
jus,—knygos ir rankvedžiai tur buti. Visur, kur 
tik žinoma buvo lietuvišku knygų gausiant, Centr. 
Komiteto buvo pasiusti žmonės, idant tas knygas 
supirktu. Rygoje ir nuo kitų iš Lietuvos prasiša- 
linusių knygyninkų, buvo supirkta už 9.000 rublių 
knygų. Iš nupirktų knygų tapo sudaryta 40 ma- 

.žesnių-didesnių knygynėlių, kurie ir buvo siunčia- 
mi j naujokynes, atsižvelgiant į kiekvienos naujo- 
kynės ypatingumą ir didumą. 

Nuo mokytojų ir įgaliotinių pradėjo plaukti, 
[nesiliauja ir dabar plaukę j, reikalavimai: "kny- 
gų, rankvedžiu, elementorių." Juos aprūpinama 
kaip galima, vienok iš pat pradžios nujaučiama 
buvo, kad neilgam teužteks supirktų knygų. 

Versmės išseko. Knygų nebesama. 
Daug anksčiau Komiteto pradėta rupinties, 

kaip pagaminus gerus lietuviškus vidurinėms ir 
liaudies mokykloms vadovėlius. Turima vidurinių 
mokyklų Voroneže, Tambovė, Petrograde. Jeigu 
butų lietuvių kalba rankvedžiu, butų galima visų 
dalykų mokyt lietuviškai... 

Šitie pirmutiniai Komiteto žingsniai ir suma- 

nymai praskynė taką Sekcijos darbui. 
Antras dalykas, kuris buvo Komiteto pradėtas, 

o Sekcijos toliau tebevaromas,—tai steigimas prie 
Centro fundamentalio knygyno. 

Du faktorių [veiksniu] paskatino įvykdinti tą 
sumanymą.—retrograde gyvenama šiuo metu 15,- 
000 lietuviu pabėgėlių. Nuo seniaus čia gyvena 
lietuvių—tikrai nepasakysiu—dėk tiek pat, jei ne 

daugiau, šviesuomenės irgi skaitlingos buta. Vie- 
nok, [kaip ti.s nejstabu], iki šiol Petrograde ne- 

buvo jokio dilesnio viešo knygyno. 
Tat kad patenkinti šiems visiems Petrograde gy- 

venantiems lietuviams neatbutiniausj jų dvasios 
reikalą ir steigiamas šis knygynas. 

Antra priežastis knygyno steigimo štai kokia: 
Centralis Komitetas iš visur daug gauna laiš- 

kų, kuriuose prašoma šiokio, ar tokio turinio kny- 
gos, pastudijuoti, pasiteirauti. Prašo ir mokslinin- 
kai bei literatai, prašo ir politikai šios dienos pai- 
numus berišą. 

Kiekvienam reikia. Be to jo darbas kliudo- 
mas sustosiąs, negalimas. 

Iš visų supirktų knygų atskirta po 1-3. Tuo- 
mi jau ir padėta pradžia viršminėtam knygynui. 

Toliau knygynas tegalės augti vien iš aukuo- 
jamų knygų, bei naujai Rusijoje pasirodžiusių. 

Bet koks trukumas, kokių spragų esama! 
Kartais pačios paprasčiausios, pačios reikalingiau- 
sios knygos nėra. 

Iš Petrogrado studentų Draugijos ir Maskvos 
studentų "Leidimo Komisijos" nupirkta tų, dviejų 
korporacijų pagamintų kalendorių po 500c uuo kiek- 
vienos, išviso 10,000 egz. 

Šis viskas, kaip paprastai, pabėgėliams daž- 
niausia teikiama dykai. 

"Liet. Balso" iki gruodžio 15 d. 1915 m. (se- 
no st.) išdalinta 100,000 egz. "Rygos Garsas" pre- 
numeruojamas ir pabėgėliams dalinamas; "Jaun. 
Lietuva" tuo metu dar nebuvo pasirodžiusi. 

Sekcijai susitvėrus, pirmon galvon stvertasi 
reikalingiausius vadovėlius bei knygas gaminti, 
spausdinti. 

Spausdinamas Kl. Skabeikos "Mažas Elemen- 
torius"—15,000 egz. Elementoriui piešiniai yra 
gaminami musų dailininkų. 

Dabar ūkininko vaikas neverčiamas tikės dar- 
bo dirbti. Tur gražaus laiko—gali pasimokinti. 
Reikia jj lavinti, auklėti. Vaikų literatūros stoka 
dar daugiau dabar atjaučiama. 

Nutarta leisti periodiniai leidiniai—atskirto- 
mis dabiomis knygaitėmis, taipgi musų dailininkų 
iliustruotas lietuvių pasakas. Vienos gražiausiųjų 
savo turiniu ir kalba pasakos parinktos ir padaly- 
tos tarp musų dailininkų. Kol kas pasakas apsi- 
ėmė iliustruoti, kiekvieną leidinį atskyrium, Var- 
nas, Rymša, Zikaras, Alaunia (Galaunia) ir Savič- 
ius. 

Gaminama moksliško turinio vaikams skaityt 
knyga, o taipojau musų vienos jaunos rašytojos 
vaikams originalių apysakų rinkinys. 

Seniau Komiteto užbriežtoji vadovėlių rašymo 
programa Sekcijos tebegvildenama ir vykdoma. 

Reikalingiausiais vadovėliais pripažinta šitie: 
Fizika, Aritmetika, Visuotina Istorija, Lietuvių 
literatūros istorija, Lietuvių Istorija, Higijena, 
Gamtos mokslo rankvedžiai, Algebra, Geometrija, 
Geografija, Lietuvių kalbos gramatika, Skaitymo 
knyga (Chrestomatija) u* Filozofijos propendenti- 
ka. 

Visų kviečiama dėties. 
Vadovėliai gal but originaliai ir verstini. 
Užmokestis už originalio vadovėlio lakštą 

spauz-dint%—60 rublių; versto—40 rub; mokama 
'bus knygai atspausdinus. 

Ypatingai tobulas vadovėlis gal but apmoka- 
mas ir virš tos kainos. 

Jei imasi kas darbo, Sekcijos prašoma būtinai 
pranešti, kas ir ko imasi, kad paskelbus laikrašty- 
je ("Lietuvių Balse"). 

Kol kas gamina: K. Buga—Lietuvių grama- 
tiką, St. Šalkauskis—Filosofijos propedentiką. kun. 
Tumas—Zooliogiją (iš gamtos mokslų), Ant. Čer- 
keliunas—gimnazijos geometriją, Kaz. Sakevičius 
—artimetiką ir uždavinyną pradedamą jai moky- 
klai. 

Vienos rūšies gal but atspausdinti ir keli ge- 
rai parašyti vadovėliai. Netikę bus gražinami, už 
juos nieko nebus mokama. 

Vadovėlių vertę spręs pedagogų-ekspertų 
kuopa. 

Kalbą prižiūrėti bei rašantiems padėti (juk 
prieis daug naujos terminalogijos tverti) prie Sek- 
cijos nuolat darbuosis kalbininkų kuopa, suside- 
danti iš šių narių: Buga, Noreika ir Masiulis. 

(Toliaus bus). 

NEREGIŲ G|ELIEJIMAS. 
H. nTri 

Tautinis kongresas neregiams, 
kuris pereitu metu pabaigoje bu- 
vo laikytas San Pranciškoje, 
tarp kitu dalyku priėmė vienodą 
raidžių sistemą. Komisija, snsi-i 
dedanti, daugiaašiai^ iš neregiu, 
per dešimti metų buvo užimta 
darbu surauksimo geriausių 
ypatybių, raminimui penkialiose 
lig šiol vartojamose raidėse. 
Užbaigimas šito darbo ir galu- 
tinis priėmimas naujos sistemas, 
bus didele naujiena 60,000 nere- 

gių Su v. Valstijose. 
Jokia didžiojo Kongreso kny- 

gyno dalis \Yashingtone nėra 
padariusi gero daugiaus kaip ta, 
kuri yra paskirta neregių reika- 
lams. Prie ponios Gertrūdos 
Ryder administracijos ji yra per- 
organizuota ir žymiai padidinta. 

Knygos neregiams tris, keturis 
kartus didesnės už paprastąsias 
knygas. Šitos didžiulės knygos 
yra persiunčiamos Suv. Valstijų 
krasa nemokamai, kad kiekvie- 
nas neregys esantis Suv. Valsti- 
jose galėtų ją gauti ir pasiskaity- 
ti. Didžiojo knygyno turtai ne- 

regiams yra prieinami tolimiau- 
siose vietose, taip kaip ir kad 
\\ aslungtone gyvenant. Drau- 
ge su pasiunčiama knyga yra įde- 
dama rašteliai, kuriuose išreikšta 
asmeninė rūpestis ir užuojauta 
ir jie yra dideliu pasigėrėjimu 
juos gaunantiems. 

Poni Ryder, kurią neregiai va- 
dina "Knygyno Poni," yra gerai 
apsipažinusi su atskirais atsitiki- 
mais visoj šalyj ir ji duoda ne- 

regiams patarimus ir neretai pa- 
galbą už paprastojo įstaigos dar- 
bo ribų. Y ienas jos ypatingų 
rūpesčių dabartiniu laiku yia 
jaunas žmogus pasmerktas vi- 
sam amžiui \Vyomingo kalėjime. 

Jis yra apšviestas žmogus, gerai 
kalbąs aštuoniomis kalbomis. 
Būdamas Kolegijoje, pirmais me- 
tais jis buvo vienu geriausių kle- 
soje mokinių. Kitais metais jis 
pradėjo pasilikti užpakalyj. Jo 
dėdė, kuris jį leido į mokslus, 
ėmė jį skaudžiai barti už apsi- 
leidimą. Iš to kilo tarp jų bar- 
nis, vaikinas įsikarščiavo, paėmė 
pagalį ir rėžė savo dedei. 

Smūgis buvo smarkesnis, ne- 

gu jis norėjo suduoti ir jo ge- 
radėjas likosi užmuštas. Netru- 
kus po to, kaip jj pasodino j ka- 
lėjimą, jis apjako. Kalėjimo gy- 
dytojai pripažino, kad tas apjaki- 
mas vystėsi per kelis mėnesius 
ir kad liga, kuri apjakimą pa- 
gimdė buvo priežastimi jo atsili- 
kimo moksle ir jo arzumo, del 
kurio tas nelaimingas barnis įvy- 
ko. 

Jis ilgius metus buvo pavyzdin- 
gu kaliniu. Jam senai butų bu- 
vę dovanota, jei ne tas, kad nėra 
kam jo priglausti ir nėra surasta 
jam užsiėmimas, iš kurio jis su 
savo gabumais galėtų sau gyve- 
nimą pasidaryti. Knygyno poni 
perstatė jo padėjimą kongresinin- 
kams, senatoriams ir kitiems vi- 
suomenės veikėjams. Ilgainiui 
bus rasta jam kur vieta. Tuo 
tarpu jis išmoko skaityti nere- 

gines raides ir skaito knygas jam 
prisiunčiamas iš Kongreso kny- 
gyno. 

