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Metai XXV No. 19 

Dideji Kare. j 
\ is dar smarkiausios priešu: 

imtynės eina prie Yerdun, bet 
iki šiol nei viena pusė kitos Įveik- 
ti negali ir dar vis nežinia, kat- 
ra pusė iš tų milžiniškų imtynių 
išeis pergalėtoja. Iš syk, pasi- 
liovus vokiečių pirmyn žengimui, 
pradėjo traneuzai pirmyn žengti 
ir jiems pasisekė atgauti kelias 

pirma nužudytas svarbias pozi- 
cijas ir jas nuo vokiečių atimti, 
l'rancuzai vėl jsispriaudč i vo- 

kiečių linijas prie Betbincourt, 
iš kur pirma vokiečiai juos buvo 

išviję. Ką vokiečiai per du mė- 

nesius buvo laimėję ant kairio- 

jo upės Meuse pusės, atėmė nuo' 
jų franeuzai i porą dienų. Vo- 
kiečiai tuose triušiuose milžiniš- 
kus turėjo nuostolius. Prie Cop- 
pv traneuzai atmušė vokiečių pir- 
myn žengimą. Ant kairiojo upės 
Meuse šono vokiečiai su visu 
smarkumu užpuolė franeuzų po- 

zicijas ant kalvos 304 ir keliose 

kv- vietose ten apsistojo. Franeuzai 
iš savo sunkiųjų kanuolių bom- 

barduoja išnaujo užimtas pozici- 
jas ant šiaurinio 304 kalvos šo- 

no, bet vokiečiai ten laikosi. 
Smarkiai veikia abiejų pusių ar- 

tilerijos aplinkinėse Avocourt ir 

Couretts, taigi prie \Voevre. 
Ir Belgijoj eina gana smarkus 

mukiai prie Steenstraate ir Dix- 

nutde Čia Belgų artilerija iš- 

naikino vokiečiu apkasus. 
Bet turbut vokiečių frontas 

prie Yerdun tapo drūčiai sustip- 
rintas naujai atsiustais kareiviais, 
nes ant to fronto jie pradėjo vėl 

pirmyn žengimą, ypač jie pra- 
dėjo smarkų pirmyn žengimą ant 

vakarinio upės Meuse kranto. 

Pomeranijos regimentai, nors! 

daug nuostolių turėjo, apvaldė 
čielii eilv francu7.it apkasų ant 

šiaurinio kalvos 304 šono, jie ap- 
valdė ir jus viršūnę. Čia nelai- 
svėn pakliuvo 40 traneuzų ofi- 

cierų ir 1280 kareivių, bent to- 

kias žinias paduoda iš Berlino. 

Iš Paryžiaus gi praneša, jog 
franeuzai smarkiai bombarduoja 
vokiečių pozicijas prie 304 kal- 

vos. Vokiečių gi smarkų užpuo- 
limą ant kalvos 287 franeuzai 

atmušė. 
Ant iranio prie votimi m 

fiancuzų kariumenė tapo sudru- 
•K tinta nc tik naujais francu/.ų ka- 

reiviais, bet čia tapo atsiusta 

Australijos ir \atijos Zelandi- 

jos kariumcnės, tik nežinia, kiek 
čia tų kareivių atsiuntė. 

Francuzai. nežinia kodėl, ap- 
keitė savo kariumenės vadovus 

prie Verduno. Pasekmingai iki 

šiol gynęs Verduną generolas 
Petain tapo perkeltas vadovauti 

franeuzų »kariumenę ant fronto 

tarp Soissons ir Verdun, o prie 
Verduno tapo atsiųstas genero- 
las Robert George Nrivelle. Gal 

but, kad Sois:, ,ys frontą fran- 

euzų štabas laiko svarbesniu ne- 

gu prie paties Verduno, kur gal 
tikėjo, kad vokiečiai ganėtinai 
apsilpnyti ir ne drįs pradėti nau- 

jo otensyvo. Bet jie, sudrutinę 
savo kariumenę, vėl ofensyvą pra- 

dėjo. 
Kaiseris, atsilankęs ant Ver- 

duno fronto, paliepė savo kariu- 

menei būtinai \'erduną paimti 
iki 11 gegužio, bet lengviau yra 

prisakymus davinėti, negu juos 
išpildyti. Gal dabar vokiečiai 

nori paskutinj mėginimą pada- 
ryti, o jeigu nepasiseks, trauk- 

tiesi nuo Verduno, o gal ir su 

visu iš Francuzijos, nes trancu- 

zai lenda \'okietijon ir yra jau 
tik 16 myliu nuo svarbiausios 
vakaruose Vokietijos tvirtovės 

Metz, kuri vokiečiams taipjau 
svarbi, kaip tfmcuzanis Vcrdun. 
Dabar jau franci, sunkioji ar- 

tilerija gali apšaudyti Metzo iš- 
laukinius fortus. 

Francuzijon jau atkako penk- 
tas Siuntinys rusu kareivių. Kiek 

jų iš \iso atkako, nežinia. Ant 
kurio fronto jie tapo pasiųsti, 
tikrai nežinia, bent negirdėt, kad 
jie mušiuose prie Verdun butų 
dalyvavę, todėl spėjame, kad 
juos pasiuntė prie Metz. Iš Ber 

lino pranešė, buk Tarp/etninėse; 
jūrėse tapo paskandintas tran-j sportinis laivas gabenęs 600 ru-i 

siškų kareiviu. Kareiviai tie pri- j 
gėrė. (ial but, kad juos Fran- 
euzijon gabeno, nes kitur rusų 
kariunienė Tarpžeminėse jūrėse 
nebuvo reikalinga, todėl ir jos 
kitur siusti reikalo nebuvo. 

l'cr Londoną praneša, taigi, 
matyt pati Anglija prisipažįsta, 
kad pereitą panėdėlij dieną At- 
lantikc vokiški povandeniniai lai- 
vai torpedavo diilclj 13,000 to- 
nu anglišką transportinį laivą 
"Cymric". 1.aivas tas dar laiko- 
:-i ant vandens ir tikisi j koki 
Airijos portą prisigriebti. Laivas 
tas plaukinėjo tarp Xe\v York ir 
Anglijos. Gabeno jis karės me- 

degą. kurios buvo: 101 skrynia 
karabinu, 11,049 skrynios šūvių 
gilzių, 8,900 skrynių patronų, 40 
skrynių išardytų aeroplianų, 400 
ritinių akstinuotų vielų, 20 skry- 
nių kanuolių dalių, 6 skrynios 
durtuvų. 220 skrynių pistonų ir 

6,720 skrynių kanuolių ir bombų 
uždegimų. Įgula laivo susidėjo 
iš 110 žmonių. 

HaHtanuose svarbesnių susirė- 
iiiimu nebuvo, bet ir patįs austrai 
ir vokiečiai mano, kad neužilgio 
ant to fronto talkininkai pradės 
savo pirmyn žengimą. Tuom 
tarpu ten, kas tik gali, mėgina 
draskyti vos gavusią ncprigul- 
mystę Albaniją. Grekai paėmė 
po savo valdžia albanų apgyven- 
tą Epirą, o Albanija, pabėgus 
kunigaikščiui Wied, valdono ne- 

turėjo, todėl be valdono likusiu 
kraštan, pradėjo veržtiesi visų 
kaimynų kariumenės—nuo šiau- 
rių Įsiveržė austrų kariumenė ne- 

va gaudyti ten pasislėpusių ser- 

bų ir montenegrų, bet Albanijoj 
pasiliko ir iš ten pasitraukus ser- 

bams ir montenegrams. Italai 
del to užėmė Albanijos portą 
Avlona, o juos mėgina laukan 
vyti austrų kariumenė. Tokiu 
budu, nors Albanija karėj neva 

nedalyvauja, bet ją karė taipjau 
naikina, kaip išnaikino Serbiją ir 
Montenegro. Buvęs jos karalius 
kunigaikštis \Yicd šaukia savo 

buvusius pavaldinius, nuo kurių 
pats pabėgo, eiti karėn ir padėti 
austrams, tik jo atsišaukimo di- 
desnė albanų dalis klausyti ne- 

nori. Dabar vienok atsirado jau 
eicla eilė pretendentų norinčių 

i Albanijos sostą gauti, nors, ro- 

idosi, nieks jo negaus, nes kai- 
Įmynai Albaniją išdraskys. Tarp 
tų pretendentų yra: kunigaikš- 
tis Cyrill, Bulgarijos, buvęs Al- 
banijos karalius \Yied, kurio, 
vienok, dabar albanai nenori, bet 
ji remia austrai; Asset Paša, 
kuri nori pripažinti albanų dalis 
ir turkas Basra Bey, kuris, su 

turkų pagelba pats savo kandi- 
datūrą albanams bruka. 

Nuo Salonikų sujungta fran- 
euzų ir anglų kariumenė pradėjo 
žengti šiaurių link, bet iki šiol 
ant to fronto svarbesnių susirė- 
mimų nebuvo. Už tai Azijoj ru- 

sai pradėjo smarkiau veikti. Nuo 
Trebizondos užėmimo, rusų trjs 
kariumenės eina vis giliau Tur- 
kijos teritorijon prie Beiburt, 
Erzigan ir Diarbekir. Turkų 
kariumenė renkasi prieš rusų ka- 
riumenės vidurį ir rengės prie 
Erzingan rusams pasipriešinti. 
Ir Kaukazo apskrityj turkai, kur 

buvo toliau nužengę, vėl atgal 
traukiasi, nes nesitiki prieš trjs 
rusų armijas atsiremti. 

Matyt nepasisekimas anglų prie 
Kut-cl-Amara visgi padrąsino 
angliškų valdybų mahometonus, 
jeigu tikėti Berlino žinioms. Su- 
lyg tų žinių, prieš Anglijos val- 

džią sukilo mahometonai pieti- 
niuose Egypto kraštuose, kur 
prieš Anglijos valdžią sukilo 

ĮDarfouro imamas. Jis suorgani- 
zavo gana skaitlingą kariumenę, 
I vien verbliudinių raitelių turi su 

(viršum 8,000. Bet, žinoma, gink- 
lai sukilėlių negeriausi, o j Af- 
rikos vidurius ir vokiečiams ne- 

lengva gerus ginklus priduoti. 

Ant pietvakarinio karės fronto 
nieko svarbesnio neatsitiko. Ka- 
n uoli u imtynės eina vis tose jau 
vietose be kokių nors pasekmių. 

Ant šiaurrytinio fronto, taigi 
Rusijoj ir Lietuvoj nieko svar- 

besnio neatsitiko. Vokiečių arti- 
lerija vis bombarduoja Illukštos 
tiltagalį. Prie Dvinsko šaudosi 
vien artilerijos, tas pats yra prie 
garsios Lietuvos vietos Krevo, 
kur rusai nušovė vieną vokiečių 
oriai\ j. Menki susirėmimai buvo 
lygiai Volyniaus gub. ir Rytinėj 
Galicijoj. Kaip rodosi, Lietuvoj 
llindenburg rengiasi prie svar- 
besnio veikimo, nes ten iš Vokie- 
tijos gabena daugybę sunkių ka- 
nuolių. 

Vokiečių sukeltas airių sukili- 
mas tapo numalšintas ir dabar 
ten ramu. Bet už tai ten su visu 
žiaurumu veikia karės teismai ir 
be pasigailėjimo žudo sukilimo 
vadovus, kitus gi visam amžiui 
sodina kalėjimam 

Suvienytos Valstijos, ant jų 
notos del skandinimo be perspė- 
jimo pirklių laivų nuo Vokietijos 
gavo atsakymą. Vokietija žada 
neutrališkų laivų neskandinti, bet 
vien tąsyk, jeigu Amerika pri- 
vers Angliją leisti Vokietijon lai- 
vus su maistu. Kadangi Ameri- 
ka to padaryti negali, tai ir Vo- 
kietijos pažadėjimas neturi ver- 

tės. Dėlto Amerika vėl pasiun- 
tė notą Vokietijai išreikšdama 
nepasiganėdinimą Vokietijos at- 
s kymu. 

MAŽOJI KARĖ MEXIKOJ. 
Svarbiausiuose dalykuose Su- 

vienytos Valstijos su Mexi'ka ne- 
va susitaikė, bet gema nauji ne- 

malonumai, nieko bendro su ve- 

damoms dar taryboms neturinti. 
Xe tik Mexikoj nežinia kas, Car- 
ran/os. ar Vilios, kito kokio re- 

voliucijonierio kariautojai, ar 

gal paprasti banditai, užpuola 
ant amerikonų ir del to, žinoma, 
Amerika, nors buvo sutarusi, ne- 

gali savo kariumenės iš Mexikos 
atšaukti. Negana užpuolimu ant 

Suvienytų Valstijų kariumenės 
Mexikoj, bet apie 300 ginkluotų 
mexikonų įsiveržė vėl per rube- 
žių ir užpuolė raitelių sargybą 
prie Glenn Springs ir užmušė 3 
kareivius ir 3 civilistus. To Ame- 
rika praleisti tyliai negali. 

Iš Kares Lauko. 
VAKARŲ FRONTAS. 

FRANCUZAI UŽIMA 
TRANŠĖJAS. 

Londonas, Gegužio 4 d. Pran- 
cūzai vakar užgriebė vokiečių po- 
zicijas ant Le Mort Homme 
(Negyvo Žmogaus) kalnelio, j 
šiaur-vakarius nuo Verduno. 
Tuom tarpu vokiečių atakai ap- 
link Verduną pasiliovė. 

VOKIEČIAI KRAUSTOSI 
IŠ METZ? 

Londonas, Gegužio 4 d. Čia 
ateina žinios iš Šveicarijos ir iš 
Hollandijos, įkuriose pasakojama, 
kad vokiečiai paliepė gyvento- 
jams išsikraustyti iš Metz. Metz 
yra viena iš stipriausių tvirtovių 
visam pasav lyj ir randasi tik 

apie 15 angl. mylių nuo francuzų 
fronto. 

Iškraustymcs gyventojų iš 
tvirtovės reiškia, kad arba vo- 
kiečiai rengiasi prie naujo dide- 
lio užpuolimo ant francuzų fron- 
to, arba jie gal gavo žinią apie 
didele francuzų rengiamąjį už- 

puolimą. 

SAKO 500,000 RUSŲ 
YRA FRANCUZIJOJ. 

Budapestas, Gegužio 4 d. Ven- 
grų kariški ekspertai tiki, kad 
rusai išsodino Francuzijoj apie 
500,000 kareiviu. Nekurie ek- 

spertai pranašauja, kad rusai 
rengia taipgi ir didelį užpuolimą 
ant rytinio fronto. 

Tuom tarpu francuzai apie 
įVerdunį paėmė včl nuo vokiečių 

naujas pozicijas aplink Le Mort 
I Iommc. 

NAUJAS VERDUrįO 
KOMENDANTAS, j 

Paryžius, Gegužio 7 d. Gen. 
Ro'bert Jurgis Nivc'te tapo pa- 
skirtas tolimesniam ginimui Ver- 
dnno nuo vokiečiu. Iki šiolei 
Imvusis gen. Petain, kuris taip 
puikiai atsižymėjo prie Verduno, 
yra paskirtas vyriausiu vadu gru- 
pės armijų, veikiančių tarp Sois- 
sons ir Verduno. 

VOKIEČIAI PAIMA VIRŠŲ 
IR VĖL IŠMESTI. 

Paryžius, Gegužio 8 <1. Po 77 
diemj mūšio ties Verdu 1111 vo- 

kiečiai pradėjo naują—ii eilės jau 
4-tą—milžinišką ataką ant Ver- 
duno su nauja armija. Svar- 
biausiu j u užpuolimo punktu yra 
Le Mort Momnie (Negyvojo 
Žmogaus) kalnelis, kuris gina 
visą vakarini Verduno šoną. 

Vokiečiai su visu korpusu (40,- 
000) ikariumcnės pradėjo verž- 
tis siauru kloniu, idant šitoj vie- 
toj perlaužus franeuzų frontą. 
Iš pradžių vokiečiams gerai se- 

kėsi: jie baisiai smarkiu atakų 
užėmė franeuzų pirmas pozicijas, 
išmetė juos iš užpakalinių tran- 

šėjų ir prisigriebė net iki kalne- 
lio viršūnės. Tuom laiku fran- 
euzams suspėjo ateiti pagelba ir 
jie nesvietiškai smarkiu kontr- 
atakų išvertė vokiečius iš užimtų 
pozicijų ir savo ugnim sulaikė 
tolimesnius jų atakus. 

Mušis tačiaus nesiliauja ir iš 
visa ko matyt, kad vokiečiai vėl 
su nauja desperacija mėgins Ver- 
duno frontą sulaužyti. 

AUSTRALIJOS KARIUMENĖ 
FRANCUZIJOJ. 

Londonas, Gegužio 9 d. Ofi- 
cialokai pranešama, kad Austra- 
lijos ir Naujos Zelandijos ka- 
riumenė atvyko į Prancūziją ir 
užėmė dalį fronto. Iki šiolei 
minėtos kariumenės buvo Egipte 
ir prie Salonikų (o pirmiaus ant 

Gallippoli). 

RUSŲ FRONTAS. 

NUŠOVĖ BALIONĄ. 
Petrogradas, Gegužio 5 d. 

Smarki artilerijos ugnis apie lk- 
skul ir Dvinską. Vokiečiai nu- 

metė daug bombų ant fronto j 
pietus nuo Dvinsko. 

Apielinkėj į pietus nuo Krevo 
buvo smarki artilerijos kova, lai- 
ke kurios rusų kanuolė nušovė 
vokišką balioną (orlaivi). 

RUSAI ŽENGIA 
PIRMYN GALICIJOJ. 

Petrogradas, Gegužio 9 d. Xu- 
toli Friedrichstadto vokiečių ka- 
nuolės bombardavo rusų trau- 

kinį. Galicijoj, prie upės Stripa, 
rusai padarė tulą progresą. 

RUSAMS SEKASI 
TURKIJOJ. 

Petrogradas, Geguib 9 d. Su- 
cirpus sniegui už Kaučnzio kal- 
nuose. rusų armija pradėjo spar- 
čiau veikti ir jos judėjimai dik- 
čiai pasilengvino. Sulyg prane- 
šimų, turkai vėl pasiryžo sustoti 
ir galutinai rusams atsispirti, to- 
dėl galima tikėtis, kad karė Tur- 
kijoj netrukus pasiek.: pat svar- 
biausio momento. 

Rusų žengimas linkui Erzin- 
gan (į vakarus nuo Erzerumo) 
pasirodė sunkiausias, bet į pie- 
tus, linkui Bagdado, rusų armi- 
ja sparčiai žengia pirmyn, nu- 

stumdama atgal turkų pulkus. 
Rusai čia mėgina užeiti iš užpa- 
kalio ir atkirsti kelią turkų ar- 

mijai, kuri dabar randasi prie 
Kut-el-Amara ir kuri paėmė ne- 

laisvėn anglų armiją. 

ĮVAIRUS TELEGRAMAI. 

RIAUŠĖS VOKIETIJOJ. 
Londonas, Gegužio:4 d. Ateina 

žinios iš Vokietijos apie iškilu-l 
sias riaušes keliuose miestuose. 

Žinia iš Genevos praneša, kad 
Bcrlinc 25 ypatos tapo užmuš- 
tos ir 200 sužeistu laike gegu- 
žinio apvaikščiojimo. Leip/.ige 
tapo trjs moterjs užmuštos ir 70 
sužeistu. Riaušės kilo, kuomet 
žmonės pradėjo reikalauti maisto 
ir karės užbaigimo. Panašios 
riaušės atsitiko taipgi Muenchc- 
ne, Kiel ir Chemnitze. 

Oficialis vokiečiu pranešimas 
skelbia, kad laike "demonstraci- 
jų" Berliue tapo suareštuotas Dr. 
Kari Liebknecht, socialistų va- 
das. 

SUKILIMAS MASKVOJE? 
Berlinas, Gegužio 4 d. Vo- 

kiška žinių agentūra praneša, kad 
revoliucijonierišiki darbininkai 
Maskvoje išsprogdino kerosino 
ir benzino sandelius. Gandai iš 
Stodkliolmo praneša, buk dau- 
ginus negu 5,000 tonų kerosino 
tapo sunaikinta į keletą sekundų. 
Nuo sprogimo kilo gaisras; de- 
ga įvairios rūšies aplink stovė- 
jusic valdiški namai. 

600 RUSŲ ŽUVO. 
Berlinas, Gegužio ~ d. Vokiš- 

ka žinių agentūra praneša, buk 
1 alandžio mėnesio pabaigoje, 
kuomet Viduržemio jūrėse tapo 
nuskandintas anglų mūšio lai- 
vas Russell, žuvo taipgi ir 

transportas, ant kurio vežta 
Francuzijon 600 rusiškų kareivių. 
Laivas užšoko buk ant minos ir 
vos keletas tik išsigelbėjo. Šitos 
vokiškos žinios nepatvirtinta iš 
jokių kitokių šaltinių. 

GEN. SUCHOMLINOV 
SUAREŠTUOTAS. 

Londonas, Gegužio 8 d. Rusu 
generolas \Y. A. Suchomlinov, 
buvusis pirma karės ministeriu 
ir vėliaus prašalintas nuo to urė- 
do už tai, kad iš jo priežasties 
pritruko rusų armijai amunicijos 
ir ginklu, dabar tapo suareštuo- 
tas ir Įmestas j garsųjį Šv. Pet- 
ro ir Povylo tvirtovės kalėjimą 
Petrograde. Didelis skaitlius val- 
dininkų sykiu su policija atėjo Į 
Suchomlinovo namus visai neti- 
kėtai. Jj suareštuota, o jo na- 

muose padaryta krata ir užgrieb- 
ta keturi kuparai visokių raštų 
ir dokumentų. 

POPIEŽIUS RAŠO 
WILSONUI. 

Washington, geg. 7 d. Popie- 
žius Benediktas XV vakar pri- 
siuntė prezidentui \Vilsonui ypa- 
tišką laišką, kurio turinys yra 
laikomas didelėj paslaptvj. Me- 
nama. kad popiežius prašo pre- 
zidento, idant jis pradėtų taikin- 
ti kariaujančias viešpatijas. 
Tuom pačiu laiku pranešama, 
kad Kaizeris yra susižinojęs su 

popiežium ir kad popiežius buk 
veikia Kaizerio įprašytas. Po- 

piežius buk pataria Amerikai ne- 

pertraukti ryšių su Vokietija. 

DEL PINIGŲ STOKOS MANO 
UŽDARYTI UNIVERSITETĄ. 

Columbus, Mo. Nuo rugsėjo 
mėnesio norima uždaryti valsti- 
jos universitetą, nes jo užlaiky- 
mui trūksta pinigu. Jau dabar 
universitete tarnaujantiems neiš- 
duoda savo laike pinigų algoms. 

25 MILIJONAI ŽEMDIR- 
BYSTEI. 

Washington, D. C. Kongresas 
šiems metams paskyrė 25 mili- 
jonus doliarių žemdirbystės rei- 
kalams, pakėlimui Suvienytose 
Valstijose žemdirbystės. 

VOKIEČIŲ PARTIJA 
AMERIKOJ. 

Vokiečių centralė sąjungą iš- 
leido i visus Amerikos vokiečius 
atsišaukimą, kviečiantį sutverti 
vokiečių komitetą, kuris panau- 
dotų savo įtekmę vokiečių tik- 
slams laike rinkimų. Taigi, ma- 

tyt vokiečiai nori Amerikoj su- 

tverti naują politišku vokiečių 

ir ju patarėjų partiją, kuri bal- 
suotu laike rinkinių už vokie- 
čių nurodomus kandidatus, o 

boikotuotų vokiečiams nemalo- 
nius. Tuom tarpu jie smarkiai 
protestuoja prieš statymą \\ il- 
sono ir Roosevelto kandidatūros 
prezidento vietai. Vokiečiai, 
kaip visur, taip ir Amerikoj, ge- 
rai susiorganizavę, jie gali už- 
kenkti rinkimuose \Yilsanui ir 

Rooseveltui, 'bet kad jie ir poli- 
tikuj, ką panorės, galėtų atsiek- 
ti, apie tai reikia abejoti, ypač. 
kad su jais neis kitos tautos, ne- 

išskiriant airių, nes čia ir airių 
mieriai ne visuomet yra tie pats, 
ką ir vokiečių. 

KANADOS VALDŽIA REN- 
GIASI KRATYTI SUVIENY- 

TŲ VALSTIJŲ LAIVUS. 

Washington, D. C. Lake Car- 
riers Association atsiuntė pirk- 
iybos departamentan žinią, jog 
ji sužinojusi, kad Kanados val- 
džia nutarė kratyti atėjusius j 
jos didžiųjų ežerų portus Su- 
vienytų Valstijų laivus ir jūrei- 
vius, piliečius su Anglija vedan- 
čių karo kraštų., areštuoti. 

CHICAGOS KATALIKŲ 
AUKOS LENKAMS. 

Washington, D. C. Geg. 4 d. 

Arkivyskupas Mundelein pasiun- 
tė Ryman popiežiui $50.000. ku- 
rie surinkta Chicagos archidie- 
ce/.ijoje; pinigai paskirti pašal- 
pos darbui Lenkijoje. Si tą ar- 

kivyskupas Mundelein papasakojo 
\Yashingtone, atvažiavęs j Suv. 
Valstijų arkivyskupų ir Kata- 

likų Universiteto globėjų susi- 
rinkimą. Pasiųstoji suma esanti 
didžiausia auka, kokią pavienė 
diecezija Suv. Valstijose sudėjo. 
Kasžin. ar iš tų pinigų gaus kiek 
nuo karės nukentėję Lietuvos 
gy ve tuoj ai ? 

AM. VOKIEČIAI DALYVAUS 
KONVENCIJOSE. 

Milwaukee, Wis., geg. 4 d. 
Pennsylvanijos Amerikos Vokie- 
čių Susivieniji!.10 Valdyba iš Phi- 
ladelpliijos išleido atsišaukimą, 
kviečiantį Amerikos vokiečius 
padaryti suvažiavimą Kaiserhofe, 
Chicagoje geg. 28 ir 29 d. išrin- 
kimui žmonių, kurie ateinančiose 
Republikonų ir Demokratų kon- 
vencijose atstovautų Amerikos 
vokiečių sentimentą. Jų tikslu bus 
rūpintis, kad butų nominuoti to- 
kie kandidatai, kurie neutralumą 
supranta taip, kaip jj aiškina 
Amerikos vokiečiai. 

PENNSYLVANIJOS ANGLIŲ 
PRODUKCIJA. 

Pereituose metuose Pennsylva- 
nijos valstijoj iškasė 246.797.774 
tonus anglių, tame buvo: 89.- 
420, 062 tonai kietųjų anglių ir 
157.420,168 minšktųjų. Produk- 
cija kietųjų anglių sumažėjo, o 

minkštųjų pasididino. 

GAZDINA DEPORTACIJA. 
Pittsburg, Pa. Streikuojanti 

darbininkai Edgar Thompson 
Carnegie Steel Co., daugume 
svetimtaučiai, prie dirbtuvių 
Braddock'e surengė tikrą mušj 
su šerifo žmonėms. Paleista su 

.•iršum 400 šūvių ir darbinin- 
kai tapo priversti trauktiesi. Už- 
mušta du žmonės, 4 pavojin- 
gai. gal mirtinai pašauti, o apie 
20 yra lengviau pašautų. Dis- 
trikto prokuroras aoreiškė, jog 
jis greitai pasirupjs deportuoti 
neramumą keliančius svetimtau- 
čius, tik kasžin, ar jis pats žino. 
kur juos galima deportuoti? 

UŽMUŠĖ PERKŪNAS. 
Marinete, Wis. Grįžtant laike 

perkūnijos mokiniams iš mokyk- 
los namon, perkūnas užmušė du 
vaiku, o du kitu ant žemės par- 
mušė ir apsvaigino. 

SUVIENYTOS VALSTIJOS 
PERKA NUO DANIJOS 

SALAS. 
Washington, D. C. Suvienytos 

Vralstijos už penkis milijonus do- 
liarių perka nuo Danijos jai pri- 
gulinčias yakariniit Indijų trįs 

mažas salas. Salos tos yra: St 
C'roix, St. Thomasj ir Sr. Jolm. 
Užima jos plotą 138 kctv. myliu, 
o gyventojtt turi 27,000. 

SUVIENYTOS VALSTIJOS 
PERKA DEIMANTUS. 

Per paskutinius keturis mėne- 
sius iš Londono Amerikon išga- benta deimantų ir kitokių bran- 
gių akmenėlių už $7<242.82<'>. Per 
tokj jau laiką pereitų metų iš- 
gabenta tik už $2.713.362. 

STRAIKININKĖS STRAIK- 
LAUŽĘ IŠMAUDĖ. 

Pittsburgh, Pa., gcg. 4 d. Mc- 
Kiuney Mf'g Co. pasiūlė $50 už 
suareštavimą straikuojančių mer- 
ginų, kurios užpuolė einančias iš 
dirbtuvės straiklaužes ir vieną jų girdomame lovyj išmaudė. 

| KONGRESAS ATMETĖ FI- 
LIPINŲ NEPRIGULMYSTĖS 

SUMANYMĄ. 
Washington, D. C. Atstovų butas atmetė senato priimtą biliit 

Į 2, vėliausiai į keturis metus, pri- 
pažinti Filipinų saloms nepri- 
gulmystę. Prie atmetimo biliaus 
labiausiai prisidėjo airiai kongre- 
su atstovai, nors airiai ką tik, 
pasiliuosavimui nuo Anglijos, bu- 
vo Airijoj sukilę. 

