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Dideji Kare. 
Karės svarbumas vis dar yra 

prie Verdu no, nors svarbesnis karę 
vedančiu tautu veikimas prasideda 
ir kituose frontuose ir jj pradeda 
ne talkininkai, bet ju priešai. 
Prancūzai vienok iki šiol prie \ cr- 

duno vis laiko-i ir neleidžia vokie- 
čiams toliau nužengti, neleidžia jų 
toliau lygiai Champagne distrikte, 
nei Belgijoj. 

Smarkiausi mūšiai eina vis prie 
Verduno. Čia, jeigu kartais vo- 

kiečiai pradeda pirmyn žengti ir 

painia kiek priešu grabiu, tai kontr- 
atakais franeuzai juos vėl iš laimė- 
tu grabiu išveja. Kontr-atakais 
franeuzams pasisekė išvyti vokie- 
čius iš j it pozicijų prie rytinio 
šono kalvos 304 ir į šiaurius nuo 

kalvos 2X7, taipgi ant kairiojo šo- 
no upčrs Metise atgavo jie ir fortą 
Douaumont. Vokiečiai tapo 
išvaikyti tarp Oise ir Aisne. 
Metise paitpiuose naktiniu užpuoli-j 
niu jie mėgino atgauti nužudytas 
pozicijas prie Avocourt, bet smar- 

kus jų užpuolimai tapo atmušti. 
Francuzai per šturmą užėmė vo-j kiečių Įrengtą fortą prie kalvos 
304, prie ko abidvi pusės daug ka- 
reivių nužudė. Dabar prie Yer- 
duno eina smarkiausi mūšiai už( 
tą kalvą, bet apvaldyti ją iki šiol 
vokiečiams nepasisekė, paėmė jie 
vien dalį pozicijų ant rytinio jos 
šono. Vokiečiai i mušiu* prie tos 

I kalvos stūmė dvi dar mušiuose ne-. 
buvusias kariuinenės divizijas, bet 
jų užpuolimą francuzai atmušė ir: 

vokiečių pozicijas užėmė; vokic-j 
čiams teko vien mažas šmotelis 

( 
franeuzų pozicijų prie kalvos 287. 
Prie kalvos 304 ir Avocourt girio-j 
se eina smarkiausi mūšiai. Čia 

... 1 
vokiečiai sutraukė 1,500 kanuolių 
ir iš visų bombarduoja franeuzų 
pozicijas, bet francuzai iki šio! jo-; 
se stipriai laikosi. Vien mūšio 
pradžioj francuzai pasitraukė iš 
pirmutinės jų apkasų linijos, bet 
kuomet vokiečiai ėjo jas užimti, j 
francuzai pasveikino juos iš ma-i 
lininių kanuolių kontr-atakiu Vo- 
kiečiai neišlaikė smarkaus atako. 
Vienoj tik vietoj prisiartino prie 
pirmos franeuzų atsigynimo lini- 
jos. 

Champagne distrikte, Argonne 
giriose ir Alzatijoj prie tvirtovės 
Metz eina vien artilerijų imtynės. 
Abiejų pusių artilerijos rengia mat 

lauką infanterijos užpuolimams, 
bet vis dar nežinia, kuri pusė ata- 

ką pradės. 
Cianu smarkus su-irėmiinai buvo 

ir ant angliško fronto prie Given- 
cliy en (iacliclle. Čia vokiečiams 
pasisekė užimti 2 kiliometru ang- 
liuku grabių. Ir prie Nicuport 
vokiečiams pasisekė užimti šmote- 
Ij angliškų grabių, bet jų palai-' 
kvti neįstengė, turėjo, užimtas gra-1 
bes išnaikinę, atgal pasitraukti. 

Ant karės išeigos ne mažą įtek- 
mę turės ne vien laimėjimai ant 
karės lauko, bet taipgi pinigai, nors 

ir pinigai nemažai prisideda prie 
musų laimėjimų. Kadangi visoms 
tautoms karė nemaža pinigų iš-' 
traukė, o antai Rusija be užtikri- 
nimo Prancūzijos ir Anglijos jau 
svetur paskolos gauti negali, tai 
daugelis mano, kad dėl pinigų 
stokos besipešanti turės, nors prie- 
šų neįveikę, mėginti taikytis. 
Franciui ja vien iki šiol karei iš- 
ledo 10,500,000,000 dol. ir juos 
vien paskoloms surinkti galėjo, o 

ji ir Anglija savo pinigais turi 

gelbėti pinigų neturinčią Rusiją, 
tai ir pas jas neužilgo pinigai iš- 

sibaigs. Dabar sekančiam metų 
bertainiui Prancūzija karei vėl rei- 

kalauja paskolos $1,578.000.000 
Todėl tai atsiranda vis norinti pa- 
mėginti besipešančius taikyti, nes 

karė ir joje nedalyvaujantiems ne- 

mažai nuostolių padaro. Popie- 
žius kreiki prie Suvienytų Val- 
stijų prezidento su prašymu pasiū- 
lyti besipešantiems tarpininkystę 
prie jų sutaikymo, bet kad iki šiol 
nei Prancūzija, nei Anglija ne- 

išreiškė noro taikytis, tai prezi- 
dentas nenori į tarpą kištis. To- 

dėl dabar taikymą norima paves- 
ti Ispanijos karaliui, bet ar jam 
su taikymu geriau negu kitiems 
•eksis, tai tu vėliau pasirodys; 
popiežiaus vardas dabar neturi to- 
kios įtekmės, kad tautos, ant jo 
reikalavimo liautųsi ir atsisakytu 
peštynių net su taip svarbiu tikslu, 
kaip dabartinė karė pradėtų. 

Ant piet-vakarinio fronto italus 
pasiekė gana didelis nepasisekimas, 
nes, matyt, mažai kareivių Aus- 
trijai jsiver/.ė, todėl jie neįsten- 
gė giliau Austrijon įlysti, ap- 
sistojo kalnuose ir laukė austrų. 
Austrų ištikro prieš menkas Aus- 
trijon įsiveržusių italų pajiegas 
Tiroliuj ir prie Goerz susirinko 
suviršum 300,000 su milžiniško- 
mis Skoda kanuolėmis ir nesiti- 
kinčius tiek priešų italus užpuolė 
ir sumušė taip, kad jie skubiai tu- 

rėjo atgal trauktis, o kaip austrų 
raportas garsina, jie tapo net at- 
gal per rubežių pervyti. Nors 
italai vėliau pranešė, kad austrų 
otensyvą sulaikė, bet turbut tas ne- 

sutinka su teisybe, nes austrai eina 
vis arčiau Italijos rubežių su ga- 
na didelėmis pajiegoniis. 

Austrų plianas nuo pavasario, 
kuomet sniegas kalnuose nutirps, 
pradėti pirmyn žengimą nuo senai 
buvo prirengtas. Todėl jie, besi- 
naudodami iš rusų neveiklumo Ga- 
licijoj ir Yolyniaus gubernijoj, di- 
desnę dalį kariumenės pasiuntė ant 

itališko fronto. 
Dabar italai pasitraukė j Alpu 

kalnus, kur, kaip j:e užtikrina, 
visos vedančios Italijon tarpkalnės 
yra jų rankoje. P>et kaip ten ne- 

būtų, juo? Austrijoj pasiekė dide- 
lis nepasisekimas. Sulyg austrų 
raporto: nuo pradžios austrų ofen- 
syvo italų nelaisvėn vien paimta 
24,000 kareivių, austrams teko ir 
172 kanuolės. Užmuštais ir su- 

žeistais, be abejonės, italai nužu- 
dė dar daugiau kareivių. 

Ir Albanijoj austrai prieš ita- 
lus rengia smarkesnį ofensyvą, nes 

prirengtų yra daug transportinių lai- 
vų pergabenimui kareivių Albani- 
jon, kur italai laiko portinį miestą 
Avloną. 

Nuo Salonikų franeuzai pradė- 
jo taipgi ofensyvą j šiaurius, bet 
iki šiol ant to fronto nieko ne- 

nuveikė. Su (irekija talkininkai 
susitaikė. (Jrekija per Grekijos 
teritoriją leido nuo salos Korfu ga- 
benti kariumenę prie Salonikų. 

Už tai didinasi talkininku nesu- 

tikimai su Rumanija, kurią jie vis 
■savo pusėn tikėjosi patraukti. Tal- 
kininkams nepasisekė priversti Ru- 

manija neleisti maisto Austrijon ir 
Vokietijon. Dėlto, kaip garsina 
iš IJerlino, buk Francuzija atšau- 
kė savo ambasadorių. Bet kad 
Prancūzijos ambasadorius \Vash- 
ingtone nieko apie tai nežino ir 
kitų talkininkų ambasadoriai pasi- 
lieka, tai reikia manyti, kad Ber- 
lino žinia nesutinka su teisybe, 
nors vokiški laikraščiai jau džiau- 
giasi, kad Rumartija seks Bulga- 
rijos pavyzdį *ir stos prieš talki- 
ninkus Vokietijos pusėj. 

Azijoj rusų kariumenė traukia 
vis toliau Turkijon ir kaip sako. 

rusų raiteliai jau susitiko su ang- 
lų raiteliais Mesopotamijoj ir 
traukia vis arčiau prie Bagdado. 
Kituose to karės lauko frontuose 
nieko svarbesnio neatsitiko. Gana 
ramu buvo Kaukazo apskritvj ir 
Irak fronte. 

Menki susirėmimai anglų su tur- 
kais ir arabais buvo Egypte, bet 
didesni jau buvo Darfoure, taipgi 
Afrikoj, kur, kaip iš Konstantino- 
polio praneša, sukilėliai sumušė 
menkesnes anglų pajiegas. Ir vo- 

kiškose Afrikos valdybose vokie- 
čiai tapo sudmtinti ir pradėjo ofen- 
syvą prieš anglus. 

Ant šiaur-rytinio fronto buvo 
menki susirėmimai vis tose jau 
vietose prie Dvinsko, Naroč ežero 
ir Rygos distrikte, bet be svar- 

besnių pasekmių. Smarkesni mū- 

šiai buvo vien Yolyniaus guberni- 
joj KremeneU ir Rovno distrik- 

tuose. Rusai užtiko austrų pa-J 
slaptas minų olas ir iš jų aus- 

trus išvijo. Austrai mėgino jas 
uontr-ataku atgauti, bet tas nepa- 
sisekė. 

Iš Danijos ir Švedijos pranešė 
apie smarkius kanuolių šuvius 
1 ialtiko jūrėse. Manoma, kad ten 

susirėmė vokiškas laivynas su ru- 

sišku. Bet kaip tas susimušimas 
pasibaigė, apie tai žinių nėra. 

MAŽOJI KARĖ MEXIKOJ. 
Iš Mcxiko prieštaraujančios atei- 

na žinios, bet ir iš tų prieštarau- 
jančių žinių matyt, kad kas nors 

norėtų, kad Suvienytų Valstijų ka- 
iumenė ant visados pasiliktų Mcxi- 
koj, todėl platina visokias aliar- 

muojančias žinias. Dabar iš Clii- 
huahua j EI Paso atkako Suvieny- 
tų Valstijų konsulius su iš ten 

pabėgusiais amerikonais ir mexiko- 
nais. Jie užtikrina, buk Carran- 
za turi prirengęs kariumenę karei 
su gringos (amerikonais) ir buk 

vadovu tos kariumenės nori pa- 
skirti Vilią. Bet klausimas, ką 
Carranza galėtų pelnyti, pradėjęs 
tikrą karę su Suvienytomis Valsti- 

jomis? Turbut nieko. Todėl ir 
toms aliarmuojančioms žinioms 
sunku patikėti. 

Iš Kares Lauko 
RUSŲ FRONTAS 

RUSAI ATMUŠA 
VOKIEČIUS. 

Petrogradas, gegužio 18 d. 
Oficialis rusij pranešimas skel- 
bia sekančiai: 

"Apielinkėse ežero Obole męs 
atmušėm vokiečių mėginimą pra- 
dėti ataką. Apiclinkėj Mintau- 
jos-Kreu/.bergo geležinkelio prie- 
šas padarė du gaziniu atakų 
ant musų tranšėjų. Apielinkė- 
se ežero Šventojo musų kaiiu- 
menė nuvijo atgal priešakinę vo- 

kiečių kariumenę, suardė jų vie- 
lines tvoras ir įsiveržė j vokie- 
čių tranšėjas; dalis vokiečių ta- 

po išvarstyta durtuvais, o dalis 
pabėgo. 

"Gcguž'o 16 d. nakčia apielin- 
kėse Novosiolki, j pietus nuo 

Krevo, męs išsprogdinome miną, 
Užėmėm ir sudrutinom kraterį 
(duobę nuo minos), o vėliaus 
atmušėm ataką vokiečių, mėgi- 
nusių užpulti ant kraterio; prie- 
šui padaryta skaudžių nuostolių. 

Į vakarus nuo Olyka musų ka- 
riumenė pasistūmė pirmyn. f 
šiaurius nuo Bojana austrai mė- 

gino užpulti, bet musų ugnis su- 

varė juos atgal į tranšėjas. 

MŪŠIAI PRIE ILUKŠTOS. 
Petrogradas, gegužio 21 d. 

Rusu štabas išleido sekant} pra- 
nešimą : 

"Vokiečiai mėgino padaryti 
užpuolimą prie Unkštos ir j siau- 
rins nuo Ilsen ežero, bet buvo 
atmušti per niusų ugnį su dide- 
liais nuostoliais. Kitose fronto 
dalyse buvo artilerijos šaudy- 
mas, kuris ypatingai smarkus 
buvo Dvinsko apskrityj ir į pie- 
tus nuo Smurgainių ir Krevo 
(Vilniaus gub). 

"Dvinsko apskrityj ir j šiau- 
rius nuo e/.ero Medžiol vokie- 
čiai vartoja sprogstamas (dum- 
dum) kulkas/' 

NUSKANDINO PORĄ 
VOKIŠKŲ LAIVŲ. 

Stockholmas, geg. 22 d. Vo- 
kiški laivai Hebe ir P e r a, ve- 

žantieji anglis, tapo nuskandinti 
pereitą subatą nakčia netoli 
Oelaud, Baltiko jūrėse; juos tor- 

pedavo rusų, ar anglu submari- 
na3. 

Įgula tapo išgelbėta. 

RUSAI SUSIJUNGIA SU 
ANGLAIS AZIJO/. 

Londonas, geg. 22 d. Pulkas 
rusų kavalerijos susijungė su an- 

glų armija prie upės Tigris, Me- 
sopotamijoj, kur nesenai kita an-j 

glų armija buvo turkams pasi- 
davusi. 

Anglų oficialis pranešimas apie 
tai kalba senkančiai: 

"Gcn. Lake pranaša, kad 19 d. 
gegužio priešas (turkai) apleido 
Uethaiessa, prie upė£ Tigro. Ge- 
nerolas Gorringe, sekdamas pas- 
kui turkus, užatakavo juos ir pa- 
ėmė Dujailain poziciją. Priešas 
dar vis laikosi prie Sannavat, 
ant kairiojo upės kranto. 

"Rusu kavalerijos pulkas, pa- 
daręs drąsų ir nepaprastą žy- 
gi, susijungė su gcn. Gorringe 
armija." 

Netikėtas rusų kavalerijos pa- 
sirodymas net prie Tigris upės 
sukėlė nepaprastą, žingeidumą. 
Klausiama, ar rusai butu jau per- 
kirtę Bagdado geležinkelį prie 
Mosul? Kaip ten nebūtų, neti- 
kėtas pasirodymas rusų kari u 

menės net tose tolimose apielin- 
kėse sukėlė toki pat nusistebėji- 
mą, kaip ir išsodinimas rusų ar- 

mijos Prancūzijoj. Šitas atsiti- 
kimas vėl parodo, kad rusai su- 

gebi atlikti nepaprastus žygius 
gerai ir greitai. 

MANO SULAIKYTI RUSUS. 

Geneva, geg. 22 d. Iš Kon- 
stantinopolio pranešama, kad 
feldmaršalas Liman von San-1 
ders, vokiškas generolas, vado- 
vaujantis turkais, renka didelę 
turkų kariumenę prie Sivas, 
Aziatiškoj Turkijoj, idant pasi- 
priešinti pirmyn žengiantiems 
rusams. Turkai, sakoma, yra 
gerai aprūpinti kanuolėmis. 

Iš ten pat pranešama, kad Tur- 
kija jau pašaukė kariumenėn re- 

krutus 17 ir 18 metų amžiaus. 

ITALŲ FRONTAS. 

AUSTRAI UŽPUOLA 
ITALUS. 

Rymas, gegužio 18 d. Didžiai 
smarkus užpuolimas prasidėjo 
ant italų fronto. Austrai su di- 
deliu skaitlium karilimenės su- 

laužė italų frontą Tyroliaus pro- 
vincijoj ir pradėjo veržtis pir- 
myn, paimdami didelį skaitlių 
kareivių, kulkasvaidžių ir kanuo- 

lių. Italai prisipažįsta prie ne- 

pasisekimo. Jų oficialis prane- 
šimas paduoda sekančias žinias: 

"La Garina Klonyj, po smar- 

kios artileriškos ugnies austrai 
vakar padarė penkis smarkius 
atakus ant musų pozicijų netoli 
Zegnatorta. Atakai tapo atmuš- 
ti su milžiniškais nuostoliais. Di- 
delis skaitlius priešo lavonų ta- 

po nunešta Adige upės vilnimis. 
"Tarp Tcrragnola klonio ir 

Astico didelis sukoncentravimas 
austrų artileriškos ugnies vėl 
privertė mus pataisyti savo fron- 
tą ir apleisti nekurias priešaKin 
išstmtas pozicijas. 

"Asiago distrikte priešas mė- 

gino po kelis sykius mus užpul- 
ti, bet kiekvLną sykį tapo at- 

muštas su sunkiais nuostoliais. 
"Sugana Klonyj, gegužio 15 

d. nakčia ir ant rytojaus austrai 
su dideliu smarkumu atakavo 
musų frontą, bet tapo atmušti 
musų kontr-ataku ir paliko musų 
rankose apie 300 belaisvių. 

AUSTRAI PAĖMĖ APIE 
13,000 ITALŲ. 

Vienna, gegužio 22 d. Ofi- 
cialis austrų pranešimas skelbia, 
kad didelis austrų užpuolimas 
ant italų eina pasekmingai, kad 
austrų armija jau įsiveržė per 
italų rubežių ir kad iki šiolei pa- 
imta arti 13.000 italų nelaisvėn. 

Austrų oficialis pranešimas 
skelbia sekančiai: 

"Austro-vengriški atakai nu- 

sturnė priešą dar toliaus atgal 
ant Tyrolio fronto ir Stigana 
Klonyj. Austro-vengrai peržen- 
gė Italijos rubežių, 

"Armentara kalnuose musų 
kariumenė užėmė Sasicalto, Pas- 
so Della Vena, Tones$a ir Mon- 
te Meligone. Šitoj vietoj italai 

^kubiai surinko savo 'lcariumenę] 

ir pradėjo kontr-ataką, bet jie 
buvo tuojaus sustabdyti. Italai 
tapo išvyti taipgi iš Col Santo. 

"Nuo pradžios šio užpuolimo 
męs užgriebėm 257 italu oficierų 
ir daugiaus 12.900 kareivių, 68 
kulkasvaidžius ir 107 kanuoles.' 

Vyriaus'u vadu austro-vengriš- 
kų armijų ant italų fronto yra 
Karolis-Pranas, Austrijos sosto 

įpėdinis. 

ITALAI NESIBIJO. 
Rymas, gegužio 22 d. Nors 

austrų armijos užpuolimas vis 
eina didyn ir austrų kariumenė 
pirmu sykiu pradėjo veržtis jau 
net per Italijos rubežių, vienok 
italai išreiškia pilniausj pasitikė- 
jimą savo jiegomis. Augšti ka- 
riški ir valdžios atstovai laikė 
ilgą mitingą, po kurio gen. Pao- 
lo Morrone, italų karės ministe- 
ris, apreiškė, kad delei austrų 
užpuolimo "italų augščiausioji 
kariška vyriausybė yra visiškai 
rami,"—vadinas, nėr ko austrų 
bijotis. 

Italų kariški planai, esą, dabar 

negali but apreikšti, tačiaus ga- 
lima užtikrinti, kad italai yra ge- 
rai prisirengę pasitikti austrų to- 

limesnius užpuolimus. 
Menama, kad sulaikymui au- 

strų užpuolimo ant italų fronto 
talkininkai pradės spausti au- 

strus ant kitų frontų—Balkanuo- 
se ir ypač ant rusiško fronto. 

Tuom tarpu kariški italų kri- 
tikai, neišskiriant generolo Mor- 
rone. pataria "ištiesti ir sustip- 
rinti" italų frontą; tą galima pa- 
daryti apleidimu priešakinių iš- 
stumtų pozicijų ir pasitraukimu 
atgal. 

Austrų generalis štabas, ma- 

tomai, mano įsiveržti Italijon iš- 

ilgai upės Adiga ir tokiu budu 
priversti italus pasitraukti iš Go- 
erz apskričio. 

ĮVAIRUS TELEGRAMAI. 

ŠVEDIJA BUS NEUTRALĖ. 
Stockholmas, gegužio 18 d. 

Švedija drūčiai laikysis neutra- 
liškumo. Kariškai švedų parti- 
jai vardu A k t i v i s t a i visai ne- 

pasisekė sukiršinti Švediją ir pri- 
vesti prie karės sn Rusija. 

Rusija, apsisaugojimui nuo vo- 

kiškojo laivyno, sumanė ir pra- 
dėjo fortifikuoti Aland salas, ku- 
rios randasi Haltiko jūrėse, tarp 
Švedijos ir Rusijos ir tiesiog 
prieš įėjimą j Finų įlanką. For- 
tifikavimas šių salų apgina kelią 
į Petrogradą, bet kariška Švedų 
partija, kuri nuo senų laikų turi 
akį ant Finlandijos, pasinaudojo 
tuom rusų žygiu ir pradėjo smar- 

kią agitaciją Švedijoj, nurodinė- 
dama, kad Rusija buk norinti už- 
pulti ant Švedijos, idant prasi- 
mušti per Skandinaviją linkui 
Atlantiko didjurio. 

Šita agitacija buvo taip išsi- 
platinusi, kad tulą laiką atgal 
išrodė, jog Švedija stos karėn 
prieš Rusiją, padarius pirm to 

sąjungą su Vokietija. 
Dabar Švedijos valdžia griež- 

tai pranešė, kad Švedija liks pil- 
nai neutrališka ir kad Rusijos 
nėr ko bijotis. Tas tapo oficia- 
liškai pranešta abiejuose Švedu 
Riksdago (taip vadinasi šve- 

dų parlamentas) per Švedijos 
užrubežio ministerį Wollenberg. 

Jam apie tai pranešus, lyderiai 
visų partijų—liberalų, socialistų 
ir konservatyvų—išreiškė pasiti- 
kėjimą valdžios politika. 

AIRIŲ REVOLIUCIO- 
NIERIŲ TRIKSAS. 

Londonas, gegužio 12 d. (Iš 
korespondencijos). Daugelis ai- 
rių revoliucijonierių, sakoma, pa- 
bėgo iš anglu valdžios rankų 
ačiu nepaprastai gudriai apgalvo- 
tai "štukai."' 

Kuomet airių buntas nepasisa- 
kė ir kariumenė pradėjo gaudy- 
ti Dubline revoliucionierius ir 

jų vadovus, Sinn Feinai (airių 
revoliucijonierių draugijos na- 

riai) štai ką darė; 

ė 
re 

R „..dcijonierius nusiduodavę 
negyvėliu, ji įdėdavo j karštą 
ir keletas jo draugų nu- 

lydėdavo "lavoną" j kapus. Čia 
atlaikydavo pamaldas, kunigą 
tuom tarpu atšaukdavo Į šoną 
ir užimdavo jj pasikalbėjimu. 
Likusieji prie duobės apstodavo 
karstą iš visti šonų, iškeldavo 
"lavoną," o tuščią karstą užkas- 
davo duobėj. 

I'aliuosuotas tokiu budu iš 
karšto tas neva "lavonas" nuei- 
davo į kapinių kampą, ir pabėg- 
davo. 

Tokiu budu, sakoma, dikčiai re- 

voliucijonierių pabėgo. Mat 
laike sumišimo valdžia nereika- 
lavo, kaip paprastai, kad apie 
kiekvieno lavono mirimą butų 
daktaro paliudyta. Revoliucijo- 
nieriaus draugai apšaukdavo jl 
mirusiu, jkišdavo į karstą ir neš- 
davo j kapines. 

SUGRIUVO NAMAI. 

Akron, Ohio. Sugriuvo Chris- 
tal restaurauo trioba, kuomet ten 
buvo apie 50 valgančiu. Mano, 
kad mažiausia 35 žmonės tapo 
užmušti. 

EXPLIOZIJA. 
Wilmington, Del. Išlėkė j pa- 

danges Du Pont parako dirbtu- 
vės. Užmušta prie to 16 žmo- 
nių ir išgriauta 12 triobų. 

DAUG SURUKOMA 
POPIEROSŲ. 

Iš statistikos už pirmus šių 
metu tris mėnesius sprendžiama, 
jog šiemet Suvienytose Valsti- 
jose bus surūkyta 21 milijardais 
popierosų, arba 3 milijardais daugiau 
negu pernai. Ant kiekvieno gy- 
ventojo, skaitant moteris ir vai- 
kus, išpuola po 210 popierosų. 