Gerai ištyrusi darbą, daromą 
neregiams vadovaujamose įstai- 
gose Europoje, p. Ryder pereitą 
vasarą buvo nukakus į Japoniją 
ir ištyrė įvairias metodas vartoja- 
mas ten. Prie senosios šeimy- 
niškos valdžios formos, kuri bu- 
vo Japonijoje ilgus šimtmečius, 
visokis braukymo užsiėmimas bu- 
vo paliktas vieniems neregiams. 
Bet paskutiniu laiku šiton pro- 
fesijon įsiveržė su akimis žmonės 
ir atlyginiman neregiams moky- 
klose neregiai mokšlei-.iai yra 
mokinami operacijoj, kuri ilgus 
šimtnlečius Japoiiijoje buvo lai- 
koma stebuklingu daiktu nuo 

skausmų ramatOse. Neuralgijoje, 
ar kitose kančiose, paeinančiose 
nuo susirgusių. a!i- suerzintų ner- 

vų. *•' 

Šita operacija yrh' vadinama 
bari arba aitrus kirtimas ir yra 
padaroma sidabriniu instrumen- 
tu plauko plonumoj Operaciją 
darantis pirma skaudamą vietą 
tolai brauko, kol paviršis kaipir 
nutirpsta, o paskui pradeda ada- 
tą kišti. Jis smeigia ją paleng- 
va į mėsas kol pasiekia ir per- 
duria ligūstąjį nervą. Skausmas 
pereina kaip bematai. Kadangi 
adata yra liauna ir neregys ope- 
ratorius buklus, tai šita operaci- 
ja yra padaroma be mažiausio 
skausmo sergančiam. Mokiniai 

mokykloje jgyja buklumą. prak- 
tikuodami ant vienas kito ir ant 
beturčiu ligonių, kurie ateina gy- 
dytis nemokamai, kaip ir Ame- 
rikos klinikose. 

Didelė geriausios pasaulio li- 
teratūros dalis dabar yra spaus- 
dinama raidėmis skaitymui ne- 

regiams galais pirštu. Kongre- 
sas kas metas duoda pašeipos 
$10,000 Amerikos neregiams kny- 
gų leidimo firmai St. Lotiise su 

ta išlyga, kad tam tikras jo>ios 
leidinių nuošimtis butų išdalina- 
mas dykai tarp šitos šalies nere- 

gi". 
Išsilavinęs neregys skaitytojas 

gali su galais pirštų skaityti sa- 

vo knygas taip greitai kaip ir 
paprastas su akimis žmogus pa- 
prastą raštą, bet jis negali ilgai 
tokiu greitumu skaityti. Tas 
yra dclto, kad jautrus pirštų 
galų nervai greičiau pavargsta 
negu akjs. Seni žmonės skaity- 
dami retai kada vartoja daugiau 
kaip vieną pirštą. Neregiai ko- 
legijos moksleiviai paprastai gali 
skaityti dviem, ar daugiaus pirš- 
tų abiejų rankų. 

Kiek neregiai perskaito, tai tas 

priklauso nuo žmogaus ir pade- 
damo skaitymui laiko. Vieni 
tris apydiktes knygas perskaito 
per savaitę, kitiems vienos už- 

tenka keliems mėnesiams. 
Knygynas neregiams ne tik 

knygas išsiuntinėja, bet taipgi 
gelbsti nelaimingiems, priim- 
damas visokius ranku darbus jų 
padarytus. Jų darbo pavyzdžiai 
yra gražiai išdedami ir tokiu bu- 
du gaunama daug užsisakymų 
nuo didelio skaičiaus svečių, ku- 
rie tolydžio knygyną aplanko. 
Čia yra išdėta adiniai, nėriniai, 
mezginiai, ranka austi kilimai, 
šluotelės, šepečiai, spaudiniai ir 
daugybė neregių išrastų, ar iš- 
rašytų naujybių. Kiekvieno 
daikto gerumas yia vertas už jį 
prašomos kainos, neskaitant to 

užganėdinimo, kurį daugumas 
jaučiasi padaręs gerą. 

Daugumas nelaimingų žmonių, 
kurie neteko akių Europos kure-j 
je, dabar yra prižiūrimi Neregių 
Kareivių ir Jūreivių Ligoninėje ^ Londone. Šitą įstaigą suorga-į 
nizavo ir daugiausiai palaiko tur-. 

tingas neregys C. Artluir Pier-! 
son, kuris nuo senai deda pas-, 
tangas mokinimui neregių patys 
save užlaikyti. Neregiai karei-Į 
viai ligoninėje yra nemokamai Į 
mokinami skaityti ir kokio nors', 
amato, ar užsiėmimo. Visi in- 
struktoriai yra neregiai, mokina- 
ma gi šitų užsiėmimų: dailidys- 
tės, kurpiu taisymo, rągažių ir 

gurbų pynimo, braukymo, ma- 

šinėlė rašyti, telefonų operuoti ir 
darbo lauke ant 15 akrų farmos, 
kuri yra šale. Prie darbų moki- 
namų lauke priklauso daržinin- 
kystė ir vištų auginimas. 

Tokia pat įstaiga tapo atidary- 
ta Paryžiuje. Vokiečių valdžia 
pasirūpino, kad Vokietijos ne- 

regiai kareiviai galėtų lankyti 
braukymo mokyklas nemokamai, 
o švietimo ministeris formuluo- 
ja pienus tukstančiui kareivių, 
neturinčių kaip gyventi. 

Fr. J. Haskin. 

TELEGRAFO OPERATO- 
RIUR IŠEINA IŠ MADOS. 

Žurnalai pašvęstieji mokslui 
dabar atsidžiaugti negali vėliau- 
siu pagerinimu telegramų per- 
siuntimo ir sako, kad telegrafo 
operatoriaus, kaipo darbininko, 
dienos jau suskaitytos. 

Jie sako, kad telegrafiniuose 
susinėsimuose pasiekta nepapras- 
tas spartumas, išradus naują per- 
siuntimo ir priėmimo mechaniz- 
mų, kuris greitai taisoma visuose 
didesniuose šalies miestuose. 

Šitas naujas mechanizmas yra 
labai palanki spaudomoji sistema, 
kuri žymiai padidina dabartinio 
telegrafo perduodamąsias ypaty- 
bes. Nors patsai aparatas yra 
painus, bet jo operavimas esąs 
toks lengvas, kad jis padaris ne- 

reikalingu samdymą telegraiinin- 
kų ir suprastinsiąs telegramų 
priėmimo ir persiuntimo darbą 
iki paprastojo mašina rašymo 
darbo. Viename gale vienas ma- 

šinėle rašis. kitame gale ant po- 
pieros ritulio .raidėmis žodžiai j 
gražiai atsispaus ir reikės tik' 
nuplėšti ir j konvertą Įdėti. 

Tokiu budu mergina, visai ne- 

apsipažinusi su Morse's rašvm-j budžiu ir telegrafinio aparato 
vartojimu, bet mokanti mašinėlėj 
rašyti, taippat galės telegramą pa- 

siųsti iš Xe\v Vorlto Chicagoa, ar 

kur kitur, kaip ir geriausias tele- 
grafinis operatorius. 

Telegrafo operatoriams tas yra 
svarbu, nes nežiūrint to, kad lig- 
.:iol šita išlavintų darbininkų, ru- 

ši:; buvo labai reikalaujama ir ji 
gal C-j) palaikyti šiek tiek augš- 
tesnę algų skalę negu neišlavin- 
tieji darbininkai, dabar jie bus 
be jokios svarbos. Jie turės sto- 
ti greta su neišlavintais darbi- 
ninkais ir kur kitur sau darbo 
jieškotis. 

# j 1 a i p mes matėme praeiviais 
pranykimo liejikų, stiklapučių, 
raidrinkių. gelžkelių mašinistų ir 
iki tūlam laipsniui katilių ir va- 

gonų dirbėjų, stenografų, kurie 
pamažu užleidžia vietą diktagra- 
fui, ir aibes kitų. 

Didži-ojo plėtojimosi laikais,1 
statymo, vedimo; užėjus "karės 
užsisakymams," didelio spaudi- 
mo niekur nesimato, bet algos 
išlavintuose amatuose visur puo- 
la žemyn. Nauji reikalavimai 
pagamina naujus amatus—laiki- 
nus—bruzdumo metui, bet reak- 
cija būtinai turi ateiti. 

Telegrafų bendrovės dabar 
laukia, kad jos galės operatoriams I 
algas numušinėti; tiesa, spaud- 
rašės reikalaus gauti mažne tiek 
pat, kaip ir senieji operatoriai, 
kadangi jie buvo labai blogai ap- 
mokami, bet svarbum dalyku 
yra greitas persiuntimas ir dide- 
lė apštis apyvartos, kuri seksis 
padaryti per visą liniją, vaito- 

jant šitą išradimą. 
Dabar vidutiniškai persiunčia- 

ma 45 žodžiai per minutą. Prie 

naujosios sistemos galima bus 
persiųsti viena viela 180 žodžių 
į minutą kiekvienon pusėn, taigi 
viso 360 žodžių. 

"GARY" MOKYKLŲ 
PLENAS. 

i Liaudies švietimo dirvoje atne- 
1 rikiečiai dabar labai pradėjo jdo- 
I mauti taip vadinama Gary mo- 

kyklos sistema, kuri ypatingai 
atsižymi tuomi, kad vienas mo- 

kyklos namas yra panaudojama 
dvejiems vaikams ir tuomi žy- 

1 miai sumažinama mokyklų už- 

laikymo lėšos. New Vorko 
miestas subruzdo steigti mokyk- 
las sulig šito pieno ir tikisi, 
kad tuomi miestas galės kas me- 
tas užvaduoti $4,000,000. 

Š 'ietime amerikiečiai, visų pir- 
miausiai, yra be pažangos, bet 
jei jiems atsitinka proga pinigus 
užvaduoti, tai jie tuojaus pra- 
deda įdomauti. EI Paso pripa- 
žino jį praktingiausiu budu iš- 
rišimui klausimo mokyklų sto- 
kos, padidėjus mokinių skaičiui 
del priverstinio mokyklų lanky- 
mo įstatymo Texase. Nevvark, 
Bufčalo, Rochester ir Schenec- 
tady bent po vieną mokyklą turi 
sulig šilo pieno, o daugelis ki- 
tų miestų arba svarsto šitą pie- 
ną, arba išmėgina jj. 

Gary pienas yra tame, kad pra- 
šalinus gaišinimą laiko, išnau- 
dojus įstaigą ir pritaikius moki- 
nimo kursą prie kiekvieno vai- 
ko. Ikišiolei "individinis moki- 
nimas"' buvo vienu didžiausių 
pasigyrimų privatinėms mokyk- 
loms, kur mokinių buvo maža, 
o mokytojų daug. Gary pienas 
neduoda individinio mokinimo 
šitoj prasmėj, bet jo programas 
taip yra pritaikomas prie vaiko 
gabumų ir ypatybių, kaip gerai 
padaryta mašina prie savo me- 

džiagos. 
Prie Gary'nio pieno tam tik- 

ras kambarys patarnauja dvi- 
gubai tokiam skaičiui mokiniu, 
kiek yra sėdynių. Kol vieni vai- 
kai jas užima, kiti naudojasi 
žaidykla, gimnastika, auditorija, 
dirbtuve ir laboratorija. Visos 
šitos patogybės, tinkamai pa- 
naudotos. atsieina pagalviui ma- 

žiau, negu paprastuoju mokyk- 
lose vartojamu pienu. San Fran- 
ciskoje Gar/nis—Froebelio mo- 

kyklos modelis buvo vienu įdo- 
miausių švietimo parodinių. Ja- 
me buvo idealiai aptarnavimai 
2000 mokinių, einančių nuo kin- 
dergarteno metų iki augštesnes 
mokyklos metų. I'uvo 2 kinder- 
gartenai. 24 klesaruimiai, 5 la- 
boratorijos. 8 meistrinės, 3 mu- 

zikos bei išraiškos studijinės, 
auditorija, 2 gimnastinės ir 2 

plaukvklos. 
(žaryje mokyklos namas stovi 

miestui priklausančiame 10 akrų 
parke ir vejutės. krūmai ir du 
mokyklos daržai po akni žemės 
kiekvienas yra prižiūrimi meki- 

nių bei botanikos, žemdirbystės 
ir kitų šitoms artimų šakų in- 
struktorių. 