IŠGABENTA AMUNICIJOS 
Už $340,000,000. 

Washington, D. C. Per _'0 mė- 
nesių karės Europon iš Ameri- 
kos išgabenta vien amunicijos už 
$340,000,000. Vien parako iš čia 
išveža už pusv milijono doliarių 
kas dieną. 

GAZOLINOS PAKEITINYS 
PARDUOTA MAXIMO BEND- 

ROVEI UŽ $2,000,000. 
New York, geg. 3 d. D-ro 

Louiso Enriclit'o pakeitinys ga- 
zolinai. kurio padarymas atsieina 

galionui, likosi nupirktas 
Maximo žuviniu Korporacijos už 
$2,000,000. Korporacija užmo- 
kėjusi $1,000.000 pinigais ir 100,- 
000 dalių Maximo Šovinių Kor- 
poracijoje. Bendrovės daliai mo- 

kama $10.50. D-ro Enrichto iš- 
radimas susideda iš savotiško 
žalio skysčiaus, kuris sumaišoma 
su paprastu vandeniu. 

NUTEISTAS UŽ WASHING- 
TONO PAŽEMINIMĄ. 

Tacoma, geg. 4 d. Augštesnio- 
jo Teismo teisėjai nuteisė jauną 
socialistą, Paul Haifer'į, už jo že- 
minimą Jurgio \Vashingt0110 cha- 
rakterio. Jis parašė laišką vieti- 
niam laikraščiui, kuriame jis pa- 
sakė, kad \Vashingtonas gėręs 
svaiginančius gėralus daugiau ne- 

gu jam buvo j sveikatą, \artojęs 
negražius žodžius ir išnaudojęs 
vergus. Didžiausia bauda už tai 
yra metai kalėjimo ir $1,000.00 
bausmės. Pulkininkas Joab pa- 
dėkavojo visiems teisėjams už tai, 
kad jie buvo "tikrais amerikie- 
čiais.'' 

SNIEGAS i GEGUŽES D. 
Appleton, Wis. i gegužės die- 

ną pusėtinai pasnigo l"ox Kiver 
klonyj. 

POTVINIAI. 
Quincy, 111. Vanduo upėj Mis- 

sissippi pakilo 17 pėdų augščiau 
oaprasto paviršiaus ir išsiliejęs 
per krantus, užliejo didelius lau- 
kit plotus; farincriai su galvijai® 
bėga Į augštesnes vietas. 

Muskatine, Ia. Išsiliejęs per 
krantus vanduo užliejo visą že- 
mesnę miesto clalį. Vandens ant 
gatvių yra 5 pėdos gylio. Mo- 
kyklos ir dirbtuvės tapo užda- 
rytos. 

GAISRAI. 
Raleigh, N. C. Viduryj šito 

miesto siautė gaisras, kuris iš- 
naikino 7 namus vertės .<250.000. 

Trenton, N. J. Kilo gaisras # 

Chandler Oil Clotli Co. įstaigose 
Fardvillej, netoli Trenton. Ug- 
nyje žuvo 7 darbininkai, o apie 
tuzinas tapo sužeistų. 



POLITIKOS SAVAITĖ. | 
,, Gera proga socialistams. Šie- Į 
fnetiniai prezidentiški rinkimai gali! 
būti labai žingeidus, jeigu išsipil- 
dys politikierių spėjimai. Demo- 

kratų partija nominuos kandidatu 

į prezidentus p. \Yilsoną, dabarti- 

nį prezidentą- tą jau tikrai gali- 
nu pasakyti. Repttblikonų partija, 
sykiu su susijungusia progresistų1 
partija turi du kandidatu Roosevel- 

tą ir Hughes, na r j augščiausiojo 
teismo. Greičiau-iai galima tikėtis, 
kad republikonų partijos kandidatu 
bus išrinktas Rooseveltas. 

Jeigu kandidatais tokiu budu 

liks \\'ilsonas "ir Rooseveltas, tai 

ką darys amerikoniški vokiečiai, 
kuriu Amerikoj yra apie pora mili-J 
jonu balsuotoju? Už VVilsoną jie 
nebalsuos, nes jie mano, kad jis 
palaiko talkininkų pusę ir yra prie- 
šingas Vokietijai. Ant Roosevel- 

to jie ugnim spjaudo ir taippat už 

jį nebalsuos, nes tas nesykį skau- 
džiai plakė Vokietiją už jos žiau- 
rumus laike šitos karės. 

— Tai už ką gi jus baUuosit?— 
klausiama vokiškų Amerikonų. 

"Jeigu jau prie to prieis, tai męs 
balsuosim už socialistų partijos 
kandidatą." Taip anuomet išsita- 
rė vokiečių laikraščio Father- 
1 a n d redaktorius p. Yiercck. 
Pastaraisiais laikais ir kiti vo- 

kiški laikraščiai išreiškia tokią pat 
nuomonę. 

Tokiu budu socialistų partija 
šiuosmet turi gerą progą. Savo 

partijos kandidato ji vi* viena j 
prezidentus nepervarys, kad ir su 

vokiškų balsų pagelba, bet už tai 

ji, bc abejonės, šiuosmet galės pa- 
didinti savo balsų skaitlingumą. 

"Amžinas raštininkas". — To- 

kį vardą gal sau istorijoj užsipel- 
nis ir.usų dabartinis prezidentas, 
p. \Yilsona*. Paskutinė jo nota, 
pasiųsta \'okietijai, buvo beveik 

"ultimatum," t. y. galutinis žodis. 
Iš YYashingtono e jo žinia po ži- 
nios, kad prezidentas daugiaus laiš- 
ku jau nerašinės ir kad Vokieti- 

ja turi arba išpildyti Amerikos 
reikalavimus, arba diplomatiški 
ryšiai bus pertraukti. 

Vokietija atsakyman j tą "ulti- 
matumą" prisiuntė notą, kurioj ji 
išdalies nusileidžiu Amerikai, bet 

stato ir savo išlygas. Ir p. Wil- 
sonas, kaip pranešama iš \Vash- 
ingtono, vėl rengiasi siųsti notą 
Vokietijai ir išaiškinti jai, kame 

yra jos "klaidos." 
O Vokietija daugiaus nieko nei 

nereikalauja, kaip tik užtraukti 
laiką. Kol Amerikos ginčai išsi- 
aiškins, tai ir karė užsibaigs: Vo- 
kietija nieko Amerikai nenusileis, 
savo submaritiais darbą atliks, kaip 
ji nori ir Amerikai neduos progos 
j karės reikalus jsikišti. 

Tas vadinasi diplomatija. 

!§ DARBO 
Chicago, 111. Sustreikavo da- 

lis darbininkų Armouro skerdyk- 
lų, skardinių dėžių dirbtuvėse. 

Chicago, 111. Sustreikavo 500 
darbininkų American Can & 

Foundry (Jo. Jie reikalauja trum- 

pesnio darbo ir didesnių algų. 
300 vielų jungėjų Commonvvealth 
Edison Co. nutarė reikalauti ant 

30% didesnių algų. 

r Chicago, 111. Gegužio 6 d. 
Komisija susidedanti iš 50 narių 
ir atstovaujanti McCormieko 
fabriko skyrių darbininkus, iš- 
skiriant dirbančius Twine Mill 
skyriuje, grjžo pirmadienį j dar- 
bą. Jų skaitlius apima apie 3,- 
000. Jie gauna 9 valandų darbo 
dieną, mažiausią mokesti 25c. į 
valandą ir laiką ir pusę už virš- 

laikį. 

r Chicago, 111. Sustreikavo 465 
darbininkų N'ortlnvestern Terra 
Cotta Co. (2525 Clybourn avc.). 
Darbininkai reikalauja sutrumpi- 
nimo darbo laiko nuo 9^ v. iki 
8 vai. ir algų padidinimo. Kom- 
panija darbininkų reikalavimą 
atmetė, todėl jie paliovė dirbę. 

f Chicago, 111. geg. 8 d. B. 
•Kuppenheimerio ir B-vės drabužių 
dirbtuvės darbininkai, 423 S. 
Franklin st., nutarė straikuoti, jie 
priklauso prie Amaląameitij uni- 
jos: unija darbininkų nutarimą 
pripažino. įraukiama, kad strai- 
kis išsiplės iki Franko Rosenbloo- 
mo dirbtuvės, paskui iki kitų—Me- 
ver Bros, Alfred Becker & Cohn, 
Ilirsch. Wickwire ir komp., EJer- 

beimer Stcin Co. ir Kub, Nathan 
& Fisber. Darbdaviai sako, kad 

jie nesibijo to s t raiko, nes jų d;.r- 
bininkai nėra girdi Amalgameitų 
unijos nariais, be to jie sumažinę 
jiems darbo valandas ir pakely al- 
gas. 

50 Bremner brolių sausainių ve- 

žininių pardavinėtojų sustraikavo; 
-.traikas tęsėsi tris valandas ir bu- 
vo laimėtas. 

\fc Cormicko dirbtuvėje apie 
3000 streikininkų buvo sugrįžę prie 
darbo, netrukus apie 2.300 jų vėl 
darbą metė ir liko prie darbo tik 
apie 700. (ieg. 9 d. rytmety j strai- 
kininkai pakėlė Tlidelę deinonstra- 
cij;j, kad nubaidžius tuos. kurie gri- 
sta dirbti. Ties fabriko vartais 
susispietė keli tūkstančiai žmonių 
taip tirštai, kad karai negalėjo pra- 
eiti. 

r New York. Unija moterų 
siuvėjų International Ladies 
Garment VVorkers apšaukė strei- 
ką 200 dirbtuvių del išskyrimo 
nuo darbo 60,000 siuvėjų. 

New York. Mašinistai ir kū- 
rėjai portų laivų apšaukė strei- 
ką, ir dėlto sustojo portuose su- 

sinėsimai. Streikieriai reikalauja 
14% didesnių algų. 

f New York. Sustreikavo čia 
y>ooo dirbtuvių 30,000 siuvėjų. 
Streikas prasidėjo nuo 11 vai. 
3 gegužio d. 

Pittsburg, Pa. Sustreikavo 
čia konduktoriai ir motormanai 
gatviniu karų ir per tai mieste 
ir jo aplinkinėse sustojo karai. 

Pittsburg, Pa. 3500 darbinin- 
kų \Vest Pum Steel Co. Alleg- 
heny ir Steel Co., Breckenridge, 
Pa. pakėlė algas ant 5 iki 13% 
ir darbininkai sugrįžo darban. 

f Pittsburg, Pa. Darbininkai 
varstotuose Lake Erie geležin- 
kelio sugrįžo prie darbo. 

ji Pittsburg, Pa. Sudegė čia 
vaikų prieglaudos namai. Su- 
degė prie to ir keturi vaikai. 

fl Pittsburgh, Pa., geg. 6 d. 
VYestinghouse'o straikininkų ko- 
misija atmetė prezidento Herro 
propoziciją, kad darbininkai iš- 
rinktų komisiją iš 10 narių iš 

senesniųjų darbininkų ir pa- 
siųstų ją pas jj taikytis. Straiki- 
ninkai pasiūlė, kad pradinės 
straiko komisijos penki nariai 
butų pasiųsti pas jj taikytis. 
Minios buvo apsupę namą, 
kuriame sueiga buvo, bet jokios 
suirutės nebuvo. 

Skaitlingos raitosios patrolės 
išstatyta po visus Turtle upelio 
ir Monongąhelos klonių miestus, 
kur yra straikai. 

Pittsburgh, Pa. geg. 8 d. 
\Vestinghousc'o "bendrovė Landė 
atidaryti savo dirbtuves Turtle 
upelio klonyj, kur straikas 
rlcl aštuonių darbo valandų tę- 
siasi jau kelios savaitės, bet be 
didelio pasisekimo. Iš 4500 die- 
niniu darbininku \Yestinghouse 
Air brake kompanijos \Vilmcr- 
dinge 4000 sugrįžo dirbti dviem 
pėstinių kareivių kompanijoms 
dabojant įėjimus. Ten streiko 
nėra buvę, tik streikininkams už- 

sispyrus priversti dirbančius dar- 
bininkus išeiti streikan, užveiz- 
dai patįs dirbtuves buvo uždarę. 

Elektrinės kompanijos fabriko 
vartai Kast Pittsburge taipgi ta- 

po atidaryti po pėstininkų sar- 

gyba ir kaikurie darbininkai su- 

grįžo prie darbo, bet jų skaitlius 
nedidelis. 

Cleveland, Ohio. Sulyg su- 

tarimo, geležinkelių darbininkai 
gaus 2c. daugiau už darbo va- 

landą. 

f Cleveland, O. 5000 telegra- 
fistų Xew York Central ir Nichel 
Plate geležinkelių pareikalavo 
15r/o didesnių algų. 

Pottsville, Pa. Padaryti 
kontraktai keturiems metams 

anglių kasyklų savininkų su ang- 
liakasias. Pripažinta 8 valandos 
darbo diena, pripažinimas unijos, 
o algos pakelta nuo 3 iki 7%. 

Pottsville, Pa. geg. 4 d. 
Kietųjų anglių darbininkų kon- 
vencija nubalsavo priimti sutarti 
nesenai padarytį angliakasių al- 
ginės komisijos ir kasyklų savi- 
ninkų. Sulig jos mokestis yra 

įpakclta. priimta aštuonių valan- 
dų darbo diena ir pripažinta uni- 
ja. 

KĄ TORPEDA PADARĖ. 
Ant šio paveikslėlio pa rodytas laivas S u s s e x delei kurio torpedavimo vos 
nekilo karė tarp Ameri kos ir Vokietijos. S u s s e x plaukė su pasažieriais iš 
Anglijos Francuzijon. Vokiečių submarinas be iokio persergėjimo paleido j jį 
torpedą, kuri nunešė vi są laivo galę, kaip tai aiškiai paveiksle matyt. Prie to 
žuvo daug niekam nekal tų pasažierių. 

f St. Louis, Mo. Organizuoti 
čionykščiai budavonių darbinin- 
kai sutarė streikuoti. 

Bradford, Pa. 250 mašinistų 
išėjo streikan. Jie raikalauja 8 
valandų darbo dienos ir 50c. už 
darbo valandą. Iki šiol jie gau- 
davo po 2>7V-c- 11 ž darbo valandą. 

/ McKees Rocks, Pa. Likosi 
uždarytos plieno dirbtuvės Pres- 
ser Steel Car Co. ir per tai apie 
10,000 darbininkų atsirado be 
darbo. 

Beaver Falls. Sustreikavo 
mašinistai Dairės & Myler Co., 
Stander Gauge Co., Union 
Dravvn Steel Co., Keystone Drill 
Co. ir Standard Steel Co., per 
tai 'r 3000 kitų darbininkų tu- 

rėjo nuo darbo prasišalinti. 
Teismas prisakė mieste uždaryti 
visas karčiamas. Į trumpą laiką 
streikas apėmė net 65.000 darbi- 

(ninku. 1 

\\ Youngstovvn, O. Del maši- 
nistų streiko dirbtuvės: General 
Pire Proofing Co., Trussed 
Concrete Co., \Villiam Steel Co.. 
United Engeneering Co. atleido, 
5,000 darbininkų. 

]\ Akron, Ohio. Sustreikavo čia 
1000 dailidžių. Jie reikalauja 8 
valandų darbo dienos ir 55c. už 
darbo valandą, taipgi unijos pri- 
pažinimo. 

Jcrsey City, N. J. Sustreika- 
vo 600 darbininkų Eureca Air 
Ilose Co. jie reikalauja 10% 
didesniu algų ir 9 vai. darbo die- 

nos. Kompanija pasiūlė savaitei 
doliarj daugiau, 'bet darbininkai 
tuom nepasiganėdina. 

If'Ureen Bay, Wis. Sustreika- 
vo čia plumberiai. Reikalauja jie 
po 5 dol. už dienos darbą ir su- 

batoms tik pusę dienos be algos 
sumažinimo. 

Washington, D. C. Nuo 1 

gegužio dienos 706,500 darbinin- 
kų gauna padidintas algas. Ma- 

noma, kad ir likę 2,293,500 orga- 
nizuotų darbininkų pareikalaus 
to paties. 

Washington, Pa. Tylor Tube 
Co. pakėlė darbininkų algas ant 
to nuoš. 

IS VISI, 
jj Rusijos carienė per Švediją 

pasiuntė rusams nelais\ia:ns sto- 

vyklose Zerbst, Vokietijoj, 5,000 
bandučių rusiškos duonos ir dau- 
gybę rusiškų pyragaičių. Iš viso 
150 centnerių dovanų. 

Į| Šveicarijos laikraščiai užtik- 
rina, jog Bulgarija pradeda jau 
taikos jiešikoti, nepaisydama Vo- 
kietijos. 

ĮĮ Prancūzijoj, mieste Lille, su- 

degė miesto namas, pastatytas 
1847 metuose. Ten buvo taipgi 
knygynas turėjęs 100,000 dide- 
lės vertės-- knygų ir daug rank- 
raščių. 

ĮĮ Šiaurinė dalis. Epiro, priskir- 
ta prie Albanijos, tapo Grekijos 
paimta po Grekijos administra- 

cija. Grekija užėmė distriktus 
Aęiro, Kastro ir Komtesu 

| Anglija Norvegijoj išpirko 
paskirtą išsiuntimui į kitus kraš 
tus iš žuvių (traną) ir .gvvuli.j 
padirbtą aliejų, kad jo Vdkietija 
gauti negalėtų. 

jj Vidurinėj Amerikoj, repub- 
likoj Costa Rica miesto San Jose 
aplinkinėse, 2 gegužio dieną bu- 
vo žemės drebėjimai, kurie mie- 
ste išgriovė diktai namų, mokyk- 
lų ir bažnyčių. Nuostolių pada- 
ryta nemažai. 

|| Anglijos žmonių atstovų rit- 
mas priėmė valdžios sumanymą 
į vesti Anglijoj priverstiną kariu- 
menėj tarnavimą bent kol trau- 
kiasi dabartinė karė. Sumanymas 
priimtas pirmame skaityme, bet, 
be abejonės, priims ji ir galuti- 
niai. ! 
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Į| Iš llaagos praneša apie maiš- 
tus Vengrijos sostinėj Peszte, 
sukeltus išbadėjusių minių. Pa- 
šaukta maištininkus malšinti 
kariumenė užmušė 15 žmonių, o 

sužeidė net porą šimtų. 
.A 2 

Į| Carranzos valdžia Mexikoj 
konfiskuoja svetimtaučių dirb- 
tuves ir kitokias įstaigas, kurio- 
se nedirbama. Konfiskavo jau 
dideles angliškos firmos kerosi- 
no sėmyklas ir gyvulių skerdyk- 
las mieste Mexiko. 

| Suvienytų Valstijų konsu- 
lius Mcxikoj pranešė Washing- 
tonan, jog pabėgęs iš Suvienytų 
Valstijų kariumenės negras ka- 
reivis Magoros iš indijonų Yagui 
gimines, Mcxikoj suorganizavo 
plėšikų pulką, ir su jais rengiasi 
įsiveržti i Suvienytas Valstijas. 

Sjuvienyioj valstijos savo 

globoti paėmė Vidurinės Ameri- 
kos repu'bliką San Domingo, bet 
tuom užsitraukė toki gyvento- 
jų neužsiti'kėjimą ir piktumą, kad 
pats Suvienytų Valstijų amba- 
sadorius mieste San Domingo 
bijosi minių užpuolimo ir amba- 
sados apgynimui nori nuo kariš- 
kų laivų ant kranto išsodinti ju- 
reivius. 
c— 

-|l 4 gegužio dieną pasimirė 
Lyono (Francuzijoj) archivys- 
kupas llector Irenaeus Sevin. 
Turėjo jis 64 metus. Buvo vie- 
nas iš žymesnių katalikų vado- 
vų Francuzijoj, 

jj Gauta žinia, buk netoli Oro 

Azulės, Mėxikoj, 230 ameriko- 
riškų raitelių turėjo gana smar- 

kų susirėmimą su skaitlingu pul- 
kų Vilios kariautojų, kuriuos su- 

mušė. Užmušta 42 mexikonai, 
o daug jų sužeista, Amerikonai, 
kaip sako, nei jokių nuostolių ne- 

turėjo, tai, turtrnt, mexikonai vi- 
sai nešaudė, laukė vien, kad juos 
a m e r ilk o n a i užmušinėtų. 

Į| Vokietijos socialistai parla- 
mente įnešė reikalavimą, kad tuo- 

jatis butų įpalęistas suimtas poli- 
cijos buvęs jų vadovas Dras 
Liebknecht, o vienok pirma tie 
pats socialistai buvo Licdknech- 
tą net iš savo partijos išmetę už 

nepritarimą karei ir taikos rei- 
kalavimą. Ir didesnė Vokietijos 
gyventojų dalis užstoja už Lieb- 

knechtą. 

ĮJ Du vokiški technikai išrado 
budą dirbimo valaknų iš lupino 

Į šiaudų, o apdirbimui tų šiaudų 
padirbo ir tinkamą mašiną. Ki- 

tas gi technikas iš geltonųjų žir- 
nių, augusių ir Lietuvoj išrado 
budį ištraukti gumą. Gel'oniejie 
tų pienių syvai turi daugiau gu- 
mos negu syvai guminių medžių. 
Abudu tie išradimai yra labai 
svarbus, nes iš šiaudų lupino, ku- 
rie ir Lietuvoj auga, galima bus 
dirbti popierą, o gumos pradeda 
pritrukti. 

|| Anglijos amunicijos dirbtu- 
vėse dirba jau su viršum 300.000 
moterų ir merginų. 

|| Austrijos protestonų bažny- 
čios atidavė valdžiai patronų da- 
rymui 668 varpus, 262,350 kilio- 
granut svarumo. Bet kur jų ge- 
ruoju nedavė, ten varpai su prie- 
varta tapo paimti. 

|| Tarp airių regimentų Angli- 
jos kariumenės vakariniame fron- 
te vokiečiai mėto atsišaukimus, 
kuriuose kursto airius kareivius 
pasiduoti, arba bent ne šaudyti j 
vokiečius, o tąsyk ir vokiečiai 
žada nešaudyti 

|| Naujasis Suvienytų Valstijų 
ambasadorius David R. Francis 
tapo jau perstatytas Rusijos ca- 

rui ir carienei. 

|| Garsi lenkė, ar ištekėjusi už 
lenko, grafienė Markovič, daly- 
vavusi airių sukjlime, tapo pa- 
smerkta kalėjimu visam amžiui. 
Ji .buvo išsyk mirtim pasmerk- 
ta. 

Kaip praneša iš EI Paso, 
me.vikonai \rėl įsiveržė j Suvie- 
nytu Valstijų žemę. Užmuš- 
ta trjs Suvienytų Valstijų ka- 
reiviai ir vienas vaikas. Ar per 
ru'bežių įsiveržė Vilios, ar Car- 
ratizos šalininkai, dar tikrai neži- 
nia. Rnbcžių peržengė 75 me- 

xikonai prie Glenn Springs, įsi- 
veržėliai šukavo: tegul gyvuoja 
Villa. bet ar į Suvienytas Val- 
stijas įsiveržė Vilios šalininkai, 
ar Carranzos, ar gal paprasti 
banditai, tikrai nežinia. 

Į| Prancūzijoj likosi atidarytas 
didelis kanalas jungiantis portą 
Marseilles su upe Rhone. Tokiu 
budu sujungtos tapo Tarpžemi- 
nės jūres su Atlantiku ir laivai 
iš Atlantiko nereikalaus plaukti 
aplink Ispaniją, bet galės j Tarp- 
žemines jūres plaukti iš Atlan- 
tiko per Prancūziją 
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ĮĮ Pasitraukė nuo vietos repuo- 
likos San Domingo prezidentas 
Juan Junenes, kad neduoti Suvie- 
nytoms Valstijoms progos kiš- 
tiesi j vidurinius tos republikos 
reikalus. 

Į| Del riaušių, atsitikusių Berli- 
ne SeS. 1 d., vokiečių valdžia bu- 
vo suareštavusi socialistų vadą 
Liebknechlą, bet maištams nenu- 

simalšinant, valdžia, norėdama re- 

voliucijos išvengti, Liebknechtą 
paleido. 

Lietuva ir Karė. 
LIEPOJA. 

Nesenai atvyko Petrogradan iš 

Liepojos p. K., kuriai š. m. sau- 

sio m. pradžioje vokiečiai leido 
važiuoti Rusijon kartu su moti- 
na-invalide. Kaip ji pasakoja, 
gyventi Liepojoj gana sunku. 

Gyventojai atskirti nuo viso pa- 
saulio; brangumas neapsakomas. 

l'žėmę Liepoją, vokiečiai rado 
didelius miltų sandėlius (llercn- 
to malūne), benzino, gyvojo si-| dabro, bet tuojaus buvo viskas' 
rekvizuota ir išvežta Vokietijon. 
Dabar valgomųjų produktu at- 
vežama iš Vokietijos, tik jie la- 
bui brangus. Kaip ir visoj Vo- 
kietijoj įvest? taip vadinamoji, 
"lapeliu sistema." Vienam, 
žinovui per parą leidžiama pirkti 
nedaugiau kaip pusė svaro duo- 
nos. Sausio pradžioj juodos 
duonos svaras kainojo 12 kap., 
baltos—visai nėra; jautienos 
svaras kainoja 40—50 kap.. kiau- 
lienos—60 kap.. bet mėsos nevi- 
suomet buna; cukraus kuri laiką 
visai nebuvo, dabar yra ir ne- 

brangus. 
K rasos nebėr; susirašinėti su 

kitomis užimtomis vietomis ne-' 
galima. Vienok laiškai, ypač pi- 
nigai, iš Rusijos ir kitų šalių 
gaunami reguliariai per ispanų 
konsulą. Per ispanų konsulą ga- 
lima rašyti Rusijon laiškus, bet 
tik išimtiniuose atsitikimuose. 
Iš miesto išvažiuoti gyvento- 
jams beveik niekuomet neleidžia- 
ma. 

Juodo darbo nesunku gauti, 
nes kai-kurie fabrikai tebedirba: 
pavyzdžiui, Bekerio fabrikas 
dirba dabar šovinius. Labai 
vargingas padėjimas vidurinio 
luomo žmonių: įvairių kantorų 
tarnautojų, pasilikusių rusų val- 

dininkų ir k. Jie nesuranda jo- 
kio sau tiknkamo darbo, ir dau- 
guma jų badauja. 

Vokiečių valdininkai ir karei- 
viai, kurių Liepojoj gan daug. 
elgiasi su vietos gyventojais la- 
bai mandagiai; vienok laiks po 
laiko pasirodo visoki "paliepi- 
mai," kas drjsta tų paliepimų 
nepildyti, tą laukia sunki baus- 
mė. Pavyzdžiui, buvo pagarsin- 
ta klodžių rekviziciją; vienas 
pirklys kelias klodes paslėpė, už 
ką jam teko apie keturis mėne- 
sius patupėti kalėjime. 

Vokiečiai neapkenčia visa, kas 
rusiška: visos iškalbos, rašvtos 

rusų kalba, užteptos, mokiniams 
draudžiama nešioti diržus ir auk-! 
štas apikakles, kad nepriminti 
rusų formos. Atidengta viena! 
gimnazija, kurioje viskas moki- 
nama vokiečių kalba. 

Kuone kiekvienoje kertėje at- 

sidarė kavinės, kuriose galima 
gauti alaus, degtinės, biliardu 
lošti. Daugybė "pusinteligen- 
čių." kurios negali gauti jokio 
darbo, skęsta paleistuvvbės balo-, 
je. P. B. sako, kad tokio ištvir- 
kimo Liepojoj ji dar niekuomet 
nematė. 

Užėmus Liepoją, vokiečiai pa-' 
reikalavo, kad miestas užmokė- 
tų 5 milijonus rublių kontribu- 
cijos. Reikalaujamą sumą už-, 
mokėjo pirkliai-didžturčiai, ku-j 
rie už tai gavo teisę išleisti bonų 
5 mil. rub. Bonos dabar varto- 

jamos greta #rusų rubliaus ir vo- 

kiečių markės. 
Miesto valdyba sena. j kurią 

įeina kuone vieni vokiečiai. 
Tramvajai mieste eina. Su Klai- 

pėda Liepoja suvienyta gelike- 
liu. ("N. L."). 

LUGA. 

Petrapilio gub. Lugoje ir 

apylinkėse apsigyveno suvirtum 
tūkstantis pabėgėlių lietuvių. 
Visi jau apsiprato ir norėtų Cia- 
nais sulaukti karės pabaigos, 
kad tada visi galėtų sugrįžti Lie- 
tuvon. Lietuvių draugijos Ltt- 

gos Skyrius pradėjo gana veikliai: 
darbuoties 1915 m. lapkričio i| 
dien. Per tuos kelius mėnesius, 
jau daug padaryta, įsteigta Lu-j 
goje pradedamoji mokykla, ku-j 
rią lanko 140 vaikų. Iš jų yra 
apie 30 vaikų, kuriems toli vaikš- 
čioti iš namų į mokyklą. To- 

kiems yra įsteigtas bendrabutis. 
Vaikučiams nuo 4 lig 8 metų 
amžiaus, kad jie nenyktų ankš- 
tuose kambariuose, jsteigta prie- 
glaudi'. Joje yra apie 60 vaiku- 

čių. Prieglaudoje juos moko 

poterių, truputį skaityti, man-j 
dagumo, švarumo. Prižiūrėtoja1 
su jais pažaidžia, padainuoja. 