NELAIMĖS ANT 

GELEŽINKELIŲ. 
Raleigh, N. C. Iššoko iš bėgių 

specialis geležinkelio traukinys 
Scabord Linijos. Užmušta prie 
to du žmonės, o penki tapo sun- 

kiai apkulti. 

AŠTRUS PERDĖTINIAI. 
Paterson, N. J. Vedėjas čia- 

nykščios telefonų kompanijos 
nuo merginų telefonisčių parei- 
kalavo, kad jos darban ateitų il- 
guose sijonuose, nors sijonai, 
rodosi, nieko bendro su darbu 
neturi, o merginos telefonistės 
kompanijai privalo vien darbą 
duoti, o už nešiojimą ilgų, ar 

trumpų sijonų kompanija juk 
joms neužmoka. 

NEVALIA PIGIAI PARDA- 
VINĖTI. 

Washington, D. C. Senatorius 
.liorah įnešė senatan reikalavimą, 
kad krautuvėse butų uždrausta 
pardavinėti prekes pigiau negu 
jų kaina. Gal senatorius ltorah 
turi dirbtuvę ir pats- yra pre- 
kių gamintojas, todėl bijosi pi- 
giai parduodančių krautuvių 
konkurencijos. Bet tegul sena- 
torius pardavimų savininkams 
nurodo, kaip jie gali parduoti 
iš mados išėjusias prekes, jeigu 
tokių už pilną prekę nieks pirk- 
ti nenori? 

DVI PĖDOS SNIEGO. 
Deadwood, So. Dakota. 15 

gegužio šitose aplinkinėse gana 
smarkiai snigo. Tiek prisnigo, 
kad sniegas užklojo žemę ant 2 

pėdų giliai. 

NUSILENKIA PRIEŠ 
JAPONIJĄ. 

Washington, D. C. Senato 
emigracijos komitetas pabūgo 
Japonijos protesto ir iš emigra- 
cijos biliaus išbraukė reikalavi- 
mą. kad Amerikon nebūtų įlei- 
džiami azijatai. Naujame biliuje 
bus išleisti tautų pavadinimai, 
bet bus paminėta vien nuo ko- 

kios geografiškos platumos Azi- 
jos tautos negalės Amerikon at- 
kakti. 

DIDELI SUBMARINAI 
AMERIKAI. 

Quincy, Mass. Dirbtuvės Farc 
River Shipbiiilding Corporation 
padirbo Suvienytų Valstijų ka- 
riškam laivynui naują, didelį po- 
vandeninį laivą, kuris, be atnau- 
jinimo kuro ir kitokių daiktų, ga- lės nuplaukti 5700 mylių be su- 
stojimo. 

PAKELIA ANGLIŲ KAINAS. 
Philadelphia, Pa. Viena iš di- 

džiausių Amerikoj anglių kom- 
panijų-Reading Coal Co. pagau- 
sino, jog pakelia anglių kainas: 
geriausių iki $6.20 už toną, o pra- 
stų iki $2.90. Žinoma, anglių krautuvės ims dar brangiau. 

TRŪKSTA ODŲ. 
Philadelphia, Pa. Xe vien Eu- 

ropoj, bet ir Amerikoj trūksta 
odų apautuvams, o kainos odos 
vis didinasi. Kaip kokių odų 
kaina pakilo ant 70. už pėdą. 

KARIUMENĖS REOR- 
GANIZAVIMAS. 

Washington, D. C. Senatas 
priėmė kariumenės reorganizavi- 
mo bilių. Pritarta, kad taikos 
laike kariumenė turėtų 211,000 
kareivių, o karės lake 266.000. 
Valstijų gi milicija, arba tau- 

tiškoji gvardija, kuri bus atiduo- 
ta karės ministerio priežiūrai, 
susidės iš 457.000 kareivių. 

NUO PERKŪNO ŽUVO 6 
ŽMONĖS. 

Warren, Ohio. 17 gegužio tren- 
kė perkūnas į geležinkelio va- 

goną, kuriame gyveno darbinin- 
kai ir vagoną uždegė. Sude- 
gė prie to šeši darbininkai. 

PREZIDENTAS UŽTARIA 
UŽ AIRIŲ REVOLIUCI- 

ONIERIŲ. 
Was'nington, D. C. Už dalyva- 

vimą airių sukilimo surengime 
Anglijos teismas mirtim pa- 
smerkė airj Suvienytu Valstijų 
pilietj Jercmiah C. Lynch. Su- 
žinojęs apie tai Suvienytų Val- 
stijų prezidentas atsišaukė j Ang- 
lijos valdžią su prašymu paliuo- 
suoti Lynchą nuo mirties bau,» 
smės, jam bausmę sumažinti. 

NEDAUG REIKALAUJA 
Žinomas Amerikos didėsės ope- 

ros dirigentas, italas Toscanini 
tapo pakviestas vesti San Fran- 
cisco symphonijos orkestrą. Jis 
sutiko, bet pareikalavo už tai p»> 
$10,000 mėnesiui. 

VIESULĄ. 
Tenison, Texas. Ties Kein 

City, ()kla., pėtnyėios naktyj ki- 
lusi, viesulą daug blogo pridirbo. 
Miestjelyj išliko tik 3 namai. 
Užmušta žmonės, o sužeista 
38. 

INDIJGNAS PAJIEŠKO SAVO 
ŽEMĖS. 

Elkhart, Ind. i'er advokatą 
C. Marman vienas apšviestas in- 
dijonas atsišaukė teisman, rei- 
kalaudamas sugrąžinti jam mieste 
žemę, kuri jam priguli. Žemė 
ta dabar verta mažiausiai milijo» 
n \ doliarių. 

PERSERGĖJIMAS 
VOKIEČIAMS. 

Vokietijos užsienių ministe- 
ris paliepė Vokietijos ambasado- 
riui pranešti visiems konsuliams, 
kad jie persergėtų Amerikoj gy- 
venančius vokiečius laikytis 
Amerikos teisių, todėl jie turi 
liautis paprastų suokalbių, intri- 
gų, ypač gi gimdymo expliozijų 
amunicijos dirbtuvėse ir laivuo- 
se, amuniciją gabenančiuose. Ne- 
nori mat dar lai jau erzinti Ame- 
rikos gyventojų, bet vokiečiai, 
kaip intrigas varinėjo, taip va- 

rinės ir po persergėjimui. Apie 
tai gerai žino ir Vokietijos užsie- 
nių ministeris. 



PAILGINA PASPORTU 
LAIKĄ. 

1 Washington, D. C Dėl skun- 

dų pirkliu ant trumpesnio laiko 

išduodamų į užsienius pasportu, 
leistas Amerikos kon^uliams juos 
pailginti dar ant pusės metų. 
Paprastai pasportai j užsienius 
fcuva išduodami pusei metų, tai 
dabar su tuo pačiu pasportu 
amerikonai užsieniuose galės iš- 

t>uti čielus metus. 

POLITIKOS SAVAITĖ. 
Wilsonas taikintojas. Ana 

dien prezidentas \Vilsimas savo 

laikytoj prakalboje davė supra- 
sti, kad galima tikėtis, jog Ame- 

rika netrukus patarpininkaus ka- 

rės užbaigime. 
{ šitokį išsireiškimą talkininku 

diplomatai \Yashingtone žiuri 

neprielankiai. Jie mena, kad pre- 
zidentai \\ ilsonas, jeigu jis iš- 
tikro nori taikinti kariaujančias 
viešpatijas šiuo m laiku, tai jis 
nori pasitarnauti vokiečiams, ku- 
rie mato dabar, kad jie talkinin- 
ku sumušti negali ir todėl rūpi- 
nasi kuogreičiauišiai "susitaiky- 
ti," idant išnešus kailj kol jis dar 
čielas. .'Šie diplomatai užtikrina, 
kad jeigu Mr. Wilsonas mėgins 
oficiali-kai kreiptis šiame reika- 
le prie talkininkų, tai jis gaus 
visai neprielanku atsakymą, nes 

talkininkai yra pasiryžę kariauti 
patol, pakol neapkarpys nagų vo- 

kiškam vanagui—kol nesugriaus 
•prūsiško militarizmo. 

liet i \Vilsono pasiulijimus ga- 
lima žiūrėti ir iŠ kitos pusės. Xe- 
kurie politikai mano, kad prez. 
\\'ilsonas leidžia tokias kalbas 
prieš pat prezidentiškus rinkimus 
su politišku išrokavimu. # 

Demokratu partijos lyderiai 
pripažįsta, kad šiuosmet laike 
prezidentiškų rinkimų demokra- 
tų partija girsis labjausiai tuom, 
kad jos prezidentas išmintingai 
vedė Amerikos politiką ir nejvė- 
lė Amerikos j Europos karę. Jei- 
gu šią vasarą dar prasidėtų ta- 

ryh s aj>i»^ karės užbaigimą, tai 
Amerikos žmonės ištikro pripa- 
žintu. kad užrubežinė \Yil-ono 
politika buvo gera. Jeigu dar 
Mr. VVilsonui prisieitų tarpinin- 
kauti tar:> kariaujančiųjų, tai net 
ir republikonai pripažįsta, kad 
tuomet negalima butų sumušti 
M r. Wilsono, ir jis turėtų but 
išnaujo išrinktas S. V. preziden- 
tu : tauta nenorėtų prašalinti iŠ 

prezidentystės žmogų, kuris 
yra geriausiai susipažinęs su 

abclnu bėgiu dabartinės užrube- 
žinės politikos. 

Todėl talkininkų diplomatai 
\Vashingtone, kalbėdami apie 
minėtą \Vilsono prakalbą, sako, 
jog tai esąs blogas politiškas 
prezidento žingsnis kaslink Eu- 
ropinės karės, bet labai geras ir 
gudrus žygis kaslink naminės po- 
litikos. 

!S M LAUKO, 
Chicago4 111. Nutarė strei- 

kuoti skalbinių išvažiotojai. Jie 
reikalauja didesnių algų ir trum- 

pesnio darbo laiko. 

£ New York. Iširo tarybos 
telegrafistų su direktoriais Nevv 
York Central ir \Vest Shorc ge- 
ležinkelių. Direktoriai nenori pri- 
pažinti unijos, ko telegrafistai 
reikalauja drauge su algų pakė- 
limu. Gali todėl, kilti streikai 
5000 telegrafistų. 

Robey, Ind. Sustreikavo 400 
darbinnkų American Mai/.e Pro- 
duet Co. Jie reikalauja 5c. dau- 
giau už darbo valandą ir dvi- 
gubo užmokesnio už darbą virš 
paprasto laiko ir šventoms die- 
noms. Ten dirba daug lietuvių. 

r Scranton, Pa. Čianykščios ir 
aplinkinių šilkų dirbtuvės suma- 
žino darbo laiką nuo 54 ant 50 
valandų savaitėj be algų numa- 
žinimo. Dabar subatoms dirbs 
tik 5 vai. 

Oglesby, 111. Sustreikavo 
darbininkai Portland Cerncnt 
dirbtuvių. Jie reikalauja 8 vai. 
<larbo dienos ir sugrąžinimo pra- 
šalintų nuo darbo be pamato 90 
darbininkų. 

Chicago, 111. Sustreikavo ve- 

izėjai expreso kompanijų: Adams 
Express Co., American Express 
Co., Wells Fargo Co., Great 

Nortber E^f>rcss C o., Mercliants 
Kxpress Co., N'ational Express 
("o., \Vestern and Northern Ex- 
prcss Co. 

£ Chicago, 111. Kriaučių firma 
Danbe, Rosentlial and Co. pri- 
ėmė streikuojančiu darbininkų 1 reikalavimus. Todėl streikas tos 
firmos darbininkų pasibaigė. 

Sustreikavo 800 darbininkų ci- 
garų dirbtuvių Havana Ameri- 
can Co. pu. 1911 \Ycst 12 str. 
Policija daboja dirbtuves. 

New York. Geležies darbi- 
> ninktj streikas platinasi, Prie 
'streiko pristoja vis daugiau tos 
rūšies darbininkų. 

f Chicago, 111. Sustreikavo 500 
freitit iškrovė jų Wabash gelc- ' žinkelio. 

1 800 darbininkų Commomvealth 
| Edison Co. sustreikavo. Jie rei- 
kalauja ant trečdalio didesnių al- 

\gų- 

I Omaha, Nebr. Burlington I geležinkelio kompanija pakėlė 
'algas savo darbininkų ant 5%. 

Chicago, 111. Dvi didelės 
i kriaučių firmos, Rothschild ir 
The Hub užbaigė streiką, nes su- 

trumpino darbo laiką ir pakėlė 
1 algas. 

f[ Toledo, C. Sustreikavo 150 
darbininkų Lrbby Glass Co. 
Darbininkai mano reikalauti po 
$4.00 už dienos darbą. 

Cleveland, O. Sustreikavo 
200 giserių dirbtuvėse \Valvvorth 
Run Foundry. 

j. fl Laurel, Miss. Sustreikavo 
250 verpėjų ir audėjų Laurel 
Cotton Mills. Jie reikalauja 
sveikesniu darbo vietų. 

f New York. Pisibaigė strei- 
kas kūrėjų ir mašinistų ant vel- 
kančių garlaivių. Darbininkai 
gavo algų pakėlimą, liuosas nuo 
darbo dvi dieni mėnesyj ir sa- 

vaitę j metus liuosą nuo darbo. 

Chicago, 111. Sustreikavo 
400 darbininkų Wm. D. Gibson 
Co. dirbtuvėse, kadangi kompa- 
nija, nors buvo sutikusi, nenori 
pripažinti linijos. 

Trenton, N. J. Streikuoja 
čia elektriškų karų darbininkai. 

Brooklyn, N. Y. Pasibaigė 
streikas tepliorių. Nito dabar 
darbininkai gaus po $5.00 už 
dienos darbą. 

Chicago, 111., gcg. 19 d. Šim- 
tai straikuojančių Internati .nal 

I Harvester kompanijos darbinin- 
kų sugrįžo atgal prie savo darbo. 
Kompanijos viršininkai sako, kad 
jų seni darbininkai Mc Cormicke 
ir Deeringe jau beveik visi su- 

grįžo. 
Ii, Kuppcnlieimero ir komp. 

prie W. 22 ir Western avc., kaip 
kompanija sako, tooo stralkinirt- 
kų grįžo prie darbo. 

iŠ VSSUS. I 
[ Nors Vokietijos valdžia už- 

tikrina, kad nubaudė kapitoną 
Otto Stcinbrtick, vadovą povan- 
deninio laivo U—8, paskandinu- 
sio pasažierinį laivą "Sussex", 
bet ji "gavo paaukštinimą, taigi jį 
-apdovanojo, bet ne nubaudė. 

|Į Angliškas kariumenės ofi- 
cieras L. Uilson išrado naują, 
dabartinėj karėj turintį pritai- 
kymą akstinuotą dratą, kurio 
paprastoms žirklėms ; erkirpti 
negalima Anglijos valdžia už- 
steliavo dirbtuvėse visas tokias 
vielas, kokios tik bus padirbtos. 

|Į Esantis dabar Londone Ru- 
sijos dūmos atstovas, kadetu par- 
tijos vadovas profesorius Miliu- 
kov, korespondentui '"Intrenatio- 
nal News, apreiškė, 
jog po karei persikeis vidurinė 
tvarka Rusijoj, pasiliaus ir žydų 
persekiojimas, nes jų tiesos bus 
sulygintos su krikščionių tie- 
soms. 

| MexLkos banditai prie Ay- 
uzco užpuolė geležinkelio trau- 
kini, kuriuom važiavo apie iooo 

žmonių ir traukinį uždegė. Su- 
degė 150 keleivių. 

|| Ant mūšio lauko Prancūzijoj 
tapo užmuštas francuziškas ge- 
nerolas Marchand. Jis buvo pir- 
mas, kuris su kariuinenė perėjo 

f skersai visą Afrika. 

j Padarius susirišimą su Ru- 
sija, Japonija nori Amerikai už- 
daryti atviras iki šiol duris j 
Chinus, nori išvilkti tokią jau 
azijatišką doktriną, kaip Suvie- 
nytos Valstijos išvilko savo 

Monroe doktriną. Dėlto tai Su- 
vienytos Valstijos bijosi nu- 

klinipti Mexikoį, kad Japonija sa- 

vo tikslams iš to nesinaudotų. 

ĮĮ Airijos revoliucijos organi- 
zatoriaus Casemento ir jo pa- 
dėjėjo Danielo Bailey byla iš 
Dublino policijos teismo tapo 
perkelta į aukščiausią Anglijos 
teismą. 

Į| Suveinytų Valstijų kariškų 
laivų jūreiviai tapo išsodinti por- 
te San Domingo, republikoj to 

paties vardo. Rcpublikos prezi- 
dentas pasitraukė 11110 vietos. 

|[ Garsus Villa su gana dide- 
lėms pajiegoms atsirado aplinki- 
nėse Borjas, bet po kitu vardu. 
Dabar jis plėšia ir degina kai- 
mus, priėmęs vardą Augustin 
Garcia. Taip bent iš Mexiko da- 
bar praneša. 

| Vokietijoj šiemet vyno dir- 
va buvo labai gera 1915 111., vy- 
no Vokietijoj padirbta 737,905 
hektorius. 

Į| Airių revoliucionierių vie- 
nas vadovas, Jeremiah Lynch, 
už kurį užtarė prezidentas \Vil- 
son, gavo 10 metų kalėjimo. 

|Į Vokietija uždraudė svetur 
gabenti muzikališkus veikalus 
lygiai jau spaudintus, kaip ir ra- 

šytus. J»ijosi mat, kad muzikos 
alfabetą nepanaudotų slaptiems 
susirašinėjimams. 

|| Ant Havvaii salų pereitą sa- 
vaitę buvo smarkus vulkanų iš- 
siveržimai. 

I'-1 

|| Nuo karės pradžios laikraš- 
čiu skaitlius Vokietijoj sumažėjo 
ant 3.000. Pereituose metuose 
laikraščių skaitlius sumažėjo ant 
1,255. 

|| Washingtone gauta žinia, 
buk Prancūzija atšaukė savo pa- 
siuntinį iš Rutnanijos. Manė, kad 
iš to bus karė, bet Prancūzija pa- 
skyrė naują pasiuntinį. 

« || Išnyko nesutikimai talkinin- 
'kų su Švedija. Anglija su Šve- 
dija susitaikė ir nesutikimai su 

Rusija taipgi tapo prašalinti, o 

su Prancūzija Švedija nesutiki- 
mų neturėjo. 

|| retrograde pasimirė pagar- 
sėjęs teisių žinovas, buvęs Mask- 
vos universiteto profesorius 
Maksim Kovalevskij. Už lais- 
vas pažiūras nuo profesijos jis 
tapo atstatytas ir Paryžiuj ru- 
sams uždėjo laisvą rusišką teisių 
fakultetą. Iš užsienių jis sugrį- 
žo Rusijon 1905 metuose. 

|Į Tarp Rusijos ir Japonijos 
padaryta nauja sutartis, kuri ra- 

do tikrą susidraugavimą tų ne- 

senai besipešusių tautu, i) Ru- 
sija paveda Japonijai dalį ge- 
ležinkelio nuo Charbino j Chau- 
chung. 2) Kol traukiasi dabar- 
tinė karė Europos tautų, Japoni- 
ja apsiinia parūpinti Rusijai tiek 
amunicijos, kirk t'k jos dirbtu- 
vės parūpinti gali. 3) Rusija 
pažada daryti visokius paleng- 
vinimus japoniškiems kolionis- 
tams Siberijoj, ant salos Sa- 
chalino ir Mandžurijoj. 4) Ru- 
sija pasižada Vladivostoke turėti 
tik pirklybos portą. 5) Rusija 
ir Japonija pažada remti viena ki- 
tą Mandžurijoj ir Mongolijoj, o 

jeigu prireiktų, padėti ir su ka- 
riumene. 6) Jeigu Japonija pa- 
norėtų platinti sa\o įtekmę Chi- 
nuose, o kokia kita tauta tam 

priešintųsi, Rusija pasižada rem- 
ti Japoniją visomis savo pajiego- 
inis. 

]| Vokietijos valdžia pusei me- 

tų kalėjiman pasodino vyriau- 
siąjį Belgijos žydų rabiną A. 
Blochą už pamokslą ir maldą 
už Belgijos karaliiį ir jo šeimyną. 

Iš užrašų karės laukuose apie 
j;, Šiaulius. 

Balandžio 17' d. HJ15 m. sau- 

lei tekant išgirdome baisų kulka- 
svaidžių tarškimą. Šialių mie- 
stelio gyventojai išsigandę nebe- 
žinojo nei kur pasislėpti nuo bai- 
sios kulku audros. Jie pradėjo 
blaškytis j visas puses, kur tik 
jų akjs užmatė, palikdami sau 

brangų turtą, kurį sunkiai varg- 
dami per visą savo gyvenimą 
taupė. 

Musų kareiviai, nuo prūsokų 
bėgdami, pradėjo deginti viską, 
kas kareiviams tinka,—šieną ir 
k'tus daiktus. Nuo tos ugnies 
iškilo didelis gaisras, kuris degė 
keturias dienas. Po šitam gai- 
srui miestelio liko mažne vieni 
griuvėsiai. 

Gaisras prasidėjo apie i valan- 

dą dienos, o vokiečiai atėjo 2 

valandą po pietų. Musn vadina- 
mi priešai su likusiais gyvento- 
jais elgėsi gana mandagiai ir kiek 
galėdami padėjo gaisrą gesinti, 
bet užgesinti buvo sunku, nes 

jokios gesinamos mašinos nebu- 
vo. Šitas gaisras prarijo daug 
aukų, nes vokiečiams pradėjus 
šaudyti j miestą, gyventojai pa- 
sislėpė namų rusvse ir baisiam 
gaisrui i š-t i k 11 s daugumas pražu- 
vo po degančiais ir griūvančiais 
namais. 

Taipogi daugumas tų, ką bėgo 
iš miesto kartu su rusų karei- 
viais, liko užmušti ir sužeisti 
drauge su bėgančiais kareiviais. 

Rusų kareiviams miestą aplei- 
dus ir vokiečiams jj užėmus, pra- 
sidėjo gyvenimas su vokietukais. 
Xors buvo sakoma apie vokiečių 
kareivius, buk jia labai žiauriai1 
elgėsi su ramiaisiais gyventojais, 
o ypatingai su mergaitėmis, bet 
man nieko tam panašaus neteko 
matyti. 

Bal. 21 d. Pas mus buvo užė- 

ję vokiečių kareiviai, jieškodami 
valgių, bet pamatę, kad pas mus 

nieko nėra perdaug, išėjo be nie- 
ko atgal; su mumis pasielgė 
gana mandagiai. 

Bal. 22 d. Buvau išėjusi pa- 
žiūrėti mušu miestelio griuvėsių. 
Susitikau kelis pasilikusius žmo- 
nes, kurie vaikščiojo kampas nuo 

kampo. I kurį tik pažiūri, visi 
eina lig ne savo kojomis ir tary- 
tum, klausia savęs: "Kas toliau 
bus?" Bet galvos visu parru- 
pintos ir atsakymo jose nerauda. 

Bal. 23 d. Nors labai sunku 
ant vietos nusėdėti, girdint bai- 
sius šūvių trenksmus ir lauki 
tik kada kulka kliudis, bet šian- 
dien užsiėmiau darbu; kad nebū- 
tų taip ilgu, po pietų išėjau pasi- 
vaikščioti. Suėjau vieną pažįsta- 
mą ir šnekučiuodami apie sunkų 
padėjimą ėjome griuvėsiais už- 
verstomis gatvėmis. Vienoj gat- 
vėj ties krautuve žiūrime susto- 

jęs žmonių būrelis. Priėję ar- 

čiaus pamatėme, kad trukšmas 
pasidarė del vokiečių kareivio; 
jis išėjo iš krautuvės nešinas ke- 
letu buteliukų vyno, ar degtinės, 
matyt krautuvininkei neužmokė- 
jęs už juos. 

Toji išbėgo paskui jį ir tokį 
trukšmą sukėlė, kad net visi su- 

bėgo žiūrėti, kas atsitiko. Bet 
kareivis išsigandęs užmokėjo kiek 
jai priklausė ir tuomi tas pasi-. 
baigė. 

Palydėjusi savo pažįstamą p. 
Yas., grįžau namon. Nors gėda 
prisipažinti, bet jaučiu baimę— 
bijau, pati nežinau ko. 

Bal. 26 d. Jau dvi dieni pra- 
ėjo, kai]) aš nei j rankas plunk- 
snos nepaėmiau. Jokiu budu ne- 

galėjau. Traukėsi baisus mušis 
ir aš buvau dideliame sujudime. 
Žmonės lakstė kaip pamišę, ne- 

žinodami nei kur pasislėpti nuo 

šitos baisios regyklos. Ypatin- 
gai labai buvau sujudusi apie 10 

valandą vakaro. Tarytum, jokios 
vilties nebuvo gyva išlikti. Ru- 
su kariuomenė užsispyrė vokie- 
čius išvaryti iš Šiaulių miesto ir 
apie 11 valandą nakties vokiečių 
kareiviai pradėjo iš jo trauktis. 
.Besitraukdami iš visų kampelių 
viską gražiai kaip šluote iššlavė, 
kad rusams nieko neliktų. Vežė 
per visą naktį ir išvežė paskutini 
duonos kąsnelį. Tą viską jie 
atliko greitai ir pastebėtinai tvar- 

kiai. be jokio trukšmo. Apie 10 

valandą vakaro privažiavo pil- 
nas Šiaulių miestelis vokiečių au- 

tomobilių. o apie 12 valandą nak- 
ties jau grįžo pilni kai erkės kru- 
vino vargdieniu truso prigėrę. 