Kasdieninis šitos naujausios 
Amerikos mokyklų programas 
tęsiasi nuo 8:30 vai. ryto iki 5 vai. vakare ir šitas laikas yra 
lygiai padalintas tarp "X" mo- 
kyklos vaiki] ir "Y" mokyklos 
vaikų. Kiekvienas mokinys tu- 
ri apie 220 minučių akademinio 
darbo; 80 minučių pramoninio 
ir mokslinio darbo; 40 minučių 
auditorijoj ir 40 minučių žaidi- 
mo gimnastinėj ir žaidykloj. 

Tas, vienok, yra tik norma- 
liam, vidutiniškam vaikui. Kiek- 
vienas mokinys yra išstudijuoja- 
mas ir jam duodama dirbti, ar 
žaisti pagal jo indi vidinį reikalą. 
Jei tėvai nori turėti savo vaikus 
namie, kad doros pamokinus, ar- 
ba pasiuntus juos j bažnyčią, 
tai jie gali tą padaryti. Taip- 
pat, jei motina laiko valgyklą 
ir nori, kad jos mergaitė padėtų 
jai pietus paduoti, tai tokia mer- 

gaitė iš mokyklos yra atleidžia- 
ma ir šitas darbas namie yra 
paskaitoma dalimi pramonės 
kurso. 

Dirbtuvės darbas ir mechani- 
nis darbas yra svarbiąja (Jary 
pieno dalimi. Šitų šakų instruk- 
toriai yra išlavintais darbinin- 
kais ir jie gauna paprastą unijos 
mokestį. Jie mokina vaikus dai- 
lidystės, švinininkystės, malia\o- 
jimo, metalinio darbo, raidrinky* 
stės ir elektrvbės, aptaisant mo- 

kyklą ir atliekant reikalingą kas- 
dieninį darbą. 

Vaikas buku protu ir vaikas 
dideliu protu buvo dviem dide- 
liais klausimais viešosioms mo- 

kykloms. Vidutiniam vaikui jų 
programas tinka gana gerai, bet 
nepaimusis negali paspėti, o pai- 
musis neturi ką veikti. Garynis 
pienas šitą išriša lengvai. Silp- 
nasis vaikas didesnę savo laiko 
dalį gali praleisti rūpestingai 
prižiūrimose žaismėse, kol jis 
gana sustiprės, kad galėtų mo- 

kintis, o kuriam nesiseka išmok- 
ti, yra duodama laiko tiek. kiek 
jam reikia. Perkėlimas daroma 
pagal dalykus, o ne pagal laips- 
nius. Tokiu bud u gabesnis mo- 

kinys gali lenkti kitus, kiek tik 
jis pajiega. 

Kita Gary pieno ypatybe yra 
tas, kad vaikams leidžiama mo- 

kinti vieni kitus. Jaunieji peda- 
gogai išleidžiama pagal jtijų su- 

gebumą. Noras pranešti kitus, , 

žinoma, yra dideliu paskatinimu 
tame. Sulig šitos pieno dalies 
yra daug ginčijamasi, pedagogų 
nuomonės skiriasi sulig josios 
vertės, bet ji, kol kas, buvo pasek- 
minga. 

Gary pienas yra grynai ame- 

rikinis. Jj išdirbo William R. 
Wirt, jaunas mokytojas, kuris 
mokino viešose Gary miesto mo- 

kyklose, Ind. 

GYVOJI LIAMPA. ■> 

Kaip degančiu anglių tik men- 
ka dalis šildo kambarį, taipjau 
ir liampose tik dalis spindulių 
akims šviesą suteikia; didesnė 
dalis spindulių duoda šilumą, 
bet ant akių neveikia, šviesos ne- 
duoda. Daug pačėdžian šviesą 
vartoja šviečianti vabalai, pa- 
veikslan, švento Jono vabalai, ar- 

ba tūlos žibančios bakterijos, 
kurios išduoda vien šviesą, bet 
nieko kito. Francuziškas mok- 
slinčius profesorius Raphael Dit- 
bois sumislijo tas šviečiančias 
bakterijas žmonėms priversti pa- 
dėti, priversti jas jiems šviesą 
suteikti. Profesorius Dufeois vi- 
sokiuose bakterijas maitinančiuo- 
se skystimuose pradėjo jas au- 

ginti ir jam pasisekė ištikto pa- 
dirbti mažą kambarinę liampu- 
tę, kuriai šviesą bakterijos sutei- 
kia; su tokioms liatnpoms jis ap- 
švietė savo gyvenimo mažą kam- 
bariuką. Tokia liampa panaši 
yra j stiklinę; prie kurios pri- 
taisytas yra metalinis veidrodis, 
kuris apačion atmuša bakterijų 
šviesą. Jeigu stiklinę pripilti 
skysti.nu, kuriame augina bak- 
terijas. tai ji išduoda šviesa rnds 
nedidesnę, negu šviesa naktinės 
liamputės. P.ct ne reikia užmirš- 
ti, kad tai yra tik pirmas mėgi- 
nimas. Nėra abejonės, kad liam- 

pa bus pagerinta ir gal bus ga- 
lima žibančias bakterijas ir jų 
išduodamą šviesą praktiškiems 
tikslams sunaudoti. Profesorius 
Dubois parodė, kad tas yra gali- 
mu. o jo sumanytą liamputę .gali 
gerinti kiti ir pasistengti jo su- 

manymą žmonių naudai, prak- 
tiškiems tikslams sunaudoti. 



VIETINES JINIDS. 
IŠ MARTAUS PRAKALBŲ 

l ik-ką pargrįžusis Amerikon ]). 
M artus, kuris vienu laiku vedė 
7,000 lietuviu pabėgėliu iš \ il- 

niaus Rusijos gilumon, pradėjo 
savo prakalbas po Cbivagą. T. 
M artus pasakoja, ką savo akimis 
yra matęs ir ko yra pats prityręs. 
P-no Martaus partijoj buvo (lan- 

giaus kauniečių pabėgėliu nuo Be- 

tigalos, Eiriogalos, Krakių, Šid- 
lavos ir iš kitur. Iš Suvalkijos— 
daugiausiai nuo Prienų. 

P-no Martaus prakalbose teko 
nuims išgirsti, ko dar neesame ge- 
dėję nei nuo vieno kito kalbėtojo. 
Prakalbos ytin žingeidžios ir ver- 

tos pasiklausymo, l ik jo pasako- 
jimų pasiklausius, galima aiškiai 
savo akyse persistatyti tuo> vargus 
ir nelaimes, kurias musų bro- 
liai turėjo perleisti. 

Pereitą panadėlį jis kalbėjo ant 

Town of Lake, kur laike prakalbų 
ir po prakalbų surinkta išviso aukų 
$100.85; utarninkė kalbėjo So. 

Knglevvoode. Kuukaus svetainėje, 
kur surinkta $25.35. Abiejose vie- 

tose buvo pusėtinai žmonių atsi- 

lankę. 
Seredoj buvo prakalbos ant 

\Yest Side, Mėldažio svetainėje, o 

ketverge—ant iX-os, Černiausko, 
svetainėj. Siunčiant laikraštį spau- 
don, neteko dar sužinoti, kiek šio- 
se vietose surinkta atiku. 

Toliau* p. Martus kalbės sekan- 
čiose vietose: 

Pėtnyčioj, gegužio 5 d.—antru 
sykiu ant Tovvn of Lake, Zolpio 
ir Hieržinskio svetainėj, 4000 So. 
Paulina Ave. 

Subatoj—So. Cliicagoje, Aršan- 
skio svetainėj. 

Nedėlioj—gegužio 7 d.—Cicero, 
111., Kaupo svetainėj, 7:30 vakare. 

Panedėlyj—Indiana J Iarbor, 
Imi., Ivanovo svetainėj. 

Utarninke—Gary, Ind. 

Seredoj,—Brigbton, Parke. 
Visur prakalbos prasidės lygiai 

8 vai. vakare. Tolimesnis prakal- 
bu maršrutas bus pasl'elbtas vė- 

liaus. P-ą Martų parsikvietė iš 
Brooklvno Antrasai Chicagos 
SLA. kuopų apskritys, po kurio' 
priežiūra ir kontrole visos prakal- 
bos yra rengiamos. Apskritys per- 
siųs visa:, surinktas aukas Lietu- 
vos (Icibėjimo Fondui. 

Lietuviai iš Illinois, \Visconsin, 
Indiana ir Michigan valstijų, no- 

rintieji surengti pas save prakal- 
bas, tegul tuojaus kreipia- 
si pas Antrojo SLA. apskričio pre- 
zidentą p. Kibartą, 4601 So. Ash- 
land ave. Chicago, 111. Jis duos 
informacijų, kada kalbėtojas galės 
pribūti. 

McCORMICKO IR DEERING 
DARBININKAI 

STREIKUOJA. 

Balandžio 2.7 d. International 
Harve'iter I5-vės fabrike McCor- 
mick prie Blue Islatul ir So. 
•\Vestern ave. tapo pavaryti iš 

darbo, neva už gėri na, keli nak- 
tiniai darbininkai. Tas iššaukė 
stre&ą T\vine Mills dirbtuvėse. 
Paskui juos sustreikavo ir kito 
tos pačios bendrovės Deeringo 
fabriko darbininkai tuose pa- 
čiuose darbo skyriuose. Dau- 
giausiai tai lenkai, lietuviai ir 
rusai. McCorinicke streikuojan- 
čiu, sulyg bendrovės padavimo, 
i šp radžiu buvo apie 1,800, Deer- 
inge apie 1.600: bet darbininkai 
sako, kad McCormicke sustrei- 
kavo apie 3,000, o Deeringe su- 
viršum 3,000. Pirmas kelias die- 
nas visi laikėsi gerai. Penkta- 
dienyj MeCormicko streikininkai 
turėjo susirinkimą Mėldažio sve- 

tainėje, sustatė savo reikalavi- 
mus ir per išrinktą komisiją pa- 
siunti juos bendrovei. Iš 15 
•komisijos narių lietuviai buvo ši- 
tie: Marė Puziutė, Juozas Ado- 
maitis ir Petras Samiais. Jų rei- 
kalavimai buvo tokie: 

AI A 11 I A I# Ali# A A 1 Tik-Vą iSėjo iš spaudos knyga vardą N M&l JA A II f 13 H I "AMERIKA". Tai yra rinkiny, jvai- 1 *1 *Ę0 %P c* l"l* B ^■Ee- 
^ {aktą, žinotinų Amerikoje tyve- 

nintiems ir čion atkeliaujantiems I i e t a v i a m s Sj.-Inko V. K. Račkauskas,^"TĖVYNĖS" 
redaktorius. ''AMERIKA" yra iaformacijiuis veikalas, kokis jau nuo senai buvo pageidaujamas. 
Jame telpa daug reikalingą ir naudingų patarimų ir nurodymų, taipgi Am. lietuvių statistika. 

Knyga didelio formato 6x9col., 283 puslapių. Kaina tiktai 7Sc 
Reikalaukite ir pinigus siųskite pas: 

901 VV. 33»rd Street 
CH1CAGO, ILLINOIS. 

P. S. Visas pelnas nuo iios knygos, yra paskirtas prieglaudos namui S. L. A. Norint kitokią 
*"»»g»į, reikalaukite iš mano lietuviškų knygų kracfcms kauiogo. 

M. J. Damijonaitis 

Naktiniams vietoje ii valandų 
darbo 10 valandų, ir vietoje $300 
užmokesties, S3.25. 