Kad visi vaikai galėtu eiti 
w l 

mokyklon tokiame šaltame kra-j šte. pasirūpinta, kad vaikai butų 
gerai apvilkti. Visą drabužį siu-j 
va Lugos skyriaus lietuvių siu-( 
vykia, kurioje darbuojasi ir kar- 
tu mokosi kirpti apie 30 mergai-j 
čių. Prie siuvyklos yra Įsteigta 
rankų darbelių (mezginių) 1110-Į 
kyklėlė. Mergaitės, pabaigusios, 
dienos darbą siuvykloje, skubi-^ 
nasi į vakarinius kursus, kur mo- 

kosi kasdien po 2 valandi išviso 

apie 40 žm. Viskas yra taip su- 

tvarkyta. kad kiekvienas, kas no- 
ri šio-to išmokti, galėtų lavinties 
ir kad nebūtų be užsiėmimo. 
Jaunuomenė per visą dieną yra 
užimta naudingu darbu, ir rei- 
kia sakyti, jog non mis naudo- 
jasi. liet del visokių priežasčių 
ne visi gali eiti Į vakarinius kur- 
sus; todėl 1.ugos Skyrius pagal- 
vojo ir apie tuos, kurie kiekvie- 
ną dieną negal lankyti kursų. 
Įsteigta sekmadienių kursai nuo 

3—6 valandų. Mano nuomone, 
šitie kursai turi didžią reikšmę, 
nes visupirma nuo 3—5 vai. mo- 
kosi jaunimas rašyti, skaityti ir 
skaitmenuoti. o paskui eina pa- 
skaita, kurios klausvties prisi- 
renka daugybė žmonių. Paskai- 
tos yra apie higijeną (sveikatą), 
orą, ktmą, vandenį, švarumą ir 
t. t.-, gamtą, žemę. šiek tiek as- 

tronomijos ir kiti dalykai supo- 
puleri.ruoti. šita paskaita tęsia- 
si i valandą. Po paskaitos yra 
trumpas pasikalbėjimas ir pa- 
mokymas apie mandagumą, šva- 
rumą, apie užsilaikymą savo na- 

muose, svečiuosi, priimant sve- 

čius, gatvėje vagone ir 1.1, žo- 
džiu sakant, kad žmonėse nebūtų 
storžieviškumo. Pastebėjau, jog 
šitokios paskaitos ir pasikalbė- 
jimai žmonėms labai patinka ir 
didžiausia atida klausosi, nes 
jiems pasidaro suprantamas to- 
kiu paskaitų naudingumas. Tė- 
vynės meilei sužadinti buvo su- 

taisyta Kalėdoms eglelė su vai- 
dinimu. 1 vakarėlį buvo kviesti 
ir suaugusieji. Velykoms taip- 
pat sumanyta sutaisyti du vaka- 
rėliu; \ienas vaikams, o antras"*"' 
suaugusiems. 

Lugoje yra bažnyčia, tik kle- 
bonas yra lenkas, bet lietuvių 
dvasios reikalus ligšiol rūpina 
kun. J. Lapis. kurs čionais apsi- 
gyveno karės pradžioje. Lietu- 
viškas pamokslas yra kas antrą 
sekmadieni ir po pamokslo trum- 

pas laikas yra duotas lietuviams 
pagiedoti. Nors iš visų pusių 
lietuviai yra susirinkę, vienok 
kelius kartus buvo susiėję pasi- 
mokyti giedoti ir dabar kad ir 
retkarčiais lietuviškos giesmės 
gražiai skamba Lugos bažnyčioj, 
net svetimtaučiai gėrisi. 

Pakeleivis. 

UKMERGĖ. 

"Birž. Yiedom." koresponden- 
tas rašo, kad šiomis dienomis 
Ukmergėj kilęs maištas. Žmonių 
minia, išdaužiusi keles krautuves, 
prisiartino prie komendanto namų 
ir pareikalavo duonos. Išėjęs j 
balkoną, komendantas paaiškino, 
kad kol kas jo žinyboje duonos 
sandėlių nėra. Kada minia pra- 
dėjo svaidyti j komendantą ak- 
menimis, jis pareikalavo, kad 
minia išsiskirstytų. Martinin- 
kai nepaklausė; buvo pašaukti 
kareiviai, kurie kelis kartus šo- 
vė i minią. Esama užmuštų ir 
sužeistu. 

("N. L.") 
"L. Bal." 

ĮDOMUS DALYKAI 
APIE ŽVAIGŽDES. 

I'er paskutine dešimtį mot 12 
astronomai savo jieškonėmis po 
beribe, atrado daug nauju ir Įdo- 
miu dalykų apie žvaigždes, ku- 

rios šviečia viršuj (ir apačioj) 
mus. Taip-pat, iš tam tikru tak- 
tu, žinomu jiems ačiū telesko- 
pui, spektroskopui ir kitiems in- 
strumentams, jie sutvėrė daug 
nauiu ir giažių teorijų ir su aug- 
štestiės matematikos pagclba su- 

vedė rezultatus į lentinę formą. 
•Greitumas kaikurių iš 1500 

žvaigždžių .įuspręsta, kaip Xe\v 
Yorko "Worldo" rašėjas patė- 
mija, daugiausiai Lieko observa- 

torijoje. Mount Hamiltont Cal. 

350. žvaigždžių išdirbta para- 
liaksa (išrodomas skirtumas dan- 

gaus kuno, matomo nuo dviejų 
daiktų). Tas yra sunkiausiu da- 

lyku net su artimiausiomis žvaig- 
ždėmis: paraliaksa reiškia kertę 
patrauktą ties žvaigžde tolumu 
nuo žemės iki saulei. Šitą sura- 

dus, arčiausiųjų žvaigždžių tolu-_^ 
mą galima apskaityti su gana 
geru tikrumu. Paprastai žvaigž- 
dės tolumas paduodama "šviesos 

metais,"—tuoju tolumu. kurį 
šviesa per metus nukeliauji At- 
simenant. kad šviesa per Sekun- 

dą nulekia iR^.ooo mylių, gali- 
ma numanvti. kad "šviesos me- 

tas" yra dideliu tolumu. 



Artimiausia žvaigždė Atpra 
Ccntatiri yra už tri j:i "šviesos 
metu." Kad parclžuiS/ kaip 
Mtu!:it net šitą lengviausią para- 
Haksą gauti, galima pasakyti tiek. 
kad Alpha Centauri kertė yra ta 

pati. ką ir kertė tarpe dviejų 
tašku per bertainį r«»lt; > atstumo 

vienas nuo kito, žiūrint j juos 
per mylią tolumo. 

Nuimta speKtrai daugiaus kaip 
joo.<xx) žvaigždžių. Šitie spek- 
trai suteikia mums ateinamą, ar 

nueinamą nuo žemės greitumą 
ir taipgi pasako tiriamos žvaigž- 
dės sudėjimą, kadangi tam tikros 
tamsiosios linijos spektre pa- 
rodo tam tikrus elementus žino- 
mus ant žemės. Tas parodo, 
kad žeminiai daiktai yra pada- 
ryti iš tos pačios medžiagos, ką 
ir dauginiai. 

Vėsiausios žvaigždės turi tem- 

peratūras 5.400 laipsniu Faliren- 
heito, o karščiausiu temperatūros 
eina iki $h,ooo laipsniu. Mušu 
saulė, vidutinė žvaigždė apie ke- 

tvirto, ar penkto didumo, turi 
temperatūrą apie <jooo laipsniu. 

Apie </) nuošimčiai žvaigždžių 
yra padalintos j šešias atskiras 
rūšis pagal jų spektrus, atsto- 

vaujančius še.-is išsivystymo laip- 
snius. Jos turi šešias spalvas— 
baltą, melsvai baltą, gelsvą, gel- 
tonai apelsininę, ir raudoną ir 

yra atstovaujamos šešių geriau- 
siai žinomu ir šviesiausiu žvaigž- 
džių Rigel, Sirius (šunžvaigž- 
dė), Procyon. Capella ir saulės, 
A re turu s ir Antares. Mušu sau- 

lė išrodo geltonai apelsinine 
žvaigždėms. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ CLEVELAND, O. 

Socialistų "bepartyviškumas." 
TMI). 20 kuopa patogesniam rin- 

kimui aiiku nukentėjusiems nuo 

karės Lietuvoje sumanė iš vidu- 
rinės sriovės draugijų padaryti 
Lietuvos Gelbėjimo ir Lietuvos 

Autonomijos Fond*> skyrių ir 
tuomi tikslu pakvietė SLA. 14 
kuopą ir kitas draugijas. 

Pirmas susirinkimas j vyko 
kovo 1 d. šiu metu; bet kadangi 
TMI)., SLA. ir V. Kudirkos D- 
jos atstovų buvo didesnė pusė 
socialistais, tai jie dirbo pagal 
savo kurpali ir tame susirinkime 
niekas (langiaus nenutarta, kaip 
kviesti kitas draugijas, taip va- 

dinamas "progresyv ines." 

Kaip nutarta, taip ir padary- 
ta. Buvo užkviesta ir kitos 
draugijos, o su jomis ir Socialis- 
tu kuopa. Antrame susirinkime 
bal. 13 d. dalyvavo atstovai nuo 

l* 8 draugijų ir kuopų. Ir ve ką 
jie nutarė nutarė, kad visos au- 

kos butų dalinamos pusiau: pu- 
sė L. Š. I*\ ir pusė L. ir A. lr., 
bet jeigu pp. Bulotai ir p. le- 
maitė kalbės, tai visos aukos tu- 

ri eiti LŠF. Kitaip sakant, jei 
p. J. Purvis ir kiti tautininkai 
kalbės, tai visos surinktos aukos 
bus dalinamos pusiau, bet jei 
socialistas (?) kalbės, tai visos au- 

kos turi eiti LŠF. Puikus be- 
partyvumas, ar ne? Be to, tos 

draugijos, kurios sako, kad jos 
rūpinasi daugiaus aukų surinkti, 
per savo prakalbas ir balius ne- 

renka aukų. Aukas renka SLA., 
T M D., A LTS. kuopos ir taip 
vadinamos bažnytinės draugijos 
savo prakalbose ir baliuose, o 

kit' s ne. 

Keistas dalykas buvo, kuomet 
geresniam aukų surinkimui buvo 
ret.-giania Lietuvių Diena kovo 
5 d. šių metų. i'lcvclando Lie- 
tuvių draugijos turi taip vadina- 
mą draugijų centrą, kur visos, 
plačiaus žiūrinčios draugijos 
siunčia savo atstovus. Šitame 
Centre tautininkams įnešus, kad 
aukos butų renkamos visiems 
f'MvJams, po trumpo apkalbėjimo 
buvo prieita prie to, kad Lietu- 
vių 1 )iena reiškia visų lietuvių 
dieną ir kad renkamos aukos bu- 

& tų perduodamos tau tondan, ku- 
riu aukotojas savo auką pas- 
kirs. 

Bet kuomet minėtai dienai ta- 

po pakviesti j kalbėtojus pp. P. 
J. Purvis ir Račkus, tai socialis- 
tai pradėjo varyti priešingą agi- 
taciją. sakydami. "Neaukaukite 
visų pinigų dabar, nes mes pa- 
rengsime kitą Lietuvių Dieną, 
kurioje kalbės pp. Bulotai su p. 
Žemaite." 

Nors jie šitaip priešingai 
agitavo, het Lietuviu Diena nu-Į 
si-ekė neblogai; Įplaukti luivoj 

ir visas 1<~<;«s atmokėjus 
i pelno liko $n/).oo, kuriuos pa-j įsiusime tiesiai j Lietuvą prie pir-i 
•mutiiK-s gerausios progos, ne- 

žiūrint priešingos socialistu 
agitacijos, ir j Lšl\ buvo surinkta 
$24.75. L.G.K. suaukotu $39.00. 
0 L.A. F. $12.50. 

Po šitokiu prityrimu su so- 

cialistais ateina klausimas, ar 

verta su tokiais dirbti iš vieno? 
Jie renka aukas, bet liepia Jonui 

1 cluoti auką Petrui, kad Petras 
pa. iustŲ jo auką L.Š.1-". i Bostoną, 
kur bankos ir pelės, turbut, labai 
nukentėję, jei aukos niekaip nega- 
li iš tu banku išeiti. l'»et mes ne- 
dedam? aukų nei bankoms 
nei pelėms ir todėl kiekvienas, 
kuris prisideda prie neišleidimo 
iš ten Lietuvos žmonėms sudėtų 
aukų, papildo tokią nuodėmę, 

į kuri yra nedovanotina. 

j Dabar trijų draugijų viršinin- 
kai atėjo prie nuomonės, kad čia 
būtinai reikia sutverti Liet. (ielb. 
ir Autonomijos skyrių, kuris už- 

Įsiinitų rengimu vakarų ir rinki- 
mu aukų nukentėjusiems nuo ka- 
rės Lietuvoje, nes T. F. ir LŠF. 
skyriai jau yra. Tegul socialis- 
tai nemano, kad jie galės pasi- 
naudoti iš Clevelando lietuvių 
tautininkų. Clevelando tautinin- 
kai negali užmiršti socialistų ir 

jų darbų. Ypatingai jie įsidėjo 
tautininkams omenių. kuomet 

| tautininkams surengus prakal- 
bas. ar ką kitą, socialistai riaušes 
kėlė, betvarkę darė ir viską ardė. 

Jie moka tik mus niekinti; pa- 
sižiūrėkime j "Laisvę, "Keleivį" 
"Naujienas" ir kitus socialistų 
laikraščius, kaip ten dergiama 
mūsų gerbiamasis moksleivis P. 

J. Purvis! Jis neatsiliepia j tuos 

dergimus ir gal gerai daro. 
Užklaustas, kodėl jis visai neat- 

siremia prieš socialistų rašinėji- 
mus, jis atsako: "Atleiskite 
jiems, nes jie nežino, ką daro; 
kaip jie apsišvies, tai jie patjs 
to viso gailėsfs." 

Mes tik tada galėsime su so- 

cialistais drauge veikti, kaip jie 
išmoks tvarkos ir teisingumo. 

J. J. Žilinskas. 

IŠ PHILADELPHIJA, PA. 
Mušt "bolčs," paskui pakau- 

šius. Bal. 30 d. Vincas Janule- 
viėius su \ iucu Marcinkevičium 
daužė "bolėms" pakaušius, bc- 
varinėdami jas po žaliąjį stalą; 
viskas buvo gerai, kol per juos 
neperbėgo juoda katė. Tai pa- 
sirodžius, jie metė boles daužyti Į ir pradėjo patį-; sau pakaušius j skaldyti. Vincas Janulevičiusį pagriebė spiaudykly ir smogė 
Marcinkevičiui makaulėn. Tas 
nepasiliko jam skoloj ir iš to už- 

sidegė tokia kova. kad net smuk- 
lės langai išbyrėjo. Kovai pasi- 
baigus vieta atrodė beveik taip, 
kaip po vokiečių perėjimui. 

Šitas pas mus dažnai atsitinka. 
Tiesa, tuomi nėra ko girtis, bet 
užslėpti šitų mūsų darbų irgi ne- 

galima. (iaila. kad musų vyru- 
kai pamėgo tik rudi. dvidešimts 
vieną ir—pakaušių skaldymą. 

Dėdė. 

1 

IŠ NEvV PHILADELPIIIA, 
y A. 

Lietuviu apvaikščiojamas. Ne- 
mažu buvo džiaugsmu Pbiladel- 
pbijos lietuviams užbaigimas 
Lietuvių Tautine'. Svetainės 
(Lithuanian National llall). 
Taigi po užbaigimui to didelio 
darbo, pritariant visiems Phila- 
delphijos lietuviams; buvo su- 

rengtas apvaikščiojimas, paminė- 
jimui šito darbo. Apvaikščioji- 
mas tęsėsi tris dienas: bal. 24. 
25 ir 26. 

Pirmąją, bal. -"4 d. buvo su- 

rengta paroda gatvėmis. Paro- 
doje dalyvavo beveik visos Phi- 
iadelpliijos ir aplinkiniu mieste- 
liu katalikinės ir tautinės drau- 
gijos. Parodos eisena susidarė 
apie iŠ dviejų tūkstančių mar- 

guojančių ir kelių dešimčių ka- 
rietų. Paroduojantieji nešė vė- 
lukus su parašais, išaiškinančiais 
paroduojaučių tautystę ir paro- 
dos priežastį. Maršavitnas tęsė-l 
si pustrečios valandos. Sugrįžus 
svetainėn buvo kalbos, kurias 
sakė draugijų atstovai. Kalbė- 
tojai savo draugijų vardu išreiš- 
kė pasižadėjimą darbuotis ir to- 
liaus labui Lietuvių Korporaci- 
jos. pastačiusios šitą svetainę. 
Vakaras užsibaigė šokiais. 

Ant rytojaus, bal. 24 d. buvo 
surengtas vakaras su gana ilgu 
programų. I'rograman įėjo dai- 
nos ir prakalbos. Tarpe kalbė- 
toju bu vi.) du anglai ad vokatai, 
kurio savo kalbose gražiai atsi- 
liepė apie lietuvius už jų prisi- 
laikymą vienybės, ir tt. Daina- 
vo bažnytinis šv. Kazimiero cho- 
ras. vedamas vietinio vargoninin- 
ko p. J. Iladelio. Labiausiai atsi- 

žymėjo p-lės Iv. K. Marcijoniu- 
tė ir O. Varicniutė, kurios gie- 
dojo solo. Jos labai patiko pub- 
likai. 

I'rogramui pasibaigus, prasi- 
dėjo šokiai. Viena mušu jauni- 
mo dalis reikalavo lietuviškų šo- 
kių, bet jų noras neišpildyta, 
matyt, muzikantai jų nemokėjo 
groti. 

J»al. 2h d. buvo tik paprasti 
šokiai. Reikia tikėtis, kad plii- 
ladelphieėiai, susilaukę savos 

svetainės.labiaus pradės bruzdė- 
ti. Mušu pažangesnysis jauni- 
mas rengiasi organizuoti Jauni- 
mo Draugiją, kurios tikslu bus 
šviestis ir šviesti, parengiant pra- 
kalbas. koncertus, pastatant sce- 

noje veikalus ir tt. Gero jam 
pasisekimo! 

Philadelphijos Grinorius. 

IŠ WORCESTER, MASS. 

Darbininkų prakalbos.. Nedė- 
lioję bal. 30 d. čia buvo darbinin- 
ku prakalbos lietuvių parapijinėj 
svetainėj. 

Prakalbas parengė vietinė dar- 

bininkų kuopa ir pakvietė du kal- 
bėtoju: "Darbininko" adminis- 
tratorių iš Bostono, Mass., p. 
Knėzį. ir vietinį Šv. Kryžiaus 
kolegijos moksleivį p. Praną V. 
Jakaitį. 

Pirmasis savo ilgoje kalboje 
plačiai išgvildeno darbininkų pa- 
dėjimą ir ragino rašytis Į darbi- 
ninkų kuopą. 

Antrasis kalbėjo apie reikalin- 
gumą garsinti lietuvių vardą tarp 
svetimtaučių per laikraščius ir 
prakalbas ir ragino pirkti ang- 
liškus laikraščius, rašančius apie 
lietuvius bei Lietuvą ir platinti 
juos tarp svetimtaučių. 

Abudu kali ėtojai pasakė daug 
naudingų ir interesingų dalykų 
ir publikai labai patiko, kuri 

jiems garsiai plojo. 
Žmonių prisirinko gana daug. 

Korespondentė 

IŠ ORIENT, ILL. 

Užpuolimas smuklėje. Balan- 
džio 22 dieną, subatos naktį prieš 
Velykas, ii valandą du lietuviai, 
Juozas Magelinskas ir Adomas 
Jurkonis, kasžin iškur eidami, 
užėjo j vietinę slaptą smuklę 
išsigerti. Girti anglai pradėjo 
jieškoti priekabių prie viršminė- 
tų dviejų lietuvių ir prašė, kad 
užfundytų. J. Magelinskas, ma- 

tydamas, kari su girtais anglais 
nėra juokų, užfundijo po du 
"drinksus." Apart fundo J. AI. 
dar paskolino vienam anglui sa- 

vo geram "draugui" pažįstamam 
ir dar nei artimam kaimynui $5 
pinigų (mat anglas toje pačioje 
smuklėje prakaziravo savo visus 
pinigus). Kuomet J. Magelin- 
skas padavė penkinę savo kai- 
mynui anglui, tai tas išsitraukė 
peilį,—dūrė J. Magelinskui j šo- 
ną ir pradėjo savo žvėrišką dar- 
bą. A. Jurkonis puolėsi ginti 
savo draugą J. M., bet be pasek- 
mių ; supuolė lig vapsos visi an- 

glai ir pradėjo mušti ir pjaustyti 
A. Jurkonį. Tuom tarpu J. Ma- 
gelinskas su perdurtu šonu turė- 
jo progą išbėgti iš smuklės pro 
duris laukan. Pabuvęs trumpą 
valandą lauke, J. M. vėla sugrįžo 
Į smuklę pažiūrėti, ar dar gyvas 
jo draugas A. Jurkonis. 

Inėjo į smukle ir užklausė 
J. M. savo kaimyno anglo, už ką 
jis jį perdūrė, nes jis J. Magei, 
nieko blogo anglui nepadaręs. 
Tuomet anglas puolėsi vėla su 

peiliu prie J. Magelinsko ir pra- 
dėjo nelaimingąjį pjaustyti ir 

braižyti su peiliu ir taip baisiai 
supjaustė, kad daktarai suskai- 
tė 34 žaizdas. Abudu nelaimin- 
guosius tuojau s nuvežė j Ilerrin, 
111. ligonbutį, kur J. Magelin- 
skas, neišlaikydamas baisių žaiz- 
dų. už 24 valandų numirė, o A. 
Jurkonis pasveiksiąs. Buvo pa- 
daryta J. Magelinskui ir opera- 
cija, bet nieko negelbėgo. J. 
Magelinsko giminės pasakojo 
buk anglas turėjo piktumą ant 

J. M., kadaisia jiedu ėjo ristynių 
ir J. M. anglą parrito. 

\abašninkas patjo iš Suvalkų 
gub., Seinų par, Šveataieri© 

i 

gir.ino, 3liky 
vedos, jjaliko 
vieną kudikj. 

T. K. 1 

IŠ NEW YORK, N. Y. 
r 

Nesutiko delei Gabrio. Pel- 
nyčio j 5 d. (ieg%žio $LA 126-tą 
kuopa nulaikė s iv o netiesinį su- 

sirinkimą. 
Ant susirinkimo. apart komisi- 

jos juešimu busiančiam SLA. šei- 
niui, nieko ypatingo nebuvo svar- 

Į styta ir todėl butų bereikalinga 
j plačiau apie tai išsireikšti. 

Rašančiam šiuos žodžius nenori 
išeit iš minties sekantis incidentas: 

i'. V. K. Račkauskui, 126-tos 
kuopos pirmininkui, baigus kalbėti 
apie suvienijimą Šelpimo ir (ielbė- 
jimo l;ondų j krūvą, p. K. l'ilė- 
na.s, pasiprašęs balso, perskaitė 
iš "\ew York Evenig Telegram" 
žinią iš Berno, Švaiearijoj. kur 
skelbiama kad D-ras Gabril, ((ia- 
brvs?) Lietuvos Šelpimo Komite- 
to pirmininkas, išsitaręs, kad vo- 
kiečiu užimtose Lietuvoj vietose 
vargas ir pašalpos reikalingumas 
didinasi ir pridėjo buk Amerikos 
Rockefellerio l'žrubežinis Pašal- 
ins Komitetas prisižadėjęs su šel- 
pimui išduoti $1,000.000 vertės 

ču|">lvš^pn. Buvo 

pačią ir 

P. M fortietis 

maisto. 
P. Račkauskas patėmyjo, kad 

lai "puiki naujiena," bet neesanti 
vietoj: p. Pilėnas savo naujiena 
visą skonį kaslink fondų suvieny- 
jirno sugadinęs. 

P. Pilėnas atsakė, kad jisai ži- 
nią paskelbęs ne skonio sugadini- 
mui. bet kad susirinkusiejie tu- 

rėtų iš ko pasidžiaugti. 
P. Račkauskas tuoj&us ir pasi- 

darė pesimistu. Girdi, Komitetas 
tą milijoną padalins visokioms 
draugijoms, kad padalintų maistą 
žmonėms, o draugijų bosai beda 
lindami bent pusę sau pasiliksią! 

P. Pilėnas ant lo p. Račkauskui 
atsakė, kad jo patėmyjimas neti- 
kęs ir ne vietoj. Ir kas litidiniau- 
sia tai tas, kad i'. Račkauskas, 
neturėdamas savo patėinyjimui pa- 
mato, jau bando žmonių mintis 
nepasitikėjimu užkrėsti. 

Tuo incidentas ir užsibaigė. 
SLA. Narys. 

IŠ MILWAUKEE, WIS. 
Aukos. "Mihvaukee Fondas" 

kuo tolyn tuo gyviau pradeda 
veikti. Susirinkime balandžio 16 

t d. prisidėjo prie vietinio "Fondo" 
TMD. 60 kp. ir paaukavo $1.00. 
J. Jonikos vestuvėse surinko ir pa- 
davė "Fondui" $1.00. 

Balandžio 23 d. atsibuvo "Mil- 
\vaukee Fondo" vakaras su įvairiu 
programų. Programe dalyvausie- 
ji savo dalis atliko gerai. Taipgi 
buvo ir skrajojanti krasa, kuri 
davė Fondui gerą pelną. Atviru- 
čių paaukavo "Šv. Jurgio" Drau- 
gija 523 ir S. D. P. L Skyrius 
300. Nekurios dovanos daugiau- 
sia gavusiems atviručių taipgi bu- 
vo paaukuotos. Paaukojo V. Stau- 
pickas "Tėvynę" metams ir SLA. 
177 kp. knygą "Amerika." F. 
Beržanskis gavo aukų iš svetim- 
taučiu sumoje S2.00. Minėtas 

į vakaras atnešė pelno apie $25.00. 
Po programui poni pjaltutienė 

ir poni Limitkevičienė svetainėje 
surinko aukų $10.36. 

Aukavo sekančios ypatos: 
F. Beržanskis, J. Limitkevič, T. 

Dobraškis, Y. Ratušinskas, M. 
Kuršinskienė, V. Genčiauskas, M. 
Lizdas, po 50c. 

T. Stankus, A. Mikluckas, D. 
Survila, R. Dovitarailis, A. Gen- 
čiauskienė, A. Genčiauskaitė, K. 
Staupickienė, P. Talaikovskis, A. 
Srule, A. Edikaitis, Y. Kilinski, 
J. Bareišis, C. Ratchncr, J. Roo- 
tcn, J. Degutis, A. Jankauskienė, 
A. Čiulkinis J. Navųlis, .F. Krause. 

Po 25c. 
A. Sveikata, F. Matulis, R. 

Yejszel. Po 20c. 

Smulkių, $2.11. v 

A. F. Jankauskas. 

IŠ SO. OMAHA, NEB. 
Velykų dovana n. d. k. Mes, 

žemiau surašytieji1 seseris ir bro- 
liai, atjausdami sunkų padėjimą 
savo seselių ir brolelių Lietuvoje, 
sumanėme padaryti jiem? velykinę 
dovaną; ji jiems tikrai reikalinga, 
besibastant po plačiąją Rusiją ir 
didžiausių sunkenybių bepatiriant. 

Yelykoms besiartinant, bažny- 
čiose yra dalinami kouvertai tuoju 
tikslu, kad juos gavusieji įdėtų 
velykinę auką kunigui. Gavusieji 
konvertus paprastai nepasilieka 
kurčiais ir konvertan Įdeda mažiau- 
siai dolerį. Jei šitos aukos yra 
4uodama kunigui, tai kaip au- 

j 

I < yra rcikdingos tiems, kurie I 

Velykų sulaukę gal nei sausos 
duonos trupinio neturi j burną Įdė- 
li'' l ai^i mes. amerikiečiai, Imtu- 
me be širdies, jei neatjaustume jų 

I vargų ir be it kuo nebandvtuine jų I sunkaus likimo palengvinti, šitų 
i jausmų skatinami, mes sumetėme 
po kiek kas ištekdami ir pasiuntė- 
me L. <i. ir A. Fondan fin. sekr. 
J. (.). Širvydo vardu, Brooklyne, 
X. Y. Liet. (ielb. Fondan $17.30 
ir L. A. F. $2.70. 

Liet. (ielb. Fondan aukojo ši- 
.tie: (). Žeimienė, (>. Žalpienė, po 
'3.2.00; K. Junevičienė, P. Litvi- 
nienė, T. Kazragys, A. A. Zulps, 

I F. Biliūnas, D. Stanikas, po $1.00: 
į K. Laučius, K. (ira/.ys, B. Dam- 

brauskas, Alp. Sabalauskienė, Y. 
.Sabaliauskas, V. Tamkcvičienė, 
j VI. Tamkevičius, po 50c.; Y. Be- 
pirštis, K. Šeškus, A. (irigailis, (i. 
Ramisis, J. šėdis, J. Marijonaitis, 
A. Rukšis, Yl. Levandovski, A. 
La viekas, K. Baltušis, A. Leonavi- 
čius, T. Bakanauskas, M. Pukienė, 
po 250.: J. Paula, P. jlakas. po 
įov:.: M. Sabaliauskas, po 20c.; M. 
Smul.-kienė 15c. 

Lietuvos Ant. Fondan: L Biliū- 
nas $1.00: A. A. Zulps $1.25; T. 
Kazragis 25c.; O. Žalpienė 20c. 
\ iso $2.70 Į abu Fondu $20.00. 