Tą pačią naktį labai daug buvo 

gaisrų Šiaulių apielinkėse; degė 
aplinkiniai ni'esteliai ir kaimai 
daugiau negu kitomis dienomis. 
Pirmą valandą nakties vokiečių 
kareiviai ištraukė ant Tauragės, 
ir kuomet dar rusų kareivių šū- 
viai krito j miestelį, jau jame nei 
vieno vokiečio nebuvo likusio. 
Apie 2 valandą buvo girdėtis 
kaip šaudė iš šaudyklių. Visi 
buvo dideliame sujudime: žmo- 
nes, gyvuliai ir paukščiai. Visi, 

įkas gyvas nuo mirties slėpės. 
Net, rodos, ir pati gamta už- 

mirė; dangus surimtėjo, žvaigž- 
dės mirguliuoja ramiai,, lvg ašaras 
bedamos. Tarytum, ir jos atjau- 
čia žmonių ir kitų nekaltų su- 

tvėrimų nelaimę. Mirksi žvaigž- 
dutės, lig jautri mergelė grau- 
džiai verkdama, o ten baisus 
griovimas; sakytum, kad patsai 
perkūnas iš proto išėjo. 

Pakilo toks baisus vėjas, kad 
rodos jis ims ir sulaikis tą žmo- 

nių audrą ir užgesins tą ugnį. 
kurią sukurė karė—ta baisi pra- 
keiktoji karė!.. Kiek žmonių ji 
pražudė; kiek jų padarė nelai- 
mingais elgetomis be duonos ką- 
snio; kiek širdžių užnuodijo!.. 
Tr kas bus toliaus? Kuo tas pa- 
sibaigs? Kas atlygins žmonėms 
už jų išlietą kraują? Kas pa- 
gelbės likusiems? Kas sugrąžins 
tėvams atimtus sunus? 

Niekas! Žmonės yra dar tik 
įrankiais ir jie nesugeba reika- 
lauti atsakomybės iš tų. kurie 
taip baisiai su jais pasielgia. Po- 
nams gi pasinorėjo pamatyti, 
kaip žmbnės vienas kitą sker- 
džia. Kaip anam Romos Ne- 
ronui malonu buvo matyti Ro- 
mą degant, taip jiems dabar ma- 

lonu ( ?) matyti kruvinos, baisios ka- 
rės regyklą. O varguoliai lieja 
savo kraują ir kloja savo gyvas- 
tis, nežinodami nei kam, nei už- 

ką. Ir šitas karės vaizdas yra 
toks kruvinas, kad net tie, kurie 
jį pagimdė ir palaiko, skaito 
perdaug baiskt, kad į jį žiurėjus 
blaiviomis akimis ir užsidengi- 
rnui nuo jo užsipila sau akis 

į degtinė. 
Bal. 27. Šiauliuose jokios ka- 

riuomenės nėra, bet šūviai lekia 
miestan iš abiejų pusių—nuo vo- 

kiečių ir nuo rusų. Miesto gv- 
ventojai nežino kur pasidėti. 
Apie 9 valandą vakaro taip bai- 
siai pradėjo j miestelį šaudyti, 
kad maniau, jog nieko daugiaus 
nebeliks, kaip viena juoda žemė. 
Bet pasitaikė laimingai, kad li- 
kusieji nameliai liko nekliudyti. 
Tik rinkoje, apie rusų ir katali- 
kų bažnyčias nukrito daug bom- 
bų. Daugiausiai tai buvo rusų 
bombos, nes rusų buvo manyta, 
kad bokšte tupi koks vokietukas 
ir pasakoja saviškiams, kaip ge- 
riaus į rusų pozicijas pataikius. 
Taigi rusai taikė daugiausiai j 
bažnyčią, bet ji liko čiela, tik 
jos stogas truputį apdraskyta. 
Bet aplinkui bažnyčią pridirbo 
daugybę duobių, kurių kiekviena 
apie masto gilumo ir apie 3 mas- 

tų skersumos. 
Bal. 28 d. Šios dienos rytas 

gana gražus; saulutė meiliai pra- 
sišypsoj, lig kad norėdama nu- 

liuduaią žmoniją nuraminti. 
Kaip motina išt'esia savo ran- 

kas, norėdama javo vaikelius ap- 
kabinti ir juo? prie savo krutinės 
priglausti. taip ji išskleidė savo 

linksmus spindulius j žmones. 
O žmonės vis kaž-ko laukia, 1 i- 
josi; bet ko, patjs nežino. 

Kaip jau minėjau, vokiečiai 
Šiaulius paėmė bal. 17 d. 1915 m. 

Ant rytojaus, bal. 18 d. buvo ra- 

mu; vadinas, nesišaudė; vietoje 
šūvių lakstymo, siautė 
gaisras ir mūsų kultūringieji 
žmonės, pasinaudodami šita pro- 
ga, pradėjo vienas nuo kito vog- 
ti. Kilo suirutė ir nebuvo kam 
tvarkos žiūrėti. Vokiečiai, ma- 

tydami šitą, sutaisė miliciją iš tų 
pačių įmonių ir pavedė jai tvar- 

kos žiūrėti. Šita milicija pri- 
žiūrėjo, kad nevogtų; kad 
gatvės butų nuvalytos; 
kad sudegusių < gyvulių 
lavonai butų po žeme pakasti. 
Milicija varė prie darbo asus ly- 
giai ir žiurėjo, kad darbas butų 
padarytas. Už tą darbą, žinoma, 
niekas nemokėjo; vargdieniai 
žmonelės, kuriuos milicija su- 

čiupo ir prie darbo pristatė, dir- 
bo nieko nesakydami, bet išdy- 
kėliai. vagišiukai labai duko ant 

tų, kurie vertė juos dirbti. Jie| 

—Eerryni^n in VVashington Star. 

PERANKSTI. 
Vaikas (Filipinų Salos) norėtų gaut nuo Dėdės Samo konfi- 

tūrų (neprigulmybę), bet Dėdė Sarnas (Amerika), sako, kad dar 
peranksti—vaikas sau galėtų pilvuką sugadyti. 

nuolat zurzėjo ant milicijos, grū- 
modami jai: "Xa palaukite! Su- 
grįš kazokai, tąsyk mes variuo- 
sime jus kaip šunis; tąsyk jus tu- 

rėsite musų klausyti!" 
Žinoma,, tai buvo tik atkaklu- 

mas. Milicija turėjo tvarkos ž;u- 
rėti ir ji jos žiurėjo. Tuojaus 
j antrą dieną po išrinkimui mili- 
cijos vagystės apsistojo ir tvarka 
pasidarė. 

Vokiečiams įėjus j miestą, na- 

mai, krautuvės ir visokios par- 
davinėjamos budelės buvo užda- 
rinėta. Tas vokiečiams labai ne- 

patiko ir jie pradėjo uždarytas 
duris atidarinėti patįs, jei kur 
šeimininko nebuvo; kur šeiminin- 
kas buvo, ten jie liepdavo jam 
atidaryti namu. ar krautuvės du- 
ris ir parodyti, kas viduje yra. 

Nuo pasiturinčiu gyventojų vo- 

kiečiai valgomųjų daiktų ėmė 

viską, pradėjus nuo duonos bai- 
giant gyvuliais; bet paskutinį pa- 
likdavo savininkui. Kur šeimi- 
ninko nebuvo, ten vokiečiams šį- 
tą paėmus, likusius daiktus kai- 
mynai išnešiodavo. 

Bal. 28 d. Gražus rytas; sau- 

lytė šviečia; viskas ramu. Bet 
žmonės visą naktį negalėjo akių 
sudėti; jie nerimauja ir kažko 
laukia; jie laukia, nežino kam 
jie teks: vokiečiams, ar rusams, 
bet j u veiduose nematyti, kad jie 
lauktu kurio daugiaus. 

Rytmetyje apie 6 valandą ci- 
nu i miesteli ir žiuriu, kad gat- 
"ės pilnos rusu kazoku; jie lak- 
sto raiti ir kas tik jiems papuo- 
la, tą šveičia su nagaika, nežiū- 
rėdami ar jis kaltas, ar ne. Ne- 
laimingiems žydeliams kliuvo 
daugiausiai nuo tų žvėrių. Jie 
mušė juos. kapojo ir korė. Mat 
tie vaikinai-, kurie žadėjo milici- 
jininkus įskųsti rusams, savo pa- 
sižadėjimą išpildė ir dabar kazo- 
kai kuri tik sučupo, tuojaus vedė 
už miestelio ir ten pakorė, ar su- 

šaudė be jokio žiūrėjimo. Ka- 
dangi milicijoje del lietuvių in- 

teligentu trukumo daugiausiai 
buvo žydeliai, tai jiems dabar 
ir kliuvo daugiausiai. Ant galo 
tapo prisakyta, kad per 24 valan- 
das nei vieno žydo mieste nelik- 
tų. 

Sunku ir aprašyti, kas nelai- 
mingiem* beturčiams teko pama- 
tyti. —Šitas sunkenybes turėjo 
panešti tik beturčiai, nes turtin- 
gųjų jau nebuvo. Jie trauk/- 
šniuru kaip žąsįs viens paskui 
kitą su ryšeliu vienoj rankoj, o 

su vaiku kitoj, nežinodami patįs 
kur. 

Kiti likosi ant vietos, sakyda- 
mi : "Geriaus čia ant vietos nu- 

mirsime, o neisime, kad dar kitur 
mus galabintų." 

(Iš p. A. M. Martaus rengiamos 
knygelės apie karę Lietuvoj). 

ŽMONIŲ PADĖJIMAS VAR- 

ŠAVOJE. 
Chicagos laikraščio "Daily 

Xe\vs" specialis korespondentas 
Antoni Czarnecki minėtame laik- 
raštyj už geg. 12 d., rašydamas 
iš Varšavos kovo 21 d., aprašo 
Varšavos žmonių padėjimą. Žmo- 
nių padėjimas ton, anot jo, yra 
baisus; trukumas spaudžia visus, 
bet labiausiai mažus vaikus. 

Girdi, maži vaikai, kurių Var- 
sa voje yra daug, kenčia daugiau- 
siai, nes nėra pieno ir daugelis 
vaiku miršta. Neretai tie, pa.> 
kuriuos gyvastis dar užsilikus, 
nepaeina, ar ranku nepakelia. 
Gydytojai, kunigai ir valdžios 
viršininkai jam pasakojo, kad del 

i pieno ir kitų tinkamų maistų tru- 

kumo, kūdikiai išmirsią tūkstan- 
čiais, o tie. kurie liks, su mažo- 
mis išimtimis, busią sunkybę ir bc 
sveikatos. 

Apie tuos vaikus, kurie jam te- 
ko matyti, jis rašo taip: 

Kaikurie veidai tų jaunų vai- 
:kų, kurie man teko matyti moti- 
nų rankose, buvo pajuodę, arba 
išgeltę, jų akis įdubę, burnos su- 

trukę. dantų smegen]s pamėlę, 
dantis kliba, veidai sunykę. Tas 
sakė man, kad jie škorbutu ser- 

ga. Gydymui šitos ligos reikia 
ikvaliai pieno ir kitų gerų ir svei- 
kų maistų. Mažų vaikų škorbu- 
tu sergančių Yaršavoj yra tūk- 
stančiai. ?korbutu serga taipgi 
vyrai ir moterjs. Mačiau vaikus 
nuo 3 iki 5 metų amžiaus, kurie 
nei pavaikščioja, nei gali ką ran- 
kose išlaikyti. Tie serga sumink- 

štėjimu kaulų." 
Apie 100 vietų Varšavoje j- 

steigta maitinimo stotis ir virtu- 
vės žmonėms apskritai. Bc tu 

yra lenkų moterų virtuvių įtai- 
sytu vien vaikams. Darbinin- 
kams yra (langiaus kaip dešimtis 
specialių pavalgymo vietų. Apart 
tų yra dar gatvėse kilnojamu vir- 
tiniu. Profesionalams ir vcrtci- 
viams, kurie yra be pinigų ir iš-4 
alkę, yra tam tikros virtuvės, 
o apart tų dar apie trisdešimts 
vietų, kur galima arbatos gauti. 

Šitos įvairios pašelpinės stotis, 
kurios bando palaikyti dideles al- 
kanu žmonių kariaunas prie gy- 
vybės, yra užžiurimos Varšavos 
žymesniųjų žmonių vyrų ir mo- 

terų. Katalikų kunigai, žydų ra- 

binai, didieji fabrikantai, kurių 
dirbtuvės uždarytos, lenkų kuni- 
gaikše ai, darbininkų organizaci- 
jų vadovai, mokyklų mokytojai 
ir visokie kiti, patįs patarnauja ir 
užlaiko virtuves ir pavalgymo 
vietas. Visur šitose vietose, ži- 
noma, gauna valgio tik tiek, kad 

gyvastį kūne palaikius. 
Bet dviejuose svarbiausiuose 

viešbučiuose—Bristol ir Europej- 
ski—ir kaikuriose didėsėse valgy- 
klose svečiams už gerus pinigus 
jokių valgių netrūksta. Tuose 
viešbučiuose ir didesnėse valgy- 
klose paprastai užeina kuriaunos 
oficierai ir todėl Jie pasirūpina 
kad jiems nieko netruktų. 

NORVEGIJOJE LAUKIA- 

MA DARBININKŲ NERA- 

RAMUMO. 

Christiania, Norvegija, gcg. 19 
d. Valdžia svarsto hilių prisi- 
versi in ii) trečiųjų teismo panau- 

dojimo išvengimui uždarymo, 
kurį darbdaviu susidraugavimas 
žada panaudoti birželio 3 d. prieš 
visus unijos darbininkus. Yra 

laukiama, kad jei šitas uždary- 
mas jvyks. tai kils tpkia nami- 
nė kova. kuri gali buti pavojinga 
visai šaliai. 
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IŠ VVATERBURY, CONN. 
Čiela istorija Šliupas su Bago- 

čium ir Bulota su Šimkum. \Va- 

tcrburys pastaruoju laiku perlei- 
do visą eilę visokiu parengimų. 
S ta i 16 dieną balandžio, per pa- 
sidarbavimą pažangesnių dr-jų 
buvo surengtas Mass-mitingas 
pavergtų tautų, bet, isėmus kele- 

tą lenkų, veik vieni lietuviai da- 

lyvavo. Mitingą vedė miesto 

majoras, dalyvavo ir keletas įžy- 
mesnių amerikonų. Lietuviški 

kalbėtojai buvo Dr-Šliupas,—na, 
ir Hagočius. 

-Mat j komitetą buvo patekę ke- 

letas "susipratėlių," kurie, kaip 
žydas be cib':i:o, ncaj -ieina be 

Uagoėi'iiis. 
Komiteto narys, p. Matas, pa- 

rakė J)r. Šliupui laišką, kviesda- 
mas ji kalbėti drauge su Bago- 
čium. bet l^r. Šliupas nepatikėjo 
jo kvietimui, ir užklausė laišku 

p. Žemantauską, kas tą mitingą! 
rengia, kad Bagočių stato už re-į 
pre/.entnntą Lietuvos. I'. Zeman- 

tauskas atrašė, kad p. Matas yra 

prakalbų komisijoj—ir esą gali- 
ma juomi pasitikėti; bet Dr. 

Šliupas atrašo,—nors jus rašėte, 
kad aš pasitikinčia p. Matu, bet 

aš nepasitikiu tais paukščiais 
socialistais: aš juos perdaug pa- 
žįstu; ineldžiainieje atrašykite, 
ištikrųjįj. kas tą mitingą rengia, 
kas pagimins rezoliucijas? At- 
rašykite, ar jus, p. Žemantauske 
ar p. Po vilai ka. 

Kada jam pranešė, kad ištikrų- 
j 11 yra kviečiamas Bagočius, ji- 
sai griežtai atsisakė kalbėti drau-l 

T -• 

ge su Bagocium, kaipo su ne-! 

prietelium lietuvišku organizaci-F 
jų, bet jis. Šliupas, esąs priža-l 
dėjęs kalbėti Union City i-, d.' 
balandžio, todėl pas mus busiąs 
"tik liudininku." Atsilankius l)r.j 
ŠliiiĮ ui j \V aterl ury, visas bu- 
ris jprašė Dr. Šliupą, kuris ga-į 
lutinai sutiko kalbėti. Buvo 
renkamos aukos, buvo pagarsiu-j 
ta, kad aukų surinkta $253.001 
kurias paėmė p. Laskevicius. 
Bet kolei jis jas parvežė namo; 
aukos susimažino tik iki $235.00 
— buk buvę negerai suskaitytos... 
Gegužio 7 ir 8 d. kalbėjo pp. Bu- 
lotai, ir p. Žemaitė. Per dbu va- 

karu, p. Bulota, po trumpam pa- 
pasakojimui apie dabartinę karę, 
ėmėsi niekini, kiek tik mokėda- 
mas, p. Yčą, kun. Olšauską, kun. 
Laukaitį, i'. Janulaitį ir p. Ši- 
lingą, išvadindamas juos parsi- 
davėliais; išniekino jų visas įstai- 
gas, kaip tai: sanatoriją, moky- 
klas,—kad ta' vis esančios karės 
nukentėjusių pinigais užlaikomos, 
ir jokios vertės neturinčios, nes 

tik poteriais užsiimančios, kad 
jos esą tik iškel'a to nevidono 
Yčo vardą, ir t. t. Apie tai p. 
Bulota kalbėjo (langiaus valan- 
dos. Po to pastatė kalbėti * 

p. 
Žemaitę, kuri piešė vargus žmo- 

nių, o pats p. Bulota pasileido 
aukų rinkti. Bet žmonės, gir- 
dėdami kitus niekinant, ir pa- 
čiam pinigų nelabai gausiai duo- 
da, o "susipratėliai", kaip žinote, 
neperduosniausi. Taigi per du 
vakaru, nors rinko atskirai nu- 

kentėjusiems ir "Žiburėliui,-' bet 
nesurinko nei poros šimtų. Ge- 
gužio 9 d. buvo konferencija 
draugysčių, kurios užsiima vi- 
sais parengimais nukentėjusių 
naudai. Susirinko "susipratėlių" 1 

apie 12 ypatų, kurie buvo iškal-j 
110 suagituoti dcl "i.šprausimo" 
l'ovilaikos—kodėl jis Bagočiaus 
"negerbė." Atsivedė jie ir pp.1 
Bul tus ir p. Žemaitę, (matote, 
sakiau "apie 12 susiprafėlių" nes 

musų "susiprattlių" 34 kuopa tu- 
ri vieną dvasią, bet du kimus: 34: 
kuopa susipratėlių, ir 34 kuopa 
choro). Kiekviena I)r-ja, ar kuo-1 
pa siunčia po 3 pasiuntinius į 
konferenciją, čia tie patjs žmonės1 
du syk tiek delegatų gali pasiųsti j 
nes mat imk "nuo dviejų" drau-Į 
gij". 

Vos prasidėjo susirinkimas, jau 
buvo pastebėta nepaprasta at- 
mosfera. Vos priėjo prie rapor- 
to, tuojaus p. Laskevičius, kaipo 
vienas iš komisijos rengimo Dr. 
Šliupui prakalbų, užsipuolė kuo- 
bjauriausia, kad Povilaika, girdi, 
norėjęs jiems suardyti visą dar- 
bą už tai kad "gerb'amas Bago- 
čius" (patemykit—"gerbiamas") 
kalbėsiąs,—buk rašinėjęs Dr. 
šliupui laiškus, ka^l tas neva- 

žiuotų ir t. t. 

Bet jo pataikyta ant akmens: 
atsistoja Povilaika.. ir nušviečia 

visą dalyką; perskaito Dr. b».. • 

p«> laišką ir reikalauja ištyrimo 
nepamatuoto užsipuolimo; tei- 
singumui stato Šimtinę, bet rei- 
kalauja to paties nuo Laske/i- 
iiaus, ir daro tokj pasiulijimą; kas 
pasirodys kaltininku, tai jo šim- 
tinė Ints atiduota karėje nuken- 
tėjusių naudai. Laskevičius su- 

sigėdinęs tyli, j i. Bulota paduoda į 
sumanymą trečiųjų teismo, ant, 
kurio sutinkama. 1'. IUdota pra- 
šo, kad paskirtų kick-daugiaus 
aukų "Žiburėliui;" paduota su- 

manymas, kad visus surinktus 
per p. Bulotą, pinigus nusiųsti 
"Žiburėliui". Bulota padėkavoja. 
»' iegužio 14 d. buvo duotas kon- 
certas p. Brazausko, smuikininko, 
bet sužinojus, kad p. Šimkus tą 
dieną kalbės Xew llaven po pie- 
tų, mūsų sandariečiai sumanė pa- 
smaudoti ta proga; kad ncužken- 
kiis p. Bnzauskui, kuris yra san- 

dariečiu, sumanė p. Šimkų pri- 
clėti prie koncerto su prakalba. 

Bet kad laike savo prakalbos 
•p. Bulota per abu vakarus išva- 
dino p. Šimkų viešų melagium ir 
prašė savo rūšies žmonių, kad 
kaip kalbės p. Šimkus, duotų jam 
užklausimus, tai mūsų "susipra- 
tėliai," ir susispietė. P. Šimkus 
pradėjo savo prakalbą, kuri, kaip 
sakė, yra jau m-ta; per no 

prakalbų, sakė jis, nieko neužga- 
vau, bet kadangi p. Bulota, bū- 
damas VVaterbury, išvadino ma- 

ne malagium, išniekino draugiją, 
kuri šelpia, kaip pats Bulota sakė, 
85,000 pal ėgėlių, tai, sako, turiu 
ir aš jums biski apie p. Bulotą 
papasakoti. Ką p. Bulota atsto- 

vauja. ar yra smerktinas dalykas 
sanatorija, kuri gelbsti nuo mir- 
ties mirstančius? Kur dėti išva- 
rytus vaikelius—gal siųsti ganyti? 
Bet nėra ko ganyti. Todėl buvo 
neatbūtinas reikalas steigti mo- 

kyklas ir t. t. Vos iki pusei pra- 
kalbos p. Šimkui priėjus, "susi- 
pratėliams" pasidarė per karšta, 
kad jau jie yra pripratę kelti er- 

myderius, tai ir daljar tuojaus 
pašoko kriaučius Pruselaitis. Tas 
buvo t'k signalas; kad pasipils 
bliovimas iš visu kampų!.. Žmo- 
nės pradėjo skirstytis; p. Šimkus 
prašo nusiraminti ir prižada atsa- 

kyti kiekvienam pabaigoje, o da- 
bar, sako, parinksiąs aukų nuken- 
tėjusiems. Xors socialistai buvo 
padarę ermyderj, ir dauguma 
žmonių išvaikščiojo, bet visgi 
aukų surinko $41.10 kurios per- 
duotos Lietuvos Gelbėjimo Fon- 
dui. Pabaigoje p. Šimkus bandė 
atsakyti j "susipratėlių" klausi- 
mus, bet kur tu su jais susišne- 
kėsi ! Atsistos vienas, tai ir dro- 
žia prakalbą; tuojaus kita«—žiū- 
rėk, tai koki 5 antsyk drožia. 

P-as Šimkus tik žiuri,—paga- 
lios šaltai sako: "Aš maniau, kad 
aš turiu reikalą su žmonėmis, bet 
matau, kad jus esate piemens 
(taip ir pasakė "piemens,"), to- 
'el nėra reikalo su jums ginčytis." 
O tie oželiai apipuolė p. Šimkų 
iš visų pusių: Aha, šaukia jie, 
tu fraką turi (mat Pruselaitis 
nors kriaučius, bet frako pasiūt 
nemoka); o tu toks, tu šioks... 
Matas net pajuodęs rėkavo, net 

ant pagrindu pasilipęs... 
Tai matote tokios istorijos pas 

mus YVaterburyj. Tokių betsar- 
kitt męs jau senai neesame matę, 
o be abejonės geltonoje spaudoje 
bus viskas kojoms viršum pasta- 
tyta. Tai tegul žmonės bent ži- 
no, kaip ištikrųjų buvo. 

Visur Dalyvavęs. 

IŠ ROCKFORD, ILL. 
Martaus prakalbos. Pereitą 

nedėldienį vietinė Am. Lietuvių 
Tautinės Sandaros kuopa surengė i 

prakalbas. Kalbėjo pp. MartusJ 
Chmieliauskas ir Darni Jonaitienė— 
visi atvykusieji iš Chicagos. 

Žmonių prisirinko taip daug, kaip 
niekados nėra dar buvę. P. Mar- 
tus kalbėjo apie karę, (kibai gra- 
žiai) p. Chmieliauskas išaiškino 
tautininku partijos tikslus, p. Da- 
nį i jonaitienė pakalbino moteris prie 
veikimo: ''Vyrai—sakė ji—pešasi, 
tai nię- moterįs parodykim jiems, 
kaip reik vienybėje veikti." 

Visos prakalbos publikai labai 
patiko. Aukų nukentėjusiems nuo 

karės surinkta $88.10. 
Girdėjęs. 

IŠ HARRISON, N. J. 
Birutes Choro koncertas. Geg. 