Dieniniams vyrams 25c. j va- 

landą, 1j valandos darbo vietoje 
ro valandų ir komišino 10 ntioš.; 
moterims 20c. Į valandą, 9 vai. 
darbo ir 15 minutų nusiprausi- 
niui. Visiems apdraustinė mo- 

kestis turi buti numažinta vy- 
rams iki 25c. mėnesiui, moterims 
iki 2cc. mėnesiui. 

liendrovė atsakė j tai, kad ji 
sutinka duoti 9 valandų darbo 
dieną ir mokėti už 10 valandų 
dieną, bet nieko daugiaus. Strei- 
kininkai tuo neužsiganėdino ir 
nutarė streikuoti. Išpradžių 
lipas pa; visus buvo geras, bet 
pirmadienyj kuomet bendrovė 
žadėjo priimti siūlomomis išly- 
gomis Į darbą, atsirado ir norin- 

čių eiti dirbti senomis išlygomis. 
Sugrįžo dirbti apie 100 merginų 
ir apie 8 vyrai. Likusųjų gi su- 

virsimi i.noo darbininkų susirin- 
ko ties fabriku pikietuoti. 

Bendrovė, laukdama riaušių, 
pasikvietė keturis raituosius po- 
įleistus ir gerą apštį pėstinių; 
atsarginės policijos užsisakyta 
200 patrolininku ir 50 raitųjų. 
Vienok kol-kas darbo policijai 
t;| dieną nebuvo. 

Pirmadicnyj Mc Cormicke vėl 
2000 nauju darbininku sustreika- 
vo; antradienyj prie streikininkų 
prisidėjo dar 4000. Viso streiki- 
ninkų Mc. Cormicke skaitoma 
7000; Deeringe, 4000'. viso strei- 
kuojančių skaitoma 11.000. Mc. 
Corniickas visas sustojęs. Apie 
fabriku? streikininkai vaikščioja 
tūkstančiais. Policija, raitoji ir 
pėsčia saugiai daboja streikininkų 
pasielgimus. Kol kas tik keli nuė- 
jusių dirbti iš darbo pareinant ga- 
vo apkulti, b^t jokių suiručių ne- 
buvo. Superintendentas žada nc- 

samdyti streiklaužių. 

Tautines Sandaros kuopos su- 

sitvėrimas. Pėtnyrioje, balandžio 
28 d., "Mildos'' svetainėje liko 
sutverta Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sandaros kuopa Clii- 
cagoje. Susirinko nedidelis bure- 
lis žmonių, kuriuos sukvietė spe- 
cialiais laiškais p. M. J. Damijo- 
naitis/ kurisai ir vedė šį įsteigia- 
mąjį. susirinkimą, J. A. Chmie- 
liauskui raštininkaujant. Po vi- 
sai eilei prakalbu ir diskusijų, ku- 
riose dalyvavo Dr. Dringelis, adv. 
Bradchulis, Dr. Zimontas, Dr. 

Grgičunas, pp. Pr. Kiljortas, K. 
Kasputis, Ji. K. Balutis, p-lė Ra- 
dzevičiūtė, J. 'J'rijonis, J. Strimai- 
tis, J. A. Chmieliauskas ir kiti, 
rašyta nariai prie naujai tvertos 
kuopos. 

Surašius narius, užbaigta visuo- 
meniškasai susirinkimas, ir atida- 
ryta naujosios kuopos susirinki- 
mas. Jįjį atidarė ir vedė p. M. J. 
Damijonaitis, pasiliekant tam pa- 
čiam raštininkui. Raštininkas 
pranešė, kad naujon kuopon išvi- 
so prisirašė 38 nariai ir narės. 
Nauji nariai ir narės sudėjo mo- 

kesčiu išviso $29.00. (Vėliaus 
prisirašė dar du). 

Kuopos valdybon išrinkta per 
aklianiaciją (apšaukimą): pirmi- 
ninku—F. P. Bradchulis, pirmi- 
ninko padėjėju—K. Kasputis, ra- 

štininku—J. A. Chmieliauskas, iž- 
dininku—M. J. Damijonaitis. 

Dėlei laiko vėlumo, kitų reikalų 
svarstymas buvo atidėtas sekan- 
čiam kuopos susirinkimui, kurį su- 

šaukti ankstyviausiu patogiu lai- 
ku liko įgaliota kuopos valdyba. 

J. A. Chmieliauskas, 
Kuopos raštininkas. 

I 

"Birutės" paskutinis vakaras. 
Pereitą subatą Mildos svetainėse 

["Birutės" draugija parengė vakarą 
užbaigimui šių metų sezono. 

V isais atžvilgiais buvo tai gra- 
žus vakarėlis. Apštus būrelis gra- 
žios publikos turėjo tikrai smagų 
vakarėlį, pamargintą "Birutės'' 
choro dainomis ir draugijos narių 
duetais bei solo. Viršutinėj salėj 
buvo šokiai ir dainos, apatinėse 
salėse buvo užkandžiai ir šiaip pa- 
sikalbėjimai. 

(Tąsa ant 7-to pusi.) 

REDAKCIJOS ATSAKYMAS. 
j T. K. P. Frankfcrtiečiui ir J. J. 
ž—kui. Jusi? raštai atėjo pervėlai, 
kad j numerį įdėti; 'ous sekan- 

čiame. Ariu. 

Apgarsinimai, 
GERIAUS NEGU TIKĖJOSI. 

J'-nas J<'lin Eirment iš Bouers- 
villc, l'a., L'. S. K. L*, i Si kuopos 
narys rašo šitaip: 

".Brangus p. Trineri: Dėkoda- 
mas jums už Lini:nent;į noriu pa- 
sakyti, kad aš net nesitikėjau, kad 
Trinerio I.inimentas galėtų mane 

paliuosuoti taip greitai nuo mano 

skausmų strėnose. Aš turėjau 
skai s-nus strėnose ir kuomet jokie 
] !C\strai jau negelbėjo, aš užsisa- 
kiau Trinerio Linimento ir kaip 
mano žmona antru syk mane su- 

braukė, aš pasijaučiau daug ge- 
riaus ir dabar vėl galiu dirbti sa- 

vo darbą, kaip ir pirma. 
Aš patarčiau kiekvienam tuojaus 

užsisakyti jj ir laikyti po ranka.'* 
Trinerio Linimentas yra nesulygi- 
namas vaistas dėti išlaitko rama- 
tose, sau-geloje, strėnas skaudant, 
raumemis geliant, sunariams su- 

stirus ir tt., 25c. ir 50c., aptieko- 
se; k rasa 35c. ir 60c. 

Atsitikimuose vidurinių klinčių, 
nevirškinimo, vidurių užkietėjimo, 
netekimo noro valgyti, svaigimo, 
galvos skaudėjimo, nuovargio, pa- 
imk Trinerio Amerikinio Karčio- 
jo Vyno Eliksyro. Gaunamas ap- 
tiekose. Jos. Triner, išdirbėjas, 
1333"1339 So. Ashland Ave. Clii- 
cago, 111. 

Dr. G. M. Glaser 
šiuomi apreiškia pagodotai visuo- 

meniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni- 
mg, į savo locną namą po numeriu 

3149 So. Morgan St. 
Kertė 32 ros gatvės. 
Teleronas Yards 687. 

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toliaus mane rems, esiu namie ani 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 
tį. Esiu specialistas ligose vaiki;, mo- 
terų ir vyrų ir užsendintoso ligosa. 
Darau visokią operaciją. 

Dr. G. M. Glaser 
3149 So. Morgan St. 

Kertė 32-ros gatvės. 

JONAS KŪLIS 
Generališkas "Lietuvos" Agentas 

keliauja po visą. Ameriką. Kur jis 
atsilankis, ten per JJ galima atnau- 
jinti, ar užsirašyti "Lietuvą" arba 
užsisakyti visokių knygų, jam pini- 
gus u/mokant išanksto. Už jj mes 
Usakome. Lietuva Pub. Co. 

JUOZAPAS MOZERIS «„ 

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

NAUJI JUDANTIEJI RAČIŪ- 
NO PAVEIKSLAI IŠ KARĖS 
LAUKO IR IŠ LIETUVOS. 
Geriausia proga pamatyti Lietuvos 

miestus ir kaimelius, kame siaučia 
baisioji Europos karė. 

Pamatysite savo brolius, kurie ne- 
teko pastogės, badauja, rankas ištie- 
sę prašo pagelbos. 

Pamatyste, kaip vokiečių lakū- 
nai iš padebesių meto bombas ant 
Lietuvos sodžių. 

Be to dar bus pr.'-odyta daug juo- 
kingų, ir pamokinančių paveikslų. 
Poni filz. Račiūnienė pertraukose pa- 
dainuos gražių dainelių. 

Pertsatymas trauksis per vai. 
Kas išsiilgo Lietuvos, savųjų vien- 

genčių, nepatingėkite ateiti pasižiū- 
rėti šių įdomių paveikslų. 

PERSTATYMAI ATSIBUS: 
Nedėlios Ir Panedėlio vak., Gegu- 

žio-May, 7 ir 8 d. Nekalto Pras. P. 
šv. bažn. salėje, Brighton Park, Chl- 
cago, 111. 

Ketvergo ir Pėtnyčios vak. Gegužio 
11 ir 12 dd. šv. Kryžiaus Bažn. salėje, 
W. 46th sį. ir JVood 

4EIKAI' I 
Draugija "LalsvG Lietuvių Ameri- 

koje", Miimoapoiyj, Minu. nevaržo uei 
vieno tikybinių įsitikinimų, yra pri- 
einama visiems ir naudinga prigu- 
lėti kiekvienam lietuviui gyvenan- 
čiam Minneapplyj Tr jo apielinkėse. 
Drau jos dabartinė* valdyba yra to- 
kia: Pirmininkas, A*. Peciliunas, l:J24 
—• 2nd st. So.; Vice-pirin., J. Bieža, 
1815 — 17th Ave., So.; Sekr. M. Bie- 
ža, 1815 — 17t.li Ave., So.; Kasinin- 
kas, A. Baltrušaitis, 1815 — 4th ave. 
Sj. Norintieji prisirašyti, malonės 
kreiptis prie L. L. A. D-jos valdybos, 
arba tiesiog ateiti į susirinkimą. Su- 
sirinkimai buva kas pirmų nedėldienj 
mėnec'o 2 vai. po pietų I. O. G. T. 
svetainėje So. 2nd St. 

METINIS BALIUS! 

Draugystė šv. Jurgio, parengė ba- 
lių, gegužio 6 d., 15)16 m.. Casino Hali 
Central st., Thompsonville, Conn. 
Balius prasidės 7-tų vai. vakare ir 
trauksis iki vėlos nakties. įžanga 
25c. ypatai. 

Kviečiame visus lietuvius ir lietu- 
vaites atsilankyti j šita balių. Turė- 
site gerą progą smagiai laikų pra- 
leisti. Visi atsilankiusieji busite už- 
ganėdinti. Gros vietinė orkestrą vi- 
sokius šokius, ka3 kokių tik panorės. 
Kviečia KOMITETAS. 

Paieškojimas. 
Pajieškau savo brangiausios moti- 

nėlės, KigaviCienės, kuri pirmiau gy- 
veno Chicagoje, III. po to jau eina 
septinti metui ir aš jau esu didelė. 
Motinėle brangi, atsižvelgk i mane 
siratą. Atsišaukti adresu: 

Elzbieta Kigavičaitė, 
4319 So. Wood ts., Chicago, 111. 

Pajieškau Kazimiero ir Domininko 
Kopustij, ir Antano Gaižuno, visi 
Stumbriškiu vals., Panevėžio pav., 
Kauno gub. Kopūstai Subačiaus par., 
o Uaižunas Vabalninku par., Kliskų 
kaiino; Kopūstai Velnekių kaimo. 10 
met<j atgal gyveno Kingston, Ind. 
Atsišaukti adresu: 

K. Ramanauskas, 
10 St. Paul st., VVaterbury, Conn. 

Pajieškau savo fcrolio Domininko 
Lauciaus. Gyvakarii kaimo, Kupiškio 
parap., Kauno gub. Apie 20 metų 
kaip Amerikoje. Atsišaukti adresu: 

Alponas Laucius, 
P. O. Box 16, Lewiston, Me. 