Sumanytos šitos aukos moterų: 
prie jų prisidėjo keli vyrai ir pas- 
kui Zalpis su T. Kazragiu perėjo 
kolektuodami per namus ir surin- 
ko vieną,-kitą dolerį. 

O. Žolpicnė. 

IŠ HARRISON, N. J. 
Nelaime dirbtuvšj; darbai. 

Geg. 5 d. čia atsitiko nelaimė. Ame- 
rican Cru-sible Steel \Vorks fabri- 
ke, nežinia del kokios priežasties, 
atsitiko ekspliozija; vieni mena, 
kad tai buvusi bomba padėta— 
mat čia ginklus dirba,—kiti, ypač 
laikraščiai, sako, kad ga/.ai patĮs 
sprogo. 

\ ienas darbininkas sužeistas jau 
numirė Šv. Mikolo ligoninėj, o 

'trjs baisiai apdeginti ligoninėj gu- !n. 
Šilu dirbtuvė labai pad'dėjo kii- 

rc-i prasidėjus; dirba čia kanuoles 
ir kulkas Suv.. \'aistijoms ir tal- 
kininkams. 

Kitos dirbtuvės taipgi eina di- 
dyn. Labiausiai pradėjo augti 
Ilyott Roller Bearing Co. De- 

| šimts metų atgal šita dirbtuvė buvo 
labai mažai žinoma, o dabar pasi* 
daris didžiausia dirbtuve visame 
mieste; joje dirba dieną Į naktį 
be sustojimo; dirba trijomis per- 
mainomis po 8 valandas; moka 

j prastam darbininkui po $2.00 į 
I dieną; darbą gauti nesunku ir ki- 
tiems. 

Kitos dirbtuvės po straikų taip- 
gi nepn stai moka. Tik vienoj 
dirbtuvėj—Henry R. \Varthington 
rumj) AVorks—straikas tęsiasi tre- 

,čia savaitė. Darbininkai reikalau- 
ja 8 vai. darbo dienos ir padidi- 
nimo niokesties 10 nuoš., o darb- 
daviai duoda 50 vietoje 51 valan- 
dos ir mokestį pakelia to%. bec 
darbininkai nepriima ir straikas 
tęsiasi. Jei taip ilgiau galės pasi- 
laikyti, tai darbninkai .straiką lai- 
mės. Straiklaužiii nesiranda, tik 
keli juodukai foundrėje. Kompa- 
nija visokiais budais mulkina dar- 
bininkus, bet tas mulkinimas iš- 
eini. į aikštę ir darbininkai nepa- 

siduoda. 
Gražiu juoku buvo, kaip darbi- 

ninkai išėjo į straiką. Darbininku 
yra suviršum 1400. Bosai nudažė 
langų stiklus ir paleido tuščias 
mašinas, norėdami slraikinitikams 
parodyti, kad didžiuma, darbininku 
dirba. Bet darbininkai išdūrė lan- 
guose skyles ir pamatė, kad maši- 
nos tuščios eina. Žinoma, tuščių 
mašinų jiems nebuvo ko bijotis. 

Reikia pasidžiaugti musų miesto 
majorumi p. Daly, kuris darbinin- 
kų pusę palaiko. Jis pasakė darb- 
daviams, kad jei jie greitu laiku 
nesusitaikis, tai jis visus policis- 
tus nuo dirbtuvių atims. Antras 
dalykas, geg. 6 d. kompanija krei- 
pėsi j policijos viršininką, prašy- 
dama, kad jis leistų vartoti van- 

denines dūdas per dirbtuvės lan- 
gus ir sargams vaikščioti gatve 
ir praleisti einančius Į darbą dar- 
bininkus (straiklaužius), bet nuo 

policijos viršininko leitenanto \YaI- 
sho gavo tokį atsakymą: Mes 
maisto nenorime; duokite darbinin- 
kams, ko jie reikalauja ir jums ne- 
bus reikalo vandens dūdas per lan- 
gus vartoti. 

Geg. 19 d. straikininkai rengia 
didelį balių Baliaus rengimo ko- 
misijoj dalyvauja p. F. M. Petru- 
lionis ir p. Juodkojis; pelnas nuo 

baliaus eis straiko reikalams. Iiii- 
tu geistina, kad lietuviai Į šitą ba- 
lių skaitlingai atsilankytu. 

Kiti straikai, kokie buvo,—visi 
laimėli ir greitai pasibaigė; tik 
\\ artliinglon Pump \\ orks strai- 
ka- tęsiasi ilgiausiai. Jei pas 
darbininkus bus vienybė, tai kom- 
panija turės pasiduoti. 

Pilypas iš Kanapių. 

IŠ SO. ENGLEWOOD, ILL. 
Liet. kolionijos bėgantieji at- 

sitikimai. Geg. jd. vietos lietuviai 
turėjo progą išgirsti gyvus liūdnos 
teisybės žodžius iš p. A. M. Mar- 
taus burnos, ačiū rūpesčiui SLA. 
II Apskričio. P-no Martaus kal- 
ba vietos lie.uviams laitai patiko; 
jam kalbant, daugelis klausančiu 
šluostėsi ašaras nuo veidų. Nors 
prakalbos nebuvo tinkamai išgar- 
sintos, bet žmonių prisirinko ir 
aukų tapo susirinkta S-25.35. 

Geg. 1 d. LSS. 170 kp. buvo 
surengusi prakalbas, paminėjimui 
Gegužinės Šventės, bet žmonių su- 

sirinko labai mažai., vos- jo ypatų. 
Vienok prakalbos nuspręsta laiky- 
ti. Kalbėjo p. A. Petraitis. 

Geg. 4 d. SLA. 182 kuopa lai- 
kė susirinkimą, kuriame buvo bal- 
suojama už kandidatus j Centro 
Valdybą ir renkama delegatai j 
busimąjį SLA. Seimą Pittsburgc, 
Pa. 

Į kandidatus Centro Yaldybon 
vienbalsiai išrinkta: prezidento vie- 
ton p. St. Gegužis, Sekr.—p. B. 
A. Strimaitis; į daktaro kvotėjo— 
dr. J. Šliupas; i vice prez.—p. F. 
KibartasJ Į išdo globėjus p. As- 
traniskas ir p. Yarašius. 

Delegatu j Seimą tapo išrinkta 
p-lė M. Radzevičiūtė. Delegatė 
gaus mandatus taipgi nuo TMD. 
ftį kuopos ir nuo ALT. Sandaros 
kuopos. Linkime gerbiamai mu- 

šu delegatei geros pasekmės Sei- 
me. 

(ieg. 6 d. p. Y. Kaupams išėjus 
j sankrovą, o įnamiams išvaikščio- 
jus tai j susirinkimus, tai šiaip sau 

kur, vagiliai atsidarė duris ir ap- 
kraustė dvi inamių skryneles. Vie- 
noj, p. J. Kaupo skrynelėj rado 
$50; kitoj, p. A. Gebutos $40. Vi- 
so išsinešė $90. 

Gaila, kad mušu žmonės laiko 
pinigus namie ir tokios nelaimės 
atsitinka. Geriausia pinigus L.iky- 
ti šiaip geroj, vietoj—ar pačto, ar 

bankoj, kur jų niekas negali išvog- 
ti. Senis. 

IŠ ADA, OHIO. 
Lietuvis laimėjo kontestą. <ie- 

gužio 4 dieną (>liio Northern Uni- 
versitete K. Zykutis laimėjo antrą 
dovaną anglu oratoriniame kontes- 
te, kuriame buvo paskirta dvide- 
šimts-penki doUariai ($-25). l'ir- 
111a dovana buvo skiriama penkio- 
lika doliariu; antra dešimts dolia- 
riu, kuria laimėjo K. Zykutis. 

K. Zykutis nėra gavęs jokio 
mokslo Lietuvoje, liktai buvo pra- 
silavinęs ant maldaknygių paskai- 
tyti. Atvykęs \ Suvienytas Valsti- 
jas, dirbo augliu kasyklose ketu- 
ris metus; paskui, sutaupęs kelis- 
centus, apleido anglių kasyklas ii 

nuvyko j \ alparaiso Universitetą, 
kuriame mokinosi vieną metą. Iš 
\ alparaiso Universiteto, kuriime 
sunkiai vargo ir kariavo su skurdu, 
ditbdainas už valgį ir kambarį, bet 
neilgai galėjo taip skursti ir bu- 
vo priverstas apleisti mokyklą ir 
keliauti kur ant uždarbio. Padir- 

bęs puse metų, sugrįžo atgal mo- 

kyklon. kurią ir dabar belanko. 
K. Zykučio tema buvo "Prisi- 

rengimas," kurioje jis nurodė da- 
bartini Suvienytų Valstijų politi- 
kierių ir milijonierių programą 
prisirengimo prie karės. Jis daro- 
dė, kad Amerikos laikraščiai ir 
žurnalai yra pilni agitacijų, už pri- 
sirengimą, pilni darodinėjimų, kad 
Suvienytoms Valstijoms reikalin- 
gas didesnis laivynas kaip Angli- 
jos; geriau išlavinta kariuomenė 
kaip Vokietijos, bet mttsų politi- 
ikeriai ir milijonieriai neatkrei- 
pia atydos j tai. kad kas metas 

žūsta tūkstančiai darbininkų kasy- 
klose, dirbtuvėse ir kitur. Jis da- 
rodė, kad jeigu Suvienytos Valsti- 
jos atkreiptų daugiau atydos j 
darbininkus, kurie žūsta kas me- 

tas be laiko, tai S. V. laikraščiams 
ir žurnalams nereikėtų agitacijos 
varyti už didesni laivyną, geriau 
išlavintą kariuomenę. Jis darodė, 
kad tie darbininkai, kurie žūsta 
bc laiko, butų didžiausia kariuome- 
nė, ir geriausiai išlavinta kariuo- 
menė. (?). 

Taipgi lietuviai dalyvauja ir sa- 

vaitiniuose programuose ir sten- 

giasi supažindinti anglus su Lie- 
tuvos istorija ir jos dabartiniu pa-; 

(Įėjimu, liūtų malonu, kad ir dau- 
giau lietuvių atsilankytų į šią mo 
kyklą. 

7. Kaulinas. 

Žinios-Žinelčs. 
Iš Manchester, N. H. 

=-= Jaunimo ratelis rengia pra- kalbas geg. 13 d., kalintojais kvie- 
čia "Darbininko" redaktorius J Karosą ir A. Kneizį.—Mūsų niic^tą 
apleido vienas veikliausių visuo- 
menės veikėjų, Nik. Rastenis. Ji; buvo presos komiteto pirmininku 
daug pasidarbavo ferų surengi- 
me, buvo geras aktorius ir pa- 
davinėjo teisingas žinias j viso 
kius nutsų laikraščius, kaipo ii 
į vietinius angliškus, išvažiavo ; 
Kostoną; pasitikime, kad jis ir tet 
nepaliaus darbuotis. 

A. Zubkus. 

Rockfcrd, 111. 
= Kokie keturi mėnesiai Rock- 

forde susitvėrė lietuvių muzikantr 
benas. Pradžioje naujau benan 
įstojo 14 žmonių. Įstojusieji kiekvienas įnešė po $10 atsargoi 
išdan, kuris reikalingas tvarkes- 
niam vedimui vidinių beno reika- 
lų. l'er tą laiką Lenas gerokai pra- 
silavinęs. 

Binghampton, N. Y. 
= Bingbamptone buvo atsiradę 

j kalbos, buk viena lietuvaitė vaido- 
Įsi kapinėse. Tūli "apšviesti" vy- rai norėdami patirti, ar tas ištikro 
i tiesa, vieną vakarą kapinėse ant 
taku pabarstė miltų ir visą naktį 
dabojo, kas ten ateis. Bet vyrai 
pavargo ir nieko nesulaukė. Ir 
miltai ir jų vargimas nuėjo nie- 
kais. 

|Worcester, Mass. 
= Socialistai per naktis nemie- 

ga ir rengiasi užatakuoti tautinin- 
kus. Jie sako, kad jeigu jie tau- 
tininku negali sumušti faktais, tai 
pasirūpins juos sumušti bent 
riksmu. 

I 

i Luzerne, Pa. 
I = Luzernėj gyvena didelis bū- 
relis lietuvių. Socialistų nedaug 
tik keli taip vadinamame Bradri- 
ke. Vienos kasyklos tulani laiku: 

'sustojo, o kitos ir nekaip dirba. 

Norvvood, Mass. 
= Šiemet \ dykos aiškiausiai 

parodė, jog visi Nonvood'o lietu- 
viai nėra jau tokie. kokiais jie bu- 
vi) keliatas metų atgal. Pinniaus 
beveik kiekviena šventė būdavo pa- 
lydima riaušėmis ir kruvinomis ce- 

remonijomis ir nekartą baigdavosi 
u/. Dedhamo teisnio grotų, šie- 
met nieko tam panašaus neatsitiko 

Lawrence, Mass. 
Čia yra kelios lietuvaitės, tu- 

rinčios puikius balsus, ypač p-lė 
O Sidaravič utė ir p-lė J. Knviutė 
bet joms reikėtų pasilavinti. Da- 
bar čia užsiima dainų mnkymt 
Liaudies Choro vedėjas p. A. Jan- 
kauskas. Choras neblogai prasi- 
lavinęs ir išmokęs keletą puikii; 
dainelių. 

Sundeiland, Mass. 
= llal. H) d. čia atsitiko nelai- 

mė: automobilius pervažiavo J 
Halinuo mergaitę 7 metų amžiaus, 
kuri padėjo jam dirbti lauke. 

Pašaukta net dvylika daktarų 
prie nelaimingos. 

St. Louis, Mo. 
— Prieš s metus čia susitvėrė 

mišri Lietuvos sūnų ir Dukterų 
D-ia plačiu veikimo lauku ir kil- 
tais siekiniais, lšpradžių ji d;.r- 
bavosi su atsidėjimu: surengė tris 
prakalba-, pastatė scenoje kelis 
veikalus, bet pastaruoju hikr 
draugija apsnūdo. 

Toronto, Ont. Can. 
— i'er Velykas nakčia vienoj 

lietuviu šeimynoj pasidarė didelis 
trukšmas. Tėvai gulėjo apačioj, 
o nesenai ištikėjusi duktė ant an- 

trųjų lubų. Tėvams sumigus, duk- 
tė rėkdama nubėgo žemyn, o žen- 
tas atsivijo ją su peiliu. Nubė- 
gęs peiliu sužeidė v uošvį ir vuoš- 
vienę ir išbėgo laukan. Policij? 
iį gaudo. 

Pottsville, Po 
= Pottsvillės kalėjime viso yra 

184. kaliniai. Jų tarpe lietuvių 
yra 22. l)u žmonės nuteisti m iri i n 

už kitų žmonių nužudymą. 
Menas lietini;, 63 metų am- 

žiaus. pasmerktas mirtin ir nužu- 

dytas už savo pačios nužudymą. 



Visi laikraščiui siunčiami rankrai- 
C'a' turi buti pažymėti autoriaus pa- 
ra§u Ir adresu. Pasirašantieji p830- 
donimais turi paduoti. Redakcijos ži- 
niai, ir savo tikrąjį vardą. 

Redakcija pasilieka Bau teisę at- 

siunčiamus jai rankraščiui trumpinti 
Ir taisyti. 

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

Reikia visada rašyti plunksna ir tik 
ant vienos poplero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp ellučlą. 

Apžvalga. 
Bulotos-Žemaites atsiliepimas. 

Siame numeryj talpiname pp. Bu- 
lotos ir Žemaitės atsiliepimą j 
socialistu ir tautininku fondus ir 
pasisiūlymą patarpininkauti jų 
suvienijimui. 

Tai pirmas šių svečiu atsilie- 

pimas l amerikiečius—teisingiau 
tik i tu fondų valdybas. Plačioji 
amerikiečių visuomenė ir musų 
laikraštija ištikrųjų dar ir šią- 
dien tikrai nežino apie atvykusių 
svečių misiją ir jų veikimo plia- 
nus. 

Amerikiečiai panašiuose atsi- 
tikimuose yra papratę laukti tie- 
sioginio svečių pranešimo kas 

jie, kokiu tikslu atvyko, ką ir 
kaip mano daryti, ir 1.1. 

Tai būdavo broliškas pasveiki- 
nimas savo viengenčių ir podraug, 
taip sakant, "businesslike selfin- 
troduetion". Taip būdavo iki šio- 

lei, ir tas būdavo gerai, nes pra- 
šalindavo visokius neaiškumus, 
nesusipratimus. 

Šie svečiai—p. Bulota su Že- 
maitė—matomai, neskaitė reika- 

lingu taip daryti. Amerikiečiai, 
suprantamą, visgi turėjo žinoti 
tikslus atvykimo, plianus ir 1.1. 

Pasipylė "intervie\v'ai," spėjimai, 
spėliojimai, gandai ir per pasius 
pranešimai... Vieni sako taip, ki- 

ti kitaip, o muši; svečiai kaip ty- 
lėjo, taip ir tyli. 

Prie tokių išlygų, ne dyvai, kad 

jau j vyko nesusipratimų; jų ga- 
lės įvykti dar ir daugiau. 

Amerikiečiai' myli pasikalbėti, 
myli gerai išsikalbėti pirm negu 

jie ką nors daro. Todėl ir sfink- 

sai, paprastai, jiems nelabai im- 

ponuoja. 
Mums patiems, ištikro, visai 

neaiški daibartinių musų svečių 
poziciją. Kuomet jie buvo Euro- 

poj, jie net perdaug kaJbėjo (p. 
Žemaitės laiškai) ir sukėlė visai 

bereikalingai pas mus didžiausią 
audrą; tik-ką atvažiavęs p. liulota 

pasiskubino su daug reiškiančiu 

pranešimu socialistams: "Gerai 

padarėte, kad aukų Lietuvon ne- 

siuntė!—labai gerai padarėt"— 
ir po to afbudu kaip kirviu nu- 

kirto. 
Pas daugeli tautininkų ir vi- 

sai bešališkų žmonių tokia san- 

moning?., ar nesanmoninga takti- 
ka pag'mdė visai negardu skonį, 
kurio f raša'.inimui nieko ikišiolei 

nepadaryta. 
Taip dalj;.ams stovint, "sve- 

čiai," pirm to pasirodę taip aštriai 

partyviais, dabar siūlosi taikinti 
dvi s*ovi, prie kurių susibarimo 

ypatingai vienas iš svečių (p. le- 

maitė) savo laiškais labai prisi- 
dėjo. 

Norai geri ir juos reik tinka- 
mai apkainuoti, bet nereikėtų la- 

bai stebėtįs, 'jeigu, tokioms išly- 
goms esant, pasirodys, kad tie 

svečių norai neapsivainikuos ge- 
romis pasekmėmis. 

Gandai nugąsdino. "Ateitis" 

■pasiskubino su didele naujiena, 
pranešdama, buk ji sužinojusi, 
kad Chicagtts II-sai Apskritys 
agituojąs už tai, kad dabartinį 
"Tėvynės" redaktorių p. Račkau- 

ską prašalinus; buk jo vienon no- 

rima pastatyti p. Chmieliauskas; 
taipgi—buk Chicagos apskričio 
delegatai nori pasiveržti "isą 
SLA. seimą ir visą Susivienijimą 
perkraustyti Chicagon. 

Kiti laikraščiai torris pėdomis 
pradėjo į bubnus mušti ir gvol- 
to rėkti. 

Męs apie šitą dalyką tyčiai 
pasiteiravome ir sužinojome. k?d 
visas tas alasas—tai muilo burbulas. 
Koks ten juokdarys tyčiai buk 
parašęs j Nevv Yorką (S.L.A. 
centran) laišką su panašios rū- 

šies "bauginimais". Iš New 
,Yorko "bevieliniu telegrafu" duo-1 
ta žinia Bostonan j "Ateit]*' 
(nors "Tėvynė", ar "Vien. Liet." 
butų parankesnė, nes čia pat po 
šonu),—na, ir išėjo visa istorija,— 
ko tas juokdarys ir norėjo. 

Kiek mums žinoma, čikagie- 
čiai nemano jokių "revoliucijų" 
seime kelti, nei ateinančio seitmo 
£au gaudyti, 

Sensacija labai pasekminga, 
bet išgąstis visai bereikalinga. 

Bereikalingai. Nesenai "Lie- 
tuvoje" tilpo pusėtinai žingeidus 
straipsnis apie alkoholį. "Dar- 
bininkas" tuojaus prisikabino ir 
prie to straipshio autoviaus p. X., 
ir prie "Lietuvos,"—'kam esą jie 
alkoholizmą užtaria. 

Bereikalingai "Darbininkas" 
karščiuojasi. Siame numeryj tal- 
piname p. X. atsakymą, o nuo 

savęs galime pridėti dar ir štai 
ką: 

P-as X prieš alkoholi kovojo 
dar tais laikais, kad nei apie 
"Darbininką", nei apie jo smarkų 
apžvalgininką niekas nei žinoti 
nežinojo. 

Kas gi lytisi "Lietuvos", tai 
ji nereikalauja jokių pasiteisini- 
mų prieš "Darbininką": per 25 
metus savo gyvavimo ji blaivy- 
bės idėjos platinime užsitarnavo 
truputį didesnių nuopelnų negu 
kad rėksmingas musų antrame- 
tis "Darbininkas". 

Kodėl "Lietuva" minėtą straip- 
snį patalpino, užtektinai išaiš- 
kina p. X. 

Užkulisinė politika. Visi ste- 
bisi, iš kur taip staiga išdygo tas 

sumanymas "vienybės" tarp so- 

cialistų ir tautininkų. Viršmi- 
nėtas p. Herman, turintis ši-trj 
apie tai žinoti, rašo, kad net 

fondų valdybos apie tai nieko 
nežino. Jis rašo: 

Kiek man žinoma, lokių vie- 
nijimosi tarybų pakol-kas nebu- 
vo ir net nebuvo oficialiai jos 
apkalbėta L. g. Fondo viršinin- 
kų tarpe. Buvo tūlą. laiką atgal 
Kokis-tai viename Didžiojo New 
Yorko viešbutyje privatiškas pa- 
sikalbėjimas tarpe nekuriu L. 
š. F. ir L. G. L. viršininkų. Jis 
buvo grynai privatiškas, nes ja- 
me dalyvavusieji L. š. F. netu- 
rėjo jokio jgaliojimo vesti ta- 
rybas ir toli-gražu neatstovavo 
socialistų nuomonės tamo klau- 
sime. 

Iš to galima spręsti, kad kas 
nors užvedė pusėtinai gudrią už- 
kulisine politiką. Šis-tas tuom 

žvilgsniu jau dabar aiškėja, ne- 

trukus gal ir pilnai išsiaiškins. 

Turi "prašytis." Pradėjus kal- 
bėti apie susivienijimą tautinin- 
ku su socialistais ir' "susivieni- 
jimą" jtt fondu krūvon, p. Ch. 
Aug. Herman, žinomas Socialis- 
tų veikėjas ir Liet. Šelp. Fondo 
sekretorės (p. Rice Herman) vy- 
ras, šiaip rašo "Kovoje." 

"Imant atydon, ką tautininkai 
užmiršta, tai jie (tautininkai) ne 
vienijimosi reikalavimus turi 
statyti socialistams, bet prašy- 
mus daleidimo prisidėti prie L. 
š. Fondo. 

Anot p. Herman, L. Š. Fondas 
buvo įsteigtas "visuomenės", o 

Lietuvos Gelb. Fondas—tik ma- 
žo skaičiaus tautininkų. Todėl 
"tautininkų reikalavimas (?) vie- 
nijimosi yra visai juokingas." 

Ištikro, kaip labai musų socia- 
listai ir klerikalai yra panašus 
vieni j kitus: derybos su klerika- 
lais likosi .be pasekmių todėl, kad 
tie nenorėjo išsižadėti savo "vir- 
šenybės" ir nenorėjo dirbti, kai- 
po lygtis su lygiais. O čia dabar 
atsikartoja tas pats: jus tauti- 
ninkai, maldaukit, prašykit, kad 
męs, socialistai, jums leistume 
"prisidėti" prie musų fondo. 
Klerikalai užsimanė "išgyti" iš 
tautininkų Šliupą, Rimką, Rač- 
kauską—tuomet, esą, galima bus 
susivienyti, o socialistai dabar 

taippat atvirai sako: jus išlykit 
nuo savęs Sirvydą, Karužą—tuo- 
met socialistai su tautininkais 
vienysis. Męs jau ne sykį at- 

kreipėm atydą į tai, kad nors 

mieriai klerikalų ir socialistų la- 
bai skirtingi, bet budai kovos ir 
apsiėjimo tankiai stebėtinai pa- 
našus. 

PRIE L. Š IR L. G. 
FONDŲ SUSIVIENIJIMO. 

Lietuvos Šelpimo ir Lietuvos 
Gelbėjimo Fondų Komitetams 
pasiūlymas. 

Gerbiamieji! 
Mes atvykome Amerikon idant 

paraginti amerikiečius sudėti 
kuodaugiau aukų nukentėju- 
siems nuo karės Lietuviams ir 
idant tos aukos eitų šelpimui 
vien sulyg nukentėjusių pavargi- 
mo laipsnio, o ne sulyg jų tikė- 
jimo, pažiūrų, ar kįlimo. 

Iš pirmų dienų mes pamatėme, 
kad tų aukų Amerikos lietuviai 
sudėtų daug daugiau, jeigu abu 
Fondai (L. G. F. ir L. Š. F.) ei- 
tų išvien, o ne atskyrium, kon- 
kuruodami. 

Tolimesnis veikimas dar la- 
biau pertikrino mus šiame jsiti- 
kinime: mes pamatėme, kad ne 

tik daugybė aukotoju, bet ir at- 
skiri vieno ir kito Fondo ša- 
lininkai, net komitetu nariai ir 
visa pažangesnioji laikraštija 
taipgi prielankus susivienijimui 
ir apie ji sąprotauja. Tas mums 
duoda drąsą kreiptis j abiejų 
Fondų Komitetus su prašymu, 
neatidėliojant pradėti tarybas ta- 
me klausime, ir šiuomi darome 
tokį pasiųlymą gerb. Fondų Ko- 
mitetams : 

Tegul abiejų Fondų Komitetai 
išskiria nuo savęs po 3 atstovus 

Sujungimo Komisijon (gal del 
greitumo geriausia—^pirmininkus, 
iždininkus ir sekretorius), kurie 
suprojektuoja dėsnius ir budą 
Fondų susivienijimo. 

Nustatytieji tos Komisijos dės- 
niai paduodami balsavimui abie- 
jų Komitetų, ir jei bus priimti, 
įeina gyveniman. 

Jei reikalingas koks tarpinin- 
kavimas prie pirmutinių susinc- 
šinių komitetų, ar jų atstovų ir 
jei mes tam dalykui tinkame— 

patarnausime su mielu noru. 

Mes dar labai prašome Komi- 
tetų : 

1) Atlikti visą reikalą kuogrei- 
eiausiai; 

ii) Prie svarstymo projekto 
sujungimo priimt mus Komisi- 
jon bent su patariamuoju balsu; 

III) Prie visokių tarybų ir 

svarstymų atminti, kad čion ei- 
na dalykas apie sujungimą dvie- 
jų Fondų, turinčių tą patį užda- 
vinį—būtent šelpimą, bet jokiu 
budu ne apie sujungimą sriovių, 
ar partijų, kurios turi siekius po- 
litikinius. 

Partijų uždaviniai nėra vieno- 
ki, ir rišti savo reikalams parti- 
jos turi savus organus, kuriais 

juk nėra nei L. G. nei L. Š. Fon- 
du Komitetai. 

IV) Prie klausimo svarstymo 
užmišti praeitus laikus ir ne pri- 
rodinėti, kas, kur, kada, kiek bu- 
vo kaltas, ar nekaltas tame, kad 
pasidarė du Fondai. Lai tam 

visam bus amnistija! Žiūrėki- 
me, kaip sutvarkyti tolimesni šel- 
pimo darbą. O darbo tokio be- 
galės ! 

Su tikra pagarba 
A. Bulota, 

Žemaitė. 

BROLIAMS AMERIKIE- 
ČIAMS ŽODIS. 

Nesenai užsibaigęs Lietuviu Su- 
važiavimas Petrograde nutarė pa- 
siusti mums, amerikiečiams, savo 

žodį. Lietuvių Centralinis Komi- 
tetas tą ir daro. 

Trenkė Kovas į gimtąją mūsų 
šalį. Išdraskė tėvų protėvių liz- 
delius, išmėtė lėtus žmones po 
visus kraštus. 

Raistų liūnai tapo mums guo- 
liu, šlapdrabos, žvarbai ir žie- 
mos speigai—antklodė. 

Nutrukome, nuplyšome. Skar- 
malai beliko ant musų kojų. 

O badas viduriuose. 
Lietuva patvino tokiomis ne- 

laimėmis ir tiekuo jų, kokių ir 
kiekos per visų amžių amžius 
nebuvo patyrusi. 

Visi besirgome viena ta bai- 
siausia šių dienų liga—savo 
skriauda. 

Ne, ne savo, tik savo brolių. 
Kur čia beatminsi savo priepuoli, 
kad šalia savęs matai dvigubai, 
trigubai didesnę kitų nelaime. 

Tavo vaikai savo galvas paklo- 
jo kruviname karės lauke. Bet 
jo štai skurdas ir trukumai atė- 
mė ir mažutėlius su moterimis. 