13 d. vietos bažnytinis P>irutės 
Ch< ras parengė ko..certą. Jame 
dalyvavo taipgi kitų miestų cho- 
rai—Xe\varko, Patersono—ir p. 
Šimkus. Koncerto tikslu buvo 
iparodyti, kad Birutės Choras dar- 

buojasi. Pelnas nuo koncerto, 
sužinojau iš Viską Žinančio; 

korespondencijos "V. L." 17 num.jj 
buvo paskirtas J>. Šimkui. 

Kas atsieina paties koncerto., 
Lai visi dainininkai savas dalis 
atliko puikiai. Svečiai taipgi bu- 
vo visi užganėdinti koncertu. 
Chorų vardu ir dainų vardų 11c- ( 
minėsiu, nes tas užimtų peniau.* 
vietos. Paminėsiu tik apie mūsų1 
publiką, kad ji nemoka manda- 
giai užsilaikyti. Chorams pradė- 
jus dainuoti, publika savo tarpe 
pradėjo kalbėti, tartum ji visai 
ne koncerto klausyti atėjo. An- j tras dalykas papeikimo vertas 
tai rengėjų negalėjimas apsieiti 
be alaus. Alus vakaruose daug 
trukdo prakilnesnius pasilinksmi- 
nimus ir dažnai vakaras negra- 
žiai užsibaigia. J r šitas vakaras 
užsibaigė muštynėmis, svečiams 
iki noro prisigėriu,. Butų labai 
gerai, kad pas mus alus išeitų vi- 
sai iš mados. 

P-nas Šimkus turėjo trumpą 
prakalbą, kurioje jis paminėjo 
apie Uctuvos baisų padėjimą ir 
vargą ir ragino klausytojus lai- 
kytis vienybės ir lavintis. Gaila 
tik, kad apie sušelpimą nukentė- 

jusių nuo karės lietuvių visai ne- 

buvo minėta. 
Pelno nuo vakaro galėjo buti, 

nes svečių buvo gana daug ir alų 
gerai traukė. 

Pilypas iš Kanapių. 

IŠ WESTFIELD MASS. 
Vietinis gyvenimas. Šio mies- 

telio lietuviai medžiaginiu žvilg- 
sniu stovi gerai, bet dvasiniu ir, 
gal, protiniu jie gana žemai stovi. 
Didžiuma yra geri žmonės ir pro- 
tingi, jie atskiria gerą nuo blogo. 
Bet yra tokių, kurie Šliupo ir ci- 
ciliku ligomis serga. (Mums ne- 

labai aišku, ką tamista vadini 
Šliupo ir c i c i 1 i k it ligomis. Jei 
cicilikais vadini tuos žmones, ku- 
rie tik trukšmą moka kelti, bet 
patjs nieko nesupranta ir nieko 
gero nenori daryti, tai tą galėtu- 
me pripažinti liga. Bet dras Šliu- 
pas nieko tam panašiaus nedaro; 
jis ne trukšmą kelia, bet savo idė- 
jas platina; kad su tomis idėjo- 
mis ne visi gali susitaikyti, tai 
jau kitas dalykas.—Red.) 

Yra čia "Lietuvos Vyčių" 30 
kuopa. Kuopa gerai gyvuoja, tik 
kuopos nariai kreiva akia žiuri 
j savo raštininką, sakydami, kad 
jis yra laisvamanis ir bedievis. 
Kiek aš žinau, jis yi;. geras ka- 
talikas ir atsižymėjęs visuomenės 
veikėjas ir todėl jam šitie priekai- 
tai yra daromi neteisingai. (Lai- 
svamanis taipgi gali buti geru 
visuomenės veikėju.—Red.). 

Pinavijas. 

IŠ MERILL, WIS. 
Vėtra. Geg. 8 d. siautė čia la- 

bai didelis vėjas; sugriovė kelety 
tvartų ir daug blėdies pridirbo. 
Ūkininkai, kurie čia gyvena, sa- 

ko, kad kaip čia sena1 gyvena, jie 
dar nematė tokio smarkaus vėjo. 
Vėtra traukėsi keturias valandas, 
paskui palijo ir dabar vėl gražu. 
Lietus šiemet dažnai buva ir ja- 
vai gražiai auga; laukiama gero 
užderėjimo. 

J. Dubra. 

IŠ SO. OMAHA, NEB. 
Teatras. Nedėlioję geg. 7 d. 

TMD. 17 kuopos Teatrališkas 
Ratelis statė scenoje du veikalu: 
"Užkerėtas Jackus" ir "Mulkinę 
ir Mulkintojai." 

P-nui V. Sabaliauskui atida- 
rius vakarą, pirmiausiai buvo pa- 
statyta "Užkerėtas Jackus.' 
Tarp šito veikalo ir antrojo, sce- 

nciijas bepertaisant, p-ni A. Saba- 
liauskienė labai puikiai padeklia- 
mavo. Antrasis veikalas, "Mul- 
kinę ir Mulkintojai'' gražiai paro- 
do, kaip "stebuklingieji" daktarai 
begėdiškai apgaudinėja tamsius 
žmoneles. 

Pirmame veikale reles turėjo 
šitie: Valiuto rolę, P. Biliūnas; 
jo žmonos Agotos—Z. Žukaus- 
kaitė; Jackaus—B. Dambrauskas; 
jo žmonos—M. Papeikmitė ; Kal- 
vio Andriuno—A. Poškus; šaliy- 
šiaus—J. Strazdas. Antrame vei- 
kale dro Bausko rolę turėjo A. 
Paškus; Girnakalio—J. Strazdas; 
ligonio—J. Suoris: Aliutės—V. 
Redeckaitė; Barškaliaus—A. Ak- 
romas; Didžiūne—P. Biliūnas. 

Aktoriai savo roles atliko gana 
gerai ir veikalai atsilankiusiai 
publikai, matomai, labai patiko, 
nes dažnai buvo : girdėtis rankų 
plojimas. Ypatingai antrasis aktas 
^antrojo veikalo puikiai išėjo, kur 

savo aktoriniu gabamu atsižymė-l 
jo p-lė V. Redackaitė—ir p. J. 
Strazdas. Abcinai putnius, va- 

i" karas pavyko gerai, bet jis butu 
dąj gęriąu^ pavyki s taip medžia- 
giniai, taip dvasiniai, jei "didvy- 
riu'' nebūtų atsiradę. 

Nors labai nesmagiu apie tą ta- 

šyti ir visai nerašyčiau, jei tais 
"didvyriais"' b Uty buvę paprastie- 
ji žmoneliai, bet dabar, kuomet 
šitais "didvyriais" pasirodo žmo- 

nės, kurie skaito save apšvies- 
tais ir kartais net pirmeiviais 
mėgsta save pavadinti, tai jau 
sunku užtylėti. Dalykas buvo 
toks: 

TMD. 17 kuopos pirniinirkas, 
p. V. Saba'iauskas, buvo nuskir- 
tas vakaro tvarkos vedėju ir su- 

vedėju įplaukti ir išlaidų sąskai- 
tos, (mat pelnas nuo baliaus bu- 
vo skiriamas j dvi dali: viena 
TMD. 17 kuopai, kit;i Teat. Rat.). 
Išpradžių viskas ėjo gerai, bet 
apie pusiau dešimtą valandą, 
tvarkos vedėjas, turbut jau užsi- 
gėręs, pradėjo savotiškai elgtis. 
Keli vaikinai pradėjo lietuviškai 
dainuoti; tas tvarkos vedėjui ne- 

patiko ir jis tuojaus pasišaukė 
"dėdės" pagelbon; bet prie nieko 
nekaltu žmonių ir "dėdė" negali 
kabintis. Manėme, kad tas vis- 
kas gražuoju pasibaigs,—bet kur 
tau! Prieš "didvyrį" atsirado 
"milžinas" A. A., taipgi TMD. 17 
kp. narys, kuris stojo su "didvy- 
riu" kovon ir kova jau gal butų 
j vykus, tik "milžinas" pamatė, 
kad apšaudymui iš visų pusių 
trūksta gerų pozicijų, todėl atližęs 
pasakė: "Mes parodysime ką So. 
Omahos jaunimas gali" ir dc- 
monstratyvišku budu, su visu pa- 
sekėjų buriu, kuriame buva apie 
50 žmonių, su dideliu trukšmu 
išsinešdino. 

Nesmagu, kad šitaip galėjo 
padaryti musų gerieji tevynai- 
nai. Bet užtai musų moteris 
progresuoja. Abelnai imant, mu- 

sų kolionijoje ant kiekvienos mo- 

ters pripuola po kokius 4-5 vy- 
rus; tačiaus j moterų teatrą mo- 

terų atėjo daug daugiau negu 
vyrų. Tas reiškia, kad musų 
moterjs yra daugiau linkę prie 
apšvietus ir apskritai prie pirmyn- 
eigos kaip vyrai. Lai bunie joms 
garbė už tai. 

Užbaigdamas, noriu truputį dar 

apkalbėti apie p-lę V. Redeckai- 
tę atskirai. P-lė V. Redeckaitė 
yra viena geriausių Teatrališko 
Ratelio aktorių, uoliausia rėmė- 
ja kiekvieno prakilnaus sumany- 
mo pakėlimui apšvietos tarpe mū- 

sų brolių ne tik žodžiu ir širdin- 
gu atjautimu, bet ir darbais. T. 
Ratelio susirinkimuose kas bus 
išrinktas j komitetą, kas ne, o ji 
vis bu va išrinkta. Ji yra pilna 
energijos ir pasišventimo darbui 
ne del savo asmeninės naudos, 
bet del visuomenės naudos. Pas 

josios tėvus yra T. R. knygynas. 
Ji yra knygininke ir su mielu 
noru patarnauja be mažiausio 
atlyginimo. Ji gali buti pavyz- 
džiu darbštumo ne tik So. Oma- 
lios, bet ir kitų kolionijų lietu- 
vaitėms. 

Taipogi garbės žodis priklauso 
josios tėvams, ypatingai motinai, 
kurie ne tik nedaro kliūčių josios 
visuomeniniam veikimui, bet dar 
jai padeda. 

Ratelietis. 

IŠ MANCHESTER, N. H. 
Prakalbos; neprijaučia Rateliui. 

Geg. 14 d. Lietuvių Jaunimo Ra- 
telis surengė prakalbas. Kalbė- 
jo "Darbininko" redaktorius p. 
K. Karosas ir "Darbininko" ad- 
ministratorius p. Ramanauskas. 
Kalbėtojai aiškino naudingumą! 
kooperacijos, naudingumą kata- 
likišku laikraščių ir naudą Ra- 
telio palaikymo svetainės. Be 
to jie ispeike negerus laikraščius, 
ragindami jų neskaityti, o linkė- 
dami ir ragindami skaityti dar- 
bininkišką, katalikišką laikraštį 
"Darbininką." 

Žmonių atsilankė nemažai ir 
vis! kalbomis buvo užganėdinti, 
bet naujų narių prie Ratelio ne- 

prisirašė; tokiu budu turėsime 
paliauti svetainę randavoję. o tas 
bus mums dideliu smugiu. nes 
visas veikimas tarpe lietuvių tu- 
rės apsistoti. Kas keisčiausia, 
kad vietinės katalikiškos draugi- 
jos neužjaučia katalikiškam Ra- 
teliui. Eilių eilėmis draugijos 
raginta prisidėti prie Ratelio ir 
padėti jam palaikyti svetainę, bet 
vis veltui. Dabar svetainė bus 
uždaryta ir visiems vietos lietu- 
viams atsidaris smuk.'ės, biljardi- 
nės ir kitos šitoms panašios įstai- 

gos. Pas mus visos katalikiškos 
draugijos, bet labai gaila, kad 
jos nekatalikiškai elgiasi, ir ne- 
padeda jaunimui gerus užmany- 
mus įvykinti.. 

Nemanau, kad bus kas gero į 
laikraščius parašinėti, kaip ne- 
teksime savo vietelės susirinki- 
mams, kur ligšiol galėjome kas 
vakaras sueiti ir naudingai laiką 
praleisti. 

A. Zubkus. 

IŠ HARRISON, N. J. 
Taippat gavome ir kitą kores- 

pondenciją apie "Birutės" koncertą, 
kurią čia paduodame: 

Kadir maža musij kolionija, bet 
jaunuomenės būrelis stengiasi pa- 
sirodyti, kad jie yra muzikos my- 
lėtojais. Susiorganizavęs "Biru- 
tės" choras susideda apie iš 36 
narių. Jisai lavinasi dainuoti ir 
patarnauja bažnyčioje. Nors ne- 

noriu perdaug choristu girti, bet 
turiu pasakyti, kad jie yra veik- 
liausi už visas apylinkės orga- 
nizacijas. Nekurie nesusipratė- 
liai daug pakenkė choristų dar- 
bui, bet per metus laiko choras 
daug nuveikė ir nuveikė ne dėl 
savo pelno, bet dėl idėjos. 

Geg. 13 d. choras surengė kon- 
certą L. llautmano svetainėje, 
diriguojant p. St. Šimkui ir p. A. 
Kaminskui. 

Šitame koncerte dalyvavo 6 
chorai ir solistų. Pirmiausiai di- 

riguojant p. St. Šimkui visi daly- 
vavusieji corai sudainavo Lietu- 
vos Hymną. Be "'Birutės" cho- 
ro dalyvavo Šv. Cecilijos cho- 
ras ir Vyčių choras iš Neuarko, 
X. J., diriguojami p. A. Radze- 
vičiaus. 

"Sietyno" chorą iš Nev.arko ve- 

dė pvP. Indonas. Lietuvių Cho- 
rą iš Patersono, N. J. vedė p. 
J. Banys. 

Minėtieji chorai sudainavo po 
l\i dainas ir p. Butėnas, iš Brook- 
lyno, X. Y. harmonijos choris- 
tas, gražiai sudainavo solo Mo- 
niuškos kompoziciją "Temsta 
dienelė" ir p. Šimkaus kompozi- 
ciją "Ant marių krantelio." Po- 
nas Šimkus akompaniavo pianu. 

Chorai visi gerai savo dalis at- 

liko, bet puikiausiai sudainavo 
Harrisono ir Xe\varko sudėtinis 
choras, susidedąs apie iš 150 dai- 
nininkų, p. Šimkaus kompozici- 
ją "Vai žydėk, žydėk' ir p. M. 
Petrausko kompoziciją "Jevužė," 
p. Šimkui diriguojant. 

Čia p-lė V. šalaševičiutė pada- 
vė rožių bukietą p. Šimkui nuo 

"Birutės" Choro ir ta pati daina 
atkartota antru kartu. 

Toliaus p. Šimkus pianu pa- 
skambino kelis savo veikalų ir 

pasakė prakalbą. Savo prakal- 
boje p. Šimkus paaiškino muzikos 
estetiką ir papasakojo apie da- 
bartinius vargus tėvynėje. 

Minėtu vakaru publika buvo 
labai užganėdinta, kas buvo ma- 

tyt iš delnų plojimo, tik gaila, 
kad j tokius vakarus atsilanko 
neramių žmonių ir besiskirdami 
pradeda už krutu vadžiotis. Ne- 
darau to priekaišto visiems, ka- 

dangi iš 500 atsilankiusių tik du 
toki atsirado. 

Šio vakaro pelnas buvo paskir- 
tas muzikos parėmimui. Šitas 
parodo, kad Ilarrisono "Birutės" 
Choro nar'ai yra tikrais dainos 
mylėtojais ir muzikos literatūros 
rėmėjais. Kad yra svarbu ne tik 
dainą mylėti, bet ir muzikos li- 

teratūrą remti, tai negali buti 
tame abejonės. Kaip neturėsin> 
muzikos literatūros, tai nei pati 
muzika nesiplėtos pas mus. To- 
dėl birutiečiai už šitą savo pri- 
jautimą ir vienam reikalui ir ki- 
tam yra verti pagyrimo. 

Jei pas lietuvius rastųsi dau- 

giaus vienybės ir mokėjimo ap- 
kainuoti nuveiktuosius mušu pra- 
kilnesniųjų vyrų darbus, tai be 

abejo atsirastų pas mus (lan- 
giaus muzikų, poetų, rašytojų ir 
mums neparsieitų dvasia badauti 
taip, kaip dabar. 

Muzikos Mylėtojas. 

IŠ NEW HAVEN, CONN. 
Prakalbos. Gegužio 14 d. T 

M. D. 14 kuopa buvo surengusi 
prakalbas. Kalbėjo p. St. Šim- 
kus ; jojo kalbos tema buvo da- 
bartiniai musų tėvynės reikalai 
ir vargai. Patsai kalbos daly- 
kas graudus, bet kalbėtojas dar 
graudžiaus moka jj papasakoti 
Kadir atšalusią širdj jis moka 
pasiekti ir ją atšildyt'. Ir jis ją 
atšildo kuoprasčiausiu papasako- 
jimu dalykų. Apie juos jis maž- 
daug kalbėjo šitaip: 

Mane čia atsiuntė aukų rinkti 

j ne mokslo ir mokyklų rūmams, 
bet mane siuntė Amerikon jusų 

j broliai ir sesutės, sakydami: Va- 
žiuok j Ameriką ir dideliuose jos 
miestuose suj ieškok mano sunų 
Juozuką ir dukterį Oną, ir pa- 
sakyk jiems, kad baisioji karė 
išgriovė mūsų bakūžę ir išvertė 
žaliąją liepą. 

Antri dažinoję, kad man'1 siun- 
čia Amerikon, atėjo pas mane ir 
meldė kruvinomis ašaromis, sa- 

kydami, pasakyk jiems Ameriko- 
je, kad mūsų visa viltis pagelbą 
gauti yra tik pas jus. 

Treti, atėję pas mane, maldavo, 
kad aš nuvažiavęs Amerikon pa- 
sakyčiau jų giminėms, jog jie ne- 

teko pastogės, jog kanuolių šū- 
viai sugriovė ir sunaikino jų ba- 
kūžes... 

Publika, klausydama jo kalbos, 
taip susigraudino, kad verkte ver- 

kė ir ašaras braukė nuo veidu. 
Aukų surinkta Šimkaus pra- 

kalbose $116.11. Stambesnes au- 

kas davė: vertei vis Makarevičius 
$10; .M. Stakėnas, Vokietaitis, 
Vaitkevičia, sankrovininkas Ci- 
bulskas po $5.00. Al. Andriuliutė 
$3.00. Strelkauskas $-.00. 

Aukos ant rytojaus pasiųsta 
per vokiečių konsulą vokiečių 
u/.imton Lietuvon. 

Vakare p. Šimkus, lydimas Vo- 
kietaičio, Stakėno, K. Makarcvi- 
čiaus, Vaitkevičiaus, Juozuno su 

Makareivičiaus automobiliumi ..--va- 

žiavo \Yateburin, kur sakė pra- 

kalbą ALTS. ir Brazausko kon- 
certe. 

Reporteris. 

Žinios=Žine!es. 

Chicago Heights, 111. 
= Darbams pagerėjus ir smuk- 

lininkų biznis pasigeriu tik tas 

pasigerinimas ncvi.suomet turi 
I geras pasekmes. Šitai, geg. 14 
d. muštynėse tapo užmuštas 
Martinas .Meškauskas. Spėjama, 
kad muštynės kilo dcl girtuok- 
lystės. 

Collinsville, 111. 
Collinsvillės -miestelis tir- 

štai lietuviu apgyventas. Cia yra 
net 4 anglių kasyklos, bei pas- 

taruoju laiku tik dvi jų tedirba 
ir tai vos po porą dienų j savaitę. 
Daugumas lietuvių turi nuoma- 

vus namus ir dėlto, kitur negalė- 
dami išvažiuoti, laukia geresnių 
laikų. Hedarbių yra keli šimtai 
ir nevienas jau savo skaitiklis 

yra pravalgęs. 

Los Angeles, Cal. 
= Los Angeles lietuviai, nors 

jų nesiranda daugiau kaip t ris 
šimtai, turi tris organizacijas ir 
visos trįs organizacijos sutarė 

pirkti lotą ir statyti Tautos Na- 

mą. 
Jos tikisi, kad jei pačios vienos 

neįstengs* Tautos Namo pastaty- 
ti, tai Rytų Valstijų lietuviai 
jiems padėsią. 

Nashua, N. H. 
= Nashuos sportai pradėjo1 

ovą su svaiginančiais gtrymaisiri 
stengiasi viską sausai išgerti, 
kad kitiems neliktų, liet nenau- 

dos smuklininkai parūpina gėry- 
nių (langiaus, negu sportai gali 
išgerti. Kova pasidaro nelygi ir 
sportai ropomis eina namon., 

kuomet smuklininkui ateina lai- 
kas smuklė uždaryti.—Vieni var- 

Rockford 111. 
— Geg. 6 d. pastatyta scenoje 

"Nihilistai." Veikalą statyti su- 

manė Liet. Sunų ir Dukterų 1)- 
ja, bet matydama, kad tas pa- 
statymas jai bus persunkus, pa- 
sikvietė sau talkon dar 7 draugi- 
jas. Viskas ėjo gerai tik šv. Juo- 
zapo Darbininkų Sąjungos 23 kp. 
užsispyrė pakenkti šitam darbui 
ir tą pačią dieną sumanė pasta- 
tyti komediją "Dėdė atvažiavo.' 
kad nuo anų publiką atitraukus 
Tas vienok jiems nepavyko. Vi- 
suomenė parėmė stačiusius "Ni- 
hilistus" ir jų trukdymas nučjc 
perniek. 

Easthampion Mass. 
= Easthampton yra nedidelis j 

miestelis, bet stovi gražioj vie- į 
toj. Rytų purėje niukso didelis 
kalnas, apaugęs gražiais mede- 
liais. Ant kalno viršūnės yra di- 
delis namas, iš kurio per žiūro- 
nus galima pamatyti plati apie- 
ljnkė. Miestelio gatvės apsodin- 
tos medžiais. Lietuvių -yvena 
apie 25 šeimynos ir apie 15 ar 2c 

i •»avi( įių. 

intCiiburg, Mass. 
== Ceg. 6 d. jaunas r. įvedęs 

sankrovininkas parengė vakarą 
jaunuomenei; nurs įžanga buvo 
nemokama, bet publikos buvo 
mažai. Susirinko tik katalikai— 
taip bent buvo manyta, liet per- 
traukoje merginoms uždainavus: 
"Ilgai darbavomės del bagočių, 
ilgai mes klausėm kunigų," pa- 
matyta, kad tai buvo apsirinki- 
mas.—Kai kas tuomi labai pasipik- 
tinęs. 

Spring Vallcy, 111. 
= "Musų bažnyčios stovis ne- 

koks. Vargonai jau senai page- do ir niekas jų nesutaiso; groja 
kaip ant armonikos, ant mažy- 
čiu vargonėlių. Išlauko tvora 
apie šventorių aphržus; vartai iš- 
šiaurių pusės neužkelti bus ko- 
kie penki metai; kiti j pusėj prieš 
bažnyčią jokių vartų nėra. Var- 
pinė jau baigia griūti." 
Grand Rapids, Mich. 

I = Per visą žiemą darbai ėjo 
[neblogiausiai, bet pavasaryje tiek 
darbo, atsirado, kad tik tas nedir- 
ba, kas nenori. Lietuvių yra 
apie 700 šeimynų ir iš tų apie 
300 šeimynų turi savo nuosavus 
namus už namus pilnai išsimo- 
kėjusių yra apie pusė. 
Melrose Park, 111. 

= Melrcse Parke yra National 
Malleable Casting Kompanijos 
plieno liejykla. Joje dirba dau- 
giausiai lietuviai ir rusai. Pasta- 
ruoju laiku kompanija pradėjo 
gabenti dari ą i^ kitų savo dirbtu- 
vių, kur darbininkai straikuoja. 
Darbininkai prade la nerimauti ir 
žada nedirbti svetimų dirbtuvių 
darbo. 

Bayton, O. 
= Lietuviai vis nesutikime gy- 

vena, tąsosi po teismus; labiau- 
siai katalikai yra įširdę ant socia- 
listų. Nesenai parapijonės kiau- 
šiniais apmėtė ir už tai 
gavo užsimokėti po $5 baudos ir 
lėšas, dabar pora vaikinu išmu- 
šė langus socialistu svetainėje. 
Socialistai ėmė kaltininką vytis, 
bet tas. pamatęs, kad bus riestai, 
šoko j upę ir perplaukė kiton 
pusėn. Ant galo kaltininkas, pa- 
trauktas tieson, buvo nubaustas 
$113.30. 

IŠ KARUŽOS KELIONĖS. 
Šiomis dienomis atėjo p. Ba- 

lučiui laiškelis nuo p. Romane 
Karužos, rašytas dar nuo laive 
F r e d e r i c k \ 11 T, kuriuom jis 
išvažiavo j Stockholmą. P-as 
Karuža rašo: 

"(iyvas ir sveikas, siunčiu Ta- 
mistai visą glėbį širdingiausiu 
linkėjimu U Norvegijos pakran- 
čių. Kelionę turėjau laimingą 
tik nelaimė, kad susivėlysiu ant 

konferencijas (Tuom laiku p. Ka- 
ružos dar nežinota, kad konferen- 
cija Stockholme tapo tuom tarpu 
atidėta, nes p. Yčui. kaipo nariui 
rusu parlamentarts delegaciji 
prisiėjo važiuoti Londonan, Pa- 
ryžiun ir Ryman. R e d .).' 

"Sti ckholme galiu buti tik 3 
d. gegužio ryte,—tai.ui pora die- 
nų vėliau. Mat laivas buvo su- 

laikytas Sk tijos pakraščiuose per 
tris dienas del peržiūrėjimo ba- 
gažo. Su visais neutraliais lai- 
vais anglai taip daro.—bijosi 
kontraband s. Reviziją daro la- 
bai detališkai [smulkiai Į: per- 
žiūri net pasažierių vali/.as. 
Tuom tarpu viskas gerai. Pa- 
rašysiu daugiau? iš -Stokholmo. 