Mes du jauni vyrai lietuviai rei- 
kalaujame darbo ant farmos. Darbą, 
mokame gerai. Kas reikalauja darbi- 
ninku, atsišaukite per laišką, praneš- 
dami kokis darbas ir jo išlygos. Mū- 
sų adresas toks: S. O. Mareinkevičia, 
1555 E. 45th St., Cleveland, Oliio. 

i \r; yj'jfl-a t 

Reikalavimai. 
REIKALINGAS JAUNAS 

VAIKINAS 

j Banką prie ofiso darbo. Turi 
buti baigęs Public School 
arba ir augštesnę mokyklą. Ge- 
ram vaikinui yra gera proga iš- 
sidirbti j auštesnę poziciją. At- 
sišaukti tiktai raštu, nurodant 
kiek metų, kokią mokyklą yra 
baigęs ir ką dirbęs. A. Olszcvv- 
ski Bank, 3252 So. llalstcd st., 
Chicago, 111. 

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

REIKALINGAS senas žmogus prie 
namų darbo. Gaus pilnų pragyveni- 
mą ir 1J15.00 algos ant. mėnesio. At- 
sišaukti j A. 01szewskio Banką, 
3252 So. Halsted st. 

Cinkos kasėjų reikalauja i Illinois 
ir \Visconsin po $2.50 j dienų už 9 
valandas darbo. Diamond Labor 
Agency, 567 W. Madison st. 

Reikalaujama 10 vyrų ledams trauk- 
ti nuo $2.50 Iki $3.00 j dienų; 2 ang- 
lims kasti, $15; molderio, $5 j dienų, 
darbininkų prie darbo tvarte, daili- 
dės, 40c. j vai., piuklapiovio, vežimų 
ploviko, indų plovėjo viešbutyje, ge- 
ra mokestis; 2 ofisinių namų sargų 
$50.—$52.50 j mėnesj; 2 mašininių 
darbininkų, 20c i vai.; 2 ugnakurių, 
$55—$70; trijų smuklinių porterių; 
kelyklininko Jjviesbutj; aliejuotojo į 
viešbuti; 2 ifukųt darbininkų—gera 
mokestis; autraratikio barzdaskučio 
$14; 6 paprastų darbininkų, darbas 
viduj nuo $2 iki $2.50 } dienų; kelyk- 
lininko $12—-dūdų jungėjo pa- 
gelbininko 25įfc ) '> medžio dar- 
bininkų po 35£. i įval.; dailidės 40c. 
j vai.; darbininko išsiuntinėjimo kam- 
barin $2 i dienų. 

South Park yEmpfojyment Agency, 
4193 So. Hals^pd afl^ Viršuj Krasos. 

Ant Pardavimo. 
GERIAUSIA IR PIGIAUSIA 2EME, 
farmos visokio didumo, parduodama 
lengvomis išmokestimis su mažu {mo- 
kėjimu. žemė visa dirbama; pasi- 
skubinkite. Adresas: 

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

Į Pardavimą Fordlnis Roadster. 
Kuogeriausiame stovyje; bus išparo- 
dyta; tik-ką. numaliavotas. šitą. au- 

tomobilių reikia pamatyti, norint su- 
prasti jo tikrą, vertę. Parduodama pi- 
giai už pinigus. Klausk po num. 
81116 §o, Ųnion ąve., į-čijB auęštąs. 

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

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

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted St. 
CHICAGO, ILL 

Jei nori pamatyti tikrai 

GERĄ TEATRĄ, 
tai ateik į 

MILDĄ 
3138-42 So. Halsted St. 
Cia už 5c matysi gražesnį Teatrą, kaip 
vidurmiestyje vi 50c. 

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

Subatom ir nedėliom 
ICc balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valandą kas vakaras. 
Subatomi ir nedėliomi 2 vai. po piely. 
Jei nori linksmai praiesli valandą liur- to laiko užmiršti savo m smagumus, tai ateik i 

MILDOS-TEATRĄ. 

užkietėjimas, sliilvio 
TFCllo "BllIETS 25 C Iiemalimas> sustiru- 

A>3UuiiiL sios kepenis ir toki 
simptomai, kaip lie- 

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

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

Pilvo Skaudėjimas. 
paraSS mūras: "Mano pati turf-jo pilvo skaudėjimą. Pa- 
ėmus jai Severos Gyvybės Balzamo, skaudėjimas sustojo." 

Pirkdami vaistus, prarykite Severos vaistų ir būtinai reikalaukite, kad duotų Jums tai. ko Jųs reikalaujate. Aptiekos pardavinėja Severos Vaistus. Jeigu jūsų aptiekoriua neturėtų tų vaistų, kurių Jųs reikalaujate, tai užiiiaky- 
kito jų tiesiog i* mūsų. 

W» F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, !owa 

Parisduoda saliunas lietuvių apgy- 
ventoj vietoje. Biznis gerai išdirb- 
tas per 15 metų. Norinčiam padaryti 
pinigų yra gera proga. Atsišaukit: 
Lapinski and Jasiulls, :>3rd and Lake 
st., Melrose Park, 111. 

Į PARDAVIMĄ Valgomų daiktų, 
Cigarų, Tibako ir Saldainių sankro- 
vą, Miss M. Comiskey, 50G W. 39 st. 

R JAU 
prirengėte į spaudą Konsti- 
tucijas, Knygas, Pliakatus, 
Užprašymus, Vizitines Korte- 
les, Tikietus, Katalogus ir t.t. 
Jeigu turite prirengę, tai pa- 
siųskite mums laišką, kokius 
Spaudos Darbus Jųs norite 
gauti, o męs prisiusime Jums 
: : sampelius ir kainą. : : 

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

Savininkai 
814 W, 33rd SI., Chicago, III. 

Telephone Drover 7184 

KIEKVIENAS GALI BUTI 
FOTOGRAFISTU. 

K^-t ik išėjo iš spaudos 
pirmutinė lietuviu kal- 
boj knyga, iš kurios 
kiekvienas lengvai gali 
išmokti fotografystės 

| amato. Prisiųskite 
| $1.00, o gausite šitą 
1 knygą. Siuntimo lėšaa 

apmokame. 
/ " Adresuokite: 

NORTH END PHOTO CO., 
376 Selkirk Ave., 

WINNIPEG, MAN., CANADA. 

SUPAŽINDINKITE ANGLUS 
SU LIETUVA, 

platintindami Dro Jono Šliupo 
parašytą anglų kalboje knygą 

LITHUANIA IN 
RETROSPECT AND 

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

SLA., TMD. kuopoms, draugi- 
joms ir knygų platintojams, 
imantiems daugiau 10-ties eg- 
zempliorių. nuleidžiama tam tik- 
ras nuošimtis. Reikalaukite mu- 
šu redakcijoje, arba pas autorių, 

Dr. J. Šliupą, 
1419 No. Main av., Scranton, Pa. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Turime pilnai darbo restauracijose, 

fabrikuose ir privatiškuose namuosa 
Reikalaujame 25 vyru po $2.00 J 

dieną, nuolatinis, švarus darbas dirb- 
tuvės vidui per apskritus metus. 
NoHnt darbo atsišaukite 

Atlas Employment Office, 
6300 So. Halsted St., Chicago, III 

3rd floor. Room F. 
Telefonas Normai 163. 
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Gazinio Pečiaus Parankumas sa Kerosininiu Aliejum 
r.nrsx-w-.<: <iattm.MV!Pw 

ŽIUREK NAUJOS TOBULYBES MERGINOS 
Jinai yra visos šeimynos drauge—vadove prie geresnio virimo, švaresnės, 
vėsesnes virtuvės ir mažiaus darbo. 

Jųs rasite josios paveikslą visur languose ir ant stalų geležinf'se krau- 

tuvėse, rakandų ir ahelnose krautuvėse, ir kur tiktai jųs jąją pamatysi- 
te, tai ten rasite NEW PERFECTION ALIEJINĮ K KP AMĄ J į PEČIŲ. 
šis NEW PERFECTION, kaip ir gazinis pečius, suteikia užtektinai šilumca—kiekvienas degėjas 
pasiekia pilno karščio į valandėlę po tam, kai jųs pridedate degtuku prio knato. 
Tai yra Aliejinio l'ečius pastovių papročių. Jis yra visada geras. Jis dabar aptarnauja du mili- 
jonų laimingų šeimininkų—paliudydami, kad visose smulkmenose jis yra moksliškai teisingas. 
Su greit veikiančiu NEW PERFECTION jųs galite turėti labai žem^, vidutinišką arba augšt,) 
liepsni)—bile kokio didumo, kurio jųs norite, "kaip gazasl" Tik pasukite liepsni) ligi pageidau- 
jamam laipsniui. Liepsna paliks pastovi. .Ii neilaugg, nei persimainys. Nėra Jokių skylėtų de- 

gimo triubų, kurios nuo perkaitimo susiriestų arba iisUkėstų arba užtikiinštų suodžiais. Tokiu 
budu užtikrinta pilnas išdegimas ir saugumas. Nėra jokių dumų arba kvapsnių. 
NE\V PERFECTION Pečius, kaip augščiaus parodytas, turi savyje keturių degėjų pečių, Belirp. 
■nį, Virimo ir Kopimo Tėčių—vilką krūvoje, ruiminga, pilna virimui prietaisu. Virnas patrou- 
kimas silpnintojo uždaro pečių Beliepsniam Kepimui. Mažas pastūmėjamas padaro jįjį vėl pa- 
prastu pečium. 

Padaryta 1, 2, 3 ir 4 de- 
gfijų didumų; taipgi spėri- 
alifiki 2 ir 4 degėjų pečiai 
su Prietaisa Beliepsnirm 
Kepimui. 

Paraiduoda Rclctiiifse ir 
nbelnoiie krautuvėse arba 
kur tik jijn ;>ainctotP pa- 
veikslu NAUJOS TOBUI.Y- 
HfiS MERGINOS. 

"Dabar Aptarnauja 2,000,000 Narnų" 

STAN!DA"RD OIX GOMPANY 
(AN INDIANA CORPORATION) 



VIETINĖS ŽINIOS. 

(Tąsa nuo 6-to pusi.) 

Buvo tai paskutinis "Birutes" 
vakaras prieš vasaros vakacijas. 
Prie šitos progos reik tarti koletas 
žodžių apie "Birutės" pasidarbavi- 
mą pereitame sezone. 

Pereitos žiemos laiku "Birutė" 
pasidarbavo žymiai. Ji surengė 
keletą vakarų ytin dailiu—dailes- 
niu, berods, Chicagoje, vargiai ir 
buvo. Kaipo dainorių draugija 
'"Birutė" šiuosmet įgijo didelį pa- 

garbą tarp chicagiečių: jos va- 

karai ir programai visuomet buvo 

atydžiai ir labai rūpestingai ap- 
dirbti ; pats choras taipgi žymiai 
sustiprėjo ir pasigerino—ir savo 

išlaukine išvaizda ir muzik&liškuo- 

ju žvilgsniu. Chicagoje pereitą 
žiemą "Birutė" buvo tikra vaide- 
1 y te prie dailės-dainos altoriaus 
ir suteikė lietuviams nevieną sma- 

gią valandėlę. Lai ji buva tokia 
ir ateityj, lai auga, bujoja ir ge- 
ri na-.i ! 

Chicagiečiai tikrai yra dėkingi 
visiems šauniems birutiečiams, jų 
vedėjui, p. Pociui ir jų pirminin- 
kui Dr. Draugeliui, kuris ypatin- 
gai daug triūso įdėjo pereitais me- 

tais. 