Iškrikome po visas šalis, it va- 

nago patrimti višteliai. 
Ir ėmėm spiestis kuopon, dide- 

sniais, ar mažesniais būriais bu-l 
reliais, nuogas, anot to, pliko 
gelbėti. 

Darėme komitetus ir ištisas 
šelpimo draugijas. 

Kits kitam elgetavome, kits 
kitam pašalpos ir pagalbos j ieš- 
kojome. 

Beldėme į vyriausybių duris. 
Ir musų darbas nebuvo be vai- 

sių. Kas atsidūrė priešininko 
dar neužimtose vietose, tas jau 
dabar apginama bent nuo alkio, 
šalčio ir tamsos; tas suglobiama 
bent juoda duona, mokykla, ar 

darbu. 
Nenugalėta skuidas ir mirtis, 

tai nors gi nebe taip baisu, kad 
jau galima imtis su jais, nepasi- 
duodant inertingai, kaip pirma. 

Kur čia beatminsi Kitus daly- 
kus, savo krypsnius, savo simpa- 
tijas. ar antipatijas. 

Siam sykiui pas mus tėra žu- 

§Uatieji ir gelbintieji juos< 

<u v* 

Visa tai apktįpurėjo .šios išim- 
tinai pokilioą valandos, kada Lie- 
tuvių Dralfgijds^del karės nuken- 

tėjusiems "šelpti" Lietuvių Drau- 
gijos Centro Komitetui drauge 
su Maskvos ir Petrapilio Drau- 

gijų Komitetais pakvietus, nuo 

Maskvos įr Odesos, nuo Volgos 
ir Baltijos pajūrių susirinkome 
arti šimto Lietuvių Lalbdarių 
Draugijų atstoVų ir Žymiųjų Vi- 
suomenės Veikėjų Suvažiavime 
pasidalinti nuomonėmis ir įsiti- 
kinimais. Tačiaus ne taip sun- 

kiai radome bendrą tai gadynei 
kalbą, kuri plaukia iš to pat 
bendro žmoniško šaltinio—arti- 
mo meilės, jo užuojautos. 

Apie didelius to trijų dienų 
suvažiavimo darbus Jus, broliai 
išeiviai, patirsite iš savo laikraš- 
čių. Lygiai ir tai, ką paskui 
veiks musų išrinktoji Tautos Ta- 
ryba, kuri privalys buti, taip sa- 

kant, Tautos smegenimis ir jos 
sąžine. 

Gi tuo tarpu suvažiavimas yra 
nutaręs, nieko nelaukiant, palei- 
sti j Jus širdingą pasveikinimą 
ir šį žodį. 

Pasidžiaugęs Brolių Išeivių 
dopr. umu, ta neapsakoma savo 

likusių Tėvynėje brolių užuojau- 
ta, tuo greitu jų gelbėjimu iš vi- 
sokių visokiausių nelaimių, tuo 

pat sykiu paaimanavo ir del Jų 
nesantarvės šelpimo darbė, del 
vis dar nesutaikinto, nekoordi- 
nuoto pašalpų rinkimo ir jų da- 
lijimo darbų. 

Ir iš už juru mariu sukliko: 
— Amerikos Lietuviai ir jus 

kuopon! 
— Meldžiamieji kuoveiklįau- 

siai raskite jus bendrą kalbą gel- 
bint Lietuvą nebe iš laikinų ne- 

laimiu, tik iš pat mirties nasrų! 
Ir dar baisesnio už mirtį—ištir- 
pimo svetimų gaivalų juroje. 

— Rusijos sienose mes ir pa- 
tys bene apsieisime. Gi Jus, ne- 

utralių valstybių piliečiai, šokite 
gelbėti tų. kurių mes nepasie- 
kiame—Liėtuvbs sienose likusių 
nepamiršdami ir Prūsų Lietuvių 
belaisvių, vargstančių Rusijoje. 

— Dabar tas bus didesnis pro- 
gresistas, didesnis krikščionis, 
kas greičiaus ir sumaningiaus 
išties pašalpos ranką po vokiečiu 
vargstantiems broliams. 

Atminkite, jog nč*ra gnlo kra- 
što jų nelaimėms! Jei vienoje 
tik Naumiesčio apskrityje žalos 
pridaryta už 20,000,000 rublių ir 

sveikų, ar bent nedaug teapgnau- 
tų viensėdžių beliko tik 3%, tai 
kiek gi blogybės susidarys viso- 

je Lietuvoje? 
— Broliai! šalin tam sykiui 

visi asmens dalykai, visos parti- 
jų varžytinės! Jas ir paskui at- 

rasime. Dal&r visi bėkime, kas 
ką sugriebę, kur skęstama ir pa- 
galbos šaukiama! 

Sudarykite savo Komitetą ir 

siųskite j j Lietuvon! 
Karti butų ironija skaityti j; 

išrodinėti, kieno paduotas duo- 
nos gabalas bus alkanam sote- 

snis, o drapana šiltesnė! 
Neužmirškime 'kits kitą! Tai 

musų visų brandos egzaminas! 

DELEl "DARBININKO" 
REDAKCIJOS PATE- 

MUIMO. 

"Darbininko" redakcija, perskai- 
čiusi mano išverstą straipsnį ir at- 

spaustą "Lietuvos" 17 num. "Ge- 
rosios alkoholio pusės," labai nu- 

stebo, kad "Lietuva" turėjo "civi- 
liškos drąsos' jį atspausti, ir sa- 

tyruodamas, žada jai ir man—X-ui 
už tai garbės vainiką nupinti. Bet 
kaip iš jos straipsnio matyti, tai jos 
žadamasis' vainikas greičiausiai 
teks jai pačiai. Norint vainikus 
pinti ir juos kitiems dalinti—gerus 
ar blogus—reikia prisilaikyti teisy- 
bės, o "Darb." red-ja šiame atsiti- 
kime, kaip ir daugelyje kitų, su 

teisybe apsilenkia. Pirmiausiai, 
minėtas straipsnis nėra, kaip ji sa- 
ko, mano rasvtaš, tik verstas ir ja- Mi >0 !me niekur nėra pasakyta, kad al- 
koholis žmonijai blogo nedaro. 
Priešingai, straipsnio autorius at- 
virai sako, kad alkoholis yra pra- 
gaištingas, bet tik silpniems žmo- 
nėms, ar tautoms, o stipriems, kaip 
jis mano, yra neapsieinami, pagel- 
ba jų pirmynėigoje. Ar šita jo 
nuomonė yra teisinga, tai kitas da- 
lykas. Bet liegalima užginti, kad 
alkoholizmas, kaip straipsnio au- 

torius istorijos faktais parodė, bu- 
vo ja praeityj ir vra ju -dabartyj. 
Jei "Darb." redakcija mato ją 
klaidinga ir dargi pragaištinga, j 
kaig visai žmonijai apskritai, taipj 

ir musų tautai ypatingai, tai jos 
priedermė buvo ne pamokslus'"Lie- 
tuvai", ar man davinėti, tik tos 
nuomonės klaidingumą parodyti, 
Tikiu, "Darb." redakcija žino tiek, 
kad mes jokiu klaidų neatitaisysi- 
me ir jokių klausimų neišrišitne, 
darydami vienas kitam išmetinėji- 
mus, ar varžydami žodžio laisvę. 
Jei mums tikrai rupi mūsų tau- 
tos pakėlimas, tai mes visur ir vi- 
same turime vaduotis kuoplačiau- 
sia žodžio laisve, idant kiekvieną, 
kadir mažiausi dalyką pilnai ap- 
šnekėjus visokiu galimu žvilgsniu 
ir tuomi suklydimo išvengus. Jei 
mes to nesilaikysime, tai musų 
šneka bus tuščia ir musų gyveni- 
mas eis kaip ėjęs savo sena klai- 
dinga vaga. 

Šituo tikslu, gilesniam dalyko 
apkalbėjimui, mano buvo paduo- 
tas lietuvių visuomenei minėtasis 
apie alkoholį straipsnis. Be to dar 
mano buvo aiškiai pažymėta, (ko 
''Darb." red. nepatėmijo, ar tyčia 
rematė) kad aš nesutinku su straip- 
snio autoriaus išvedimais, buk al- 
koholis kaipo pirmyneigos akstinas 
kaip buvo, taip ir bus žmonijai 
neapsieinama?. Kad jis buvo ne- 

apsieinamu pirmiaus ir yra neap- 
sieinamu dabar prie dabartinių 
draugijos gyvenimo sąlygų, tai aš 
tą pripažinau ir pripažįstu, btt kad 
alkoholis, kaipo akstinas, butų 
žmonėms reikalingas draugijos gy- 
venimo sąlygoms pagerėjus, tą aš 
visai užgyniau, ir "Darb." redak- 
cija. iškraipydama mano žodžius, 
elgiasi taip, kaip doram žmogui 
nepridera. 

Kadangi ji žada apie tą straip- 
sni parašyti daugiaus, tai bus la- 
bai gerai, jei tik ji galės savo žvai- 
ni akinių išsižadėti, nors tą i ai 
reikėjo iš sykio padaryti, savo pa- 
mokslus padėjus šalin. 13ct ka- 

dangi ji dejuoja del minėto straip- 
snio galinio smūgio mūsų "nusi- 
stovėjusiai" nuomonei apie alko- 
holi, tai turiu pasakyti, kad šita 
nuomonė yra labai paviršutinė, ji al- 
koholio blogybės priežasties visai 
nesiekia ir kaipo tokia ji tiktai 
smūgio ir verta. Jei mes norime 
kokią blogybę panaikinti, tai visų- 
pirmiausiai turime surasti josios 
priežastį, o paskui naikinti ne pa- 
čią blogybę, tik tą priežastį, kuri 
tą blogybę gimdo. Kitaip sakant, 
turime tą piktžolę išrauti su šakni- 
mis; kitaip ji vėl ataugs. 

Ir kokia gi alkoholinės blogy- 
bės priežastis ? 

Visųpirmiausia ir visų pripažin- 
ta alkoholizmo priežastimi yra 
žmonių skurdas. Kur žmonės 
mažiaus uždirba ir priversti yra 
apsieiti be reikalingiausių gyveni- 
me daiktu, ten daugiaus jie geria. 
Pavyzdžiu to gali buti angliaka- 
siai. 

Toliaus eina netikusiu maistų 
vartojimas, kaip sakysime, visokios 
rūkytos, sūdytos ir pusiau supuvę 
su vaistais sudarytos mėsos, arba 
netinkamoj kunui proporcijoj su- 

taisyti valgiai: perdaug krakmoli- 
nių dalykų, o permaža baltiminių 
—kuralo perdaug, o nudėvėtos ku- 
nos dalįs taisyti nėra iš ko. Ši- 
taip maitinamas kūnas be alkoho- 
lio negali apsieiti. 

Trečia priežastimi yra nuobo- 
dumas—nuturėjimas kuo pasilink- 
sminti. 

Taigi, jei mes norime girtuokly- 
stę iš savo tarpo prašalinai, tai tu- 
rime prašalinti visas tas priežas- 
tis, kurios ją pagimdo. Ar tas 
pas mus daroma? Ne. 

Visas musų '"nusistovėjusios" 
nuomonės darbas yra tame: tverti 
blaivybės draugijas (tik dėlto, kad 
šitas darbas mažiausia energijos, ir 
gero noro reikalauja ir podraug 
suteikia šiokį tokį išteisinimą są- 
žinei"), saikinti blaivininkus, kad 
jie, kol gyvi bus, svaigalų nei į bur- 
ną neims ir iš sakyklų, ar nuo es- 

tradų visokiais žodžiais susirietus 
keikti girtuoklius. Kitaip sakant, 
bandoma girtuoklystė prašalinti 
neliečiant jos priežasčių. Kad to- 
kis darbas yra bergždžias ir po- 
draug juokingas, tai gali buti aiš- 
ku kiekvienam. 

Be to dar blaivininkams, atly- 
ginimui už jų atsižadėjimą tųjų 
smagumų, kokius alkoholis sutei- 
kia. patariama gerti lengvieji gė- 
ralai, visokios sodos, kurie yra 
aršesniais nuodais ir už alkoholį. 

Jei tat šitas visas juokingas ir 

bergždžias darbas yra pasekme 
"nusistovėjusios" nuomonės apie 
alkoholį, tai ji nieko daugiaus ir. 
neverta, kaip sugriovimo, ir "Lie-I 
tuva," duodama vietą savo skil-j 
tyse minėtam straipsniui, padarė' 
tai. kas rimtam laikraščiui ir pri- 
dera padaryti. X. 

TRUPUTIS YPAT1Š- 
KUMO. 

''Darbininko" redakcija nuola- 
tai kalba apie vpatas. Todėl lai 

j bus ir man leista jai atsakyti a pa- 
tiškai. 

Paskutiniam "Darbininko" nu- 

meryj (52-me) jo redaktorius, 
kun. Fabjonas Kemešis, vesdamas 
sau paprastą krueijatą prieš tau- 

tiečius. štai kame juos, tarp kitko, 
kaltina: 

čia-gi (Amerikoj) ne tik so- 
cialistai, bet ir Rimkiniai "tau- 
tiečiai" išdrjsta reikalauti lai- 
svės piktžodžiauti tokiam "svei- 
katos akademijos kunigui Moc- 
kui," čia ir padorusis tautietis 
Balutis neišdrįsta pasmerkti Moc- 
kaus blevyzgų, čia net pado- 
riausis iš tautiečių Karuža pri- 
pažjsta keistu dalyku, kad Lie- 
tuvių Draugija parūpino pabėgė- 
.liams maldaknygių." 

Kiti čia paminėti asmeniųs, me- 
nu, gali apsiginti ir patįs, bet "pa- 
dorusis tautietis Balutis" turi pa- 
sakyti "padoriam kun. Kemešiui," 
kad "padorusis tautietis Balutis" 
neskaito savo priederme vaikytis 
paskui visokius pašvaistas ir gau- 
dyti bei "smerkti" (oi tas "smer- 

kimas"!) visokias blevyzgas ne tik 
tuomet, kuomet jos paeina nuo ko- 
kio ten "kunigo Mockaus," bet net 
ir tuomet, kada jos paeina nuo 

paties kun. Kemešio, kuris visgi 
skaitosi lyderiu ir j kurio "blevyz- 
gas" todėl gal vertėtų daugi aus 

atkreipti atydos, negu į zaunas 
bile vieno dievai žino kokio ten 

I 

žmogelio. 
Tai kalbėdamas, turiu omeny- 

je "padorojo kun. Kemešio" ble- 
vyzguojantį straipsnį "Amerikos 
Jurgis Spurgis," anuomet tilpusį 
"Drauge" ir kuriuomi "padorusis 
kun. Kemėšis" užsimojo net ant 
mano gero vardo. 

Jeigu aš sekčiau kun. Kemešio 
logiką ir pavyzdį, tai man dabar 
taippat prisieitų ji ir jo katalikiš- 
kumą išbarti už tai, kad jis, nors ir 
"padorusis katalikas,—dargi kuni- 
gas ir redaktorius," bet niekuomet 
iki šiolei savo laikraštyj nedrjsta 
vardu pasmerkti nei vieno net iŠ 
savo konfratrų už įvairias tradici- 

jines "cnatas," kurių aš čia nei 
minėti neskaitau reikalingu. 

Kun. Kemešis turėtų turėti bent 
šiek-tiek daugiau? senso, jeigu jau 
jam takto trūksta. 

Jis turėtų nepamiršti, kad kiek- 
viena lazda turi du galu ir kad 
jis, mėgindamas plakti ką nors 
vienu galu, gali pats gauti antru— 

daug storesniu ir skaudesniu. 
Kun. Kemešio ypatiški užsipul- 

dinėjimai—tankiausiai intrigantiš- 
ku pamušalu pamušti—gali sukelti 
tamsunų neapikantą prieš tas ypa- 
tas (ko jis ir nori), bet jie nei 
kiek neprisidės prie jo skaitytojų 
krikščioniškojo padorinimo. 

"Padoraus kun. Kemešio" darb- 
štumas yra matomas, bet jo pana- 
šaus darbavimosi išmintingumas ir 
naudingumas ne tik lietuviams, bet 
ir abelnai krikščionybei—dikčiai 
abejotinas. 

B. K. Balutis. 

MARGUMYNAI. 

MIESTAS NEW YORK. 
Sulyg Ncw Yorko pirklių D- 

jos nesenai išleisto vadovėlio 
"Handy Manual for Gothamites 
Entertaining Country Gausins" 
(Parankus vadovėlis goth'ni- 
tams kaimiškius pusbrolius pa- 
linksminti)—Xe\v York yra di- 
džiausias pasaulyje žydų mies- 
tas. Jis taipgi yra didžiausias 
airių miestas, kuriame yra 674,721 
airių kraujo žmonių. Vokiečių 
jame yra 7^3.333; austrų 306422 
ir rusų 735, 447. 

Pernai metais Ne\v Yorko 
miestas išleido $424,662,455.06.— 
$4000 daugiaus negu jo Įplauki- 
mai. 

Ne\v Yorko skola išneša 
$1,361,483,821.28.—daugiaus kaip 
$250,000,000 didesnė negu Suv. 
Valstijų skola ir šešis kartus tiek, 
kaip sudėtinės skolos Bostono. 
Philadelphijos ir Cliicagot; 

Po miestu 3,087 mylios van- 

dens dudų; rezervoaruo'ie telpa 
170,000,000,000 galonų vandens, 
o Schoharie projektą užbaigus, 
prisidės dar 80,000,000,000. 

Policijos skyrius atsieina 
$16.241.323. Yra 10,674 politis- 
tai. Ugnagaaių skyrius atsieina 
$9.7*9.945- 

Per gclžkelių stotis kasdien at- 

važiuoja. ar išvažiuoja apie 290,- 
000 žmonių. 

Gelžkeliai. sueinantieji Į Ne\v 

Yorką. turi 45.323 mylias il:,'i<>. 
arba 18 nuoš. ilgio visu ke- 

lių, kokie yra Suv. Valstijose, 

Kas trisdešimts minučių New 
Vorke susitveria nauja vertei vy- 
stės korporacija, o kas 45 minu- 
tos viena pakrinka. 

Kas keturios minutos genu 
kūdikis. Pernai metais kūdikių gime 150.000. 

New Vorkc yra 38,000 dirbtu- 
vių, jos panaudoja kapitalo $i,- 
800,000.000 ir kas metas padaro 
daiktų vertėje $2.900,000,000. 

Daugiaus kaip 21 nuoš. tau- 
tos kinkiniu turtų yra čir.. Bati- 
kos turi kapitalo $216,157,000, o 
depozitų, $5.377,461.797. 

Kasdien tramvajais perva- 
žiuoja 4,967,680 žmonių. 

Mie«tas turi 198 parkus su plo- 
tu 8,615 akrų. Viešbučių yra 
1.500. Kas metai New Vorke 
laikoma daugiaus kaip 500 kon- 
vencijų. 

Teatrų yra 250. mažesnių pa- 
silinksminimo vietų 600. 

Bažnyčių yra 1,525, su 1,709,- 
241 komunikantu (parapijonų). 

Mokyklos turi 802,573 moki- 
nius ir 20.063 mokytojus. 

K rasų yra 31. Manliattano 
krasa pernai gavo $30.127,062. o 
išleido $10,915,212.99. Antras 
klesos siuntinių perleido 109.48c 
tonų. 

NEUŽGANĖDINIMAS AUS- 
TRIJOJ IR VENGRIJOJ. 
Iš Šveicarijos nuolatai prane- 

šama apie Išsididinantį, karei už- 
sitraukiant. neužganėdinimą 
Austrijoj, ypač gi Vengrijoj. 
Visur girdisi reikalavimai taikos, 
nors ji Vokietijai butu nepagei- 
daujama. Xe vien slavai, bet 
iau ir magyarai, valdanti Ven- 
grijoj tauta, mato. kad Vokietija 
stengiasi Austriją paversti į Vo- 
kietijos provinciją, stengiasi ją 
vokiečių įnagiu padaryti. Ypač 
po atsilankymui Berline Austri- 
jos užsienių ministerio Buria 
no vokiečiai kelia galvą ir siau- 
rina Austrijos savistovystę kai- 
po neprigulmingos didelės vieš- 
patystės. Magyarai priešinasi 
platinimui vokiečų tiesų, o užsi- 
traukiant karei, vokiečiai jų vis 
daugiau įeikalauja, o slavų be- 
sipriešinimą kartuvėmis malšina. 
Neužganėdinimą didina taipgi 
vargas, nes šeimynų penėtojai 
tapo kariumenėn pašaukti. 

Vengrijoj kalbama, buk laike 
atsilankymo Berlino Austrijos 
ministerio Buriano su vokiečiais 
sutarta padalinti Austriją į maj 
žas autonomiškas viešpatija^ kad jos negalėtų nuo vokiečiu 
pasiliuosuoti. Cechams norima 
suteikti autonomiją ir padalinti 
ją į 6 provincijas, bet cechų at- 
stovai negalėtų dalyvauti tary- 
bose apie visos viešpatystės rei- 
kalus Austrijos parliamente. 

Ualicijai taipgi norima duoti 
autonomiją, bet ciesoriaus vieti- 
ninką jai paskirtų vokiškoji 
Vienuos valdžia. Bet ir Galici- 
jos atstovai nei lenkai, nei rusi- 
nai kad negalėtų dalyvauti par- 
lianiento tarybose. Įvedus tą, 
Austrija ištikro vien vokiečių 
butų valdoma, be jokio jos tau- 

tų savistovumo. Vengrijoj ma- 

noma, kad ir jai Viennos ir Ber- 
lino vokiečiai turi sutaisę ko- 
kius nors karčius vaistus, nes 
apie išplatinimą Vengrijos savi- 
stovumo, ar politiško, ar ekono- 
miško, kalbos nėra. Norima 
Austriją ir Vengriją paversti j 
Vokietijos vergę, o prašalinus iš 
Viennos parliamcnto nevokiečius 
pasiuntinius, tas vokiečiams pa- 
sisektų. 

AR MES BE DULKIŲ GA- 
LĖTUME GYVENTI? 

Iki nesenai nebuvo žinota, ka* 
dulkės turi neapsakomą svarbą 
gyvenimo sąlygoms. Tik pas- 
kutiniais laikais gamtininkai su- 
rado, kad jei žemės atmosferoje 
(žemės oro sluogsnyje) dulkių 
nebūtų, tai negalėtų buti nei mig- 
los, nei rasos, nei lietaus ir todėl 
ant žemės negalima butų gyven- 
ti. P>e miglos, tiko, ar debesių 
saulė kartais perdaug degintų. 
Kartais užeitų baisus šalčiai, o 

bc lietaus viskas išdžiūtų ir 
niekas neaugtų ir tnusų žemė bu- 
tų viena plika uolyne. 

Migla, ūkas, debesiai pasidaro 
iš atskirų vandens gumulėlių. 
Kiekvieno šito vandens gumulė- 
lio viduryj būtinai yra dulkelė. 
Be šitos dulkelės, kaipo vidurio 
žiedo, jdkia atskira vandens da- 
lelė negalėtų pasidaryti ir todėl 
negalėtų buti nei miglos, nei tiko. 
nei debesių. 

K to matome, kad dulkės gy- 
venini ^lygoms turi neapsako 
mą svarbu. 



Parašė JURGIS SAVICKIS. 

LIETUVIAI PABĖGĖLIAI 
RUSIJOJE. 

(Tąsa iš pereito numerio). 

Pedagogų suvažiavimas. 
Idant Sekcija ingytų svarbos ir butų visai kom- 

petentė pedagogijos srytyje, Sekcijos buvo sutaisytas 
visų musų įžymesniųjų pedagogų, visoj Rusijoj gy- 
venančių, suvažiavimas Vo»oneže. 

Tas suvažiavimas, knygoms bei vadovėliams re- 

daguoti, išrinko iš tarpo savęs "pedagogų—ekspertų 
kuopą," kurios keli nariai nuolat darbuojas prie Sek- 
cijos. 

Šiuo tarpu tik trumpai paminėsiu pedagogų su- 
važiavimo nusprendimus. Nutarta įsteigti visa eilė 
liaudies mokyklų, kuriose viskas tur but išguldoma 
lietuviškai. Šias mokyklas verčiama bus lankyti visi 
pabėgėlių vaikai. Pabaigusiems liaudies mokyklas 
lAts įsteigta visa eilė prirengiamųjų lavinančių kursų. 
Dar steigiamos kelios vidurinės mokyklos. Bus 
steigiamos Lietuvių visuomeninis Universitetas. Va- 
SarOs sulaukus, liaudies mokytojams bus įsteigti tam 
tikri sistematiški kursai. 

Centraliam Komitetui ir ypatingai Dvasios Rei- 
kalų Sekcijai prisieina daug turėti darbo su knygų 
spausdinimu. Juo labiau prisieis ateityje. Tociel 
(jentratinio Komiteto yra ingyta visai gera, nuosavi 
spaustuvė, kurioje darbas jau varomas. 

Prie Sekcijos darbų dar galima priskirti leidimą 
literatūros rinkinio rusų kalboje. Porą mėnesių at- 
gal Maksim Gorki, buvo pasisiūlijęs išleisti rusams 

lietuvių literaturos pavyzdinguosius veikalus. Vienok 
abiejų pusių turėta perdaug skirtingų nuomuonių apie 
tas literatūras ir apie paties rinkinio sutaisymą; to- 
dėl nuo M. Gorki'o projekto atsisakyta. Neilgai tru- 
kus, pasipiršo dar 3 nauji knygų leidėjai, iš kurių 
pasirinkta vienas geriausių, su kuriuo galutinai ir 
tartasi. Leidimo visą darbą tvarkys Jurgis Baltru- 
.Šaitis. Jis taipojau daug išvers iš lietuvių kalbos. 
Jam tame dalyke nuolat padėti Sekcijos yra koT. in- 
di ruotas musų jaunas poėta Balys Sruoga. Dėdanas 
rink i m n lietuvių dainas apsiėmė išversti Balmont'as, 
Duonelaičio hegzametrus vers Viačeslav Ivanov'as. 
Kitus dalykus išvers patys lietuviai. Už poros mėne- 
sių knyga žada pasirodyt iŠ spaudos. 

Ūkės ir triobesių atstatymo Sekciją. 
Šios sekcijos pirmininku yra St. Šilingas? Se':- 

cijos darbų vedėju—Ad. Varnas. 
Sugrįžę Lietuvon, ką rasim joje?.. Kaip pradė- 

sim gyventi? Vaizdas nejaukus. Vienok žinom, jog 
pirmiausia reikės stverties namus statyti. Bet ar nc- 
prisieis tas darbas daryti kitoniškiau, naujau, geriau, 
negu pirma buvo daroma? Aišku—daug yra truku- 
mo, daug yra taisytino. 

Tat pirm negu grįžus tėvynėn, turnt liuoso lai- 
ko, su insisinaginimu privalom stverties naujo darbo. 
Turim prisirengti juonuodugniaujia ir aptarti mus u 
■sunaikintu ūkių atitaisymą. 

Susispietusieji "Ūkės ir Triob. Atstatymo Sek- 
cijon" lietuviai inžinieriai, agronomai, Architektai ir 
dailininkai (iš Petrogrado ir iš kitur) savo dažnuose 
posėdžiuose štai prie kokiu dviejų nutarimų priėjo: 

1) Pavyzdingų triobų ir ūkių projektų gamini- 
mas. 

2) Kvalifikuotų namų statytojų ir kitų amatini- 
ninkų prirengti atsakantį kadrą. 

Pirm negu pradėjus braižyti pačius pienus, ar 
darius technikines sąmatas, Sekcijos išdirbamas viso 
darbo abeinas pienas. O tas nelengva. Čia ir sty- 
liaus savitumas ir triobo-s stiprumas, patogumas, svei- 
kumas. čia ir visų triobų suderinimas sodyboje; pa- 
galios ūkininko turtingumas, žemės našumas, vietos 
ypatingumas—tai smėlynai, tai akmenuota, tai miš- 
kai. 

Vienok maž-po-maž daug kas aiškėja ir bendras 
darbo pienas vystosi. 

Sekcijos nutarta ingyti kuodaugiausia ra?ltLviš- 
kos medžiagos,—viskas, kas liečia Lietuvos stilių ir 
ukf, o taipojau technikines literatūros. 

Antram nutarimui įvykinti (būtent prirengti mo- 

kytu amatininkų) Sekcijos yra įteigta kursai pen% kienir šimtams žmonių instruktorių amatininkų-tech- 
nrkų; kursai skyriasi j dvi dali: ūkės ir amatų. Pri- 
imami tie, kurie yra baigę liaudies mokyklą. Nors 
pageidaujama ir didesnio apsišvetimo. Mokslas tvers 
6 mėnesius. Pirmus 3 mėnesius visi bus mokomi 
abelnai lavinančių, ukininkui, technikui reikalingų 
dalyku: aritmetikos, geometrijos, algebros (geometri 
jos ir algebros—nedaug, tam tikra sistema), fizikos, 
chemijos, paišymo etc. Antrus 3 mėnesius kiekvie- 
nas mokysis atskiros specialybės (kiekvieno amato, 
per ištisus 3 mėnesius): ūkininkai—itkės, o amatinin- 
kai-technikai šit kokiu amatų: namų statymo, daily- 
dystės, murininkystės, kelių dirbimo, ūkės mašinų 
monterystės (masinių statymo), šaltkalvystės, elek- 
trotechnikos montervstės etc. Gabesnieji, ar dau- 
giau prasilavinusieji, 6 mėnesiams pasibaigus, bus 
mokomi toliau. 