Romanas Karuža. 

JIEČKO GIMINIŲ AME- 
RIKOJ. 

Petras (sunus J:no) Ncrkai- 
tis pabėgėlis, jieško giminiu: 
Kleofo Puišio iš Eržvilko vals- 
čiaus ir Kazimiero Aksamitausk* 
iš Jurbarko vals'iaus (Kaune 
gub.-. Atvirutė "Lietuvos" Re- 
dakcijoj. Norkaiči edresas: Pet- 
rograd, Mojka 65, Ivanu Fran- 
ce v ič u Bastisu, peredat Petru 
Ivanoviču Norkaitisu. 

Katrina Davidcnis, gyvenanti 
Chicagoje. lai atsišaukia į "Lie- 
tuvos" Redakciją ir atsiima laiš- 
kelį nuo savo sesers, ar brolio 
pabėgėlio. 

— Elzbieta Šakalytč iš Kirdo- 
nin. Pandėlio par., Zarastj pav., 
Kauno .^ub., jieško -savo brolio 
ir sesers, gyvenusių Baltimorėjc 
ir pažįstamu Jono ir l'ctro Ru- 
zeliukų.. gyvenančiu Cliica^oje. 
[os adresas: F.l/bicta Sak.-lytė, 
Petrograd. Zarotnaja ul., X. 30.. 
kv. 11—Russia. 
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Apžvalga. Į 
Lietuvos Šelpimo Fondo kon-Į 

ferencija. Gegužio 15 d. atsi- 
buvo Brooklyne konferencija 
tarp socialistų Lietuvos Šelpimo 
Fondo valdybos ir pp. Bulotos 
bei Žemaites. 

Svarstyta ir nutarta pora įdo- 
mių dalykų, apie kuriuos pla- 
čiau rašo "Kova." 

Pirmiausiai butą "nesusiprati- 
mų" dėlei p. Bulotos reikalavi- 
mo siųsti L. Š. F. aukas tik 
toms įstaigoms, kurias nurodys 
p. Bulota. "Po ilgų svarstymų 
ir nusileidimų iš abiejų pusių" 
susitaikyta, kad visgi be pasi- 
tarimo su p. Bulota ir Žemaite, 
L. š. F. negali niekam siųsti 
aukų. Jeigu aukos bus siunčia- 
mos Rusijon, tai "svečiai" turi 

nusveriantį balsą, o jeigu Lietu- 
von—tai L. Š. F. komitetas. 
Abidvi pusės prisižada nesiųsti 
aukų jokiai "klerikališkai" įstai- 
gai. 

Antras įdomus dalykas — tai 

nauji "komitetai." 
"Kova" šiaip apie tai rašo: 

Į Lietuvą siunčiamas aukav 
priima komitetas, susidedantis iš j 
pp. Biržiškos, Vileišio ir Šiait-j 
lio.... | Rusiją einančias aukas 
priims Bulotos nurodytas Petro-, 
grado komitetas, kurį sudaro ke- 
li užsitikėtini progresyvus visuo- 
menės veikėjai. 
Faktas yra, kad jokių čia mi- 

nėtų komitetų nėra nei Lietu- 
voje, nei retrograde. Šita kon- 
ferencija, sėdėdama Brooklyne, 
pati sau susitveria "komitetą" 
Lietuvoje ir Petrograde, be tų 
žmonių žinios ir be jokio vi- 
suomenės pritarimo. Koks gi 
jau čia "komitetas'! Ir pati kon- 

ferencija net nelabai užsitiki 
tuom savo komitetu, nes čia pat 
nutaria, kad "Šito [Lietuvos] 
komiteto vardu galima bus sių- 
sti aukų tik toliai, koliai jis ne- 

pradės tarnauti klerikalams" 
(Mat ten net ir toki socialistai, 
kaip Janulaitis, randa reikalin- 
gu dirbti išvieno su visais lie- 
tuviais). 

Toks "tvėrimas" ir tokių "ko- 
mitetų" pusėtinai išrodo pana- 
šus j komediją. 

Trečias aikyvas dalykas, — tai 
svarstymas apie "bloką" tarp so- 

cialistų ir tautininkų. 
Ponas IUilota buvo pasiuntęs 

tautininkų Gelbėjimo Fondo pre- 
zidentui, Dr. Šliupui, "pamatinę 
ir pirmiausią" išlygą, be kurios 
negalima pradėti nei tartis apie 
"vienybę" tarp tautininkų ir so- 

cialistų. Šita išlyga reikalauja, 
kad "Gelbėjimo Fondas turi atsi- 
sakyti siuntęs klerikalų jstaigoms 
bent kokių aukų." 

Dr. Šliupas, žinoma, tokią "iš- 
lygą" turėjo atmesti ir atmetė. 
Ir visai aišku kodėl: Lietuvos 
Gelbėjimo Fondas siuntė aukas 
Lietuvių Draugijai, kurios tauti- 
ninkai toli-gražu neskaito "kleri- 
kališka," nes joje darbuojasi ne 

tik kunigai, bet ir kuone visi 
musų tautos žymiausi veikėjai, 
neišskiriant net ir socialistų bei 
tų pačių "demokratų," prie ku- 
rių priklauso p. Bulota. 

Męs nesistebim mūsiškių, ame- 

rikoniškų Socialistų atkaklumu, 
—jie iki šiolei su niekuom ne- 

galėjo bendrai darbuotis, bet męs 
visgi ištikro stebiamės p. Bulo- 
tai, nes juo toliaus, juo mums 
aiškiaus darosi, kad jo neužsi- 
ganėdinimas "Lietuvių Draugija" 
yra ypatiškumo ir ambicijos rei- 
kalas, kurio Amerikos tautinin- 
kai, žinoma, jokiu budu negaii 
nei pagirti, nei paremti. 

Taip dalykams stovint, vaF- 

giai galima tikėtis, kad ir Sus. 
Liet. Amerikoj, prie kurio p. 
Bulota žada kreiptis, galėtų p. 
'Bulotai ir panašiai jo misijai 
patarnauti. 

It is impossible! 

"Karriejie—dešinijie" Vos su- 

sitvėrus tautinei Sandarai, tautinin- 
kų priešai, idant tautininkų spėkas 
suardyti, pradėjo juos skaldyti j 
dvi dali: socialistų ir klerikalų-ka- 

taliktj laikraščiai dauginus nieko 
rlabar ir nedaro, tik apie "kairiuo- 
sius" ir "clešiniuosiuos" tautinin- 
kus kalba. 

Tu virti kalbu tikslas yra aiškus: 
suardyti vidurine tvarką pačios 
Sandaros viduryj. Nes kodėl taip 
labai įdomaujama Sandaros "deši- 
niaisiais" ir "kairiaisiais," o nieko 
nekalbama apie tokius pat elemen- 
tus pas save? Juk ir klerikalu parti- 
joj yra toki pat "kairiejie" ir "deši- 
niejie"—kun. Dobužinskas, Kaula- 
kis, Žilinskas e te. yra jų partijos 
"kairiojic," kuomet kun. Ketnešis 
su štabu jaunesnių kunigų sudaro 
dešiniuosius," o kun. Maliauckas, 

Rutkauskas ir pora kitu sudaro net 

ultra-dešiniųjų sparną. 
Tas pats yra ir pas socialistus. 

"Keleivio" štabas ir nekurie "Nau- 
jieniškiai" beveik pusėtinai gerai 
susieina su p. Rimkos "demokra- 

tais," kuomet "Kova" ir "Laisvė" 
reprezentuoja atkakliausius, kai- 
riausius socialistų gaivalus. 

Bet nei nigs jų, nei jie patįs sa- 

vęs neskirsto j "dešiniuosius" ir 
"kairiuosius." 

Tautininkų Sandaroje yra tru- 

put] kitaip. Iš pat pradžių, po 
I'hiladelphijos susivažiavimo p. 
Rimka neužganėdintas tuomi, kad 
jo platforma nebuvo priimta, pra- 
deda aiškiai kalbėti apie "liaudi- 

ninkų autonomiškas kuopas." 
Netrukus sušaukiama Bostonan 

apskričio susivažiavimas, kur pa- 
statoma Sandarai savo rūšies "ul- 
timatumas." Nuo "autonomijų" 
labai netoli ir prie "pilnų nepri- 
gulmybių." Todėl butų visai ne- 

dyvai, jeigu p. Rimkos autonomiš- 
ki liaudininkai, "kairiejie," demo- 
kratai, ar kaip juos ten nepavadin- 
tum, vieną gražų rytą pasiskelbtų 
pilnai "neprigulmingais." Jie tą 
padarytų gal ir šiądien, jeigu jau- 
stųsi užtektinai stipriais. Deja, to- 

ji frakcija dar nėra užtektinai ap- 

augusi plunksnomis ir todėl, kol- 
kas, laikysis Sandaros. Vėliaus ši- 
ta frakcija galės lengvai susilieti 
su socialistais. 

Šitą drąsų pranašavimą męs iš- 
reiškiame, atyd/.iai sekdami "Atei- 
ties" ir p. Rimkos veikimo evoliu- 
ciją. 

Sitų p. Rimkos "liaudininkų" po- 
ziciją nustato "Naujosios Lietu- 
vos" sandarbininkas, o "Ateities" p. 
Rimka ją užgiria. 

Minėtas sandarbininkas apie tas 

"liaudininkų kuopas" kalba tiesiog 
kaipo apie savistovi kuną, kuriam 
Tautine Sandara yra persiaura, bet 

kurią verta išnaudoti tų liaudinin- 
kų reikalams. Su tautininkais ne 

p. Rimkos kalibro, liaudininkų kuo- 
pos turi tik "tuo tarpu" labai svar- 

bių reikalų. 
Pats tų p. Rimkos "liaudininkų" 

sunkumas nusviręs prie—social- 
demokratų. su kuriais, anot to ben- 

dradarbio, "liaudininkus" gali sa- 

kyti, niekas neskiria. 
Štai kaip rašoma minėtoje "Nau- 

joj Lietuvoj," (kuri ištikff), visa- 
me kame niekuom nei nesiskiria 
nuo visų kitų social-demokratiš- 
kų organų): 

Turint tuo tarpu labai svar- 
biu bendrų reikalų su dešiniau 
stovinčiais žmonėmis liaudininkų 
kuopos, pasekmingesniam tų [sa- 
vo] reikalų vykinimui, galėtų 
įeiti kad ir į tą pačią Amerikos 
Lietuvių Tautos Sandarą, kaipo 
autonominės vienatos." 

Prie to p. Rimkos organas deda 

tokią daug reiškiančią pastabą: 

Tai kaip tik ir yra musų nuo- 
monė. liet kad tokios '•liaudi- 
ninkų" ar kt. kuopos galėtų jau- 
stis smagiai ir gyventi sandaro- 
je su Sandara, reikia, idant jos 
nebūtų podukrų ar posūnių vie- 
toj. 

Iš čia aiški p. Rimkos "liaudi- 
ninkų" mintis: jie jau neskaito 
save lygiais, teisuotais Sandaros 
nariai-, bet tik "podukremis" ar 

"posūniai.-."; iš šitų žodžių galima 
padaryti išvada, kad jie visai nesi- 
jaučia Sandaroje "-smagiai" ir ne- 

gyvena, ar nemano gyventi "sanda- 
roje su Sandara." Jų širdis trau- 

kia juos kairėn—prie social-demo- 
kratų. 

"Bet dar daugiau—rašoma to- 
liaus "N. L."—ir nė kiek nemen- 

kesnių bendrų reikalų liaudinin- 
kai turėtų su draugais "kairėje" 
—social-demok ratais. Besiski- 
riančius vieni nuo kitų ne tiek 
pačuis jau nusistovėjusiais prin- 
cipais ir nesusitariančius tarp sa- 

vęs del priežasčių, kai kada su 

pačiais principais nieko bendra 
neturinčiomis, norėtųsi tikėti pa- 
liiatysiant vėliau tuos žmonės 
sandarbininkaujant ankščiau, ne- 

gu iki šiolei." (musų pabraukta). 

P-as Rimka atviriai' pasisako, 
kad "ir šita pastaba yra teisinga." 
Jam tik gaila, kad tie social-demo- 
kratai, kol kas, nelabai nori turėti 
bendrų reikaly su "liaudininkais." 

Iš visa to aišku darosi, kad p. 
Rimka pats griežtai pradeda skir- 
styti savo partiją j "dešiniuosius" 
ir "kairiuosius," ko męs visai ne- 

matome kitose partijose darant. 
IŠ to galima padaryti tik vienų 

vieną išvadą. P. Rimka rimtai 
galvoja aj>ic atsiskyrimą nuo San- 
daros, nes jis abejoja, kad jam 
pavyktų savo politiškas "liaudinin- 
kų" pažvalgas užmesti visai San- 
darai. Tuom tarpu jis nesiskirs 
ir iŠ Sandaros neišeis, nes neturė- 

tų su kuom, nebūtų dirvos tai nau- 

jai "partijai." Todėl jis ir reika- 
lauja sau "autonomijos" dirvos 
prirengimui. Bet išrodo, kad p. 
Rimka tikrai Sandarą skels, kuo- 
met jis pasijaus užtektinai drūčiai 
stovįs ir turįs su kuom išeiti.— 

Tai rašydami, męs nemanome 

prieš p. Rimką asmeniškai ką nors 

kurstyti—jis seka ir seks savo po- 
litiškus persitikrinimus. Mums ap- 
eina Tautinė Sandara, kuriai bus 
Jaug sveikiau, kuomet ji žilirčs "at- 
viromis akimis." 

Męs negalime ramiai sėdėti ir 
žiūrėti, kuomet mus netiktai iš ša- 
lies, bet ir musų viduryje prade- 
da skaldyti į "dešiniuosius" ir "kai- 
riuosius" ir gudriai gamina San- 
daros tarpe dirvą aiškiai "revoliu- 
cijai."— 

Viešam lietuvių gyvenimui butų 
didžiausis smūgis, jeigu pasisektų 
suardyti šitą tautišką partiją—A. 
L. T. Sandarą. 

Iš laikraščių. "Vien. Lietuv- 
ninkų" praneša, kad iš jos redakci- 
jos pasitraukia p. J. O. Sirvydas, 
kuris nuo šio laiko tik sądarbi- 
ninkausiąs. Atsakomuoju "V. L." 
redaktorium bus p. P. Norkus, o 

jo padėjėju p. J. Gedminas, se- 

iliaus "V. L." dirbęs. 
P-as Sirvydas pasilieka Tėv. 

Myl. Dr-jos ir Am. Liet. Tant. 
Sandaros skyrių redaktorium. 

Priežastim p. Sirvydo pasitrau- 
kimo paduodama jo noras šiek- 
tiek pasilsėti nuo begalinio darba- 
vimosi visuomenės dirvoje. 

"Vien. Liet." užtikrina, kad Re- 
daktorių permaina nepalies laikraš- 
čio pakraipos, kuri pasiliks ta pati, 
—''bus ir toliaus rėdoma rinitai tau- 

tiškoje demokratiškoje dvasioje." 
P-as Sirvydas lošė ir lošia žy- 

mią rolę Amerikos lietuvių laikraš- 
tijoj. Jis buvo tvėrėju Socialistų 
Sąjungos ir pirmu redaktorium jos 
organo "Kovos." Tuomet lietuvių 
socialistai pripažindavo tautybę, ir 
kiekvienas socialistas buvo po- 
draug ir tautininkas—bent iŠdalies. 

Nuo 1905 metų, atvykus čia Ža- 
garui ir Grigaičiui, tautybė pradėta 
iš musų socialistų tarpo šluoti lauk. 
Žagaro ir Grigaičio misija buvo 
taip pasekminga, kad netrukus tau- 
tiškumas Socialistų Sąjungoje buvo 
skaitomas kuone didžiausiu prasi- 
žengimu. 

Dikčiai buvusių socialistų-tauti- 
ninkų tuomet nuo nutautėjusių mu- 

sų socialistų atsiskyrė. Tarp jų 
buvo ir p. Sirvydas. Už tai jam, 
kaip ir kitiems tautystės principo 
agynėjams, prisiėjo ir dabar dar 
prisieina nukęsti didžiausius užsi- 
puldinėjimus iš socialistų pusės. 

Apie Pittsburgo "shovv." 
"Naujienos," "Laisvė" ir kiti so- 
cialistu laikraščiai stropiai mėgina 
įkalbėti, buk SLA. seime šiuosmet 
busiąs "shovv," nes čikagiečiai esą 
daro kokias ten "konspiracijas." 

"Vien. Liet." apie tai patėmija: 

Kaip ten nei yra, bet sulyg 
mus nuomonės SLA. seimui pri- 

k sieis išrišti daug dalykų ir mes 

niekaip negalime įžiūrėti, kad tai 
butų koks nors "shovv." Jei iš- 
tikro bus koks nors "shovv," tai 
bene "Naujienos" jei ne ant pa- 
čios scenos, tai bent už kulisų 
būdamos kaipo režisierius, loš 
žymią rolę. (ierai, kad jos iškal- 
no pasisako, žinos SLA. nariai 
kaip elgtics. 

Cial but ir teisybė. "Naujie- 
noms" pasidarė, matyt, labai karšta, 
kuomet Susivienijimo nariai "palai- 
lojo" jų kandidatą į prezidentus 
(p. Jurgelionj), todėl jos ir pra- 
našauja: "Bus lietus, bus lietus"... 

Bereikalingai. Vargiai išsipildys 
ir šita "pranašystė." 

Dyvai! Vieno dalyko męs ne- 

galime suprasti—tai "Darbinin- 
ko" nepaprastos taktikos ir po- 
litikos: šiądien jis neva nori su 
tautininkais vienytis, rytoj jau 
ntnori, po ryt vėl nori; šiądien 

jis juos pripažįsta mylinčiais sa- 

vo tėvynę, gabiais, padoriais, o 

rytoj, atsisukęs, jis juos išvadina 
laisvamaniais, nutautėliais, tiky- 
bos griovikais, nedorėliais, po 
ryt vėl ta pati komedija. 

Tiek jau sykiu ^'Darbininkas" 
pats sau prieštaravo šiuom at- 

veju. kad jj net'1 sunku supai- 
syti ir sunku sužinoti, ko jis iš- 
tikro nori. 

Sakysim, ir dabar. Po visu 
komedijų ir komedijėlių laike pa- 
skutiniu tarybų tarp tautininkų 
ir klcrikalų-katalikų, jis ir vėl 
pradeda čiulbėti lakštingalo bal- 
su, kad, esą, vienybė tarp tų dvie- 
jų sriovių yra galima. Męs ži- 
nome, kad su katalikų visuo- 
mene bendras darbas butų gali- 
mas, nes abi sriovi pripažįsta 
tautystės principą. Bet sli kle- 
rikalais kun. Maliausko, kun. Ke- 
mešio ir Dr. Rutkausko rūšies 
jokia vienybė yra negalima. Tą 
jau praeitis parodė. 

Kuomet kun. Kemėšis duoda 
tautininkams "lekciją," kad, gir- 
di, jie daro "didelę klaidą," kuo- 
met jie stato Sandaros reikalus 
augšėiaus visos tautos reikalų, 
jis pasakoja tą. kam jis pats 
netiki, nes jis žino, labai gerai, 
kad tas jo užmetimas yra netei- 
sybė. 

Jis liepia tautininkams atsisa- 
kyti nuo savo Sandaros, bet vi- 
siškai "nepataria" nei sau, nei 
'"saviems" atsisakyti nuo savo 

klerikalės partijos. Jis net drį- 
sta siūlyti gabiems tautininkams 
"pirmąsias vietas," jeigu jie bėgs 
tarnauti kun. Kemešio klerika- 
liškoms užmačioms. Ačiu šir- 
dingai! "Pirmos vietos" gali 
imponuoti Dr. Rutkauskui ir jam 
panašiems. Tautininkai eis ir 
be papirkimu tarnauti tautai, bet 
tarnauti partijiniai kun. Kemešio 
ar kieno kito politiškai klikai tau- 

tininkai neis nei už "pirmąsias 
vietas." 

Dyvai, kokią gudrią ir po- 
draug netikusią politiką veda 
"Darbininko" redaktorius ir kle- 
rikalų patentuotas vadas! 

Atminėm! Męs pereitam nu- 

nieryj uždavėm "Naujienoms" 
keletą klausimu sąryšyje su ap- 
gavingų daktaru apgarsinimų tal- 
pinimu ir prašėm į juos aiškiai 
atsakyti. Męs iškalno pasakėme, 
kad "Naujienos" j juos neatsa- 

kys, kad nei neužsimins savo 

skaitytojams apie tuos klausimus, 
bet tik koliosis ir toliaus. Męs 
pilnai atspėjome. "Naujienos" j 
išsikoliojo paskutiniais žodžiais 
ant "Lietuvos" ir ant p. Balučio, 
bet apie tuos klausimus — nei 

šnipšt! Gėda, mat, savo locnų 
skaitytojų... 

Męs su jumis, liumbugiškų 
daktarų-apgayikų agentais, nesi- 
koliosim. Jųs galite ir toliaus 
savo koliones ant "Lietuvos," ar 

p. Balučio nors ir kibirais pilti, 
jųs galite net ir "grąsinti," jųs 
galite viską, ką norite daryti, bet 
jųs negalite, jųs nedrįstate, jųs 
bijotės ant tų klausimų atsakyti, nes 

nenorite savo locniems skaity- 
tojams pasirodyti rolėje veidmai- 
nių. kurie šukauja apie darbi- 

ninkų skriaudas, o patįs juos 
skriaudžiate su pagelba bjauriau- 
siu apgavingų apskelbimų. 

Dar vienas dalykas. "Naujie- 
nų" redakcija mėgina išsisukti 
tuomi, kad ji esanti ne tam, kad 
vesti "Naujienų" biznį, kad jai 
(redakcijai) esąs pavestas "idė- 

jinis" dienraščio vedimas. 
Toks pasiaiškinimas butų ge- 

ras "služauninkui," bet jis ne- 

tinka "Naujienų" redakcijai, nes 

"Naujienų"' redaktorius, p. Gri- 

gaitis ir kiti, yra ne tik redak- 
torium, bet ir "Naujienų" ben- 
drovės dalininku (stockholderiu). 
Taigi "Naujienų" redaktoriai pa- 
tįs, kaipo stockholderiai, uždar- 
biauja taisli'puiiiis," kuriuos jie 
garsina. 

Ar neteisybė? Atsakykit! Jųs 
neatsakysiu nes negalite dorai at- 

sakyti. Jųs mokate tik gatvi- 
niais žodžiais i.šsikolioti—jums 
tas taip puikiai prideri!... 

o—o 

Prie tos pačios progos męs 
skaitome savo pareiga tą patį 
pasakyti ir "katalikų" organui 
"Draugui," kuris vėl pradėjo tal- 
pinti humbugiškų daktarų ap- 
garsinimus. Svietiški "Draugo" 
redaktoriai išmetė tas bjaurias 
sąšlavas, o kuomet redaktorium 
pastojo kunigas Maliauskas, ap- 
gavikai vėl lenda į laikraščio 
skiltis,—turbut taipgi dėl "idė- 
jos..," 

Susipratusieji skaitytojai ir ki- 
ti padoresni laikraščiai privalo 
prieš tai protestuoti, nes tas yra 
ne bile kurio vieno laikraščio, 
ar žmogus, bet visos visuome- 
nės reikalas. 

Tarybos su klerikalais pabaig- 
tos. Koalicijos komisijos narys, 
p. J. O. Sirvydas, praneša, kad 
tautininkų tarybos su klerika- 
lais dėlei "bloko" sudarymo tapo 
galutinai užbaigtos. Tautininkų 
Sandaros valdyba, matydama, 
kad su musų klerikalais jokiu 
bildu, bent šiuom laiku, negali- 
ma prie reikalo ir prie "vieny- 
bės" prieiti, nutarė derybas vi- 
sai pertraukti. 

Bešališkas istorikas turės pri- 
pažinti, kad ne tautininkų buvo 
tame kaltė. 

Kur eis tos aukos? 

Socialistai lankiai su mumis 
barasi, kam męs juos peikiame 
už tai, kad jie krauja aukas Lie- 
tuvos Šelpimo Fondan ir laiko 
jas Bostone, o ne siunčia Lietu- 
von; jie mus bara už tai, kad 
męs nelabai jiems užsitikime ir 

reikalaujame kuogreičiausio iš- 
siuntimo aukų lietuviams nuo ka- 
rės nukentėjusiems. 

Męs turime taip daryti, nes 

patįs socialistai mus priverčia 
neužsitikėti. Štai mums prisiun- 
čiama laiškelis apie p. Pruseikos, 
"Laisvės" redaktoriaus, prakal- 
bas. Jeigu jo žodžiai yra teisin- 
gai perduoti (o šisai musų san- 

1 darbininkas yra atsargus ir pil- 
nai patikėtinas), tai kiekvienas 
lietuvis, išgirdys panašius socia- 
listu "šulo" plianus, turi atsisė- 
sti, atsikosėti ir dikčiai pagalvo- 
ti. Štai ir tas pranešimas: 

Ponas Pruseika. kalbėdamas 
14 d. gegužio, S. M., Scrantone, 
Pa. maž-daug taip pasakė: 

"Atvažiuos j čia neužilgo p. 
Bulota ir p. Žemaitė, ir pripasa- 
kos daug baisenybių apie Lietu- 
vą... Nuo vienos moteriškės ir iš 
p. Rimšos laiško, rašyto iš vokie- 
čiu nelaisvės, matyt, kad ten ne 

taip jau baisu esą, ir kad tos bai- 
senybės tik daugiau išsvajotos... 
Jeigu gi esąs reikalas ten šelpti, 
tai tegul, e.»rt, šelpia valdžia, kuni- 

gai ir ponai, kurie yra tos karės 
•kaltininkai... 