Pasilsėkit gerai, birutieciai, o po 
vasaros—vėl prie darbo. 

Svečias. 

Įvairumai. Tėv. Myl. Dr-jos 
22-r? ku'>pa toliaus nutarė laiky- 
ti savo susirinkimus drauge su 

SLA. 36-tą kuopa. Be to susi- 
ri ikimas parėmė kuopos pirmi- 
ninko, p. Stankausko, įnešimą 
rengti kuopos vakarėlius. Pir- 
mas tokių vakarėlių žada buti 

gegužio mėnesyj. Šitų vakarėlių 
tikslu bus duoti svečiams, ypa- 
tingai jaunimui, smagumą ir 

naudą. Kiekvienas svečias, nu- 

sipirkdamas vakarėliu bilietą, 
gaus gerą skaitymo knygely be- 
veik bilieto vertės ir galės gra- 
žiai laiką praleisti. 

Toki vakarėliai, ištikro, gali 
daug jaunimo sutraukti ir pa- 
mokinti ji, kaip galima smagiau 
ir naudingiau laiką praleisti. 

— Vienas tautininicas pasako- 
jo socialistui apie susitvėrusią 
pėtnyčioj Tautinės Sandaros kuo- 

pą. 
— O iš kiek narių sutvčrėt— 

iš 3 ar iš 4—klausia socialistas. 
— Pamažu, pamažu — atsako 

tautininkas—nusiimk kepurę: su- 

tvėrėm iš 35-iij. 
— Ką-a?... išvertė akis socia- 

listas. 

Toliaus, užsipuolęs ant nebago 
tautininko, rėkė: "Jus esat niek- 
šai, jums reik sudaužyt 

" 
etc. 

Vyrukas taip susinervavo, kad 
žmoniškai ir kalbėt negalėjo. 

Naujas. 

— 36-tos kp. susirinkimas at- 

sibus nedėlioj, gegužio 7 d., i-nią 
vai. po pietų, Aušros svetainėj, 
3001 So. Halsted St. Bus rin- 
kimai Centro Valdybos ir dele- 

gatų j seimą, kuris atsibus Pitts- 
burg, Pa. 

— Inteligentiškesnių lietuvai- 
čių kliubas "Gabia Sorosis'' nu- 

tarė surengt "Gegužinės Šven- 
tės" vakarėlį gegužio 24 d. Mil- 
dos svetainėj. Šio kliubo prezi- 
dente yra p-lė Gracija Trlei- 
kiutė. J. 

UŽDARO NAKTINES KA- 
VINES. 

Majorui Thompsonui buvo pa- 
duota iki hal. 26 d. pasirašyti, 
ar atmesti padavadijim.n, reika- 

laujantį, kad negeriamos valgy- 
klos butų uždaromos nuo 1 vai. 

nakties, taip kaip ir smuklės. 
Jis nei pasirašė, nei vetavo prieš 
tai ir todėl šitas padavadijimas 
virto įstatymu be jo veikimo. 
Jis bus įstatymu ui dešimities 
dienų po apskelbimui jo Tary- 
bos nutarimuose, tai yra apie 
gegužio 9 d. Padavadijimas rei- 
kalauja, kad visos valgyklos ir 
kavinės, kur svaiginamieji gėra- 
lai yra pardavinėjami, laikytųsi 
tų pačių valandų, ką ir smuklės. 
Dėl jo turės užsidaryti keli nak- 
tiniai kabaretai. 

PIRKITE NAMUS. 
Kiekvienas sveikas darbininkas gali ir privalo turėki 

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

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

užčėdija, o pi:'.:cs namą, nei r.epasijunta, kaip greitai 
jį išmoka ir turi savo locną namą ir tokj žmogų vi-i 
guodoia, vadina Cliicagos ukėsu ir niekas nesibijo sa 
juom reikalus turėti, o neturintj vadina randauninku, 
ar burdingierium, ir su juom nieko bendro nenori turėti- 

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

Šįmet taipgi bus rinkiniai naujo prezidento. Be 
abejonės bus išrinktas ropublikonas, o kada tik buvo 
rep u b 1 ik oniš ka valdžia, visada Amerikoje buvo geri lai- 
kai. I aigi ir vėl turėsime gerus laikus, jeig t gausime rcpublikoj.išką prezidentą. 

Atminkite, kad kaip tik laikai eina geryn, tai ir 
properčių kainos eina augštyn. Ir todėl tai dabar yra geriausias laikas namus pirkti, kol yra pigus, o paskui parduoti su geru pelnu, kada kainos pakils. Bet at- 
minkite, kad properčių kainos kila tiktai gerose biznio 
retose. Geriausia biznio vie'a yra tai Bridgeportas. Svarbiausia biznio gatvė yra Halsted. Jei norite ant 
pirktų properčių uždirbti, tai pirkite jas ant Bridge- Į i orto, ne laukuose. 

j Męs turime pardavimui gerų properčių ir pigiomis kainomis, ant Halsted ir aplinkui, ir parduodame leng- vesnėmis išlygomis, kaip nuo ko nors kito galėtumėte pirkti. 

čia Paduodame Tiktai Keletą iš Ji|. 
31 2 augštų mūrinis namas prie Emerald ave., 

> arti 38 str., 5 pagyvenimai, ir vienu pagyve- 
nimu su daržine namas užpakalyje, išviso 
6 pagyvenimai, kiekviename pagyvenime išei- 
namoji vieta, gazas ir 1.1., duoda $612.00 ran- 
dos | metus. Kaina tiktai $4,500, 

113 2 augštų namas, mūrinis prie Parnell ave. 
arti 37 str., 2 pagyvenimai, duoda randos t 
metus $264.00. Galima jnešti $200.00, o li- 
kusius ant išmokėjimo. Kaina tiktai ...... $2,300. 

114 Mūrinis namas dviem mažais pagyvenimais j prie 32 str., arti Lo\ve ave. $300.00 įmokėti, 
I o likusius išmokėjimu. Kaiua $1,000. 

( 115 2 augšty mūrinis namas prie 34 str., arti 
Auburn ave., 2 pagyvenimais po 6 ruimus, išei- 
namosios vietos, gazas, gerame padėjime, at- 
neša randos į metus $432.00. Kaina $5,000. 

120 2 augštų medinis namas prie Weatern ave., 
North Side, arti North ave., 4 pagyvenimais po 

4 ruimus, ponamis, palėpis, porčiai, išeina- 
masios, gazas, atneša $600.00 randos | metus, 
labai lengvu išmokėjimu. Kaina $4,200. 

121 Kampinis namas prie Parnell ave., 3 pagyveni- 
mais, atneša $30.00 j mėnesį, galima Jhešti 
tiktai $500.00. Kaina $3,000. 

122 2 augštŲ mūrinis namas prie Union ave., arti 
33-čioB str., pryšakis akmeninis, fundamentas 
taipogi akmens, 3 pagyvenimais po 6 ruimus, 
išeinamosios vietos ir maudyklės viduje; nrie 
to namo taipogi priguli dar vienas tuščias lo- 
tas, užpakalyje yra mūrinis namas 5 ruimais, 
atneša randoa į metus išv'iso $876.00. Kaina $8,3U0. 

123 2 augštų medinis namas prie Wallace ir 44-tos 
str., 4 pagyvenimais po 4 ruimus, išeinamo- 
sios vietos, maudyklės, gazas, atneša raudos 
j metus $480.00. Kaina tiktai $3,000 

124 Medinis namas prie Charlton ir 33-čios str., 
2 pagyvenimais. Kaina $1,500. 

125 2 mediniai namai: vienas triml pagyvenimais,- 
o kitas 5 pagyvenimais, išeinamosios vietos 
viduje, randos atneša į metus $864.00. Kai- 
na abiejų tiktai $4,500. 

126 6 ruim?.'o marinis namelis, prie Lo\ve ave., arti 
33-čios str., jitnesa randos $216.00 j metus. 
Kaina $2,500. 

127 Mūrinis namas prie Lowe ave., arti 33-čios btr., 
6 ruimais ir galima padaryti pagyvenimu, apa- 
čioje, išeinamoji vieta, maudyklė, atneša 
$300.00 randos j metus didelė gera daržinė, 
atneša $5.00 i mėnesj. Kaina $3,000. 

128 Vieno augSto medinis namas prie Halsted str., 
arti 31 str., storas ir 4 ruimais pagyvenimas, 
atneša $360.00 randos } metus, labai gera 
vieta b.zniui. Kaina tiktai $3,700. 

129 3 augstų riurinis namas prie Emerald ave., 
arti 35 str., 3 pagyvenimais: vienas 7 ruimais, 
o du po 6 ruimus, išeinamos vietos, maudyk- 
lės, gjazas, atneša $600.00 į metus randos. 
Kaina $6,500. 

130 Du namai ant dviejų lotų prie Winchester 
ave., arti 63-ėios, abu mūriniai, 5 pagyveni- 
mais po 6 ruimus ir 2 pagyvenimais po 4 rui- 
mus, gazas, elektra, maudyklės, išeinamosios 
vietos, statyti pagal paskutinės mados, atneša 
$122.00 randos } mėnesj, galimrt juešti tiktai 
$3,000. o likusius išmokėjimu. Kaina $12,000. 

131 Vieno -augšto medinis namas, 2 pagyvenimais 
prie Aubum Ave., arti 33-čios, atneša randos 
$240.00 J metus. Kaina $2,500. 

132 2 augštų naujas mūrinis namas prie Union av., 
arti 33-čios, statytas pagal paskutinę madą, 
elektra, gazas, maudyklės, išeinamos vietos, I 
visai naujas. Kaina $7,700. 

133 2 augštv muro kampinio namas prie Union 
ave., tarpe 31 ir 35 str. trimi pagyvenimais 
ir storas, geras namas ir labai geroje vietoje. 
Kaina $10,500. 

A. Olszewskio Bankoje! 
3252 So. Halsted St., Chicago* I 

Teleskopai ir Stereoskopai. 

Jei nori savo namuose 

linksmai praleisti laiką ir 
pamatyti Bvet'mų žemių 
miestus, gražiausius dar- 
žus, sodus lr puikiausias 
viso svieto vietas, tai nu- 

sipirk Teleskopą tu stere- 

oskopais (5 serijos, 174 vi- 
sokie paveikslai) už pačią 
pigiausią kainą—$3.20. 

Vieno Teleskopo kaina 75c., o B Beriju $3.45, b^t perkant sykiu, 
parduodam viską už $3.20. 

Kataliogą, Teleskopų, Stereoskopų ir visokių knygų prisiunčiama 
uždyką. 

Reikalaudami adresuokite šitaip: 
LIETUVA PUBLISHING CO,' 

3252 So. Halstsd ctr., Chicago, III. 

Draugijų Atydai. 
Baliams 

Bankietams 
V 

Šokiams 
Prakalboms 

Mitingams 
Veselijoms 

Puikiausiomis ir Parankiausiomis 
Yra Dvi Naujos 

MII.DOS SALES 
d <. 

Šios dvi'isalės yra Mildos Teatro name. 
Viena atit antro augšto talpiua 300 ypatų. Jo- 

je amerikoniškos draugijos laiko savo mitingus ir 
bankietus. n 

Kita-ant trečio augšto talpina 400 ypatų. Šio- 
0 ie atsibūva didesni baliai, bankietai ir šokiai. •1 

Didesnieni baliam, ant kuriu laukiama skait- 
lingesnės publikos, yra parsamdomos abidvi <salės. 
Tada žemesnėje salėje buva gėrimams baras ir 
stalai svečiam pasėdėti, smagiai ir ramiai su savo 
draugais pasikalbėti, išsigerti ir pasivalgyt, o 
aug&esnėjė safljc prie geros muzikos smagiai pa- sišokti. 