Visi kuršininkai gyvens Komiteto insteigtuose 
bendrabučiuose. Rūpesčio neturėdami apie pragy- venimą, galės visą dieną suvartuoti darbui. Išguldo- inoji kalba bus lietuvių. Mokins daugiausia lietuviai 
inžinieriai ir technikai specialistai. 

N'eproš&lj manau bus pridėjus šj atsišaukimą: 
"{steigusi prie Ceatralinio Lietuvių Draugi- jos Komiteto Ūkio ii Triobesių Atitaisymo Sek- 

cija kviečia lietuvius technikus ir technikus-dar- 
hininkus pasiruošti busimajan namų atstatymo darban Lietuvoje. 

Sunaikintų triobesių atstatymas bus pirmas ir svarbiausias kiekvieno darbas, tėvyškėn su- 
grįžus. 

Atstatymo darbas bus labai didelis, įvairus ir patogus Įvairiems naujiems sumanymams ir iš- 
radimams pritaikinti—tiek technikos, tiek arshi- 
tekturos žvilgsniu. 

Architektai, mechanikai, technikai-murinin- 
kai, technikai-dailydės, technikai-šaltkalviai ir 

(vairaus technikos ir dailės meno žinovai ras pla-1 
čios dirvos savo jiegoms ir žinioms sunaudoti, j 

Todėl visų, kas panorės prie Lietuvos atsta- 

tymo reikalo prisidėti ir savo tėvynėje duoną 
pelnyti, Sekcija kviečia iŠanksto pranešti jai sa- 

vo pilną adresą, pabrėžiant, kurioje technikos 
šakoje yra specialistas." 
Kiekvienam yra aiški organizuoto darbo gale, 

kad apie tai ilgai kalbėjus. 

Mėginimas susižinoti su Lietuva. 

Kaip yra gilus noras susirašyti su užimtąja Lie- 
tuva, tas tik gal suprasti, kieno ten liko giminės 
brangų* žmonės, pagalios—turtas, nežinia kokioj če- 
lybėje esantis. O nusiųsti žinią, pak'austi negalima 
nes kariumeaės sienos skiria. 

Kaip ten Lietuvoj gyvenama? liet kaipgi ten 
pakliūti ?... 

N'eibent laimingo amerikono pašportu lydimas. 
Visų musų brolių ir .seserų, priverstų Rusijoje 

gyventi, to noro didelio,—neišpasakytai didelio—esa- 
ma. Oi, kaip gaila žemelės savosios! 

Susirašinėjimo su užimtąją Lietuva įsteigusiu 
prie Centro Biuran *) tunu laiku supluko 10,000 

laiškų nuo pabėgėlių, norinčių persiųsti žinias savo 

giminėms ir pažįstamiems, likusiems Lietuvoje. 
Pirm negu tverus Biurą, reikėjo tikrus kelius 

tiems laiškams surasti. Taigi buvo rūpintasi. Bet 
toks laikas!... Visi žmonės kitkuo užsiėmę. Iš "los- 
kos" paėmė laiškų glėbį, šveidelėjo žinių išalkusiems 
žmonėms—ir tai gerai. Ačiuojama. 

Vienok dabar tie keliai kaip ir užtikrinti. 
Biuro vedėju yra ref. kun. Jakitbėnas. 
Biure dirba keliolika bendradarbių, svetimas kal- 

bas mokančių, nes atsiunčiamus laiškus ne vien tik 
lietuvių kalba, bet ir visomis,—reikia išversti vokiečių 
kalbon, sužiurėti, sutvarkyti. Darbas nclengviausis. 
\ ienok atsiradus "tam keleliui," kur i Lietuvą veda, 
atsiradus darbo pastovumui, darbas yra dirbamas su 

insitikinimu, lengvai. O tas jau svarbu. 
Siunčiant Biurui laišką, reikia pridėti 30 kap. 

vertės pačtos markių. (Tat amerikiečiams galima 
pirkti atsakančios vertės markių tarptautinius kupo- 
nus: "Coupon rėponse international.") 

Džiovininkai. 

Daug kas iš pabėgėliu, ar tai butų daugiau, ar 

mažiau kulturiniai pakilęs, serga. Bloga šiuo laiku, 
liet ypatingai nepakantru tiems, kurių sergama plau- 
čių ligomis. Niekur tepasidėsi. Arba važiuok šiltes- 
nėn šaielėn, ar maisto ingyk geresnio, ar... Idant 
nors kiek šitiems ligoniniams pagelbėjus, Komiteto nu- 

pirkta Jaltoje (Kryme) senatorija. Senatorija apsti, 
rūmo tur,—na ir šiaip jau vaizdi. Senatorija pri- 
žiūri gydytojas lietuvis. Prie senatorijos yra gan 
didelis lietuviškas knygynas; svetimųjų knygų ir ap- 
sčiai jame esama. Neturtingiems ir nuo karo nu- 

kentėjusiems pensionas ir gydymas—dykai; turtin- 
gesni moka tam tikrą, sulyg vietinės kainos, sumą. 

Iš paskutinių Lietuvių Centralinio Komiteto 
darbų reikia pažymėti šit-ką: Vasario 23 d. (seno 
st.) Centralinio Komiteto yra kviečiamas visų lietu- 
viškų, žmones dėl karės nukentėjusius globiančių, or- 

ganizacijų suvažiavimas Petrograde (Šis suvažiavi- 
mas jau atsibuvo. Red. ). Suvažiavimo dieno- 
tvarkė: 1) dvasiniai ir medžiaginiai lietuvių pabė- 
gėlių reikalai, 2) pagelbos užimtąjai Lietuvai, 3) lie- 
tuvių organizacijų santikiai su rusų valstybinėmis ir 
visuomeninėmis ir kitų tautų organizacijomis, 4) Pa- 
bėgėlių sugrįžimas Lietuvon. 

Lietuvių vyskupams iš Lietuvos išvažiavus, žmo- 
nės tenai liko be dvasės ganytojo. Centralinio Ko- 
miteto kreiptasi prie Žemaičių vyskupo kun. F. Ka- 
revičiaus ir Seinų vyskupo kun. A. Karoso, prašant 
grįžti Lietuvon. Vyskupas Karevičius, sutiko ir tuo 
tikslu atvažiavo Petrogradan. Centralinio Komite- 
to yra daromas tam tikras žygis, kad nuo vidaus ir 
užsienio ministerijų, o taipojau iš Vatikano išgavus 
leidimai vyskupui Karevičiui Lietuvon grįžti. 

Šituo turbut ir pabaigsim su pačiu Komitetu 
Petrograde. Vienok Komiteto darbas nei Petrogra- 
de, nei Rusijoje nepasibaigia—jis siekia ir užsie- 
nio. 

Kas daroma užsieniuose. 

Matėm: Lietuvoje liko daug žmonių, del karės 
duonos nebtekusiu, pačiame Vilniuje liko Draugijos 
dalis, Lietuvon siunčiam: laiškai, belaisviai 
lietuviai Vokietijoj ir Austrijoj šelpiami. 

Tas jau vienas priverstų Komitetą inkurti sau 

bazą kur nors užsienyje. Bet to maža. Žinom, daug 
yra sveikųjų, nekariaujančių tautų; girdim, jos šel- 
piančios nuo karės nukentėjusias šalis ir žmones. 

Kodėl nesunaudojus tokių šalių prielankumo, jų 
"sveikumo"? Kodėl, pagalios, ir plačiau apie save, 
kaipo savitą tautą, nepapasakojus?... 

Centralinio Komiteto iniciatyva (sumanymu) ir 
riusu yra įsteigtas "Švedų-Lietuvių Komitetas" Stoc'k- 
holtne; yra steigiami panašus komitetai Anglijoje ir 
Danijoje. Lietuvių Centralinio Komiteto turima sa- 
vo įgaliotinių Friburge (Šveicarijoje) ir Kopenha- 
goje (Danijoj). 

"Švedų-Lietuvių Komheto" pirmininku yra 
Stockholmo miesto galva, rigstago narys, p. Karolis 
Lindgagenas. Prie Komiteto priguli švedų visuo- 
menės ižimieji žmonės. Komitetui susitvėrus, lietu- 
vius Komitete nuo pat pradžios atstovauja juristas 
Jonas Aukštoli'S. Jo nemaž laiko padėta, idant atra- 
dus būda su Lietuva susirašinėti; nemaž dirbama i 
dabar to pačio susirašinėjimo bei šelpimo ramių gy- 
ventojų Lietuvoje dėlei. 

Antras žmogus, Centr. Komiteto įgaliotinis 
Stockholme, kiek vėliau atvykęs,—tai musų rašytojas 
Ignas Šeinius, bedirbęs tą patį svarbų darbą. 

"švedų-Lietuvių Komiteto'' renkamos aukos Lie- 
tuvai tarp švedų tarp pavienių žmonių ir per laikraš- 
čius. Pagaliaus, visose viešose vietose yra iškabin- 
tos skardynės aukoms su parašu: "Lietuvai, Lenki- 
jai, Belgijai." 

.*) Kitaip Jb vedinas! "Korespoadeacijo* Biuru.". 

(Toliaus bus). 

SOCIALIZMAS \'L socia- 
listų LAIKRAŠČIAI. 
Skaitydamas "Lietuvos" nu- 

merį 15-tą, rakiau apie Kapsu- 
ko užsipuolimu ant Amerikos so- 

cialistų laikraščiu,,| kad jie—tie 
socialistų laikraščiai, neesą socia- 
listiški. Priejt to .taipgi keletas 
"Lietuvos" ppdečl^ų. 

"Lietuva" padavė keletą pavyz- 
džių ir iš jų išvedė, kad socialis- 
tiški mūsų laikraščiai yra di- 
džiausi, tik nepaprasti, biznie- 
riai—jie leidžiami ne tiek socia- 
lizmo idėjai, kiek tam, kaip iš 
savo skaitytojų ištraukus nekar- 
tą ir paskutinį centą; apie tai 
liudija tas, kad socialistiški laik- 
raščiai už doliarius parduoda sa- 

vo skaitytojus, priimdami biau- 
riausius humbugiškų, apgavingų 
daktarų apgarsinimus. 

"Lietuva" pasakė šventą teisy- 
bę. 

Atsiskleisk bile kokj taip va- 

dinamą socialistišką laikrašij — 

tai ir marguoja visokiais stebuk- 
lingais apgarsinimais. Tie laik- 
raščiai daro sau iš tu apgarsini- 
mų gerą bizni—tai tiesa. "Ste- 
buklingi" daktarai iš tų laikraš- 

čių skaitytojų (prastų darbinin- 
kų) taipgi daro gerą biznį—tas 
taipgi yra teisybė. Bet tų laik- 
raščių skaitytojai ką gauna? 

Jie štai ką gauna: ligotas jų 
skaitytojas, pakliuvęs per jų ap- 
garsinimus j "stebuklingų dak- 
tarų nagus,—gauna ištuštinti sau 

kišenius, arba ir galą; sveikas 
skaitytojas, iš "čekavasties" nuė- 

jęs pas tą "stebuklingą" daktarą 
ant rodos ("už dyką")—gauna 
liga- 

O ką gauna šiaip skaitytojas 
iš tų laikraščių? Jis 
gauna neapykantą ant 

tų ypatų, kurios socialistų pra- 
vadyriams yra nepatinkamos; 
neapykantą prieš savo brolius j 
lietuvius, nes ji supjudoma prieš' 
kitus, ne savo "klejos" lietuvius; 
jiems išraujama iš širdies net 

tas prigimtas kiekvienam žmo- 
gui jausmas—tautiškumas, savoj 
tautos meilė. 

Kaip kada net iki tiek žmoge- 
liui pripumpuoja tos kvailos ir 
bjaurios neapykautos, kad ap- 
kvailintas lietuvis paskui drįsta 
per tuos pačius laikraščius pasi- 
girti, jog jis prakeikia savo mo- 

tiną, kam jj pagimdė lietuviu 
(Anais metais tas tilpo, rodos, 
"Kovoje," lietuvišku socialistų 
organe). 

Peržiurėjus tų musų taip va- 

dinamų socialistiškų laikraščių 
istoriją, ištikro pasirodo keistas 
dalykas. Jie neva leidžiami dė- 
lei idėjos, o tuom tarpu tai yra 
gūžta labai gudrių biznierių, ku- 
-ie kitokio biznio nenorėdami, ar 

negalėdami varyti, varo šitą biz- 
nį su prastais tamsiais žmonėmis, 
nes juos yra lengviausia apkvai- 
linti. Tie laikraščiai—tai kelių 
'"biznierių" įrankiai, kad lengvai 
doliarį iš biedno darbininko iš- 
gavus. Jie pirma savo skaity- 
tojus sudcmoralizuoja, o paskui 
jau vedasi ant virvutės, kaip ver- 

šius paskui save. 

Tai labai sunkus apkaltinimas? 
Kur prirodymai ir "faktai"? Ap- 
sidairyk tiktai aplink, pasižval- 
gyk plačiomis akimis—nesunku 
bus juos surasti. Paimkime kad- 
ir tokį dalyką: 

Socialistų laikraščiai leidžiami 
pas mus Amerikojo kokius 10 

metų. Jie patįs sakosi, kad turi 
išviso apie 30.000 skaitytojų. 
O kiek jie per tą 10 metų pada- 
rė iš savo skaitytojų gerų, dorų, 
organizuotų socialistų ? Socia- 
listų Sąjungoje šiądien yra vos 

tik apie 2,000 narių. Ir iš tų 
2,000, jeigu paimtum ir patyrinė- 
tum, tai žingeidu butų žinoti, 
kiek rastum tokiu, kurie nors 
... > <y 
siaip-taip pusėtinai, yra susipaži- 
nę su socializmo, idealu, sieki- 
niais ir t. t., Manau, kad labai 
nedidelį nuošimtį, nes dauguma 
—tai taip sau ot tik rėksniai. 

Tai tiek tie socialistų laikraš- 
čiai padarė socialistų per tą 10 

metų. Bet sudcmoralizavo jie 
daug daugiau. Tas tiesa, visi tai 
žinom, visi matom ir tankiai anot 
p. Kapsuko, patiems jiems reik 
ui tai rausti. Iš tų sudemorali- 
zuotų žmonių tie laikraščiai pa- 
sidarė sau didelę minią, kurią 
aklai veda, gerai nukerpa—taip 
kaip ir kunigai, ant kurių jie už- 

sipuldinėja—tik kitokiu budu, bet 
ant to paties išeina, nes kaip vie- 
nur taip ir kitur iš žmonių pa- 
sidaro fanatikus aršiausios rū- 

šies. 
Du metai atgal Chicagoje bu- 

vo apie 500 narių, prigulinčių prie 
Socialistų Sąjungos. Na, taipgi 
dveji metai atgal tame mieste 
užsidėjo neva socialistiškas laik- 
raštis "Naujienos," kurį ėmėsi 
rdaguoti, kaip socialistai patįs 
sakėsi, lietuvišku socialistų pats 
"Marksus" (p. Grigaitis;. Na, 
ir daDar "Kovoj" rašoma, kad 
Chioagoje iš 500 liko tik 160 na- 

rių. 
"Naujienos" giriasi, kad turi 

net i?.ooo (?) skaitytojų; jos 
sako, kad turi 600 šėrininkų, t. y. 
žmonių, kuri® priguli prie "Nau- 

jienų" 'biznio,—o Chicagoj yra 
tik 160 socialistų. Argi tas nė- 
ra įdomu? 

"Naujienos" nuo pat pradžios 
garsiai šukavo apie savo socailis- 
tiškumą; kas mėnesis beveik jos 
laiko savo susirinkimus, apvaikš- 
čiojimus, "jubilėjus." Tuose ap- 
vaikščiojimuose pats tasai Mark- 
sas, p. Grigaitis, rėžia pamok- 
slus, kaip labai "Naujienos" yra 
geros (pats save vyras giria ir 
nei nerausta), kaip jos socialis- 
tiškos, ir kaip kiti laikraščiai (pa- 
vyzdžiui, tautiški) esą negeri ir 
nedarbininkiški. Bet, kaip man 
teko girdėti, p. Grigaitis nei pats 
prie socialistų buk nepriguli... 

Šeši šimtai žmonių leidžia 
"Naujienas" ir, anot jų, sunkiai 
dirfjo, girdamiesi savo socialis- 
tiškumu, ir padarė tiek. kad iš 
500 narių liko tik 160, kas pada- 
ro tik ketvirtą dalj iš tų šešių 
šimtų. Kas moka pagalvot ir 
apskaityt, tas iš to gali šio-to 
pasimokinti. Ar tai idėja, ar 

biznis? 
Paėmiau tik vieną "Naujienų" 

pavyzdį, .bet tas bus panašiai ir 
su kitais jų laikraščiais. Nedy- 
vai, kad tokia "idėja,"' su pagel- 
ba humbugiškų apgarsinimu, su 

plikų mergų "literatūra," su pa- 
leistuvingų "orakulų" juokais pri- 
varo pusėtinai žvangučių j kelių 
"gudresnių" draugų kišenius. 
Tas tiesa, nes pažiūrėkim, kad 
visi tų laikraščių redaktoriai ir 
leidėjai, apart "Kovos," gyvena 
gcriaus negu daugelis tautiškų, 
kuriuos jie vadina "buržujais, 
"kapitalistais" ir darbininkų prie- 
šais. 

Ne. kaip aš pažiuriu, tai man 
norisi pasakyti: "Meskit jus, vy- 
ručiai, nuo savo veido tą kaukę! 
Nesivadinkit jus darbininkiškais 
organais, bet Stebuklingų dakta- 
ru organais. Beveik geriaus tas 
vardas jums tiktų!" 

Buvęs Socialistas. 

A. L. T. S. REIKALAI. 
IŠ VVORCESTER, MASS. 
Kaip socialistai tautininkų su- 

sirinkimą ardė. Balandžio 16 d. 
š. ni. \Yorcesteryje, Mass. Ame- 
rikos Lietuviu Tautinės Sanda- 
ros 16 kuopa laikė savo pirmą- 
sias prakalbas. Kalbėtojais bu- 
vo J. Baniulis iš Bostono ir A. 
Blažys, M. Šalčius ir M. Palta- 
navičia iš Worcesterio. Pirmi- 
ninkavo A. Bernotą. 

Kalbėtojai pasakojo apie 
ALTS. atsiradimą, jos programą 
apie lietuvybės atsiradimą Ame- 
rikoje, apie lietuviu politiką Eu- 
ropoje ir Amerikoje, apie visuo- 
menės darbą vietoje ir tt. Nei 
vienas kalbėtojas savo kalboje 
neužgavo ir neįžeidė nei vienos 
kitos lietuvių sriovės, partijos ar 

organizacijos; ypač dar pabriežė. 
kad, vardan savo programe pa- 
briežtųjų plačiųjų demokratybės 
principų, gerbsią ir toleruosią 
visas visuomenės srioves ir or- 

ganizacijas. Visiems, kas turi 
bent kiek supratimo apie elemen- 
tarius laisvės principus, turėtų 
■būti aišku, kad atsiradimas to- 
kios organizacijos, jei jau nerem- 
tinas yra, tai bent jau nekliudo- 
mas ir pakenčiamas. 

Tačiaus vietiniams triukšma- 
dariams ir nekuriems socialis- 
tams nepatiko naujosios organi- 
zacijos atsiradimas jų pašonėje 
ir jie išanksto savo slaptuose pa- 
sitarimuose nutarė išniekint* ją 
\Yorcesterio visuomenės akyse 
pirmame jos pasirodyme. Tam 

'tikslui jie pasiryžo neatbūtinai 
pakelti gale jos prakalbų skan- 
dalą. kuomet publika bus kvie- 
čiama prisirašyti prie kuopos, 
kad tokiu budu atbaidžius publi- 
ką nuo prisirašymo, ir savo pa- 
siryžimą, pamynę, visus visuo- 
meninės etikos ir laisvės princi- 
pus, j vykdė. 

Viso skandalo istorija buvo 
tokia. 

r 

Pabaigus kalbėti p. M. Šalčiui, 
kuris karštai ragino įsirašyti į 
Sandaros kuopą ir nespėjus dar 
paskelbti prisirašymo tvarkos, 
tuojaus pašoko keletas žmonių 
su klausimais. Gerb. pirminin- 
kas, žinodamas gerai, kad tie 
klausimai išanksto sugalvoti San- 
daros diskreditavimui, bet ma- 

nydamas, kad jie bus rimti ir 
prisidės prie Sandaros principų 
išaiškinimo ir gerbdamas sveti- 
mą nuomonę, leidžia, kad ir ne 

laiku užduoti tuos klausimus. 
Pirmas užduoda klausimą Ma- 

tišaitis: "Kokiu, esą, budu San- 
dara vykdysianti plačius demo- 
kraty-bės principus?" Jam atsa- 
ko p. M. Šalčius, kad apie tai 
buvo aiškinama pirma visą laiką, 
beaiškinant Sandaros programą 
ir taktiką. Po to prašo leisti 
užduoti klausimą p. A. Bušas, 
bet jis užduoda ne klausimą, o 

pradeda prakalbą apie tai, kad 
Sandara, esą, negalinti vykdinti 
plačiųjų demokratybės principu, 
nes Pililadelphijoje, esą. suvažia- 
vo 74 biznieriai ir be plačiųjų 
minių tarimo paskelbė tuos de- 
mokratybės principus. Jam at- 
sako p. Baniulis, kad Sandarie- 
čiai, ger ii žinodami musų visuo- 
menės pasidalinimą į 3 sriovės, 
negalėjo visų lietuvių kviesti į 
savo įsteigiamąjį suvažiavimą, 
(niekur "visa liaudis" ir nesuva- 

žiuoja betgi visiems Kas tik no- 

rėjo prisidėti prie jų, nebuvo už- 
kirstas kelias dalyvauti jų su- 

važiavime. 

Toliau užduoda klausimą p. 
Bakanauskas: "Kas įgaliojo p. 
R. Karužą važiuoti į Europą?" 

Į tai atsako p. M. Šalčius, kad 
jie pasinaudoja Sandaros įgalio- 
jimu. nes Philadelphijos suva- 

žiavime Sandariečiai išsirinko 
sau valdybą ir jai davė teisę sa- 

varankiai elgtis visuose ypatin- 
guose atsitikimuose. Ta teise 
p. R. Karuža pasinaudodamas 
ir važiuoja Europon. 

Po to p. Bakanauskas, neiš- 
gavęs nei formalio leidimo, pra- 
deda tokią prakalbą, kaip A. Bu- 
šas,—tik gale savo kalbos išva- 
dina Sandaros darbą "mulkini- 
mu." Jam atsako p. j. Baniu- 
lis ir M. Šalčius. Pastarasis 
ypatingai užprotestuoja prieš 
išvadinimą Sandaros darbo "mul- 
kininku." Tuomet paskutiniųjų 
eilių publika, kuri susidėjo dau- 
giausiai iš vietinių "socialistų" 
ir šiaip triukšmadarių, ima šauk- 
ti, trypti. Bakanauskas, šešto- 
kas ir A. Bušas, šj kartą, visai 
nei nesiprašę. balso, pasistoja nuo 
savo vietų ir pradeda kasžin-ką 
rėkti. Kalbėtojai ir pirmininkai 
nori sustabdyti triukšmą, bet visi 
vietos triukšmadariai su paminė- 
taisiais "vadais" priešakyje nelei- 
džia to padaryti. Tuomet pirmi- 
ninkas. matydamas negalėsiąs 
geruoju numalšinti triukšmo, 
apšaukia prakalbas uždarytomis ir 
prašo prasišalinti visų, išskiriant 
Sandaros kuopos narių ir tų, ku- 
rie nori prisirašyti į Sandarą, nes 

sako pirmininkas, prasidės kuo- 
pos susirinkimas. Bet triukšma- 
dariai nepagerbia nei šito reika- 
lavimo, nei to, kad Sandaros 
kuopa turėjo pasisamdžiusi sve- 

tainę, buvo jos šeimyninke ir tu- 

rėjo piLną teisę to reikalauti ir 
kad jie svetimame name kėlė 
skandalą. Jie susigrudo pas du- 
ris ir ten ilgai dar šukavo ir er- 

zėjo. Tik po ilgų prašymų, pa- 
galiaus išsiskirstė. 

Kur čia laisvės principų gerbi- 
mas? Kur prisilaikymas visuo- 
meninės etikos? Kur gerbimas 
svetimos nuosavybės? 

Ir tai taip elgiasi žmonės, ku- 
rie stato save "laisvės" karžy- 
giais! Taip, mat, jie supranta 
'aisvę! Šitai, lietuvių visuome- 
nei reikėtų gerai atminti. 

3 ALTS. 16 k. Valdybos na- 

riai. 

TYKŠTAMAS MALIAVO- 

JlMAS. 
Dabar rakandu dirbėjai su pa- 

sisekimu panaudoja maliavojimui 
mašiną, kuri apimaliavoja kelis 
krėslus, ar stalus ir geriaus negu 
darbininkas su šepečiu į tą patį 
laikį vieną galėtų apimaliavoti. 
Šita nauja mašina, vadinama ori- 
niu šepečiu panaši į revolverį: pa- 
spaudžiama gaidys ir maliava tryk- 
šta iš vamzdžio suspausto oro va- 

roma. Su ja galima maliavoti, ar 
lekicruoti tris syk greičiau ir ne- 

sulyginamai geriau kaip rankiniu 
šepečiu. 

KAIP PASIŲSTI PINIGUS 
LIETUVON. 

Nu vyku šieji Stockholman ame- 
rikiečiai delegatai kun. V. Bar- 
tuška ir Dr. J. Bielskis praneša 
"Darbininkui", kas jiems teko 
sužinoti Stookholme. 

Tarp kitko, jie kalba apie tai, 
kaip galima savo gimines, likusius 
Lietuvoje, sušelpti. Esą du budai: 
vienas,—galima siųsti per tarpi- 
ninkystę ispanų konsulių, kurie 
atstovauja visų Rusijos pavaldi- 
nių reikalus užimtoje Lietuvoje; 
antras būdas esąs toks: 

Galima "pasiųsti p'nigus 
Stockholman, p. Jono Aukštuolio 
vardu, pridedant adresą tų žmo- 
nių, kuriems siunčiami pinigąi. 
P. J. Aukštuolis susižino su is- 
panų konsuliu Stockholme ir su 

jo pagelba siunčia pinigus Lie- 
tuvon. Iš Berlino jisai gauna 
visuomet kvitą, kad pinigai pa- 
siųsti adresantams. Nesuradus gi 
žmonių, kuriems yra siunčiami 
pinigai, pinigai grįžta atgalios." 

P-as Jonas Aukštuolis (kurio 
ilga korespondencija anuomet til- 
po "Lietuvoje") yra Lietuvių 
Draugijos ir centralinio komiteto 
įgaliotinis prie <rLietuvų-Švedų" 
komiteto Stockholme. 

Toliaus pranešama, kad lietuvių 
-švedų komitetas labai stebisi, 
kad Amerikos lietuviai beveik 
visai nesiuntinėja laiškų Lietuvon- 
Šisai komitetas jau persiuntė apie 
2,000 laiškų, rašytų iš Rusijos, 
siunčia žydų laiškus Lietuvon, 
bet iš Amerikos lietuvių laiškų 
kaip nėr. 

Amerikos lietuviai, ypač kurie 
žino, kad jų giminės liko Lietuvo- 
je, gali pasinaudoti šitos įstaigos 
patarnavimu ir pasiųsti per ją 
laiškus. Laiškus reik rašyti trum- 

pais sakiniais vokiškai, o kas ne-' 

moka vokiškai, galima ir lietuviš- 
kai—komitete išvers juos į vo- 

kišką kalbą. Parašytą laišką reik 

įdėti į kopertą ir, neužklijuojant 
koperto, Teik ant jo padėti savo 

giminių adresą, kur jie gyvena 
Lietuvoje. Reik prie to taipgi pri- 
dėti už 10 centų markę (geriau- 
siai internacionalį krasos kuponą). 
Šitą kopertą su laišku įdėti kitan 
kopertan ir užklijavus jį, padėti 
tokį adresą: J. Aukštuolis, Box 
397, Stockholm, S\veden. 

Tie patįs amerikiečiai-pasiun- 
tiniai praneša, kad jie buvo su- 

manę sušaukti Europos lietuvių 
konferenciją Londonan, arba 
Šveicarijon, kur manė sukviesti 
lietuvius iš Petrogrado, Stockhol- 
mo, Koipihageno, Friburgo ir 
pasikviesti pralotą Prapuolenį iš 
Rymo. IŠ jų laiško, vienok, matyt, 
kad jie tuom laiku dar nieko ne- 

žinojo apie Centralinio Lietuvių 
komiteto kviečiamąją konferenci- 
ją Stockholman. 

IŠ ROCKFORD, ILL. 
Aukos Vitkausko fondan. Su- 

žinojus apie mirimą Zigmo Vit- 
kausko ir atsilankius p. A. Vit- 
kauskui iš Chicagos, tapo parink- 
ta aukų velionio Z. Vitkausko 
fondan. Išviso suaukauta $10.25. 
Aukavo sekančiai: 

S. \Y. Ribikauskas—$1.00: S. 
Bružinskas. Stephen Paul. A. 
Ivarsokas, Frank Alvikas. S. Co- 
vinskiutė, St. Petrauskas, Miclvel 
Grinius, Joseph Valiulis, Stasys 
Elijošius. ir Frank Raškevičius— 
po 50c. 