"Po karės irgi tie ponai pradės 
vėl varyti savo biznį ir jiems bė- 
dos nebusią. Jei busianti bėda, 
tai tik bernams ir kumečiams... 
Tuomet reikėsią sukelti jų protuo- 
se revoliucija ir tam tikslui rei- 
kėsią pinigų lapeliams, agitato- 
riams ir t. t. ir Šelpimo Fondo 
pinigai kaip tik tam tiksią. Dėl- 
to nėra reikalo aikvoti to fondo 
pinigai." 

Dar pasikalbėjime su vienu 
imogumi gerb. "Laisvės" redak- 
torius pasakė, kad Šelp. Fonde 
padaryta trį.s stambios klaidos, 
kurios gali sukelti didelę audrą. 

Ką tai reikštų tokios kalbos? 
Y. 

Ką tokios kalbos reikštų—išro- 
do pusėtinai aišku. Kalbėtojas, 
matomai, nori pasakyti, kad ne- 

reikia nieko šelpti, išskyrus "ber- 
nus ir kumečius," kurie bus rei- 
kalingi "revoliucijos sukėlimui jų 
protuose,"—visus kitus lietuvius 
tegul šelpia valdžia, ponai ir ku- 
nigai... Kadangi vokiečių valdžia 
nieko iki šiolei neduoda (bent 
negirdėt, kad duotų), o ponai 
su kunigais irgi pliki, kaip tur- 

kų, šventieji, lai tegul sau visi 
kiti lietuvi?i stimpa... 

Tai yra puikus pavyzdys "mei- 
lės, lygybės ir brolybės" pas mū- 

sų nekuriuos fanatiškus socialis- 
tus.—pas tuos, kuriems ne tau- 
ta, bet "klesos" rupi. 

Jeigu čia perduot: p. Pruseikos 
žodžiai yra teisingi, tai tokia 
nuomonė yra verti kuoštriausio 
pasmerkim^. Joks žmogus, ne- 

šiojantis lietuvystę širdyje (o ne 

tik kaip kepuraitę, kad ią plikę 
pridengus), turi iš tokio protavi- 
mo pasipiktinti. 

Pasirėmimas p. Rimkos laiš- 
kais, rašytais iš-po Vokietijos ir. 
be abejonės, po tiesiogine, ar tar- 

pine vokiečių Įtaka (gal ir po 
prievarta) ir pasirėmimas kokios 
ten moterėlės pasakojimu—-Vra 
toks dalykas, j Kurį visai nega- 
lima jokios rimtos atydos at- 

kreipti, 

Sus. Liet. Amer. rinkimai. 

(Icgužio 15 tl. užsibaigė rinki- 
jinai Susivienijimo Lietuvių Ame- 
rikoj Centralinės valdybos nau- 

jam dvimetiniam terminui. 
Tik du urėdu persimainė šituo- 

'se rinkimuose,—prezidento ir 
viceprezidento; visuose kituose 
urėduose seni valdininkai tapo 
palikti savo vietose. 

Siuosmet rinkimai buvo pusė- 
tinai "gyvT' iš tos priežasties, 
kad socialistai pasidarė visą "se- 
tą" savo kandidatu ir visi ju laik- 
raščiai vienu balsu šaukė už juos 
balsuoti. Ypatingai daug truk- 
šino padarė p. Jurgclionio kandi- 
datūra, smarkiai vedama jo pa- 
ties per "Naujienas." 

liet, ikaip paprastai, kur daug 
riksmo, ten maža naudos. Taip 
buvo ir čia: nors nei vienas kan- 
didatas taip nesigarsino, kaip p. 
Jurgelionis, tačiaus balsuotojai 
davė jam mažiausiai balsu pre- 
zidento urėdan. o jo locna 36-oji 
SLA. kuopa net atsisakė išrinkti 
jj delegatu j busianti Pittsburge 
Seimą. Tikrasai "failas" už 
SLA. prezidentystę, kaip dabar 
pasirodo, buvo tarp p. Stasio (le- 
gužio ir p. P. Živatkausko, seno 
SLA. prezidento. 

Kiek iki šiolei žinoma, abudu 
šie kandidatai laike nominacijų ir 
rinkimų užsilaikė džentelmeniš- 
kai ir SLA. nariai velijo atiduoti 
savo balsus už vieną iš jų, vie- 
ton trečiojo kandidato, kurį gar- 
siai rekliamuota, kaipo "didžiau- 
si apsaugos žinovą." 

Nauju SLA. prezidentu liko iš- 
rinktas p. Stasys Gegužio iš She- 
nandoah. Pa. Jis gavo 1291 bal- 
są ir sumušė senąjį SLA. prezi- 
dentą, p. P. Živatkaitską, tik 190 
balsu. 

Naujasai Prezidentas. 
Menas geriaus pažįstantis nau- 

ją prezidentą as'..;io, mums štai 
ką apie ji papasakojo: 

P-as Stasys Gegužis, naujai iš- 
rinktas SLA. prezidentu, yra vi- 
durinio amžiaus žmogus. Plates- 
nC-ms lietuvių minioms jis nebu- 
vo labai iki šiolei žinomas, nors 

tarp SLA. veiklesnių nariu ir 
tarp angliakasiu jo vardas buvo 
gerai žinomas. 

Susivienijime jis pagarsėjo nuo 
to laiko, kuomet jis atvyko sei- 
man delegatu nuo Shenandorio 
kuopos ir tapo išrinktas seimo 
vedėju. 

Didelį seimą, vesti, kuomet de- 
legatai kitą kartą įsikarščiuoja 
ir net susipyksta—nėra baikos. 
Reik žmogaus taktingo, šalto ir 
bešališko. Iki šiolei Susivieniji- 
me buvo pagarsėję, kaipo geri 
seimų vedėjai, pp. Tareila, Bir- 
štonas ir keletas kitų. Bet p. 
Stasys Gegužis, kaip išrodo, nio- 

kodavo delegatus užganėdinti net 

daugiaus negu anie, pirmiaus mi- 
nėti. Seimas, p. Gegužio veda- 
mas, ėjo kaip laikrodėlis—taip jis 
sąmoningai ir išmintingai mokė- 
davo jį vesti. Dabar seimuose, 
joigu tik p. Gegužis buva delega- 
tu, jis pa] rastai kuone vienbal- 
siai yra renkamas seimo vedėju, 

Tarp angliakasių jis yra jau 
nuo senai žinomas, nes senai jau 
darbuojasi kaipo organizatorius 
angliakasių distriktu Pennsylva- 
nijos valstijoj. 

Stasys Gegužis paeina iš Su- 
valkų gub., Seinų pavieto; atvy- 
ko j ši;j šalį dar labai jaunas ir 

prasimušė viršun savo jiegomis. 
Yra tai žmogus gerai apšviestas, 
ramaus, malonaus budo, mažai 
kalba, d'dgiaus mąsto, gerai ap- 
sipažinęs su didelių organizacijų 
reikalais, geras lietuvis-tėvynai- 
nis ir žmogus labai taktiškas. 

Tai tokia naujo SLA. preziden- 
to charakteristika. 

Senasai, Prezidentas. 
Ponas Živatkauskas buvo iki 

šiolei jau keletą tarnysčių ištar- 
navęs. Kaipo toks. ir šiuose rin- 
kiniuose jis turėjo "galybę," nes 

iaugelis kuopų ir sąnarių iš "ma- 
ios" yra papratę balsuoti "už tą 
patį, seną." Xėr abejonės, kad ir 
šiuom syk'u jis butų vėl perėjęs, 
nes nors jis nebuvo perpuildau- 
sis prezidentas, tačiaus, reik ati- 
luoti jam teisybę—jis, apskritai 

paėmus, visgi buvo pusėtinai ge- 
ras prezidentas. Ypatingais ga- 
bumais jis nepasižymėjo, bet ne- 

užginčinamai jis velijo Susivieni- 

jimui gerovės taip. kaip jis* ją 
suprato. 

Nors jis buvo, ir yra, socialis- 

1 tas, tačiaus jis pripažįsta ir tau- 
tystę ir nC-ra toks "akiplėša," kaip Į daugelis iš mūsiškių socialistų, 

j Tas ypatingai aiškiai pasirodė, 
•kuomet Bagočius ir jo šaika uisi- 
į manė SLA. suardyti ir net jį pa- 
tį, Žyvatkauską, laike prakalbų 

i Massachusetts policijai įskundė. 
Tuomet p. Žyvatkauskas nepasi- 

'davė ant fanatikų-socialistų vade- 
; lės ir energiškai Susivienijimui 
pasidarbavo. 

j Už tai jam reik duoti kreditą 
I ir, vardan teisybės, mums tai yra 
smagu padaryti, nors1 męs ypatiš- 
kai ir neesame p. Žyvatkausko 
šalininkais. 

Tai kodėl šiuosmet p. Žyvat- 
kausko neišrinko? Mat ir su p. 
Žyvatkausku yra kaip ir su kiek- 
vienu žmogum: kiekvienas iš mu- 
šu turi savo silpnybes, turi jas 
ir p. Žyvatkauskas. Būdamas 
menko mokslo žmogum ir netu- 
rėdamas prigimto takto, p. Žy- 
vatkauskas tankiai išsišokdavo 
taip, kad darydavo gėda ne tik 
sau asmeniškai, bet ir tam dide- 
liam urėdui, kurį jis užimdinėjo. 

Tie išsišokimai paprastai pasi- 
rodydavo jo straipsniuose, ku- 
liuos jis pataikydavo siusti or- 

ganan kaip sykis prieš pačius 
rinkimus. P-as Žyvatkauskas to- 
kiuose straipsniuose parodydavo 
ne tik savo menką abelną apsi- 
švietimą. bet tankiai užvirdavo 
tokią košę, kurios nei pats nega- 
lėdavo iškabinti. Jo taktika bū- 
davo tokia: "žinoma gerai, bet ir 
negerai," ir pradėdavo tėviškai 
peikti, barti, mokyti net apie to- 

| kivis dalykus, apie kuriuos jis ne- 

į turėdavo arba tikrų žinių, arba 

j jokio supratimo. 
Paskutinis toks jo be galo ne- 

išmintingas išsišokimas buvo 
prieš paskutinius rinkinius, kuo- 
met jis visai negalimu ir netei- 
singu budu užsipuolė ant Tėvy- 
nės Mylėtoju Draugijos, ir ant 

įvairių savo menamų priešų, pri- 
kaišiodamas jiems visokiariopų 
nebūtų dalykų ir net sunkių ap- 
kaltinimų. Dalykai, žinoma, iš- 
siaiškino—p. Žyvatkauskas liko 
pusėtinai juokingoj ir negražioj 
šviesoj. 

Galima manyti, kad tas jo ne- 

vykusis Tėv. Myl. Draugijos 
bombardavimas dikčiai prisidėjo 
prie p. Žvvatkausko "sumušimo" 

j šiuose rinkimuose. 

Strimaitis—Ant Pat Viršaus. 

Kaip ir pirmiaus, p. A. B. Stri- 
maitis. dabartinis SLA. sekreto- 
rius. pasirodė pastebėtinas balsų 

'rinkikas. Jis gavo daug daugiau 
balsu negu bile kuris kitas kan- 
didatas visuose rinkimuose ir 2,- 

396 balsa's liko vėl išrinktas j 
sekretorius. Jis to ir vertas yra, 
—nėr ko sakyti. Darbų savo at- 

likdavo iki šiolei atsakančiai, dar- 
bavosi energiškai—todėl nariai ir 

mokėjo jj tinkamai apkainuoti. 
Teisybė, šiais metais nekuriose 

vietos buvo kilęs prieš p. Stri- 
maitį tūlas neužsiganėdinimas— 
skųstasi, buk jis užsiėmęs paša- 
lini lis darbais ir uždarbiais ir t 

t. Kiek šitoki užmėtinėjimai yra 
teisingi,—to nežinome. Gana 
tik. kad šita opozicija susispietė 
labjausi.-.' aplink p. M. J. Vokie- 
taičio kandidatūrą, bet išsireiškė 
vos 543 balsais. 

Greičiausiai, turbut, tiek balsų 
duota už p. Strimaičio konkuren- 

tą ne todėl, kad Strimaitį ištikro 
norėta "nusodinti nuo sosto," bet 
kad tuomi išreikšti savo neužsi- 

ganėdinimą ir... "kad jam galva 
perdaug neužsisuktų nuo dauge- 
lio balsų." 

Seni Kandidatai Laimėjo. 
l'-as T. Paukštis ir Dr. Šliupas 

tapo išnaujo išrinkti į savo se- 

nus urėdus milžinišku didumu 
balsų—p. Paukštis iždininku, o 

I)r. J. Šliupas—daktaru-kvotėju. 
Taippat dideliu daugumu tapo 
vėl išrinkti ir iždo globėjai—p p. 
T. Astramskis iš Philadelphijos 
ir K. Varašius iš Pittsburgo. 

Šiuose rinkimuose pastebėtinas 
dar vienas dalykas—tai skaitlius 
socialistiškų balsų. I kiekvieną 
urėdą socialistai turėjo pervedę 
savo kandidatus, bet nei vienas 
iš jų neperėjo, išskyrus p. lial- 
trusaitieny. kuri perėjo j vice-pre- 
zidento vietą. 

Šiaipgi socialistai balsavo už 
savo kandidatas gana lygiai. Tas 



(natosi iš jų kandidatu balsų: 
Jurgelionis gavo 885 halsus, \e- 
viackas 876, I)r. Matulaitis 992. 
Išviso balsavimuose, dalyvavo 
3,277 balsai, kas parodo, kad so- 

cialistų susivienijime sulyginamai 
visai mažas skaitlius; vargiai vi. 

sija 1,000, nes laike rinkimų jie 
paprastai, kaip vokiečiai ties Ver- 
dunu- visi ant fronto, kuomet 

daugelis tautininkų ir bspartyviij 
pasilieka t amic ir nebalsuoja. 

Rinkimų Pasekmes. 

Žentiaus paduodame pilną rin- 

kimų atskaitą. Ypatos, kurių 
vardai atspausti didelėmis juodo- 
mis raidėmis, yra išrinkti į urė- 

dus : 
Ant Prezidento: 

kiek gavo balsu: 

F. živatkauskas, Scranton, Pa. 1101 
ST. GEGUŽIS, Shenandoah, Pa. 1291 

Kl. Jurgelionis, Chicago, 111. 885 

Ant Vice-Prezlde.n.t.o.: 
P. Mikolainis, Hudson, N. Y. 956 
J.BALTRUŠAITIENĖ Pittaburg. 1507 
Pr. Klbortas, Chicago, 111. 751 

Ant Sekretoriaus.: 
A.B. STRIMAITIS. Ntw York. 239C 
M. J. Vokietaitis, N. Haven, Ct. 543 
A. S. č'epanonis, Eiisvardsville, 296 

Ant Kanieriaus: 
T. PAUKŠTIS, Pittston, Pa. 1898 
J. Neviackas, Brooklyn, N. Y. 876 
J. Skritulskas, New Britain, Ct. 451 

Ant Iždo Globėjų: 
T.ASTRAMSKAS, Philadelphla. 1700 
K. VARAŠIUS, Pittaburgh, Pa. 1230 
J. M. Danielius, Brooklyn, N'. Y. 1019 
M. J. Damijonaitis, Chicago, 111. 71!) 
S. T. Tananovičius, Chicago, 111. 715 
V. Ambrazevičius, Newark, N.J. 822 
Ant Dr. Kvotėjo: 
DR. J. ŠLIUPAS, Scranton, Pa. 1899 
Dr. F. Matulaitis, Boston, Mass. 992 
Dr. A. L. Gralčlunas, Chicago. 296 

Viršminėtą išrinktą valdybą 
dar turės užtvirtinti SLA. Sei- 
mas, kuris prasidės Pittsburge 5 
d. birželio. 

MOKSLEIVIŲ ATSAKO- 
MYBĖ. 

Nedaug mes lietuviai turime 
moksleivių, bet pažvelgus į juos, 
kokiais keliais jie eina, net gėda 
ir pasakyti. Neturėčiau nieko 
priešingo prieš tuos, kurie yra 
tiktai pradininiai, bet esu prie- 
šingas tiems, kurie jau yra pa- 
siekę kiek augštesnį mokslą ir 
skaito save mokytais ir išmintin- 
gais. Xe sykį man teko išgirsti 
tą išsireiškimą iŠ tų moksleivių 
burnos, kurie skleidžia ir aiškina 
brolybę ir lygybę. Bet patjs sau 

sako: "Apleidęs mokyklą tai, kad 
suksiu tai suksiu tamsuolius kiek 
tik galėsiu, nes jie nesupras ma- 

no suktybių." Ar tai šitokia 
moksleivio užduotis, ar tai šito- 
kis moksleivio tikslas eiti moky- 
klon, kad išmokti, kaip savo tik- 
rus brolius nuskriausti? Ne, 
brangus moksleivi, jeigu tokios 
tamstos m'ntjs, tai nesi vertas 

jei!i j tos šventyklos kambarj, 
nėši vertas atsisėsti į mokyklos 
kėdę. Nėši vertas žiūrėti savo 

mokytojui į akis. Jeigu tu, mie- 
las moksleivi, atvykai mokyklon 
su tikslu išmokti kaip nuskriau- 
sti tuos, kurie neturi progos pa- 
siekti jokio mokslo; jeigu tavo 

troškimu yra, kad apleidus mo- 

kyklą sukrauti turtus be atsižiū- 
rėjimo į teisingumą—tai, brolau, 
moksleivi, geriau tau butų ap- 
leisti tą šventyklos vietą ir neže- 
minti kitų moksleivių vardo. Ar- 
ba. nelaukdamas nieko, padėk 
ranką ant širdies ir paklausk sa- 

vęs: Koks buvo mano tikslas ke- 
liauti makyklon? Ar išmokti 
suktybės, ar supranti kitų sukty- 
bes ir jas parodyti tiems, kurie 
jųjų nemato? Taigi supranta- 
mas dalykas, kau tavo tikslas 
buvo keliauti mokyklon ir išmok- 
ti ką geresnio ir rimtesnio, ne 

Sll\ f 'v. S. 

Taigi ir mūsų visuomene žiuri 
su pasididžiavimu į praeitį, kad 
moksleivija yra nuveikusi daug 
labo žmonijai. Ir dėlto ji laukia 
ir iš musų moksleivių ko geres- 
nio. Ir ji laukia su atvira šir- 
džia, kada moksleivija stos į jų 
eiles ir kovos prieš skurdu ir 
suktybės; bet jeigu tu, brangus 
moksleivi, išmoksi tiktai sukty- 
bes, tai sau nerasi vietos tarpe 
jų. Gal tau pasiseks sugriebti 
vienas doleris neteisingai, bet at- 

mink, kad tas pasklis no plačią 
pasaulę ir niekas tavimi netikės. 
Kad ir pamatysi savo padarytą 
klaidą, ir norėsi sugrįžti prie tei- 
sybės, bus pervėlu. 

Atmink, brangus moksleivi, 
kad tavo užduotis yra išmokti 
draugiškumo ir gelbėti tiems, 
kurie yra nelaimingesni už tave, 
kad galėtum buti jų vadovu 
ir nuveikti ką geresnio ir prakil- 
nesnio savo tautai ir visuomenės 
labui. 

Francois Maric Arouct de Voltairc. 

Zadigas Babylonietis, 
(Vertė K. Vairas) 

Aklas ant Vienos Akies. 

Babylone, viešpataujant kara- 
liui Moabdarui, gyveno jaunas 
vyras vardu Zadigas, gero pri- 
gimto budo, apsišvietęs ir gerai 
išauklėtas. Nors jis buvo jau- 
nas ir turtingas, tačiaus buvo 
išmokęs suvaldyti savo geidu- 
lius; savo užsilaikyme nebuvo 
štyvas nei nerangus, nebandyda- 
vo kiekvieną darbą pavesti aš- 
triai proto kritikai, bet visados 
buvo pasiryžęs nemaža ir at- 
leisti žmonėms dėlei to, kad pri- 
pažindavo juos turint savo silp- 
nybes. 

Reikėdavo stebėtis, kad, nors 

ir turėjo lankią išmintį, jis nie- 
kados nesistengdavo pasirodyti 
kitiems su garsiomis, triukšmin- 
gomis ir nepamatuotomis nuo- 

monėmis, su kritika kitu, su 

kreivais sprendimais ir su kito- 
kiais tuščiais žodžiais bei saki- 
niais, kas Babylone buvo žino- 
ma, kaipo pasikalbėjimas. Pir- 
moje Zoroastro knygoje jis iš- 
moko, kad savymeilė yra tai pūs- 
lė prieš vėją, nuo kurio ji gali 
su triukšmu trukti. 

Virš visoko, Zadigas niekados 
nesigirdavo savo pasielgimais 
tarp moterų, nei niekados neban- 

dydavo paremti nuomonę, paže- 
minančią gražiąją lytį. Jis bu- 
vo prakilnios dvasios ir niekados 
nesibijodavo padaryti labą kadir 
nedėkingam žmogui, atsiminda- 
mas didįjį Zoroastros įsakymą: 
"Kada valgai, duok ir šuniui, 
nors jis kartais tau ir įkanda." 
Jis buvo taip išmintingas, kaip 
tai yra galima žmogui buti iš- 
mintingu, nesą ir stengdavosi 
tarp išmintingųjų gyventi. 

Tyrinėjęs senovės Chaldėjų 
mokslus, jis pažino gamtos ii- 

liozofijos principus, bent tokius, 
koki tuokart liuvo žinomi; jis ži- 

nojo apie metafiziku tiek, kiek 
buvo apie ją žinoma bile gady- 
nėje, tai yra—nedaug arba ir vi- 
siškai nieko. Jis buvo tvirtai 
įsitikinęs, nežiūrint tu laiku fi- 
liozofijos, kad metus .sudaro tris 
šimtai šešiosdešimtįs penkios die- 
nos ir šešios valandos ir kad 
saulė yra pasaulio centre. Bet 
kuomet vyriausieji magai pasa- 
kė jam, su didele rūstybe, jog 
jo nuomonė esanti pavojinga ir 

klaidinga, ir jog tik valstybės 
priešai gali tikėti, kad saulė su- 

kasi aplinkui savo ašies, ir jog 
metus sudaro dvylika mėnesių, 
—jis išmintingai prikando savo 

liežuvį su dideliu padorumu ir 

nuolankumu. 
Turėdamas didelius turtus ir, 

pertai,—daug draugu, gerai su- 

augęs, gražios stovylos, padoraus 
mintijimo, turėdamas prakilnią ir 

atvirą širdj, jis lengvai sau įsi- 
vaizdino busiąs laimingu. Jis 
rengėsi vesti sau už pačią Se- 
mirą, kuri, pagal savo gražumą, 
kilmę ir turtą buvo pirmoji mer- 

gina visame i»abylone. Jis iš- 
tikrųjų ir širdingai mylėjo tą 
merginą, ir ji taip pat kuokarš- 
čiausiai ji mylėjo. 

Beveik jau buvo atėjusi ei 

laiminga valanda, kuomet mote- 

rystės ryšys butų ant visados 
juos sujungęs,—jiemdviem pasi- 
taikė vaikštinėti už miesto, ūki- 
nėje senu ipalmu, kurios puošia 
Eufrato pakraščius, i* čia pama- 
tė prisiartinant keletą su kar- 
dais ir lankais apsiginklavusiu 
vyru. Tai buvo tarnai jauno 
Oirkuno, ministerio giminaičio, 
kuriam jo dėdės pakalikai pripa- 
sakojo, kad viskį gali daryti, 
nesibijodamas jokios atsakomy- 
bės. Jis neturėjo nei vienos tų 
gražių ypatybių, kuriomis pasi- 
žymėjęs buvo Zadigas; tačiau:, 
manydamas apie save kuogeriau- 
siai, jis taip turėjo persitikrin- 
ti, jog esama ir augštesnių už 
jį žmonių. Šis pavydas, kurs 

laubjausiai veikė j jo tuštybę, 
padarė tai, jog jis įsivaizdino, 
buk iki pat ausų įsimylėjęs j 
Semirą; taigi jis ir pasiryžo ją 
pagriebti. Jo pasiuntiniai už- 
puolė ant jos; sumišimo laike jie 
sužeidė ją ir liejo kraują ypato*. 
kurią paregėję net tigrai nuo 
kalno įmaus apsiverktu. Ji šau- 
kės į dangų su skund.i. ji šaukė 
dar: 

— Brangus mano sužiedotini! 
Jie atplėšia mane nuo žmogaus, 
kurj aš mylia 

Nepaisydama savo pavojaus, ji 
tik rūpinosi likimu Zadigo, kurs. 
tuo tarpu, gynėsi iš visų spėkų, 
kokias jame sukėlė pavojaus va- 

landa ir tikroji meilė. Su pa- 
galba tiktai dvitjju vergų jis 

ipavijo į šalį užpuolikus ir nune- 
šė namon sukruvintą ir be są- 
monės Semirą. 