Kainos Parsamdymui Sekančios: 
VIENA SALĖ. e a 

s § 
3 « 
2 -2 

55 S 
$10.00 

14.00 
15.00 
20.00 

a Q 
o ^ 

5 S 

25.00 
30.00 

$15.00 
20.00 
25.00 
30.00 

45.00 
50.00 

5.00 

Paprastiem šokiam (baliam) 
Balam su programų, nevartojant gėrimų... Ba/iam be programo, gėrimus vartojant .... Bjliam su programų ir gėrimus vartojant .. 

ABIDVI SALĖS VIENAM BALIUI. Baliam be progra;;-.^, gėrimus vartojant Baliam su programų ir gėrimus vartojant Draugijų reguliariškiem mitingam 
Kitokiem susirinkimam kainos pagal sutartj. Jei reikia, gali turėti kiikni^ virimui, toriel- kas, peilius, šaukštus, staltieses ir t.t. už 
primokėjimą $5.00 extra. 

Parsamdymui kreipkitės pas salės savininką: 
A. OLSZEVVSKi 

5252 So. Halsted St. Phonc Drover 700 

PRANEŠIMAS 
Gerbiamąja! publikai šiuomi pra> nešu, jog aš perkėliau savo Real 1 Estate Offisą iš Depositors State and Saviugs Bank ant Town of Lake ] savo naują, namą po No. 

3133 S. EMERALD AVE. 
Pasitikiu, jog visi tie, kurie nori pirkti, arba parduoti namus, ar lotus, pasiskolinti pinigų, padaryti raštus, ar Inšiurinti bile kokj turtą, nepar sigailės, atėję pas mane. 

Pirkdamas, parduodamas ir staty- damas naujus namus per pereitą 10 
metų jgijau nuodugni) supratimą tų reikalų ir šitą patyrimą pavedu nau- 
dai mano kostumerių. 

Kad turiu dideli pasiskyrinr}. vi- 
sokių properčių ant Bridgeporto, Town of Lake ir kitose dalyse Chi- 
cagos, kiekvienam, turėjusiam su 
manim reikalus, yra nuo senai ži- 
noma. 

Todėl, būdamas gatavas kiekvie- 
nam visada patarnauti, pasilieku. 

Su pagarba 

J. J. HERT M ANO VVICZ 
3133 SO. EMERALD R V E. 

TEL. YARDS 1311, 

Pavasarinis Atidarymas. 
Mušu krautuvė yra pripildyta 

naujosios mados Siutais ir pa- 
vasariniais Kautais taip. kad 
kiekvienam galime pritaikyti 
kaip užsisakymu darytą. Mušu 
kainos nuo $10.00 iki $30.00, ge- 
riausiu materijų ir garantuojame 
spalvą visų drapanų. Jei pas 
mus pirktas netinka, tai mes ap- 
mainome, arba pinigus sugrąži- 
name. Taigi gali likėti, kad ne- 
busi prigi utas. 

Musų krautuvėje randasi vyru ir vaikų apredalai, taipgi pilna eilė auksinių daiktų. 
Krautuvė atdara: Utarninke, Ketverge 
ir Subatoj iki 9:30 valandai vakare. 

Nedčliomis iki pietų. 
VIENA KAINA VISIEMS. 

Bridgeport Clothing Co, 
3246-3248 So. Halsted St. Ciucago, III. 

Obzevvskio bankos name. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankleriai, bet męs gvarantuojame Tamstai 8UČ*- dymą 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius paa mus. Vy- rams ir vaiknums padarome aut orderio naujus siutus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 an: orderio darytus siutus parduodamo po $o.UJ ir brangiau. Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiaus. Vaiku Blutai $2.50 iki $7.D0. 
Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. Storas atdaras kasdien:} ir vakarais iki 9 vai. Subatomia est: atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 6 vai. vakare. 

KAM 
LEIDI SLINKTI 
SAVO PLAUKAMS?! 

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų. rėsvų, krintan- 
čių, pleiskanuotų, ap- 
mirusių, 0 žodžiu—ligui- 
stų plauku—ko turėtu- 
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne- 
apsakomu nemalonumą 
—jeigu tik urnai pra- 
dėsi vartot mūsų su- 
taisvftis nlanlrainc viic. 

tus "Dcrmafuga". Geresnių plaukams 
vaistų už "Dermafugą" nėra! ( 
) "Dermafuga" padarys tą, kad Ta- 

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

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

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

NEPRALEISK ŠITOS NEGIRDĖTOS 
PROGOS. 

| Tiktai trumpam laikui. Mušu gra- 
žusis Gramofonas, kuris gerumu ne- 
užsileidžia tam, kuriam mokama 
$30.00, groja visokius rekordus ir 
atsieina tiktai $2.50. 2 rekordai ir 
300 adaty nemokamai. l'risiųsk 
mums vieną dolerį krasaženkliais, o 
mes pasiųsime mašiną. Likusius už- 
mokėsi, kaip gausi mašiną ir ją ap- 
žiūrėsi. 
PRINCE JEVVELRY CO. Dcrt. 112, 

1528 Minford PI., N, Y. C. 

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. R.icine ave., West Pullman, 

Chicago, 111. 

Gauni Pasikalbėti Akįs Į Akis 

TURĖDAMAS 
savo vietoje, ar besivartoje privatinę per- 

mainomosios sistemos šaką, gali kalbėti su atsakomai- 
siais savo organizacijos žmonėmis kuomet tik nori lygiai 
taip, kaip ir matydamas juo3 pačius Tuomi užvaduo- 

jama daug tojo laiko, kuris parsieitų sugaišti, prireikus pačiam 
su jais pasimatyti. 

Privatinė permainomoji šaka užtikrina ne tik artesnj susi- 
nėsimą organizacijoje, bet dar suteikia kiekvienam skyriui tie- 
siogini telefono sujungimą su tautine Bello Sistema. 

Kiekvienas Beliinis Telefonas yra Tolimojo Atstumo Telefonu. 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Oflkial 100 
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Gerbiamieji;— 
"Lietuvos" 16 nurn., korespon- 

dencijoje iš Grand Rapids įsi- 
skverbė kelios klaidos. 

Pranešime apb mirtį draugo 
Sirotavičiaus pasakytą, kad jis 
gazu užtroško. Bet krip paaiš- 
kėjo, tai jis užtroško nuo mate- 
vos boileryje, nes jis dirbo jsi- 
lindęs j boilerį ir ten jį rado 

negyvą. 
Antra klaida L. S. X. Kores- 

pondencijoje, kur pasakyta, kad 
L. S. D-joje yra trįs fondai (bu- 
vo pasakyta trijų fondu komite- 
tai- Red.). Tris fondai yra tarp 
visu (iraud Rap'ds'o lietuviu, o 

L. S. D-ja turi tik vieną L. Š. 
Fondą. Taippat klaidingai pa- 
dėta Draugijos vardas S. S. D., į 
—turi buti L. S. D. 

M. Ks. ; 

JUOKELIAI. 
LIKO KIAULE. 

\"iciią vakarą susitiko du kai- 
miečiui. Vienas iš j u rukė, o ki- 
tas buvo "davatkynas"—netik ne- 

gėrė ir nerūkė, bet ir kitus nuo to 

prie kiekvienos progos atkalbinėjo. 
— Ar tai galimas daiktas,—sa- 

ko tasai, kuris nerūkė.—kad tu 

rukytuni tabaką? Juk žinai, jog 
tos biaurios žolės nei kiaulė neim- 
tu snukiu. 

— O,—užklausė antrasai—tai aš 

manau, kad tamista pats turbut 
nerūkai ? 

— Žinoma, kad ne! Sakiau, 
kad ir kiaulė nepajudintų tabako. 

— Teisybė, kiaulė nejudina. 
Tai kuris gi dabar iš mūsų yra 
panašesnis j kiaulę—pats ar aš? 

PRAKAITU UŽDIRBTI 
PINIGAI. 

— Mano kiekvienas centras yra 
uždirbtas prakaitu... Teisybę pa- 
sakius, kiti prakaituoja, o aš tik 
pinigus sau žėriu kišeniun. 

— O tu buržujau! Sarmatytais 
prie to ir prisipažinti, jeigu nors 

kiek doros turėtum.... 
— Ką, sarmatytaus prisipažin- 

ti? Nesikarščiuok taip tamistali 
Aš esti savininkas garinčs pir-j 
ties.... 

NACHALAS. 
— Tankiai užeinu gazieto.-e apie 

kokius ten "nachalus" ir nachališ- 
kumus. Ar nepaaiškintum, kas tai 
yra tas "nachalas."! 

— Naclialu galima pavadinti 
tą, kttris. būdamas tėvu tuzino vai-Į kų, giriasi, kad jam garnys atne- 
šė dar dvynukus. 

Kibirkštįs. 
Turkai irgi gali pasididžiuoti; 

nors juos visi sulupa, bet jie re- 

gu liariškai sulupa kailį didžiausios 
pasaulio viešpatijos valdonams— 
anglams. 

X—-X 
Musų tautiški laikraščiai yra 

dvejopos rūšies—grynai tautiški ir 
su "demokratišku kmyneliu." 

X—X 
Kaip žmogus pradedi mieruot, 

tai ir nežinai, kuri litanija bus il- 
ge.-nė: ar Lietuvių Draugijos nu- 

veiktu darbų, ar jos priešų tuščių 
užsipuldinėjimų. 

x=x 

Bostonas visai nusibostino! Ki- 
tuose miestuose renka aukas nu- 

kentėjusiems nuo karės, o bosto- 
niečiai nori amerikonams parody- 
ti, koki jie, lietuviai, yra "damn 
fools." 

X=X 

Socialistai aiškinasi, kad jie iki 
šiolei nesiuntė aukų Lietuvon, nes 
nebuvo kam siusti; dabar nesiun- 
čia, nes nėra kam siusti (nuvarvino 
tik laŠ«i per Chicagos vokišką kon- 
sulį). Jeigu per du metu jie ne- 

surado, kam siųsti, tai ir iki karės 
galui nesuras. Tai klausimas, kam 
dar aukas jie savo fondan renka? 

X-X 

Lietuvos Šelp. Fondas nutarė 

siųsti $5,000 per švabų konsulj 
Cbicagoj. Kitus penkis galėtų pa- 
siųsti per ruskių konsulj. 

Jurgis Spurgis. 

Te!. Cannl 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
Gencralis 

Kontraktorius ir 
Namu Statejas. 

2123 ¥. 23 rd.St, 

B/ESK10 f;« 
Dieninė 
Vakarinei I" 

čia gal! iSmokti Anglų kalbos nuo pradines 
Į lig! angSCiauslai, tclpgi Lietuvių. Vokiečių 

Rusų ir Leokų kalbų; Aritmetikos, AagSt 
Matematikos, Istorijos, Geo&i-.fljcs, PoliliS 
Ekonomijos, Kny ęvedyctėr.,Dailiara5«io, Lai 
Skų rai7ro, Prekybos teisių ir tt. Čia gali 
užbaigti PUBLIC SCnOOL. BIGI1SCTIOOL ir 
PREKVBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAI. 

3106 So.Msted St,,Chicą& 
1 Wl 

PHONE YARŪS 2721 

D r. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3337 So. Mcrgan St., Chicago. 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaiky 
Ir vyrų. Speciališkai gydo limpančias, 
užsisenf-jusias ir paslaptingas vyrų 
ligas. 

Dr.O.C.HEINE 
0BNTI8TA» 

fflUS-ltnpti 31 Ir fa. Kairini ui 
i (fpnlBU Hrta»«flk«.) X MUM, Ui. 