Romanas Aiuoris, J. A. Liu- 
džius, J. M. Bacevičius, Albinas 
Petronis, J. Valentas, M. Geru- 
lis, Madas Jovaiša, Mikolas P>ei- 
joras, P. Kubilnis, R. Valentas, 
J. M. Stružas, Juozapas Grei- 
čius, A. Shimonas, Anton J. Va- 
lentas, P. Alinauskas, P. J. Jur- 
sius ir Juozas Dragūnas—po 25c. 

Labu $10.25. 
(Šių aukų abelna suma jau 

buvo pagarsinta "Lietuvoje" p. 
J. Naujalio atskaitoje. Red.) 

SUŽEISTAS. 
Surasuose sužeistų rusiškų ofi- 

cierų "Rieč" paduoda praporščiką 
Stasiukonį Albiną (sunų Petro). 

ANT FARMOS. 
Atvažiavo sykį pas farnicrj vie- 

nas jo pažįstamas iš miesto. Far- 
merys parodė jam kluoną, visus 
tvartus, daržus ir išėjo jie j lau- 
kus. 

— C) kas ten juoduoja?—klau- 
sia miestelėnas.—Ar kanapes ten 

užsėjai ir baidyklę pastatei ? Aš 
žiuriu visą laiką į tą ftgurą ir ji 
nei nepasijudina. 

— Ne, tai nebaidyklė,—atsakė 
farmeris nusiminęs.—Tai samdi- 
ninkas, ką dirba pas mane nuo 

dienų. 



VIETINES jINIGS, 
Delegatai Seiman. Pereitą nc~ 

<leldienį 36-tą SLA. kuopa isrinkc 
delegatus į SLA. seimą, kuris pra- 
sidės birželio 4 d. Pittsburge, l'a. 

IHivo taipgi rinkiniai j Centro Val- 
dyba. * 

^ * \ 

{ SLA. prezidentus dailiausiai 
balsų gavo Stasys Gegužis 1 iš Slic- 
nandoab, l'a.) —-7 balsus; vietinis 
kandidatas K. Jurgelionis gavo 21 

b.; dabartinis SLA. prezidentas P. 
Živatkauskas šioje kuopoje visai 
nustojo paramos, nes gavo tik 7 
balsus. 

[ kitus urėdus balsuota sekan- 
čiai : 

} V i c e p r c z i d c n t u s P. Ki- 
I--artas 125), P»altruš,.iticnė (14) 
ir P. Mik:>lainis (12). 

J sekretorius: A. Strimai- 
tis (43), M. Vokietaiti* <4) ir A. 
čepanonis (3). 

f k a s i e r i u s : T. Paukštis 
(.V)). J- N'eviackas (8) ir J. Skri- 
tulskas (4). 

I i š d o g 1 o b ė jus: M. J. Da- 
mijonaitis (38), S. Tananevičia 
(25), J. Astramskas ( 1S), K. \ a- 

rašius (9), J. Danielius (4) ir V. 
Ambrazevičius (i). 

Delegatų Seiman išrinkta :cši: 
Dr. Žimontas, advok. Bračulis, Dr. 

(Iraičunas, Dr. Draugelis, Jonas 
Pajauskas ir Stasys Tananevičia. 

Jdomi ta aplinkybė, kad Kl. Jur- 
gelionis, kuris "bėga ant SI.A. pre- 
zidento urėdo,*' nors norėjo va- 

žiuoti seiman, vienok kuopa neiš- 
rinko jo nei delegatu seiman ir tuo- 
mi parodė, ką ji apie jo kandida- 
tūrą mano: s^vo locnoj kuopoj jj 
netik kad sumušė Stanys (iegužis, 
bet nei delegatystės jam nepripa- 
žinta. 

Dabar jis ir jo "draugai," nosis 

pakabin>>. vaikščioja ir pasakoja, 
kad, girdi, "republikonai" (su- 
prask: tautiečiai) susitarę jam kai- 
li išpylė. —So. Engle\voodo SLA. 

kuopa išrinko delegatu p-lę Marę 
Radzevičiūtę; So. Chicagos kuopa 
išrinko delegatu p. Kvietkauską. 
Sykiu su delegatais žada važiuoti 
ir šiaip keletas čikagiečų "ant va- 

kacijų." 

fiis-tas apie Englewoodo lie- 
tuviu veikimą. Balandžio 29 die- 
ną T M D. 65 kp. turėjo parengu- 
si agitacijos vakarėlį, kuriame 
buvo paruoštas tam tinkamas pro- 
gramėlis. Kalbėtojais buvo pa- 
kviesta p. J. Ciiraitis ir I)r. Drau- 
gelis. Draugeliui atsisakius pasi- 
žadėjo Vj Tanancvičius; dėlei ne- 

kuriu f/iežasčių. Tanancvičius at- 

sisakė, tai užėmė jo vietą "Katali- 
ko" administratorius, p. Chmie- 
liauskas ir Dr. (iraičiunas. Abel- 
nai sakant, visi kalbėtojai gerai 
kalbėjo apibrieždami T M D. pra- 
eities atliktus darbus ir ką ji mano 
veikti toliaus tarpe lietuviu tau- 
tos. P-as J. Ciiraitis kalbėjo apie 
Lietuvos vargus ir kame lietuviai 
dabar yra. Be-to dar broliai B. 
ir Y. Lenkauskai suvaidino dialo- 
gą: Kaip Jurgis tapo TMD. na- 

riu ; dialogas nusisekė neblogiau- 
siai. Taipgi p-lė V. ir K. Bigeliu- 
kai palinksmino publiką gražiais 
muzikos kąsneliais, už tai publiką, 
dėkavodania, palydėjo gausiu del- 
nu plojimu. Taipgi buvo publikai 
pranešta kad yra paskirtos trįs do- 
vanos būtent. 3 laikraščiai me- 

tams tiems, kurie ar kurios prira- 
šis daugiaus narių prie TMD. 65 
kuopos; kaip teko sužinoti, neku- 
rios y pa tos gavo laimėti dovanas, 
nes prirašyta apie 10 nauju narių. 
Pasibaigus programui tęsėsi Įvai- 
rus šokiai. 

Dar žodis apie cnglewos>diečių 
veiklumą; nors englewoodiečiai 
jau yra sumušę rekordą tarpe 
amerikiečių lietuvių (kolioni jų) 
aukų rinkime nukentėjusiems nuo 

karės lietuviams, ir davę gerą pa- 

vyzdi kitų kolionijų lietuviams, 
apie tris šimtai lietuvių sumesdami 
aukų $300 neskaitant to, kas buvo 
išsiųsta drabužiais j Lietuva, dabai 
vietos draugijų komitetas dar ne- 

nuleido rankų ir rengia didelius 
fėrus. 

Yra viltis, kad ir čia vietos gy- 
ventojai parodis savo priejautą 
kadir sunkus darbas aukas rinkti, 

1 >ct jie nejaflėia nuovargio ir dai 
nemano, kad jau išsisėmė iš jų ki- 
šenių visos aukos. Jie sako. ka< 
turime gelbėti savo brolius tolai 
kol jie pradės palis apsirūpinti sa- 

vimi. (iarbė darbštiems ir nenuil- 
stamiems Lietuvos tėvynainiams, 
ir pažangiajam Englewoodo jauni- 
mui. kurio mato svarbą momento 
darbui aukų rinkime. .. S, A. K. 

Englevvoodiečiu atydai. Atei- 
nanti ketvergą, gegužio 11 d. J. 
Rauko svetainėje, 7:30 vai. vakare 
bus T M D. 65 kuopos susmuki- 
mas. 

Bus rinkimai delegatų j seimą, 
j Berods, gausime ir naujų rašai. 

Valdyba. 

Aukos Nukentėjusiems nuo ka- 
rės. SI.A. II apskritys parengė 
prakalbas gegužio 3 d., Mėldažio 
svetainėje. Pasekmė butų buvu- 
si didesnė, jeigu iš anksto butų 
buvę pagarsinta. Dabar vos kele- 
tas desetkų žmonių išgirdo papa- 
sakojimą p. Martaus iš karės lau- 
kų Lietuvoje, \egalima ir ap- 
rašyti jo gyvo ir žingeidaus iš- 
dėstinėjimo apie tas baisenybes, 
kurias mūsų likusieji Lietuvoje 
broliai turi pakelti ant savo pe- 
čių. 

Kalbėtojas trokšta, kad kuo- 
daugiausiai butų aukų pasiusta 
lietuviams ir į trumpą laiką. 

SL\. 11 apskritys rengia visą 
eilę piakalbų, todėl linkėtina, kad 
kuodaugiausiai žmonės lankytųsi 
j tas prakalbas. 

Aukų surinkta sekančiai: J. 
.Molis $10.00; po S2.00 aukav : 

(r. Lekavičia ir J. Ručinskas; po 
$1.00: K. Tamanauskas, 15. Len- 
kauskas, Z. Mickcvičia, ir J. Do- 
brovolskis; smulkių aukų buvo 
$8.36; iš viso—$26.36. Pinigai 
yra Įduoti vietinės lietuvių or- 

ganizacijos iždininkui K. Žanrai. 

Tuo tarpu ši \Yest Sides orga- 
nizacija turi apie $900.00 ir šio- 
mis dienomis bus išsiųsta nu- 

kentėjusiems nuo karės lietu- 

viams. Eskulapas. 

Vakarai, susirinkimai ir t. t. 

Ateinant] nedėklienj (14 d. gegu- 
žio) šv. Jurgio svetainėje (ant 
Bridgeporto) Progresyvės Fede- 
racijos Lietiniu Muzikantų Uni- 
ja rengia didelį koncertą. 

Šiton federacijon yra susispie- 
tus didesnė dalis Chicagos lictu- 
viii muzikantu—jų yra per 50, to- 
dėl ir koncerto programas žada 
Imti platus ir turiningas. Šį kon- 
certą ves vienas iš seniausių 
Chicagos muzikantu p. K. J. Pi- 
lipavičius. Apart koncerto bus 
taipgi ir prakalbos. Rengėjai 
praneša, kad bus tik-ką atvažia- 
vęs iš Lietuvos kalbėtojas. Bus 
taipgi išlaimėjitnas auksinio lai- 
krodėlio. Po viskam—šokiai. 
Panašų koncertą toji pati fede- 
racija rengia ir 21 d. gegužio toj 
pačioj vietoj. R. 

-- Antrasai SLA. apskritys sy- 
kiu su i-uoju TMD. apskričiu 
rengia išleidimui delegatų j SLA. 
ir TMD. seimus vakarėli, kuris 
atsibus šios subatos vakare, geg. 
13 d.. Mildos svetainėj. Visi de- 

legatai j minėtus seimus, SLA. ir 
TMD. kuopų valdybos ir nariai 
ir šiaip jau svečiai kviečiami at- 

silankyti. filis ir vakarienė. Vy- 
rams įžanga 75c.; moterims—50c. 

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
I apskritys turėjo savo susirinki- 
mą geg. 5 d. Valdybos nariai ir 
delegatai TMD. kuopos karštai 
varstė, kaip vietinius taip ir abel- 

nai TMD. reikalus. Ypač daug 
gvildenta klausimus link ateinan- 
čio TMD, seimo. Apskritys pri- 
sidėjo prie rengimo drauge su 

SLA. ii Apsk. šeimyniško vaka- 
rėlio. Rengiamas su tikslu išleistu- 
vių < hieagos delegatų Į Seimą, 

j Todėl TMD. nariai kviečiami da- 

lyvauti tame vakarėlyj, kuris at- 

j sibus gegužio 13 d. Mildos sve- 

tainėje. 
Eskulpasas. 

— TMD. 22 kuopa rengia! 
draugišką pasilinksminimo vaka-i 
rėlj 20 d. gegužio Aušros svetai-, 
nėje. 3001 So. Halsted st. Kiek- 

(Tįsa ant /-to pusi.) 

Apgarsinimai. 
i 
DABAR JI JAUČIASI GERAI. 

I'oni Elžbieta Jakab gana sirgo; 
viduriai silpni, virškinimas labai 
menkas! laukan išeidavo syk j j 4- 
5 dienas, bc to dar liemoroidai var- 

gino. Nežinodama ką jau bedary- 
ti, ji užsisakė Trinerio Amerikinio 
Karčiojo Vyno Eliksyro ir dabar 
ji sako: "taigi rašau pus jumis 
duodama žinoti, kad aš jaučiuosi 
gerai, tai yra puikus vaistas. Aš 
tuojaus pradėjau jaustis geriau, 
kaip tik pradėjau vartoti jį. Elž- 
bieta Jakab, Box 58, Alicia, Mieli." 
Didžiuma mušu ligų paeina nuo 

neatsakančio vidurių veikimo. 
Kaip tik apsireiškia koksai nere- 

guliarams, galvos skaudėjimas, 
kvaitulys, nesmagumas, arzumas, 
užeina nenorėjimas valgyti. Ne- 
lauk ilgiaus, kol kuris šitų ženklų 
pasirodis, bet imk Trinerio 
Vyno eliksyrą. Jis sutaisis tave 
vėl, pagerins virškinamųjų organų 
veikimą, prašalins klinties prie- 
žastį ir pasijausi esąs vėl kaip tik 
ką užgimęs žmogus. Gaunamas 
aptiekose. Kaina $1.00 Jos. Tri- 
ner. išdirbėjas; 1333-1339 So. Asb- 
land A ve., Cbicago, 111. 

Trinerio Linimentą giria kiek- 
vienas, kuris turi laimę turėti ji 
po ranka kuomet tik prireikia. Jis 
yra nesulyginamas 11110 pamaitini- 
mo, sumušimo, sutinimo ir visokių 
vietinių skausmų. Kaina 25c. ir 
50 : kra»a 35c. ir 60c. 

NAUJAI 
Atspausta 

TIK KĄ IŠ SPAUDOS IŠĖJO 
ANTRA LAIDA 

Iš Gyvenimo lietuvišku 
Veliy Bet Velny. 

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

lerą; apie dvasias (dusias), 
velnius, jų vaidinimąsi ir t. t. 
Pasakos užrašytos tokioje tar- 

mėje, kokioje buvo girdėtos. 
Panavėžyj—pagal tarmę pane- 
vėžiečių; Šiauliuose—pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub., 
ir t. t. Chicago, 111. 1915 pusi. 
470 1.50 
Audimo apdaruose 2.00 

Užsisakant šią knygą, siųskite 
pinigus šiuom adresu: 

A. Otszeiski 
Pres. 

Lietuva PuMistiing Co. 
3252 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL. 

JONAS KULI8 
GeneraliSfcaa "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 užmokant išanksto. Už jį mes 
tsakome. Lietuva Pub. Co. 

JUOZAPAS MOZERIS 

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

MIMIKAI'! į 
GRAŽUS PAVASARINIS BALIUS, 

parengtas Dr-elės šy. Panos Marijos Į Ražancavos, i£ Moterių, atsibus 
Ned., GegužioflĮiay '14, 191G m., l)ie- 
vo ApveizdoS'1 parapijos svetainėje, i 
prie Union ir ^8 gatves. Pradžia 4-tą į vai. po pietų.jjjĮlnžtftjįga 15c. ypatai. 

Pajieškojimaž. 
Pajieskau savo pusbrolio Vinco 

Kalasausko ir giminių bei pažystamų. 
Kliugų kaimo, Svetušino gni., Nau- 
miesčio pav., Suvalkų gub. Atsi- 
šaukti adresu: 

Juozas Kalakauskas, 
Box 28, Puriton, Pa. 

Pajieškau savo pusbrolio Juozo 
Kamienčiko, Mikališkio gm. Plutiškių 
parap., Marijampolės pav., Suvalkų 
gub. Gyveno kažkur Massachusettso 
valstijoj. Atsišaukti adresu: 

Antanas Paltanavičius, 
U. P. Bldg. Room 10, II Liberty st. 

Hansas City, Mo. 

Reikalavimai. 
REIKALINGAS JAUNAS 

VAIKINAS 

j Banką prie ofiso darbo. Turi 
buti baigęs Public School 
arba ir augštesnę mokyklą, de- 
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. (Jlsze\v- 
ski Bank, 3252 So. llalsted st.. 

Chicago, 111. 

Reikalauja iJB lipikų (inolderių), 
nuolatinis darbas, ilgam patenkamos 
vietos, nėra jokių kliūčių. Adresas: 
Chicago Malleable Gastings Co.. 12000 
So. Racine ave., Cbicago, 111. (We8t 
Pullman). 

REIKALINGAS senas žmogus prie 
namų darbo. Gaus pilną, pragyveni- 
mą ir $15.00 algos ant mėnesio. At- 
sišaukti j A. 01szewsldo Banką. 
3252 So. Halsted st. 

Cinkos kasėjų reikalauja j Illinois 
ir Wisconsin po $2.50 j dieną. */. 9 
valandas darbo. Diamond Labor 
Agency, 667 W. Madison st. 

Reikalauja 2 sankrovinių porterių, 
3 smukllnių porteriu, 2 namsargių, 
2 dudų sutaisytoje 2 ugnakurių. 2 
laukų darbininkų, medžio dirbėjo, 
piuklapiovio, darbininkų prie vidaus 
darbo 24c. j vai., 2 darbininkų pa- 
kuojamame kambaryj, $12; dirbtuvėn 
vaikiščių $9, $10; automobilių plo- 
vėjo $13; aliejuotojo; garo nutaisy- 
tojo pagelbininko 25c, j vai.; veži- 
mininko, $15; langų plovėjo $52.50, 
2 trokininkų $60—turi mokėti skaity- 
ti ir rašyti angliškai. Sriuth Paik 
Agency, 4193 So. Ilalsted st., Viršuj 
krasos. 

Reikalauja 25 vyrų prie darbo vieš- 
bučiuose įr valgyklose, kelyklininkų. 
indų plovėjų, 2 virėjų, porterių, nam- 

sargių, prie darbo skalbyklos kam- 
baryj, dviejų vyrų vasarinin viešbu- 
tin Dvorak Employment. Agency, 
4603 So. Ashland ave., Viršuj Bankos, 

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

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

f Pardavimą Fordinis Roadster. 
Kuogeriausiame stovyje; bus išparo- 
dyta; tik-ką. numaliavotas. šitą au- 
tomobilių reikia pamatyti, norint su- 
prasti jo tikrą^verfcp. Parduodama pi- 
giai už pinigįJs. -Klausk po num. 
3116 So. Uniti® ate., 3-člas augštas, 
■ '".r 1 

?v f 
Parisduoda .ĮSaliiiuas lietuvių apgy- 

vento} vietojw| Bfenis gerai išdirb- 
tas per 15 mofę. Norinčiam padaryti 
r.inigų yra g$a pi"ęga. Atsišauki t: 
Lapinslri and jksiuilįjp, 23rd and Lake 
st., Melrose ^rk^Įll. 

Parsiduoda lotai ir dviem rui- 
mais pagyvenĮfiįiis Tfcbai geroj ir svei- 
koj vietoj Lottf il£!s 175 pėdos, plo- 
tis 60 pėdu. Musų mieste 13 anglių 
kasyklų, 2 kompanijos; uždarbis ne- 
vienodas nuo $25 iki $80 už pusę mė- 
nesio; unijos nėra; lengvai gali pra- 
dėti darbų ir kasyklose nedirbęs. 
Parsiduoda labai pigiai. Susižinoji- 
mas per laiškų. Adresas toks. 
C. Paulalis, Scelp Level, Pa. 

Parsiduoda "Rarber Shop", geroje 
vieloje, apgyventoj lietuviais ir len- 

jkais. Biznis eina gerai. Priežastis: 
;savininkis nori išvažiuoti į kitą mie- 
'stų. Atsišaukti: John Juhas, 2902 So. 1 
Union ave., Chicago, 11U 

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

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

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted St. 
CHICAGO, ILL 

Jei nori pamatyti tikrai 

GERĄ TEATRĄ, 
tai steik į 

MILDĄ 
3138-42 So. HalstedSt. 
Cia už 5c matysi gražesni Teatrą, kaip 
vidurmiestyje vf 50c. 

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

Subatom ir nedeliom 
10c balkonas, IFc žema. 

Prasideda 7 valanda kas vakaras. 
Subatomi ir nedėliomi 2 vai. po pietų. 
Jei nori linksmai pialesti valandą liuo- so laiko užmiršti savo nesmagumus, tai ateik i 

MILDOS-TEATRĄ. 

užkietėjimas, skilvio 

Nevirškinimas, sios kepenjs ir toki 
simptomai, kaip lie- 

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

SEVERA'S Balsam of 
(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 rpguiiariškai veikiančiais, paliuosuoja nuilsimą, at- 
gaivina ligonį ir sumažina priepuolių aštrumą. Jojo rami- 
nančioji veikmė daro jį puikiu vaistu pasimainančiame 
karštyje ir drugyje. Jisai sustiprina silpnuosius ir yra pa- 
tariamas moterims jų sirguliavimnose. Kaina 75c už bonką. 

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

Pirkdami vaistus, prašykite Severos vaistų Ir būtinai reikalaukite, kad duotų Jums tai, ko Jųs reikalaujate. Aptiekos pardavinėja Severos Vaistus. Jeigu juau aptiekorius neturėtų tų vaistų, kurių Jųs reikalaujat*, tai uisisaky- 
kite jų tiesiog.iš musų. 

Wc F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa 

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

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

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

AR 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 Jus norite 
gauti, o męs prisiusime Jums 
: : sampelius ir kainą. : : 

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

Savininkai 
814 W, 33rd St„ Chicago, III. 

Tclephonc Drover 7184 

> Al Ali I A I# Ai \i ̂  A G Tikk» iuj° is spaudos knyga vardu NAUJA RN IuAm "AMERIKA". Tai yra rinkinys jvai- ■ m * ™ 

rių faktų, žinotinu Amerikoie ivve- 
nanurms ir čion auccii»ujantiems lietuviams. S.i.inko V. K. Račkauskas,^"T6VYNES" redaktorius. "AMERIKA" yra inlormacijinis veikalas, kokis jau uuo senai buvo pageidaujamas. Jame telpa daug reikalingų ir naudingų patarimų ir uurodymų, taipgi Am. lietuvių statistika. 

Knyga didelio formato 6x9coI., 288 puslapių. Kaina tiktai 7Bc 
Reikalaukite ir pinigus siųskite pas: 

M. J. Damijonaitis 901 w 3cmcfao,c.VLi,so.s. 
P. S. Visas pelnas nuo šios knygos, yra paskirtas Prieglaudos namui S. L. A. Norint kitokių knygų, reikalaukite iš mano lietuviškų knygų krautuvės katalogo. 

Copyright 
1916 r»y 

R. J. 
Reynolds 
Tobacco 

Co. 

Ant priešingos 
puses švaros 
slėkos jus skai- 
tysite: "Proce- 
sar. patentuotas 
liepos 30 d., 
1907 m.." kuris 
privertė tris vy- 
rus rūkyti pyp- 
kes, kur pir- 
miau rukč vie- 
nas! 

Šitas tabakas 
negali kąsti 
jusu liežuvį ar svilinti jusų gerklę. Jis yra 
dirbamas patentuotu procesu, kuris prašalina 
tuos nepriimnumus. 
Jus pamylėsite Prince Albertą, taip-gi, nes jis 
turi tokį puiku skonį, nes jis yra saldus ir vė- 

sus ir ilgai degantis ir suteikia tavo pypkei 
tokį gerą skonį. 

the national joy smoke 

yra tai vyrų pasirinkimas po visą pasaulį. Ne- 
žiūrint kaip daug jųs rūkysite Piince Alberto, 
jis nekąs jusu liežuvio. Ir jis jums nenusibos. 

Jei jus mylite sukti cigaretus, jųs pabandykite 
Prince Alberto. Jis suteiks jums naują ciga- 
retų smagumo mintį. 

Pirkite Prince Albert visur raudonuose maišeliuo- 
se 5c.; raudonose blėkinesc 10c; svaro ir pusės 
svaro humidoriuose ir svaro krystaliniuoec stiklo 
humidoriuose su kempinc-drčgintoja viršų. 

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO.. Winsion-Salem,N.C. 

KIEKVIENAS GALI BUTI 
FOTOGRAFISTU. 

Ką-tik išėjo iš spaudos 
pirmutinė lietuviu kal- 
boj knyga, iš kurios 
kiekvienas lengvai gali 
išmokti fotografystės 
amato. Prisiyskite 
$1.00, o gausite šitą, 
knygą. Siuntimo lėša? 
apmokame. 

/ " Adresuokite: 
NORTH END PHOTO CO., 

376 Selkirk Ave., 
j WIN NIP E G, MAN., CANADA. 

SUPAŽINDINKITE ANGLUS 
SU LIETUVA, 

platintindarni Dro Jono Šliupo 
parašytą anglų kalboje knygą 

LITHUANIA IN 
RETROSPECT AND 

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

SLA., TMD. kuopoms, draugi- 
joms ir knygų platintojams, 
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 uumuose 
Reikalaujame 25 vyru po S2.00 J 

dieni}, nuolatinis, švarus darbas dirb- 
tuvės vidui per apskritus metus. 
N'oi'nt darbo atsišaukite 

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

3rd floor. Room F. 
Telefonas Normai 163. 

j PARDAVIMĄ $300 PINIGAIS, 
likusi dalis kaipir randa. 5 kamba- 
riais namelis, 524 \V. 44 PI. arti 
\Vallace gat., atvira švinakalystė, 
porcelėno maudynė ir išlietuvė. 
Klaustis šeštadienio vakarais, ar 

septini adienio rytmečiais. Kaina 
$1600.00. 



VIETINĖS ŽINIOS. 

(Tąsa nuo 6-to pusi.) 

vfenas atsilankusių svečiu gaus 
uždyką vieną iš TMD. išleistų 
knygelių. 

Iš West Side. TMD. 28-oji 
kuopa išrinko delegatu j TMI). 
seimą, busiantį šiuomet Pittsbur- 
ge, gerai žinomą \Vest Sicleje 
darbštų jauną veikėją, p. I>. Len- 
kauską. P-as Lenkauskas yra 
taipri delegatu ir nuo vietinės 
SI.A. 129 kuopos j SLA. seimą. 

— (iegu/.io 13 d. vietinė 2tt-oji 
TMD. kuopa rengia šeimynišką 
vakarėlį Karvovskio svetainėj, 22 

pl. ir Oakley ave. Rengėjai žada 
surengti žingeidų programą. 

PROJEKTAS PASKOLOS | 
TILTAMS IR ŠVIESOMS. 

Chicagos miesto Taryba geg. 8 
d. perleido padavadijimą pavesti 
birželio teisėjų rinkimuose nubal- 
suoti u/traukimą paskolos siekan- 
čios $8.850,000—85,100,000 nau- 

jiems tiltams statyti ir $3,750,000 
šviesoms įtaisyti. Alder- 
manai Mcrriam ir Buck sakė, 
kad valstiečiai ir taip jau apkrauti 
mokesčiais nepakeliamai ir šitos 
naujos paskolos u/traukimą atmes, 
bet majoras Thompsonas tuojaus 
po padavadijimu pasirašė sakyda- 
mas, kad miesto gerinimas yra rei- 
kalincras ir jis tikisi, kad paskolos 
tižt/auUmas bus pripažintas. 

NAUJI TILTAI CHICAGOJE. 
Chicagos tiltų inžinierystės 

skyriaus perdėtinis inžinierius 
Thos. Pihlfield išleido pranešimą, 
kuris parodo, kaip eina su Chica- 
gos tiltų statymo programų. Jis 
sako, kad nauji $300,000 tiltai prie 
Belmont ir \Vebstcr Ave. ir 
556oo,ooo Lake gatvės tiltas bus 
užbaigti birželio mėnesyje. Ne- 
judinamasis tiltas prie Montrose 
ave., lėšiuosiantis $70,000. bus 
atidarytas už kelių savaičių. 
Lapkričio mėnesyj bus pabaig- 
tas naujas atlošiamas $350,000 
tiltas prie Monroe gatvės; už jį 
užmokės Nauja Union Stotis. 

Naujas 245 pėdų ilgio tiltas 
b'is pastatyta prie 12 gatvis ir 
lėšuos $650,000. Kaip tik bus 
galima, bus statomi tiltai prie 
La Salle, Wells ir Franklin- 
Orleans gatvių. Visi naujieji til- 
tai atlošiami. 

Pirmutinis atlošiamas tiltas 
Chicagojc Metropolinės Kilpos 
("L") tiltas per upę arti Van 
Bu re n bus nugriautas ir jo vieto- 
je bus pastatytas naujas už 
$550.000 tiltas 220 pėdų ilgio. 

Taip vadinamoji "L" (kilpa) 
paneš lėšas. Kaip šitas tiltas bu- 
vo užbaigtas 1895 tai buvo 
Manyta, kad tai inžinierystės 
Stebuklas. Jo ilgis yra tik 95 pė- 
d(*s. 

Naujus tiltus visus pripažino 
Chicagos Planų Komisija. Jie 
palengvins keliavimą upe ir gat- 
vėmis ir padaris miestą graže- 
sniu. Ilgainiui visi atsukamieji 
tiltai bus panaikinti. Madison 
gatvės tiltas Ims atstatytas kaip 
veik Mouroe gatvės tiltas bus 
užbaigtas. 

CHICAGOS SKURDO ŽEM-. 
LAPIS. 

Suvienytosios Labdarystės Drau- 
gijos sutaisė nepaprastą parodą, 
parodymui Chicagos miesto skur- 
do didumo. Jos paėmė didžiulį 
Oiicagos žemlapj ir apsmaigė juo- 
dais taškais. Šitie juodi taškai 
kiekvienas reiškia vieną šeimyną, 
kuri per pasibaigusius metus yra 
prasiusi pašalpos iš organizacijos. 
Tokių taškų žemlapyje yra 22,105. 
Sfciip kuriuose apskričiuose šitų 
taškų yra taip daug, kad nesimato 
tuščios vietos tarp jų. Viename 
plote, vienoj aštuntoj dalyj lcetv. 
mylio-, 779 šeimynos ėmė pašalpą 
iš organizacijos per paskutinius 12 

mėnesių. 
Sttv. Labdarybės D-jų paduotos 

skaitlinės parodo, kad apie vienas 
žmogus iš 25 Cl.icagos gyventojų 
yra prašęs pašalpos. 