Atmerkusi savo akis ir pare- 
gėjusi išgelbėtoją, tarė: 

— O, Zadige! Ikišiol aš my- 
lėjau tave, kaipo savo busimąjį 
vyrą; dabar-gi mylėsiu, kaipo iš- 

gelbėtoją mano gyvasties ir gar- 
bės! 

Niekados nebuvo taip giliai pa- 
liestos širdies, kaip Semiros. 
Niekados gražesnės lupos neiš- 
reiškė tokio sujudinančio senti- 
mento, ir tuose žodžiuose buvo 
įkvėpimas proto ir jausmo, bu- 
vo giliu giliausioji meilė. 

Jos žaizda buvo lengva ir vei- 
kiai užgijo. Zadigas buvo pa- 
žeistas pavojingiau; vilyčia pa- 
taikė jam prie pat akies ir gana 
giliai įsmigo. Semtra vienval 
trukdė Dangų, maldaudama, kad 
jos mylimasis pasveiktu. Jos 
akis nuolatos maudėsi ašarose; 
nekantriai ji laukė tos laimingos 
valandos, kada Zadigo akįs pa- 
žvelgs jos alkysna; bet pūliai, 
kurie rinkosi žaizdoje, atrodė bai- 
sus ir Semi ra bijojosi už Zadigo 
aki. Nieko nelaukiant, į Meni- 
phisą buvo 'pasiustas .pasiuntinys 
pas didįjį gydytoją Hermesą, 
kuris ir atkeliavo su daugybe 
įvairiu prietaisų. Jis aplankė li- 
gonį ir parodė, kad šis nebeteks 
akies. Jis pasakė net, kokią die- 
ną ir kokią valandą ta nelaimė 
turėsianti atsitikti. 

— Jei tai butų dešinioji akis, 
—sakė jis,—aš lengvai galėčiau 
ją išgydyti; bet žaizdos kairioje 
akyje yra nepagydomos. 

Visas Babyloncs apraudojo 
Zadigo likimą ir gerbė didį Iler- 
meso mokslą. 

Į dvi dienas votis pratruko, 
pūliai išbėgo savaime, ir Zadi- 
gas visiškai ipasveiko. Hcrmeo- 
gi parašė knygą, kurioje išrodi- 
nejo, kad tos akies negalima bu- 
vo išgydyti. Zadigas neskaitė 
tos knygos,—bet kaip tik jis 
galėjo išeiti iš namų, tuojaus nu- 

ėjo su vizitą pas tą, kurioje 
turėjo visas savo busimosios lai- 
mės viltis ir dėlei kurios vienos 
jis ir tenorėjo turėti abidvi akis. 
Semira per tris paskutiniąsias 
dienas buvo kaime. Jis pake- 
lyje jau sužinojo, kad ta gra- 
žioji mergina jaučia nepergalima 
pasibjaurėjimą vienakiu žmogum, 
tad tą patį vakarą ir susižiedavo 
su Orkanu. Išgirdęs tokią nau- 
jieną, jis nualpo ir pargriuvo ant 
žemės. Jo susikrimtimas tik ne- 

privedė jo prie paties keršto. 
Ilgai jis blogai jautėsi, ipagaliaus 
protas paėmė viršų ir šiaip-taip 
suminkštino jo likimo žiaurumą. 

— Kadangi, — jis tarė sau.— 

taip smarkiai nukentėjau dėlei 
moters, išauklėtos rumuose, tad 
dabar apsivesiu su paprasta t iaip 
piliečio duktere! 

Pasirinko jis sau Azorą, labai 
išmintingą merginą iš geriau- 
sios šeimynos visame mieste. Jis 
apsivedė su ja ir per tris mėne- 
sius gyveno didžiausioje meilėje 
ir gražiausioje vienybėje. Tik 
j'.? pastebėjo, kad ji buvo šiek- 
tiek lengvamanė; ji taipgi buvo 
linkusi manyti, jog visi gražaus 
veido vyrai esą tobuli ir išmin- 
tingi. 

Nosis. 
Vieną rytmetį Azora sugrįžo 

iš pasivaikščiojimo dideliausiai 
įsikarščiavusi ir vienval šukavo. 

— Kas tau pasidarė, mylimoji 
mano moterėle,—paklausė jisai. 
—Kas tave taip sujudino? 

— Taigi,—atsakė jinai,—ir tu 
butum taip pat susijudinęs, jei 
butum matęs tai, ką aš regėjau! 
Aš užėjau aplankyti jauną našlę 
Kpsruvienę, kuri, laike praėju- 
siųjų dviejų dienų, supylė kapą 
savo jaunam vyrui, netoli upe- 
lio, kurs teka per pievą. Ji 
prisiekė dangui, nesusivaklyda 
ma savo nusiminime, buti prie 
to upelio tol, kol jo vanduo 
plauks.— 
.— Taip,—pasakė Zadigas,—ji-| nai yra gera moteris ir ji mylė- 

jo savo vyrą su didžiausiu pa- 
sišventimu, j 

—• Ali,—atkirto A^ora,—c> ar 

tu žinai, ką ji darė,. kuomet aš 
užėjau pas j;j? 

— Ką-gi tokio, mano dailioji 
Azora? J lene manė ji nukreipti 
Į šalį upelio vandenį ?( 

Azora taip ilgai peikė ir užsi- 
I uldinėjo ant tys jaunos našlės, 
kad Zadigui jau nebeteko toksai 
jo moters dorybių apreiškimas. 

Zadigas turėjo draugą vardu 
Kadoras; tai buvo toks jaunas 
žmogus, kuriame Zadigo pati su- 

sekė daugiau dorybių, negu bi1: 
kokiame kitame žmoguje. Ji; 
padarė jj savo ištikimu draugu ir 

Įgijo, ačiu geroms dovanoms, di- 

delį jo pasitikėjimą. Azora. per- 
leidusi dvi dieni su savo drauge 
kaime, trečią dieną sugrįžo na- 

mo. Tarnai pasakė jai, su aša- 
romis akyse, buk jos vyras stai- 
ga miręs diena prieš jai sugrį- 
šiant; buk jie bijojo urnai pra- 
nešti jai apie tą apverktiną atsi- 
tikimą; buk jie dalia r jau lai- 
doja jo lavoną šeimynos karste, 
daržo gale. Ji verkė, draskė sau 

plaukus ir prisiekė pati eisianti 
drauge su juo karstau. 

Vakare Kadoras prašė jos pa- 
velijimo pasilikti prie jos V 
drauge su ja verkė. Aut ryto- 
jaus jiedu jau mažiau teverkė i: 
drauge valgė pietus. Kadoras 
pasakė jai, buk jos vyras užra- 
šęs jam didesnę dali savo turtu 
ir buk jam busianti didelė lai- 
mė, jei ji panorėsianti pasidalin- 
ti su juom tuo turtu. Moterį 
verkė, siuto, bet pagaliaus pasi- 
darė ramesnė ir mandagesnė. 
Jiedu jau gan ilgokai pasėdėjo 
prie pietų ir prie vakarienės. 
Dabar jiedu kalbėjosi su daug 
.lidesniu bendru užsitikėjimu. 
Azora gailėjosi vfllionio vyro, bet 
savo keliu prirodinėjo jį turė- 
jus daug silpnų ir blogų pusių, 
kurių nėra pas Kadorą. 

Laike vakarienės Kadoras ėmė 
skųstis, buk jam pradėję smar- 
kiai skaudėti šoną. Labai sut- 
rupinusi ifi'oteris stengėsi jam 
pagelbėti, prinešė visokeriopių 
esencijų, bandė ir visokių vaistų, 
kad tik palengvinus jo sopulius. 
Drauge ir vaitojo, apgailestauda- 
ma, kad Hermeš'o nėra Eabv- 
lone. Ji net bandė prisilytėt 
prie to šono, kuriame Kadoras 
jautė, !»aip sakėsi, tą smarkų 
skaudėjimą. 

— Ar tau dažnai taip užeina? 
—ji klausė, sulaikydama kvapą. 

— O, kartais tie skausmai at- 
veda mane prie <pat kapų kran- 
to,—atsakė Kadaras:—bet-pfi, sa- 

koma, yra vienintelis dalykas, 
kurs galėtų mane išgydyti: prie 
skaudamos vietos reikia pridėti 
nesenai pasimirusio žmogaus uo- 

si- 
—• Ištiktųjų, bet-gi ir keistas 

vaistas,-—pastebėjo Azora. 
— Nei kiek ne keistesnis už 

Aruon'o maišelį nuo apopleksi- 
:os.—Ši nuomonė dar padidino 
to jauno vyro išmintį moters 
akyse, ir ji jau pasiryžo veikti. 

— Esmi tikra,—tarė ji,—kad 
angelas Izraelis, kuomet mano 

vyras žengs per tiltą Tčinavar, 
nesulaikys *jo dėlei to, kad jo 
nosis antrame gyvenime bus kiek 
trumpesnė, negu ji buvo pirma- 
me ! 

Tai pasakiusi, paėmė skustuvą, 
nuėjo >pas vyro karstą, aplaistė 
ji javo ašaromis ir prisiartino, 
kad nupjovus nosį Zadigui, kurs 
kaip ilgas gulėjo karste. Zadi- 
gas greitai pašoko, viena ranka 
laikydamas nosį, o kita ranka 
stumdamas .į šalį skustuvą: 

— Poniute, — jis prašneko: — 

ncšukauk taip garsiai ant jauno- 
sios Kosruvienės. Sumanymas 
nupjauti man nosį visai prilygsta 
nukreipimui į £alį upelio van- 
dens... .;Jį 

(Toliaus bus) 
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Vandenyno gilumas. 
Birželio 2 d., 191* m. vokiečių 

laivas Planet nuleido lyną jūron 
ties Filipinų salk' Mindanao ir ly- 
nas grimzdo daigiau kaip šešias 
angl. mylias. Yišą tą ilgi prie lyno 
pririštasis svarumas grimzdo per 
vandenj stačiai iiemyn. 

Iki to laiko giliausia vandeny- 
no vieta buvo laikoma toji. kurią 
surado Suv. Valstijų laivas Nero 
ties Guamo sala: ji buvo šešių 
mylių be vienuolikos sieksnių. 
Tas laivas surado ją, betyrinėda- 
mas juros dugną, tiesiant Ame- 
rikos kabelj. kuris dabar sujungia 
Manilą, Guamą. Midvvay ir Iio- 
nolulu su San Francisko. 

Šitos gilumos yra tokios dide- 
lės, kad į jas įmetus Himalajų 
•kalnus dar pusės mylios truktų 
iki paviršiui. Jos paveržė pir- 
mystę iš Vakarų Indijos gilumos 
arti Haiti ir Tortu Rico, atrastos 

1902 m. Suv. Valstijų laivo Dol- 
phino, kuri yra y/i mylios gilu- 
mo. Tai yra giliausios iki šiol 
žinomos vietos, bet negalima sa- 

kyti, kad jau gilesnių už jas nėra, 
nes dideli vandenyno plotai nėra 
dar išmatuoti. Atlantikas ir Ra- 
musis vandenynai turi vidutinį, 
3 mylių gilumą, bet net šitokį gi- 
lumą nelengva tankiais protar- 
piais išmatuoti ant tokio didelio 
ploto. 

Šitais matavimais surasta daug 
jr'omių dalykų. Pav., yra suras- 

ta, kad didesnėji Atlantiko dalis 
turi tris mylias gylio, bet jame 
guli nugrimdusi sausuma gilybė- 
je pusantros mylios, kuri keliose 
vietose visai išsikiša iš vandens. 
Viena tokių išsikišusių vietų yra 
Šv. Alenos sala, kur Napoleonas 
buvo ištremtas. Šita sausuma esą 
yra žuvusioji Atlantida; kuri ka- 
daisia buvusi viršui vandens ir 
buvusi apgyventa. Yra pasako- 
jama, kad jai begrimzdant žmo- 
nės išsisklaidė j rytus ir vakarus. 
Stebėtini davadai bendros paeigos 
Aisrt)K) ir Vidurinės Amerikos 
žmonių, randami jų architektūro- 
je, jų piramidose, jų tokiuose pat 
kalendoriuose, jų bendruose žo- 
džiuose. Galima butų išaiškinti, 
jei butų pripažinta, kad jie k«dai- 
sia gyveno pranykusioje sausu- 

moje. 
Iki žmonės nepradėjo kabelio 

tiesti, vandenyno dugnu, nebuvo 
didelio reikalo jo gilumas žinoti. 
Kabelis yra dviejų colių storio, 
turi daugybę vielų, kurios iš visų 
pusių aplieta švinu. Jis yra labai 
sunkus. Nuvyniojus, sakysime, 
tris, ar keturias mylias ilgio, ties 
laivo užpakaliu jaučiama labai 
didelis traukimas,. Jei tik neat- 

sargiai apsieinama, tai jis trūksta 
pusiau. Keletas kabelių'yra pra- 
žuvę šitaip nutrukus. Žinojimas 
tojo gilumo, j kurj jis yra nulei- 

džiama, padeda tiems, kurie jį 
leidžia, surasti galinius budus su- 

mažinimui svarumo ir tokiu budu 
ddžnai kabelis išgelbima. Taigi 
šitam ir reikalinga gilumos išma- 
tuoti. 

Matuojant šitas vandenyno gi- 
lumas, didele sunkenybe buvo su- 

rasti lynas- tokio stiprumo, kuris 
jo mylių ilgio sunkumą atlaikytų. 
Ant galo buvo išbandyta viela 
vartojama .pianų dirbimui ir su- 

rasta, kad ji šitam tikslui geriau- 
siai tinka. Šita viela yra tokia 
plona, kad 400 jos pėdų sveria 
vos tik 80 svarų. Su skandintu- 
vu sveriančiu 60 svarų, visas pa- 
kabinamasis sunkumas išneša 140 
svarų, o vielos tempiamasis stip? 
rūmas yra 200 svarų. Iš to mato- 

me, kad su šita \ iela galima butų 
pasiekti tris, ar keturias mylias 
giliaus, negu dabar surastosios 
gilumos siekia. 

Laivas, matuodamas gilumą, 
meta lyną su prikabintu prie jo 
galo sunkumu ir leidžia jam kris- 
ti taip smarkiai, kaip tik vanduo 
leidžia. Bet kai-kurių vandenynų 
gilumas. tokis didelis, kad pa/si- 
eina laukti valandą ir daugiau, 
kol švinas dugną pasiekia. Yra 
smagu žiūrėti, kaip lynas grimsta 
ir krijas sukasi, matuodamas ly- 
no ilgi; tarytum švinas puola j 
patį žemės vidurį. 

Švinas prie vielos galo yra taip 
prikabintas, kad dugną pasiekęs 
jis atsikabina. Tas užvaduoja 
traukimą 60 svarų švino atgal 
mylias vandens, kuris jį sulaiko. 

Šitie plonieji čiuoptuvai yra 
vienintelėmis priemonėmis, kurio- 
mis žmogus sužino apie ano pa- 
saulio būdą giliai po vilnimis, 
viršum kurių jis plaukia. Šita 

plonąja viela sužinota daug daly- 
kų. Pav., sužinota vandenyno 
temperatūra. Prie nuleidžiamų 
vandenin lynų yra pritaisoma ter- 

mometrai ir jie temperatūrą tei- 
singai užregistruoja. Šitokiu bū- 
du yra sužinota, kad per pirmuo- 
sius 600 sieksnių juros vandens 
temperatūra tolydžio eina žemyn. 
Pasiekus 2 mylių gyli vanduo 
yra prie užšalimo laipsnio; tik 
per du laipsniu jis neužšata. 
Vandenyno gilumos net ties pu- 
siauju (ekvatorium) turi 35 laip- 
snius. Vienok vanduo ant pa- 
ties dugno nuo vidinio žemės 
karščio yra laipsniu šiltesnis. 

Vandens spaudimas gilumose 
yra tokis baisus, kad jokia prie- 
taisa, kurią žmogus yra padaręs 

negali atlaikyti net 'keliuose šim- 
tuose pėdų po paviršium. Jei, sa- 

kysime, naras nusileidžia j van- 

denį Šimtą pėdų, tai jo krūtinė 
turi atlaikyti tokio vandens sluok- 
snio spaudimą, kokį turi jo pa- 
viršius ir šimto pėdų aukščio. 
Bet žmogaus sudėjimas yra pas- 
tebėtinai išlaikus ir jei davus lai- 
ko prisitaikyti, Ui krūtinė suslėg- 
tų orą savyje taip, kad jojo spau- 
dimas galėtų atsilaikyti vandens 
spaudimui. Jei šitaip pripiltą su- 

spaustų gazų kiną prisitaikiusį 
prie tų sąlygų, kurios yra gilu- 
mose, staiga ištrauktum ant pa- 
viršio, tai jis truktų nuo veržimo 
kaip bematai. 

Jei skrynelę vienos pėdos ilgio, 
pločio ir augščio su oro erčia vi- 
duje norėtume nuleisti j jurą vie- 
ną mylią gylio, tai ji turėtų būti 
tiek tvirta, kad galėtų atsilaikyti 
apie 200 tonų spaudimui iš kiekvie- 
nos pusės; kitaip ji bus sutruš- 
kinta. 

i domus išbandymas syki buvo 
padarytas šiltuose kraštuose, ku- 
ris parodė vandenyno temperatū- 
ros principus ir spaudimą. Bū- 
rys smagumų j ieškotojų užsima- 
nė atšaldyti šampaną vandenyno 
gilybėj. Tuoju tikslu pririšta 
bonkos ant ilgų šniūrų, nuleista 
į vandenį ir palikta ten per nak- 
tį. Ant rytojaus ištraukė bonkas 
ir pamatė, kad jos šaltos kaip 
ledas. Bet atkimšus kamščius 
pasirodė, kad bonkose buvo ne 

šamapanas, tik jurų vanduo. 

Gilumų spaudimas sumažino 
kamščius, vynas išbėgo ir į bon- 

! kas pribėgo vandens. 
Kita vandenyno gilumų ypaty- 

be yra visiškas saulės šviesos ne- 

buvimas. Šviesa pasiekia vand$*| 
nyno gilumą tik vidudieniu, kuo- 
met saulės spinduliai krinta sta- 

liai. Diena po vandens pavir- 
šium yra trumpa, sutemos ilgos, 

,o tamsos valandos dar ilgesnės. 
I Net ir prie geriausios šviesos, tie 
spinduliai, kurie leidžia daiktus 
matyti, pasiekia tik kelis šimtus 
pėdu. šitie spinduliai galima už- 
rekorduoti ant fotografinės lente- 
lės ir todėl galima nutraukti gi- 

liamu paveikslą, kuriu žmogus ne- 

galėtu matyti, net jei ir pavyktu 
jam laimingai nusileisti j jas. 

Pačioj apačioj yra visiška 
tamsa. Daugelis gilybių sutvėri- 
mu yra be akių, nes ten nėra švie- 
sos, su kuria jie galėtų matyti. 
Kiti jų pasinaudoja akimis tiktai 
dėlto, kad jie turi savo nuosavas 
šviesos dirbyklas ir savo nuosa- 

vas padėtuves kurias jie nešiojasi 
drauge su savim. Jie turi fosfo- 
rinės šviesas, kuriomis jie pasi- 
šviečia sau kelią, ir akis. kurios 
yra pritaikytos toms šviesoms. 

Į Viena šitų žuvų, kurios gyvena 
gilybėse, turi nedidelę fosforinę 

■šviesą išsikišančią iš jos galvos, 
ir ji esti jai kaipir žiburiu. 

Tos plonosios vielos, kuriomis 
matuojama juros gilybės, pasako, 
kad jose esama gyvybės. Pir- 
miausiai šituo budu sužinota, kad 

| augalinė gyvastis nesiekia toliaus 
saulės veikmės ir todėl ii visuo- 

... 

met esti arti pavirsto. Žemiau 
šitos 'srities eina pasaulis po pa- 
sauliui, kiekvienas apgyventas 
tam tyčia prie jo prisitaikiusiais 

'sutvėrimais. Nėra tos gilybės, 
kurioje nebūtų pilna gyvulinės 
gyvasties—keistų amžinos tam- 

įsos sutvėrimų, kurie niekur kitur 
nesivaiJo, kaip tik slėpiningame 
savo pačių skraite, ir kurie su- 

sproginėtų kaip dinamitas, jei 
juos staiga išėmus ant paviršio. 

Prie vielos visuomet yra pri- 
taisomas tam tikras samtis ir 

vielą nuleidus gilyn penkias my- 
lias, ištraukiama juomi vandeny- 
no dugno paveizdinys. Kartais 
pritaisoma tinklelis ir juomi pri- 
gaudoma gyvių nuo dugno. Tin- 
klai traukta per vandenis įvairio- 
se gilybėse ir visuomet ištraukta 

galybės gyvių. 
Žinoma, buvo vartojami tik ma- 

ži tinkleliai, su kuriais juros mil- 
žinų nepagausi, jei jie ir yra. 
Kol kas nėra jokios žinios, ar 

vandenyno gilumose yra kokie 
labai dideli sutvėrimai, ar ne. 

Vienok nėra priparodyta, kad ten 
nėra. Juros dugnas dar mažai iš- 
tirtas ir jis vis dar pasilieka slap- 
tęnybe, kuri kuomet nors gali ati- 

dengti savo paslaptis. 
F. J. Haskin. | 

Tegul stimpa badu! 
— Tamista, gal paaukausite 

šj-tą nukentėjusiems nuo karės. 
Lietuvoje dabar žmonės iš bado 
miršta, reikia gelbėti!.. 

— O, tegul visi lietuviai badu 
pastimpa....—atkirto aukų rinkė- 
jui moteriškė, kuriai apie aukas 
užsiminta. 

— l\a{p tai, tamista turbut 
juokavoji,—tysė aukų rinkėjas, 
net akis iš nusistebėjimo išver- 
tęs. Mat Jis niekados nesitikėjo, 
kad atsirastų ant visos šios že- 
mės lietuvis, kuris tokius baisius 
žodžius ištartų,—dargi moteriš- 
kė. 

— Visai ncjuokavoju—atsakė 
moteriškė—neduosiu nei ccnto 
tegul pastimpa.... 

— Bet gi, tamista, ju'.-c ir ta- 
mistos tėvai, broliai tenai Lie- 

Į tuvoj yra pasilikę... Kaip bus su 
1 jais? Ir jie turbut duonos kąsnio 
reikalauja, ar ir jie turi "stipti"?. 

— Tegul stimpa... neduosiu nei 
cento!..—griežtai atrėžė "miela 
dukrelė"... 

"Tai turbut pasaka"—pasakysi, 
mielas skaitytojau. Joks žmogus 

j to negali pasakyt. Yra žmonių, 
kurie neduoda aukų, nes negali, 
bet nėra tokiu žmonių, kurie ga- 
lėtų taip kalbėti. 

Bet tai visai nepasaka. Tai 
yra tikras atsitikimas. Atsitiko 

| 
tas aną dien Chicagoje, kuomet 
p. A. Martus, rinkdamas aukas 

į nuo karės nukentėjusiems, užėjo 
j L-ko saliuną, ant Bridgeporto. 
O ta moteriškė buvo ne kas ki- 
tas kaip pati L-nė viena iš se- 

niausių Chicagos "obivatelių-kar- 
čianminkių." 

i Kas tai moteriškei pasidarė, 
kad ji taip blevyzgoti pradėjo, 
nes ištikro, kas velija, idant ne tik 
visi lietuviai, bet. kad ir jos locni 

: tėvai ir giminės "išstiptų," tas 
visai nėra panašus j žmogų. Pa- 
sirodo, kad "obivatelka" L-nė la- 
bai pikta ant europiečių. Apie tai 
išsitarė, kuomet ji pasakė, kad 
"ana Tumui aukavome, o jis vi- 
sus saliuninkus išpeikė, tai da- 
bar neduosiu nei cento, kad ir 

; pastiptų." 
| Tokios saliuninkės, ištikro, da- 
ro gėdą visiems lietuviams saliu- 
nininkams. Yra tarp jų dau- 
glaus panašių paukščių, 

j Prisimena Dr. Basanavičiaus 
laikai, kuomet tas senelis, di- 
džiausiame karštyje beslankioda- 
mas po Chicagą, aukas berinkda- 
mas Lietuvių Tautos namui, už- 
ėjo j .vieną saliuną. Ten saliu- 
ninkas jam atšovė: "O, Basana- 
vičius, tegul eina j Stock-jardus 
žarnų tąsyt; tegul pašeria utėles, 
kaip aš šėriau, tai žinos, kaip 
yra doliaris brangus"—ir taipgi 
nedavė nei cento. 

Toki sugyvulčję saliunininka1 
daro gėda visiems lietuviams saliu- 
nininkams, tarp kurių yra gerų 
žmonių, gerų lietuvių ir gerų tė- 
vynainių. 

Patjs sal'uninkai turėtų užpro- 
testuoti prieš tokius savo "pro- 
fesijos" draugus, nes toki bešir- 
džiai subjauroja visų saliuninkų 
vardą. 