F. P. Bradchulis 
Attorncy & Coonselor at Law 

Lietuvis Advokatas 

30 d. LaSalle SI., Cilcags, III. 
ilsėk Eichangi 81dg., Roons 1187-111} 

Talephom Pranlclla 1174 

Sjv. 3112 S. Halsted St., arii 31-m 
'itltpkcne Vardą 3159 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

(Mnpti) 
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, rubežlų tarp 
lenku ir lietuvių ir dauge- 
li kitų dalykų. 

"Geriausis žemlapis lietu- 
vių kalboj. — Persistato 
labai puikiai."—Taip atsi- 
liepė apie Ji visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu į namus. 

Reikalaukit pas 
B. K. BALUTIS, 
3252 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL. 

du-kart nedelinis laik- 
raštis 

Eina jau 25 metai 

litarninkais ir Pėtnyčiomis 
Prenumerata metams $2.50 

„ „ pusei metę $L 25 

Adresuokit taip: 
W. B. B0CZK0WSKi CO., 

Mahanoy City, Pa. 

GERA PROGA- 
Gramatika angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (apdary- 
ta) $1.00 

Vaikų Draugas arba kaip mo- 

kytis skaityti ir rašyti be mo- 

kytojo 15c 

Naujas Budas mokytis rašyti 
be mokytojo ,10c 

Aritmetika įnokinlmuisl ro- 

kundų, su paveikslais (apda- 
ryta) .35c 

Viso |1.60 
Kas atsiųs iškirpo šit* apgarsini- 

me ii "Lietuvos" ir *1.00 per mo- 
ncy orderį, tai gaus visas 4 knyga* 
60c pigiau. 

P. Mikolaiiiis, 
R. F. D. Route 2, Hudson, n. Y. 

Rašomos Mašinos. 
Pigiausios ir geriau- 

sios rašomosios maši- 
nos (t y p e w r i t e r s) 
"New American" už 
$10.00. 

Jeigu nori turėti dru- 
t?. pigią ir gėrę rašo- 

mąją mašiną, tai pirk 
) "New American," o ne- 

sigailėsi. 
"New American" ra- 

60 taip gražiai, kaip 
mažina, pirkta už $100. 
Jos sistema taip pa- 
prasta, kad kiekvienas, 
paėmęs ją j savo ran- 

kas, lt pirmo sykio su- 

pranta, kaip su Jaja ra- 

šyt!. 
Kataliogą rašomąją 

mašiną ir visokiu kny- 
gų prisiunčiamo nždykjj. 

__ 
r 

Agentama Ir perkupčlar. e, perkant Kelias mašinas, Juodam gorą 
nuofilmtj. 

Reikalaudami adresuokite Sltalp: 
LIET'JVA PUBLISHING CG, 

S252 ao. Halsted str., Chicajc, III. 

D-re Maria Dovviatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialistė 

Ofisas 
1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood»at, 

r tone Caoal 1203 
Valandos: 

Itc f):£0 iki 12:00 vai ryta 
H c *3 :C0 iki 8:00 vai, vak. 

Ncdtlioma 
Luotai iki 12:00vaL ryto 

Rezidencija 
520d W,Harrison Street 

Tel. Aus tin 73/ 

Valandos 

tiktai iki 9:00 klek vienę ryt} 

Paslaptys Magijos ir Spiritizmo 
(Knyga Išrodanti Paslaptis Magikų). 

Daugelis lietuvių dar labai save vilioja, Įtikėdami visokiems magikams 
ir spiritualistams. Nemažai jauny vyrukų, nepatyrusių, savo vIbub sunkiai 
uždirbtus pinigus sukišo J pragobėlio magiko kišenių. 

Užtai nesiduok bent ant toliau savęs išnaudoti, nusipirk knygą: "Pa- 
slaptys Magijos ir Spiritizmo," kurioje išrodama visos paslaptjs šviesoje 
mokslo, šioje knygoje atrasite visas monų ir burių paslaptis ir jas su- 
prasite, nes aiškiai aprašytos ir paveikslėliais parodytos slaptybės ir jų 
darymo budai. Knyga yra 262 puslapiu, kaina su prisiuntlmu i namus 
tiktai 60 centų. 

Iš kitų vietų užmokestj galima prisiųsti paCto dvicentinėmts markėmis. 
Adresas: 

N. J. Damijonaitis, 
901 YVest 33rd Street, :s Chicago, Illinois 

Nuo 1-mos dienos Gegužio=May, 1916 

RUSIŠKOS UNIJOS LAIVAI 
Pradės vėl Plaukti 

Iš Archangelsko Amerikon 

Kas norite parsitraukti savo gimines iš- 
bėgusius laike karės Rusijon, tai pirkite šifkor- 
tes dabar, kad jie suspėtų ant pirmo laivo plau- 
kiančio iš Archangelsko į Ameriką gegužio 
1 d. 1916 m. 

Šifkortes ir pilną informaciją galite gauti 

A. OLSZEWSKIO BANKE 
3252 S. Nalsted St., Chicago, III. 

Jai norite turėt gerą laikraštį, tai užslsakyklta 

"ATEBT!" 
"ATEITIS" išeina 3 kanus į savai- 

tę: Utarninkais, Ketvcrgais ir Suba- 
tomisir darbo žmonėms pilnai atsto- 

ja dienraštį. 
"ATEITIS" eidama 3 kartus į sa- 

vaitę paduoda naujausias žinias iš 

visokių atsitikimų visam pasaulyje. 
"ATEITIS" yra vedama gabių re- 

daktorių, kuriai sandarbininkauja vi- 
sa eile įžymiausių lietuvių rašytojų. 

"ATEITIES" kaina tik $2.50 me- 

tams ir $1.50 pusei metų. Į užrubc- 

žį $3.50 metams ir ?2.50 pusei metų. 
Norintiems "Ateitį" pamatyti, vie- 

ną numerį siunčiame dykai. Adresas: 

ATEITIS PUBLISHING CO., 
366 W. Broadvray, S o. Boston, Mrsi. 

ĮDĖK SAVO PINIGUS IR UŽTIK- 
rink savo ateiti p.nt nepaprastai 

pro-Tuktyvės Arkansas ir Louisianos 
žemės. Daug kolionijų tavo vientau 
iŲ jau yra {steigta tose valstijose prie 
Rock Island Linijų, ir jie turi pasise- 
kimą. Jųn galite atlikti tfak pat, ge- 
rai, ir šita žeme parsiduoda nuo $5 
iki $10 už akerj. Musų emigracijos 
biuras gali suteikti jums teisingų ir 
patikėtinų informacijų apie ūkininka- 
vimo galemybę teritorijoje męs tar- 

naujame. Rašykite savo prigimta kal- 
ba J L. M. Allen, Passenger Traffic 
Manager, Rock Island Lines, Room 
718 La Salle Station, Chicago, 111. (4) 

! ! Pranešimas X ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjučio men. perkeliau savo 

ofisą po 
3325 So. HALSTED ST. 

TELEPHONK YARDS 

D Te P. WIE£NER 
k ■ 

NEW CITY SAVINGS BANK 

||6oi So. Ashland ave., Chicago. 
A. J. BIERZYNSKI, pres. 

Priima bankon pinigus ir moka 3%. Už Budėtus pinigus mūsų bankoj duo- 
dame čekių knygutę, iš kurios para- 
šyti čekiai tinka visur. Skolina pini 
gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdo bankines 
Skryneles (boxes) po $2.50 metams. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
J visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 
redomis, ketvergais ir subatomis nuo 
8 Pyto iki 9 vakaro; nedėliomis, utar- 
cinkais ir pėtnyčiomis nuo S ryto iki 
€ vakaro. 

Phona Drovor 5052 

Dr. K. Draugelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

3261 So. Habted St., Chicago 

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina |a« 3(Mus metus. 

Prenumerata $(2.00 metams; $1.00 
pusei metų. Kanadoje $2.50 metams; 
$1.25 pusei metų.' Anglijo), Lietuvoj Ir 
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 

Pamatimui vieną num. siunčiam dovanai 

Knygų katalogą siunčiame ant pareika- 
lavimo dovanai. 

J. J. Pauksztis & Co. 
120-124 Grand Str., 

Brooklyn, N. X. 

■ mofin Mt 
3252 So. H&lsted Si., CHICAGO, ILL. 

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
jsteigta 1893 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagociausiu Budinku ant Bridgeporto. 

PRIIAIA pinigus taupinimui nuo vieno Doliario iki didžiausių sumų ir moka už juos 
3 procentą metams. 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lergv^ 

išmokesčių. 
PERKA ir parduoda Morgecius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir b procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose batikose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus 

važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon. 
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka 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 Bankojc, prie kurios 

nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš kitų miestų ir farmų gali šioje Bankoje atlikti savo reiklus per laiš 
kus. Rašykite adresu: 

A. 0L5ZEWSKI BANK 
3252 So. Halsted St., - CHICAGO, ILL. 

atvažiavusius IŠ KITUR MĘLDŽIAME aplankyti ir musiį Banxą. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto Iki 9 vakaro. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtny^iomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

Jeigu Nori 
fUSĮPIRKTI 

Namaarba hcta 
"Be klapaio, rūpesčio, 
pigiai ir teisingai; 

ž^uritisavo Jurta, 
&ktirbti <jfea&tud, 

~ TAI EIK PAS 

J.JJCerfffumcwicz į 3133 E M ERALD AVE. \ 

PILNAI DARBO VISIEMS. 
Kodėl esi nenaudingu, Jeigu su ma- 

žais iškaščiais gali išmokti ger$ ama- 
t$; kur tik tinka ten gali darb$ tu 
rėti ir butl pats ant savęs ponu. Iš- 
mokęs barzdaskutystės, busi liuosaa 
visoj pasaulyj. Kasykite—o gausite 
visas smulkmenas dovanai. Nosso- 
koff'o Barber, Hairdres3ing ir Mani- 
curing Mokykla, 1202 Penn ave., Pltts- 
burg, Pa. Seniausi ir atsakančiausl 
mokykla apielinkėje. Pasiklausk ži- 
nančių. 

Męs duodame visokius darbus Jg 
Jie&kantiema. 

"D R A U G A S" 
Jetuvių KataJikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" aaudarbininkij skaičiuje 
yra rimčiausioji ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai i? rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
suomenės judėjimo. Visi dienos klau- 
simai yra sva:Btomi rimtai ir teisiu- 
gal. 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 
tams, SI.00 pusei metų. Kitose šaly- 
se $3.00 metams, $1.50 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 

meris veltui. Adresuokite: 
DRAUGAS PUELISHING CO. 

1800 W. 46th St., Chicago, III, 

Canal. 211) 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJA3 

1749 SQ. HALSTED SI CHISAS3. ILL 
CORNER ĮSUi STREET 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturSjo, ncsa nebuvo l.as 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinkti} reikalingų kalendoriui žinių, 
jame yra keletas skyrių, kuriuose telpa įvairus libai naudingi pasiskaity- 
mai: apysakos, eiles, straipsniai (S hlstorijos, hyglenos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau- 
sių rašytojų amerikiečių. 

"S.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 
šialiais, 240 puslapių, didelio formato ir gražios popieros, 
gaunamas visur, pr.3 visus agentus, S.L.A. kuopose, vi- 
suose lietuviškuose kningynuose. ToJcl reikalaukite 
jo. Jei negautume! pas savo kningų agentus, tai reika- 
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 tentai. Agen- 
tams rabatas. Kreipkites: 

A. 6. Strimaitis 
307 W. 30-th St. New York, N. V. 

JUOZAS A. AM8R0SIUS 
Attorney Aii Law 

LIETUVIS ADVOKATAS 

(A. OLSZENVSKIO BANKE) 
3252 5o. HALSTED ST. 

TELEFONAS UROVER 70J ClilCAGO, !LL 

Ofiso Valandos: 
Kasdien iki 6 vai. vakare; Utarninkais, Ketverjęab 

ir Subatoinis iki 0 vai. vakare. 
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