Bus padaryta kopija šito "skurdo 
žemlapio" ir ji bus išstatoma pa- 
rodon dvidešimts penkiose miesto 
bažnyčių; kiekvienoj bažnyčioj bus 
laikoma savaitę laiko. 

Originalis žemlapis pasiliks iška- 
bintas visuotinose Suv. Labdary- 
bių kantorose. 

Kiekvienas sveikas darbininkas gali ir privalo turėii 
savo namą. 

Kodėl? 'l'odtl, kad neturintis namo nei nepasijun- | 
ta, kaip jo sunkiai uždirbti pinigai sudyla ir nieko ne- 

užčėdija, o pi :ęs namą, nei r.epasijunta, kaip greitai 
jį išmoka ir turi savo locną namą ir toki žmogų viri 
guodoja, vadini. Chicagos ukėsu ir niekas nesibijo su 
juom reikalus turėti, o neturintį vadina randauninku, 
ar bureingierium, ir su juom nieko bendro nenori turėti. 

Pirkti namą dabar yra geriausias laikas. Kodėl? 
1 odei, kati 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- 
K.obiliij, drabužiu, ir kitu dalyku, kurie ims daugiau 
metu laiko. Tokiu budu darbo Amerikoje bus dab.ir 
daugiau kaip kada nors buvo. 

Šįmet taipgi bus rinkimai naujo prezidento. Bc i 
abejonės bus išrinktas republikonas, o kada tik buvo 
republikoniska valdžia, visada Amerikoje buvo geri lai- 
kai. Taigi ir vėl turėsime gerus laikus, jeigu gausime 
republikoi.išką prezidentą. 

Atminkite, kad kaip tik laikai eina geryn, tai ir 
P r op erčių kainos eina augštvn. 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 kjla tiktai gerose biznio 
pietose. Geriausia biznio vieta yra tai Bridgeportas. 
Svarbiausia biznio gatvė yra Halsted. Jei norite ant 
pirktų properčių uždirbti, tai pirkite jas ant Bridgc- porto, ne laukuose. 

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 di|. 
134 2 augštų medinis namas prie Emerald Ave., 

arti 82—ros Str., 2 pagyvenimais po 3 ruimus, 
gasas, atneša randos $182.00 1 metus 
Kaina $1,750. 

135 -Lotas prie Emerald Ave., arti 82 Str., Kaina 
$30.00 už piėdą. 

136 2 augštų medinis namas prie Emerald Ave., 
arti 82 Str., fundamentas muro 2 pagyvenimais 
po 6 ruimus, išeinamosios vietos, gazas, maudy- klės, cementuotas ponamis, atneša randos 
$432.00 { metus, Kaina $3,250. 

137- 2 augštų medinis namas prie Emerald Ave., 
arti 82 Str., 2 pagyvenimais po 4 ruimus, 
išeinamoji vieta, atneša randos J metus $276.00. 
Kaina $2,250. 

138 6 ruimais mūrinis "Namelis" prie Lowe Ave., 
arti 33—čios Str., maudykle, išeinamoji vieta, 
gazas, elektra, vasarinė virtuvė apačioje, por- 
čiai, šiltas vanduo, atneša randos i metus 
$300.00. Kaina $3,000 

139 Namas prie Forest Ave. arti 31 Str., Kaina ..$3,500 
140 6 ruimais mūrinis "Namelis", gazas, išeinamoji 

vieta, didelis ponamis, atneša randos $180.00 į 
metus. Kaina $1,800. 

141 2 augštų medinis namas prie 65 str., už Kedzie 
Ave., geroje vietoje, 2 pagyvenimais po 4 rui- 
mus, gazas, išeinamosios vietos, šildomas garu, 
atneša $384.00 { metus randos. Kaina .... $3,650. 

142 2 augštų medinis namas ir du tusti lotai 
prie 44-tos ir Wallaoa str. Kaina $3,750. 

143 2 augštų medinis namas prio Throop str., arti 
28 str., 2 pagyvenimais, atneša randos į 
metus $348.00. Kaina $2,850 

144 3 augštų mūrinis biznio namas prie Halsted 
Ir 35-tos str., Storas ir 4 pagyvenimai du po 4 ruimus ir du po 5 ruimus, Išeinamosios vietos 
viduje, labai geroje biznio vietoje, atneša 
$960.00 randos į metus. Kaina $8,500. 

145 2 ruimų mūrinis namelis, Išeinamoji vieta, 
gazas, atneša $20.00 randos j mėnesj. Kaina $1,900. 

146 2 augštų medinis namas prie Wallace street, arti 37tos. Dviem pagyvenimais po 4 ruimus, išeinamos vietos, gazas, porčiai, atneša randos 
$22.00 į mėnesi. Kaina $2,000. 

147 4 ruimais namelis, prie Lowe avenue, arti 
31-os, gazas, išeinamoji vieta, atneša $216.00 
randos i metus. Kaina $2,000. 

148 Kampinis muro namas prie Lowe avenue, 3 
augštais, du štorai Ir 4 pagyvenimai, išeinamo- 
sios vietos, gazas. Atneša randos J metus 
$900.00. Kaina $9,000. 

31 2 augštų mūrinis namas prie Emerald ave., arti 38 str., 5 pagyvenimai, ir vienu pagyve- 
nimu bu daržine namas užpakalyje, išviso 
6 pagyvenimai, kiekviename pagyvenime ižei-. namoji vieta, gazas ir 1.1., duoda $612.00 ran- I dos į 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 įnešti $200.00, o li- 
kusius ant išmokėjimo. Kaina tiktai $2,300. 

114 Mūrinis namas dviem mažais pagyvenimais 
prie 32 str., arti Lowe ave. $300.00 {mokėti, 
o likusius išmokėjimu. Kaina $1,000. 

115 2 augštų mūrinis namas prie 34 atr., arti 
Auburn ave., 2 pagyvenimais po 6 ruimus, išei- 
namosios vietos, gazas, gerame padėjime, at- 
neša randos { metus $432.00. Kaina $5,000. i 

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

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

A. Olszewskio Bankoje! 
3252 So. Halsted St., Chicago* Į 

MC- » ~.*0 

NUSINUOMUOKITE 
•n 

IMerwoodo 
Rašytavą 

Pageidaujamas tu, ku- 

rie žino mašinos vertę. 

Daugiausiai vartojamas didžiau- 
sių korporacijų ir visų geriausių 
operatorių, 
"Tai mašina, kurią tų galų gale 
nusipirksi." 

Draugijų Atydai. 
Baliams 

Bankietams 
V 

Šokiams 
Prakalboms 

Mitingams 
Vesclijoms 

Puikiausiomis ir Parankiausiomis 
Yra Dvi Naujos 

MI1.DOS SALES 
Šios d-tt salės yra Mildos Teatro name. 
Vi£na knt antro augšto talpina 300 ypatų. Jo- 

je amerikoniškos draugijos laiko savo mitingus ir 
bankietus. 

> 
Kita ant trečio augšto talpina 400 ypatų. Šio- 

je atsibūva didesni baliai, bankietai ir šr-kiai. 
Didesniem baliam, ant kurių laukiama skait- 

lingesnes publikos, yra parsamdomos abidvi salės. Tada žemesnėje salėje buvą gėrimams baras ir 
stalai svečiam pasėdėti, smagiai ir ramiai su savo 
draugais pasikalbėti, išsigerti ir pasivalgyt, o 
augštesnėje salėje prie geros muzikos smagiai pa- sišokti. 

Kainos Parsamdymul Sekančios: 
VIENA SAL£. § a 

2 o 
r* O 
o .® 
3i Q 

$10.00 
14.00 
15.00 
20.00 

25.00 
30.00 

Paprastiem šokiam (baliam) 
Balam su programų, nevartojant gėrimų... B?/iam be programo, gėrimus vartojant Buliam su programų ir gėrimus vartojant .. 

ABIDVI SALĖS VIENAM BALIUI. Baliam be programo, gėrimus vartojant Baliam su programų ir gėrimus vartojant Draugijų reguliariškiem mitingam Kitokiem susirinkimam kainos pagal sutartj. Jei reikia, gali tur iti kuknig. virimui, toriel- kas, peilius, šaukštus, staltieses ir t.t. už primokėjimą $5.00 extra. 

Parsamdymui kreipkitės pas salės savininkai 
A. olszevvski 

3252 So. Halsted St, Phone Drover 700 

$15.00 
20.00 
25.00 
30.00 

45.00 
50.00 
5.00 

PRANEŠIMAS 
Gerbiamąja! publikai aiuomi pra- nešu, jog aš perkėliau savo Real Estate Offisą iš Depositors State aud Savings Bank ant Town of Lake i savo naują namą po No. 

3133 S. EMERALD AVE. 
Pasitikiu, jog viBl tie! kuiie nori pirkti, arba parduoti namus, ar iotus, pasiskolinti pinigų, padaryti raštus, ar Inčiurinti bile koki turtą, nepa- sigailės, atėję pas mane. 

Pirkdamas, parduodamas ir staty- damas naujus namus per pereitą 10 
metų Įgijau nuodugnų supratimą tų reikalų ir šitą patyrimą pavedu nau- 
dai mano kostumerių. 

Kad turiu dideli paslskyrimą vi- 
sokių properCių 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. HERTM ANOVVICZ 
aiaaso. emerald ave. 

TEL. YARDS 1311. 

Musų krautuvė yra pripildyta 
naujosios mados Siutais ir pa- 
vasariniais Kautais taip, kad 
kiekvienam galime pritaikyti 
kaip užsisakymu darytą. Musų 
kainos nuo Sio.oo iki $30.00. ge- 
riausių materijų ir garantuojame 
spalvą visų drapanų. Jei pas 
mus pirktas netinka, tai mes ap- 
mainome. arba pinigus sugrąži- 
name. Taigi gali likėti, kad ne- 
busi prigautas. 

Musų krautuvėje randasi vyru ir vaikų apredalai, taipgi pilna eile auksinių daiktų. 
Krautuvė atdara: Utarninke, Ketverge ir Subatoj iki 9:30 valandai vakare. 

Nedėliomis iki pietų. 
VIENA KAINA VISIEMS. 

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

Olszevvskio bankos name. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankieriai, bet męs gvarantuojame Tamstai sučė- dymą 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkam sau drabužius pas mus. Vy- rams ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iUi $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 aci orderio darytus siutus parduodame po $5.i>u Ir brangiau. Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiau*. Vaiku siutai $2.50 iki $7X0. 
Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. Storas atdaras kasdieną ir vakarais Iki 9 vai. Subatomls est: atdaraB iki 11 vai. vakare. Nedėldienials—Iki 6 vai. vakare. 

KAM 
LEIDI SLINKTI 
SAVO PLAUKAMS?! 

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų, rėsvų, krintan- 
čių, pleiskanuotų, ap- 
mirusių. • žodžiu—ligui- 
stų plaukų—ko turėtu- 
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne- 
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik umai pra- 
dėsi vartot musų su- 
taisytus plaukams vais- 

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

vo plaukai bus tankus, švelnus ir 
skaistus 1 Oda Tavo galvoje bus ty- 
ra, pleiskanos išnyks ant visados, 
o plaukai niekad daugiau neslinks. 
Busi patenkintas savo plaukaisl Ne 
pavydėk kitų » puikiems plaukams, 
nes pats gali turėti dar dailesnius! 

Reikalaujant prisiusime Tau paėta suvis dykai išbandymui "sampilą". Prisiųsk 10c stampomis persiuntime 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę "Der- 
mafugos" veltui, sykiu ir brošiūrą užvardy4tą: "Puikus Plaukai". 
ARGIL SPECIA7.TIES CO. 

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

TIKTAI $2.50 
NEPRALEISK ŠITOS NEGIRDĖTOS 

PROGOS. 

| Tiktai trumpam laikui. Musų gra- 
žusis Gramofonas, kuris gerumu ne- 
užsileidžia tam, kuriam mokama 
$30.00, groja visokius rekordus ir 
atsieina tiktai $2.50. 2 rekordai ir 
300 adatų nemokamai. Prisiųsk 
mums vien? dolerį krasaženkliais, o 
mes pasiųsime mašiną. Likusius už- 
mokėsi, kaip gausi mašiną ir ją ap- 
žiūrėsi. 
PRINCE JEWELRY CO. Dept. 112, 

1528 Minford PI., N, Y. C. 

REIKALAUJA DARBININKIŲ: 
25 šerdžių dirbėjų (core makere); 

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

C'hicago Malleable Castings Co. 
12000 So. Racine ave., West Pullman, 

Cbicago, 111. 

Nekratyk gembes 

SIGNALO 
davimui prietaisa pryšakyj telefono operatorės 

yra maža elektrinė lemputė. Tai yra ta pati. kaip ir 
kiekviena elektrinė lempa—truputi lėčiau užsižiebia. 
Guziką prie elektrinio žiburio jtalsos galima sukytl 

taip sparčiai, kad žiburys nespėja užsidegti. Pabandyk tę. 
Tas pats buva kratant telefoninę gembę ir todėl operatorė 
negauna signalo. 

Jei nori atkreipti operatorės domą, slankiok priimamąja gembę 
augštyn ir žemyn PALENGVA, šito prisilaikydamas gausi 
greitesni patarnavimu. 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Official 100 



JUOKELIAI", 1 

KAZOKŲ GUDRUMAS 
Anądien skaitau laikraštyj tokį 

pasakojimą, kurį "už ką pirkau, 
už tą ir parduodu." 

Prieš paėmimą Krzcrumo rusai 

užgriebė didelius pulkus turku ne- 

laisvėn. V ieną dien būrelis iš 15 
kazokų atsivaro-atsivaro Umvą 
turkų -galėjo jų bu t apie 500. 

Oficicras, iš tolo žiūrėdamas, 
pastebėjo navatną turkų užsilaiky- 
mą: visi belaisviai turėjo rankas 

apie juostą susidėję. 
Artyn priėjęs, jis klausia vieno 

kazoko: 
— () kasgi čia,vodevilius, ar ko- 

medija? ls kur tuos žmones ve- 

diesi ? 
Feldfebelis išaiškino: 
— jųsų mylista,—sake jis oii- 

cierui -mus buvo tik 15 vyrų; 
užkili poni męs juos nakčia netikė- 
tai. Jie nežinojo, kiek mus yra, 
tai ir pasidavė. Bet męs bijojo- 
mės, kad prašvitus, jie patėmys, 
kad mus yra tik 15, tai nors ir nu- 

ginkluoti, bet gali mus pergalėti. 
Tai męs čia pat nakčia sustatėm 

juos j eiles ir pradėjome varyt. O 
kad jie nieko rankomis negalėtų 
dar\t, ir ant mus nešoktų, tai męs 
su žirklėm visus guzikus 
kelnėse nupjaustėm. Tai dabar, 
matai, jie turi kelnes laikytis ir nėr 

kaip jiems ant mus užpulti. 
— Meladec!—tarė oticieras, be- 

sijuokdamas. 

ARMĖNŲ PRIEŽODŽIAI. 
Armėnai yra pagarsėjo kaipo 

nepaprastai gudrus žmones. Tas 

matyt ir iš jų priežodžių, kurių 
armėnai turi labai daug. štai ke- 
letas tokių priežodžių: 

— Dešinė ji duoda vištoms grtt- 

du.% kairėj i atima joms kiaušinius. 
— Rinkis žmoną senio akimis, 

o arkli—jaunuolio akim. 
— Jeigu bijosios sušlapinti koją, 

nepagausi žuvų. 
— Prieš asilą apkrautą auksu 

kiekviena pilis atidaro savo var- 

ius. 
— Nemėtyk akmenimis Į medi, 

kuris neturi vaisių. 
— Kada negali but turtuoliu, 

buk bent turtuolio kaimynu. 

Kibirkštjs. 
Jurgis Spurgis yra tautininkas, 

ir taškas! 

x~x 
\Vcl1, lietuviai visgi gali pasi- 

džiaugt, kad jie yra inandresni nors 

už airišius: kaizeris nors ir karalių 
jiems siūlė, o visgi revoliucijos ne- 

sukėlė. 

x=x 
Bulotas ir Žemaitė apsiima tai- 

kinti tautininkus su socialistais. 
Žemaitės laiškai bus vienijantis cc- 

mentas, o Bulotos "taškai"—"fini- 

shing touches." 
x=x 

Ton,į Živatkauską už jo gabius 
straipsnius "Naujienos" l>e jokių 
ceremonijų pradėjo lupti "per patį 
žyvatą." 

Dviem ponam niekados neįtiksi. 

X—X 
Aha! I)r. šliupas pasirodė "ge- 

ras demokratas" nuo to laiko, kaip 
kam ten fiostone atėjo gera min- 
tis sukimst Gelbėjimo Fondą so- 

cialistų kabzon. 

X«=X 
'"Naujienos" sako, kad buk "Lie- 

tuva" su atsidėjimu socialistus 
ėda... 

< iana jau gana! Ko ten pric.-i? 
x=x 

Šiuosmet SLA. Seime, anot 

"Naujienų," busiąs "big sho\v.' 
Šiur bus—tiktai labai smutnas: 

''Naujienų kandidato (Jurgelio- 
nio) prezidentūrą laidos. 

X=X 
Per du metu socialistai nesiuntė 

aukų Lietuvon. Dabar sako siųs, 
kaip adresus savo "draugų" suži- 
nos—vėl gal du metai pereis. 

Visgi pirmeivystė... Kaip vokie- 
čių ties Yerdunu. 

x-x 
Jau antras nu"nuo kun. Maliac- 

kas "Drauge" šaukia "Andrius 
Bulota ir p. Žemaitė—iš ten ir ii- 
ten,—toki ir toki. toki ir toki".., 

D/yzus-Krais! Fader, užsakus 
tik tris sykius apšaukia, ir sulyg 
bažnyčios provii ir sulyg metodolo- 
gijos.... 

Tau perdaug grybų j vienus barš- 
čius 

Jurgis Spurgis. 

Tcl. Canal 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
Generalis 

Kontraktorius ir 
Namu Statėjas. 

2123 W. 23 rd. St. 

iVESKIO £$&; 
S^MOKYKSa 

Čia ^ali ismo'cti Anglų kalbos nuo pradiuis 
Ilgi augfičiausiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugSt. 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PolitiS. 
Ekonomijos, Knygvedyates.DalliaraSčio, Lai- 
Skų rašymo. Prekybos teisių Ir tt. čia gali 
užbaigti PUBLIC SCKOOL, HICH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAI. 

PMONE YAROS 2721 

Dr. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3337 So. Morgan StM Chicago. 

Tai. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaiky 
lr vyrų. Speciališkai gydo limpančias, 
užsisenejusias ir paslaptingas vyrų 
liga*. 

Dr.O.C.HEINE 
MNT1STA* 

tfim-Ktapit 31 Ir iijtM ri. 
įymiiii X MUM,«, 

F. P. Bradchulis 
Attorney & Counselor at Law 

Lietuvis Advokatas 
30 M. LaSalle St„ Ciistgo, III. 

SUck Eichangi Bldg., Rooms 1107-11U 
TetophMM Prmnklln 1<74 

8)1. 3112 S. Halsted St., arii 31-13 
»t U t one Ytr(UJi59 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

(Mapa) 
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, rubežiy tarp 
lenkij ir lietuvių ir dauge- 
lį kitų dalykų. 

"Geriausio žemlapis lietu- 
vių kalboj. — Perslstato 
labai puikiai."—Taip atsi- 
liepė apie j} 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- 
RAŠTI S 

£ina jan 25 metai 

lltarninkais ir Pėtnyčiamis 
Prenumerata metams $2.5J 

,, „ pusei metę $L25 
Adresuckit taip: 

W. 3. 60CZK0WSK1 00., 
Mahanoy City, Pa. 

GERA PROGA- 
Gramatika angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (apdary- 
ta) $1.00 

Vaikų Draugas arba kaip mo- 

kytis skaityti ir rašyti be mo- 

kytojo 15c 

Naujas Budas mokytis rašyti 
be mokytojo 

Aritmetika mokinlmuisl ro- 

kundiĮ, su paveikslais (apda- 
ryta) -•-35c 

Viso $1.60 
Kas attigs iškirpęs šii» apgarsini- 

me iš "LieiuTos" ir J1.00 per mo- 
ncy orderį, tai gaus visas 4 knygas 
60c Pigiau. 

P. Mikolainis, 
R. F. D. Route 2, Hudson, UI. Y. 

Rašomos Mašinos. 
Pigiausios ir geriau- 

siose rašomosios maši- 
nos (t y p e w r i t e r s) 
"New American" už 
$10.00. 

Joigu nori turėti dru- 
*3. Pigi? ir gėrę rašo- 
mąją mašiną, tai >irk 
"New American," o ue^ 

eigailėsi. 
"New American" ra- 

fio taip gražiai, kaip 
magina, pirkta už $100. 
Jos sistema taip pa- 
prasta, kad kiekvienas, 
paėmę9 Jį | savo ran- 

kas, iu pirmo sykio su- 

pranta, kaip su jaja rą- 

žyti. 
Katallog^ rašomųjų 

mašinų lr visokių kny- 
gų prl jlunClame nidyk#. 

Agentams" Ir perkupčlai/s, perkant kelias mašinas, duodam gerą 
nuošlmt|. 

Reikalaudami adresuokite šitaip: 
LIETUVA PUBLISH1NG CO* 

8252 80. Hal6ted ttr., Chicago, III. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialiste 

uiisas 

1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir WoodgaU 

rhone Cacal 1208 
V&l&ndoa: 

Xicfi:80 iki 12:00 vai ryto 
H17:00 iki 8:00 vai, valu 

KcdOioma 
iuo&:£01ki 12:00 v &L ryto 

Rezidencija 
5206 W,Hairison Street 

Tel. Austin737 

Valandos 

tiktai iki 9:00 Mekvienęrytj 

Paslaptys Magijos ir Spiritizmo 
(Knyga Išrodanti Paslaptis Magikų). 

Daugelis lietuvių dar labai save vilioja, {tikėdami visokiems magikams 
ir apiritualistams. Nemažai jaunų vyrukų, nepatyrusių, savo visus Bunkiai 
uždirbtus pinigus sukišo ) 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 burtų paslaptis ir jas su- 
prasite, nes aiškiai aprašytos ir paveikslėliais parodytos slaptybės ir jų 
darymo budai. Knyga yra 262 puslapiu, kaina su prisiuntimu i namus 
tiktai 60 centų. 

Iš kitų vietų užmokesti galima prisiųsti pačto dvlcentinėmls markėmis. 
Adresas: *. 

N. J. Damijonaitis, 
901 West 33rd Street, :: Chicago, Illinois 

Nuo l=mos dienos Geguži o-May, 1916 

RUSIŠKOS LINIJOS LAIVA?" 
Pradės včl 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 j Amerika gegužio 
1 d. 1916 m. 

Šifkortes ir pilną informaciją galite giuti 

A. OLSZEWSKIO BANKE 
3252 S. Halsted St., Chicago, III. 

dtl norite turėt gerą laikrašti, tai užsisakykite 

"ATEIT!" 
"ATEITIS" išeina 3 kartus į savai- 

tę: Utarninkais, Ketvergais ir Suba- 
tomisir darbo žmonėms pilnai atsto- 

ja dienraštį. 
"ATEITIS" eidama 3 kartus į sa- 

vaitę paduoda naujausias Žinias iš 
visokių atsitikimų visam pasaulyje. 

"ATEITIS" yra vedama gabių re- 

daktorių, kuriai sandarbininkauja vi- 
sa eilė įžymiausių lietuvių rašytojų. 

"ATEITIES" kaina tik $2.50 me- 

tams ir $1.50 pusei metų. Į užrube- 
Žį $3.50 metams ir $2.50 pusei metų. 
Norintiems "Ateitį" pamatyti, vie- 
ną numerį siunčiame dykai. Adresas: 

ATEITIS PUBLISHIN6 CO., 
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. 

BUK PATS SAU BOSU IR LAIMĖK 
turtą—kam dirbt mieste, kuomet 

jųs galite eiti ukininkauti su savo 
vientaučiais ant pietinių žemių. Ra- 
šyk tuojau reikalaudamas informacijų 
apie kolionijas, suorganizuotas prie 
Rock Island linijų Arkanse ir Loui- 
sianoje. Męs galime parodyti kelią j 
pasisekimą žmogui su mažai pinigų. 
Laukai išduoda du derliu metuose. 
Puikus minkštas klimatas, geras van- 

duo, užtektinai lietaus; geros preky- 
vietes. Męs pagelbėsim jums apsi- 
rinkti vietą. Rašyk prigimta kalba i 
L. M. Allen, Passenger Traffic Mana- 
ęer, Rock Island Lines, Room 718 
La Salle Station, Cbicago, 111. (5) 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Kugpjučio mčn, perkeliau savo 

ofisą po 
8325 So. HALSTED ST. 

TELEPHONE YARDS 583» 

Dr. P. VVIEGNER 

NEW CITY SAVINGS BANK 
£601 So. Ashland ave., Chicago. 

A. J. BIERZYNSKI, pres. 
Priima bankon pinigus ir moka 3%. Už sudėtus piiiigus iiiusų bankoj duo- 

dame čekiu knygutę, iš kurios para- čyti čekiai tiuka 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 
} visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėliaia, se- 
redomis, ketvergais ir subatomls nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliomis, utar- 
ninkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 
6 vakaro. 

Phono Drovar 5052 

Dr. K. Dranoelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

3261 So. Hafeted St, Chicago 

Užsiraiyk sau ar sava pažįstamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina )au 30-tus metus. 

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
pusei metų. Kanadoje$2.50 metams; 
$1.25 pusei met|> 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. Paukeztie & Cc. 
120-124 Grand Str., 

Brooklyn, N. X. 

3252 So. H&lsted Sf, CHICAGO, ILl. 
Seziausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 

Jsteigta 1893 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku aut Bridgeporta. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Eoliario iki didžiausių sumų ir moka uz juo 
3 procentą metams. 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Cliicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvų 

išmokesčių. 
PERKA ir parduoda iYLorgecius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus 

važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon. 
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, bi- 

las ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas 
vedimo rokundų biznyje.. Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsa- 

kančiai savo biznį vesti. 
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankojet prie kurios 

nč vagis, ne ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš kilų miestų ir farmų gali šioje Bankoje atlikti savo reikalus per laiš- 
kus. Rašykite adresu: 

A. OLSZEVVSKI BANK 
3252 So. Halsted S t., - CHICAGO, ILL. 

Atvažiavusius IŠ KITUR MĘLDŽIAME aplankyti Ir musij Ban**. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Pauedėliais, Seredomis ir Petnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki I po pietų. 

Jeigu JIori® 
«Nusįpirkti Sau 

Namaarba £bta 
* 3e klapaio, rūpesčio, 
pigiai ir teisingai; 

y^uritisavojurta, jfedirbU 
" TAI EIK PAS 

J.JJ(e/imanomez, 
3133 EMERALD AVE. 

PILNAI DARBO VISIEMS. 
Kodėl esi nenaudingu, Jeigu bu ma- 

Lais iškaščiais gaii išmokti gerą ama- 
lą; kur tik rinka ten gali darbą tu- 
rėti ir buti pats ant savęs ponu. Iš-, 
mokęs barzdaskutyslės, busi liuosaj1 
visoj pasaulyj. Rąžykite—o gausite 
viBas smulkmenaB dovanai. Nosso-I 
koff'o Barber, Hairdressing lr Mr.nl- 
curing Mokykla, 1202 Penn ave., Pitts- 
burg, Pa. Seniausi ir atsakančiausl1 
mokykla apielinkėje. Pasiklausk žl- 
n ančių. 

Męs duodam© visokius darbus Jg 
Jieškantiems. 

"DRAUGAS" 
Jetuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" sandarbininkų skaičiuje 
yra rimčiausieji ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai l? rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
suomenes judėj'mo. Visi dienos klau- 
simai yra avaistomi rimtai ir teisin- 
gai. 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 
tams, $1.00 pusei metų. Kitose šaly- 
se $3.00 metams, $1.50 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 
meris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St.f Chlcago, III. 

Canml. 2119 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTED SI Cti!GA&9, ILL 
CORNER 18th STREET 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, tiesa nebuvo l as 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinkti] reikalingų kalendoriui žinių, 
jame yra keletas skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- 
mai: apysakos, eilės, straipsniai iš 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, pas visus agentus, S.L.A. kuopose, vi- 
suose lietuviškuose kningynuose. 1'odel reikalaukite 
jo. Jei negautumet pas savo kningų agentus, tai reika- 
laukit tiesiog pas mus.' KAINA TIKTAI 25 centai. Agen- 
tams rabatas. Kreipkitės: 

A. B. Strimaitis 
307 W. 30-th St. Nevv York, N. Y, 

JUOZAS A. AMBROSIU5 
Attcrney At Law 

LIETUVES ADVOKATAS 

(A. OLSZEVVSKIO BANKE) 
3252 So. HALSTED ST. 

TELEFONAS DROVER 703 CHICAGO, ILL 

Ofiso Valandos: 
Kasdien iki 6 vai. vakare; Utarninkais, Ketvertai * 

ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 
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