Neturi, ar negali duoti auk is— 
tai ir neduok, bet turėk nors ge- 
rą žodj tiems žmonėms, kurie 
pašvenčia savo laiką, savo svei- 
katą gelbėjimui kitų žmonių, ne- 

laimėje esančių. 
Simas 

ŽALČIŲ DARŽAS. 
Brazilijoj Seroterapijos (seru- 

mais gydymo) Instituto žalčių 
darže, užimančiame 700 akrų plo- 
tą Butentane d-ras Vitai Brazil 
dirba serumus (kraujų išrūgas) 
gydymui ;r išvengimui pasekmių 
nuo žalčių įkandimų. Žalčiai, 
vartojamieji serumų pataisymui, 
yra laikomi mažame parkelyj, ap- 
vestame siena ir vandens prileista 
grabe, kur yra apštis kupoluotų 
padangų. Kiti specimenai yra 
laikomi šitam panašiame par- 
ke arti didžiojo namo tyrinėjimui 
jų papročių, mėgiamojo maisto, 
visokių nuodijamų ypatybių įvai- 
rių specimenų ir geriausio budo 
pabėgti nuo jų užpuolimų. Kar- 
štos ir drėgnos Brazilijos girios 
Iknibždėte knibžda nuodingais žal- 
čiais, bet mažiausias trukšmas iš- 
gąsdina ramiuosius ir bailiuosius 
šliaužius, kurie užpuola tik tuos 

žmones ir gyvulius, kurie užmina 
ant jų, ar naikina jų liždus. 
Svarbiausiomis žalčių šeimyno- 
mis yra botropai įr krotalai, arba 



baršku. !iai. Botropų nuodai pū- 
do kraują, padaro vidinius kraujo 
tekėjimus ir didelj sukepimą ke- 

penų, inkstų ir smegenų, o kro- 
tahj nuodai paralyžiuoja alsavi- 
mą, kraujo tekėjimą bei regėjimą 
ir padaro mirtį paprastai j 24 va- 

landas. Kiekvienas nuodas rei- 

kalauja sau spccialio priešnuo- 
džio. D-ras Brazil sudaro seru- 

mą (kraujines išrūgas) kiekvie- 
nam, ir sudėtini serumą, kuris yra 

geras nuo visų brazilinių žalčių 
nuodų; šitas serumas yra varto- 

jama, kuomet nėra žinia, kokis 

žaltys yra įkandęs. 
Serumai yra išgaunami iš jau- 

nu ir sveikų arkliu bei asilu, ku- 
riems kas penkios, ar šešios die- 
nos įčirkškiama po oda nuodai kas 

sykis vis didesnėj apštyj, pradė- 
jus nuo vienos dvidešimtos mili- 

jyamo dalies iki vieno gramo. 
Apturėjimui pilnos išimtinės ir 

veikmingo serumo ima visus me- 

tus laiko. Sudėtinis—daugiavei- 
kis serumas gaunama, šmirkščiant 

pramainu botropinius ir krotaii- 
nius nuodus. Šitaipos išskirsti gy- 
vuliai duoda priešnuodinj seru- 

mą ilgam laikui, jei po kiekvie- 
nam serumo ištraukimui jiems 
vėl nuodų išmirkščiama. Serumo 
dūdelės ir hipoderminės (poodi- 
nės) šmirkštynės siuntinėjamai 
nemokamai j ligonines, miestus 
ir neturtingiems ligoniams. Ki- 
tiems pardavinėjama žemomi-s 

kainomis, arba mainoma ant gy- 

vu žalčių. 1913 m. buvo išdalinta 
apie joo barškuolinio serumo dū- 

delių. 800 botropinio serumo ir1 

4,500 daugiaveikio serumo. Se-' 
rūmai nuo maro, difterijos ir žan- 

dų surakinimo taipgi daroma pa- 

prastaisiais budais. 

I)-ras Vitai I'razil, betyrinėda- 
mas Brazilijos žalčius, atrado bc- 
nu clj smauglį, mussuraną, kuris 

nebijo žaltinių nuodų ir kuris su- 

trina nuodinguosius žalčius savo 

ringėmis ir paskui suėda. 
Pastebėtina, kari serumai su- 

taisyti Lillcjė, Francuzijoj. d-ro 

Calmcttes, kuris pirmas išrado 

serumą žalčių įkandimų gydymui, 
neveikia j Brazilijos žalčių nuo- 

du--. -(Sutrauka Jacgucs lloyero 
straipmio). 

SUVARTOJIMAS SUVIENY- 

TOSE VALSTIJOSE KAVOS, 

ARBATOS IR KAKAO. 

Suvartojime kavos Suvienytų 
Valstijų gyventojai užima pirmą 
vietą, jie sunaudoja 40f- kavos, 
ant žemes išaugintos. Pereituo- 
se metuose suvartota suviršum 

milijonas svarų kavos. Prieš ka- 

ry kavos suvartojime antrą vie- 

tą užėmė Vokietija, bet kari ka- 
rė perkirto privežimą. antroj 
vietoj atsirado Prancūzija. Ret 

Prancūzija, suvartoja tik dalį 
Amerikoj suvartojamos kavos. 

Suvienytos Valstijos arbatos 

suvartojime užima trečią vietą. 
Anglija u/ima j irmą vietą, o 

Rusjia antrą. Suvienytos Val- 
stijos užima taipgi pirmą vietą 
suvartojime kakao (čekoliados). 
Ketviria dalis surinkto kakao ei- 
na j Suvienytas Valstijas. Ant 
'kiekvieno Suvienytų Valstijų gy- 
ventojo išpuola per metus 10 

svarų kavos, 7 svarai arbatos ir 

i-/* svaro kakao. atgabena- 
mo? i Suvienytas Valstijas ka- 
vos yra iš Brazilijos, o likusi 
d^.is eina iš vidurinės ir kitų 
kraštų Pietinės Amerikos; taip 
vr.»!inati;a arabiška moccha Ara- 
bijos niekados nematė; tą patį 
galima ir apie brangiausią Java 
l avą sakvti, kuri nei gabenama prie 
«alos Javos neužsuka, >ra tai vis 
Brazilijos kava. Pusė j Suvie- 
iv tas Valstijas atgabenamos ar- 

I atos yra iš Japonijos, likusi yra 
iš Chinų ir Iridijų. 

REDAKCIJOS AfSAKYMJu. 

p. Žilvitis. Toks apgarsinimas, 
kaip kad prisiuntėt, turčių buti ap- 
ttokamas; jdeuame tik i*iminėjimą. 

p. A. Baranauskas. Tilps sekančia- 
rje numeryje. Meldžiame rašyti 
plunksna, o ne paišeliu, ir tik ant 
vienos pusės lakšto, 

p, G. S.—Peržiurosim. 

p. Kirvis, A. žukauskaf, Vietinis iš 
Elizabeth, p. Bartkevičia, S. A. K., 
Ant. Viskantas. Sunaudosime sekan- 
čiam numtryj: šiame pritrukome vie- 
tos. 

AR ESI PASIRENGĘS? 
Pasisekimo paslaptis yra ta- 

me, kad reikia daryti tinkamas 
daly kas tinkamu laiku ir pasi- 
naudoti kiekviena proga, kur tik 
ji pasitaiko. Tam tikslui yra 
svarbu užlaikyti kuną ir protą 
prideramame stovyje. Kaip tik 
kuno veikimai yra kliudomi ko- 
kios nors negalės, netinkamų są- 
lygų, neužtenkamo maitinimo ir 
1.1., protas yra priverčiamas pa- 
statyti daugiaus energijos per- 
galėjimui sunkenybių ir būdamas 
apsunkintas gali neatlaikyti to 

spaudimo ir visiškas suirimas 
kuno ir dvasios paseks ir nepa- 
sisekimas vietoje pageidauto pa- 
sisekimo įvyks. Kaip tik paste- 
bėsi kadir mažiausius neregulia- 
rumus savo organizme, imk Tri- 
nerio Amerikonišką Kartaus Vy- 
no Hli.\irą. Jis tave sutaisys ir 

palaikys sveiku. Šitas ištikimas 
vaistas padeda suvirškinti, nelei- 
džia viduriams užkietėti, praša- 
lina galvos skaudėjimą, svaigi- 
mą, išpūtimą, nesmagumą; su- 

taiso virškinamojo aparato darbą 
švelniu gamtiniu bttdu. Laikyk 
po ranka ir buk prisirengęs prie 
greito reikalo. Gaunamas aptic- 
kosc. Kaina $1.00. Jos. Triner, 
išdirbėjas, 1333—1.339 So. Ash- 

land Avc., Chicago, 111. 

Buk prisirengęs ir turėk Tri- 
nerio Linimentą po ranka, tinka 
nuo visokių orutinių skausmų. 
Jis užvaduos tau daug skausmo 
ir kančių. Aptiekose 25c. ir 50c. 
Krasa 35c. ir 60c. 

NAUJAI 
ilsiausia t 

nx KĄ IŠ SPAUDOS IŠĖJO 
ANTRA LAIDA 

iš Gyvenimo lietuvišku 
'Veliy Bei Velny, 

Pasakos surinktos d-ro J. 
Basanavičiaus. Šioje knygoje 
telpa keli šimtai gražių pasa- 

kų, apie rojų (dangų), čyščių, 
peklą; apie giltinę, marą, cho- 

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

mėje, kokioje buvo girdėtos. 
Panavčžyj—pagal tarmę pane- 
vėžiečių; Šiauliuose—pagal 
tarmę šiauliečių; C:walkų gub., 
ir t. t. Chicago, 111. ięT5 pusi. 
470 1-50 
Audimo apdaruose 2.00 

Užsisakant šią kny^ą, siųskite 
pinigus šiuom adresu: 

A. Olszesski 
Pres. 

Lietuva Pnblishing Co. 
3252 SO. HALFTED ST. 

CHICAGO, ILL. 

JONAS KŪLIS 

Generališkas "Lietuvos" Agentas 
keliauja po visą Ameriką. Kur jis 
atsila'nkis, ten per jj galima atnau- 

jinti, ar užsirašyti "Lietuvą" arba 
užsisakyti visokių knygų, jam pini- 
gus užmokant išanksto. Už jj mes 

tsakom*. Lietuva Pub. C* 

JUOZAPAS MOZERIS ... 

kaipo "Lietuvos" agentas Cirero, Iii. 
ir apielinkėee yra įgaliuotas užra- 
šinCti "Lietuvą", priimti prenume- 
jat.-}, apgarsinimus ir pardavinėti 
knygas. Lietuva Pub. Co. 

BRMIGIJPEItAL') 
DIDELIS METINIS PIKNIKAS 

Lietuvių U. Kliubo bus nedtlioj, bir 
želio (June) 4 d. Geo. Chernaucko 
darže, Lyons, III. U/kviečia kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti visuomenę 
į minėtą pikniku; senus ir jaunus ; 
praleisti puikiai laiką, ant šviežio oro. j 

Kviečia Rengimo Komitetas. | 

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPINĖS j 
(Lithuanian National Cemetery) 

Archer and Kean Avenues j Tel. Willow Springs G, Chicagi.. 
50 TŪKSTANČIŲ ŽMONIŲ 50 ' 

dalyvaus keturių metų sukaktuvių 
kaip js'eigtos Lietuvių Tautiškos Ka- 
pinės, Memorial Day, šjmet atsibuna 
Didžiausias Iškilmingas Apvaikščioji- 
mas Papuošimo Dienoj (Decorationl 
Day), utarninke, gegužio (May) 30 d. 
191(> m. Pradžia i) valandą ryto. 
Pamaldos ant Kapinių 10 vai. ryto. 

Pamaldų parėdke dalyvauja 25 
draugijos, keli draugijiniai kliubai Ir 
moterų draugijos in corpore su 
savo draugijiniu parčdkn. Taipgi da- 
lyvauja moksliškoji organizacija ir 
200 giedotojų-clioristu. Apart to ku- 
nigai ir pasaulinio mokslo atstovai. 

Jųjų Įsteigimas purodė, kad lietu- 
viai gali turėti savo locnas viešas 
įstaigas ant savo locno vardo užra- 
šytas ir gali jas pagal savo nuožiūrą 
valdyti. Jųjų jsteigimas užkerta ke- 
lig. žmonių išnaudojimui ir už jų pi- 
nigus siųsti j gražiij, kiekvienam žmo- 
gui tinkamu, amžiną poilsio vietę. 
Jųjų įsteigimas ir geras bei tvarkus 
užlaikymas, noroms-nenorcms, priver- 
čia ir kitas panašias vietas užvesti 
pas save geresnę ir padoresnę tvar- 
ką ir už žmonių pinigus duoti tinka- 
mą prižiūrėjimą. Jųjų įsteigimas 
prašalina panieką musų geriausių 
vientaučių, kurie tarsi didesniam pa- 
niekinimui buvo iki šiolei laidojami 
patvoriais arba grabėse, vandens pil- 
nose. šių kapinių jsteigimas duoda 

progą kiekvienam lietuviui buti tin- 
kamai, žmoniškai palaidotu Lietuviš- 
kose Tautiškose Kapinėse, kurios per 
amžius bus lietuvių valdomos ir pri- 
žiūrimos. 

Taipgi bus ir p. A. Martus, kuris 
laikys prakalbą apie Lietuvos dabar- 

tini padėjimą, nes jis yra ką-tik at- 
važiavęs iš ten. 

Komitetas Rengimo Apvaikščiojimo. 
S. DANTA, Kapinių Sekretorius, 

812 VV. 19th St., Chicago, 111. 
ATYDA:—Važiuokite anksti, imant 

Archer Avc. karus iki City Limits, 
paokui Joliet Electric karus iki 
Lithuanian National Cemctery (Leafy 
Grove). 

Paj ieškojimas. 
Pajieškau pusbrolių Juozo, Stanis-^ 

lovo ir Jono Bukoltų; iš Kauno gub., 
Panevėžio pav., Pasvalio parap., kai- 
mo Talašknny. Gyvena Amerikoje 
apie 5 metai. Norėčiau pasimatyti, 
arba susirašyt, nes turiu svarb'] įci- 
kali}.. 

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

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

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

Pajieškau savo pusbrolio Vincento 
Tomašauskio, Šiaulių miesto, Kauno 

gub., švogerio Juozapo Markauskio, 
paskutinis gyveno Montelloj, Mass.; 
taipgi švogerio Petro Vaikalio, gy- 
veno lllinojaus valstijoj. Turiu svar- 

bų reikalų. Atsišaukti adresu: 
Juozapas Tamašauskis, 

3022 Calil'ornia st., N.E. Minneapolis, 
Minn. 

Pajieškau savo pusseserės Saliam!- 
jos Uačkaitės ir pusbrolio Prano Vil- 
ko, Saliamija Virkštininkų dvaro, 
abudu Palangos parap. Girdėjau, kid 
prieš karę abudu rengėsi važiuoti. 
Atsišaukti adresu: 

Mrs. Albina Melinienė, 
2016 Lorain ave., CIeveland ave. 

Pajieškorne savo giminių Barbora 
Šležienė savo sesers Uršulės No- 
reikienės ir Petras Guntors savo mo- 

tinos, nuo kurių negauname jokių 
luišky. Atsišaukti adresu: 

Mrs. D. Slazas, 
Lock Bos 71, Westvilk>, 111. 

Pajieškau savo draugų Antano 
Giedros ir Prano Mieželio, abu Lai- 
dininkų kairno, Darbėnų parap., Tel- 
šių pav., Kauno gub. Atsišaukti ad 
resu: 

I'rank Vitkus, 
Bos 13D, Brownsville, Pa. 

Pajieškau savo brolio Bronislavo 
Juknos. Paeina iš Kauno gub., Šiau- 
lių pav., kaimo Mižaiiių. Girdėjau 
kad Anglijoj apie trjs metai. Jei kas 
ji žino arba pats malonėkite atsišauk- 
ti šiuo adresu. 

J. Jukna, 
8G Ccmmercial st., Capo Town, 

So. Africa. 

Pajieškau savo mošos Marijonos 
Markevičiūtės, po vyru pavardės ne- 
žinau. Paeina iš Punsko par., Vai- 
takiemio kaimo, Suvalkų gub. Malo- 
nėkite atsišaukti, nes turiu svarbų 
reikalą. 

RcžJ Markevičienė, 
182 Vuūiow st., BUmford, Conn. 

JK 'JJ 

ReikgSąyimaj. 
Reikalauja 25 liejikų (molderių), 

nuolatinis darbas, ilgam patenkamos 
vietos, nėra jokių kliūčių. Adresas: 
Chicago Mallcąble Cpstiugs Co., 12000 
So. llacine afc., Chicago, 111. (Wcst 
Pullman). |į, 

Reikalauja jVyrohi pasidarbuoti va- 

karais, iš da|po Spėjus ir šventa- 
dieniais; gera proga pasidaryti pi- 
nigo iš šalies. Atsišuukti adresu: 
Room 11—154 W. Eandolph St., Clii- 
cago, 111. 

Reikalauja 2 darbininkų prie vi- 
daus darbo, 25c vai., 2 ugnakurių $1G; 
2 laukų darbininkų arti Chicagos $2. 
J dienų, 3 darbininkų pieninėj $14 — 

$15; 2 darbininkų skardines nituoti, 
2 dailidžių į dirbtuvę, 40c. vai. nuola- 
tinis darbas, viešbutinio namsargio, 
2 ugnakurių pagelbininkų $60 ir $65 
3 namsarglų $12'ir $15, vandens pri- 
žiūrėtojo $" j dieną, šitie darbai yra 
pietų ir vakarų pusėje. 

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

Ant Purdavjmo. 
GERIAUSIA IR PIGIAUSIA ZEME, 
farrnos visokio didumo, parduodama 
lengvomis išmoliestimis su mažu įino- 
kėjimu. žemo visa dirbama; paci- 
skubinkite. Adresas: 

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

Parsiduoda "Barber Shop", geroje 
vietoje, apgyventoj lietuviais ir len- 
kais. Biznis eina gerai. Priežastis: 
savininkas nori išvažiuoti į kitų. mie- 
stą. Atsišaukti: John Jubas, 2D02 So. 
Union ave., Chicago, 111. 

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

Pardavimui—Du namai šešiais pa- 
gyvenimais, šiam-rytinė kertė 4oth 
Place ir \Vallace gat. Randos $483. 
Paveldėjams reikia parduoti. Par- 
duos už $3500. : 

Atsišaukite i pirmą, pagyvenimu. 
4525 Wallace gat. 

Už $1850 pirksi namelį 5 kamba- 
riais arti naujos Elektrinės šviesos, 
30 pėdų pločio lotas, paranku prie 
Crane'o dirbtuvės. Clearing ir 63 gat. 
karais. Lengvos .išlygos. 0237 So. 
Kildare ave. (43-Čia ave.). 

KAIP AŠ PADIDINAU SA- 
VO SVARUMĄ. 

Liesieji žmonės, kaip jie įgijo mėsų 
nekenksmingu naminiu budu. 

Mitru* Chicapos kumštininkas "Jaunasis 
Hermans" (fotografija jo aug&iau) rašo taip: 
"Nupnoliau svarumu iki 138 svarų ir tas 
padarė 1 siinč-; tiulio -užveizdui. Jis patarė 
man pabandyti Sai>olį. Man neišvartojus nei 
antros skrynelės, aš pamačiau, kad aš sudu- 
ičjau iki 149 svarų. Jusų pastebėtinasis Sar- 
gei užaugino man geras, kietas ir sveikas mė- 
sas." "Kuomet aš pradėjau vartoti Sargo!, aš 
svėriau 123 svarus. Ta diena, kuomet aš 
paskutinį sykį ėmiau, svėriau 135 svarus. Aš 
buvau baisiai sunykęs, mano veidas buvo 
išblyškęs, maito veidai įpuolę, bet dabar ma- 
no veidas yra riebus ir ap:kritas," sako ponas 
iš Ne\v Orleans. "Aš svėriau 121 svarą, kuo- 
met pradėjau vartoti Sargelį, o dabar svėrių 
155. "Jei butumete matę mane piieš pradė- 
jimu vartoti, jus nebutum-I tikėję, kad aš 
esu tas pats asmuo," s.ko p-ni Magfic N'ea- 
ter, pranešdama aj>ie padidėjimu 34 svarų 
favo svarumo. 

Sargo! turi pasisekimą, nes, matyt, jis pri- 
verčia maistą dirbti ir laikytis. 1'rie jero 
susitapatinimo maištingos, stiprinančios, ku- 
rią padarančios medžiagos maiste virtoje ką 
išėjus iš kurio kaipo atmatos, pasilieka ku'ie 
sudarymui mėsų, tarkų ir raumeninių audinių 
ant odos ir kauluose, Paliudijimai šimtų vy- 
rų ir moterų, sc:ii) *'ir jaunų yra geriausiu 
atsakymu j tą, 1a.r S.irgol tveria mėsas, ar nr. 
Cia visai nėra, Šnekos, ką tie žmonės manė, 
ar jautė, ar l:ą jų^ draugai sakė ar manė. 
Jie ttk pradėjo' Sargolj vartoti ir ėmė eiti 
riebyn, mums apie tai pranešdami. Kad ge- 
riaus supažidinas šito:} apielinkės žmones su 
Sargelio genimais, mes npsiimame kiekvie- 
nam sudžinv.itjatr šito laikraščio skaitytojui, 
vyrui, ar moteriai, kširic nori įgauti ku:io, 
pasiųsti 50 centų vcitjį Sargolio pakutį dykai. 
Ar Sargolis padidink kuno svarumą, ar ne 
galima sužinoti tik pabandžius. I'asisvcrk ir 
išmieruok savė. i in«ą pradėjimo vartoti ir 
pabaigus ir iegul srirklas pasako, kaip yra. 
Nėra tai jokia o>tri valgyba, kūniniai tepalai, 
braukyki, aliejii. ar" syvai, tik paprastas, 
bekenksmis naminis vaistas, kuris* nuošaliai 
sau galima vartoti, praugai gali pastebėjimus 
daryti apie pagerėjusią išvaizdą, bet jie 
nežinos to priežasties, jei jiems nepasakysi. 
Nutark sau šandien. Iškirpk kuponą ir pa- 
siųsk šito nemokamo pakelio š'andiei., įdė- 
damas tik 10c sidabru pagelbėjimui panešti 
apipakavimo ir persiuntimo lėšas ir paro- 
dymui savo gero noro. 

Adresuok, Sargol Co., 35G—T, Herald 
I'uilding, Jiingliamtoa, N. Y. Imk Sargolį 
prie valgio ir žiūrėk kaip jis veiks. Tas pa- 
sakis kaip yra. 

NEMOKAMAS SARGOLIO 
KUPONAS. 

Šitas Kuponas su 10c. sidabru pagelbė- 
jimui apmokėti persiuntimą, apypaka ir tt. 
ir parodymui gero noro duoda laikytojui 
teisę gauti vien* 50c. Sargolio pakutį 
DYKAI. Adresuok: Sargol Co., 356—T, 
Herald Building, Binghamton, N. Y. 

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

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

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted St. 
CHICAGO, ILL 

Lietuviškos Knygos, 
Apart daugelio Įvairių knygų, dar 

gulima gauti mano krautuvėje se- 
kančias knygas: 
1. Amerika. Rinkinys {vairių faktų, 

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

gelionio, 106 pusi 50 
3. Dvasios Gyvenimo Mechanika. 

Nauja knyga i.š sryties psycholio- 
gijos. 148 pusi 50 

4. Iš Ko Kįla Melai ir jvairios skriau- 
dos žmonijoje. 171 pusi 75 

5. Inkvizicija, arba atpirkimas žmo- 
gaus nuo šėtono. Parašė kun. 

Dembskis $1.25 
6. Kankintojai ir kankintiniai už 

mokslą $1.00 
7. T. Lie*. Kalbos Gramatika. J. 

Damijonaičio. 119 pusi 35 
3. Vadovėlis vokiečių kalbai pramok- 

ti. Labai paranki ir naudinga kny- 
gelė 35 

Į kitus miestus pasiunčiu užsaky- 
mus. Adresas: 

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

yra kiekvienos draugijas fundamentą?, 
todėl reik a turėti ją gražiai ir aiškiai 

atspausdintą. Męs esame specialistai 
konstituc jų dirbime. : : : j 

Jeigu turite prirengę konstituciją, pa- 
siųskite mums laišką, o męs prisiusime 
kalną. Jeigu dar neturite, o norėtu- 
mėt rengti konstituciją, tai pareika- 
laukite ''sampeli j," o męs prisiusime, 
tik malonėk.t parašyti kokia draugija: 
katalikiška, tautiška ar partijinė. 

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

Savininkai 

814 W. 33rd Si,, Chicago, III. 
Telephone Drover 7184 

užkietėjimas, skilvio 

Nevirškinimas, sios kepenįs ir toki 
simplomai, kaip lie- 

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

EVERA'S 
Balsam af Life 

(Severos Gyvybės Balzamas) laiku ir tokiu budu neleisti 
ligai toliaus išsiplėtoti ? Šio vaisto veikmė yra greita ir lab- 
daringa. Jisai yra atstatančios vertės tonikų. Jisai padaro vidurius reguiiariškai veikiančiais, paliuosuoja nuilsimą, at- 
gaivina ligonį ir sumažina priepuoliu aštrumą. Jojo rami- 
nančioji veikmė daro jį puikiu vaistu pasimainančiame 
karštyje ir drugyje. Jisai sustiprina silpnuosius ir yra pa- tariamas moterims jų sirgulia rimuose. Kaina 75c už bonką. 

Pilvo Skaudėjimas. 
paraSe mums: "Maro pati turėjo pilvo skaudėjimą. Pa- 
tmus jai Severos Gyvybės Balzamo, skaudėjimas sustojo." 

Pirkdami vaistus, prašykite Severos vaistų ir būtinai reikalaukite, kad duotų JumB tai, ko Jųa reikalaujate. Aptiekos pardavinėja Pcveros Vaietug. Jeigu justi aplickorius neturėtų tų vaistų, kurių Jus reikalaujate, tai užsisaky- 
kite jų tiesiog iŠ mūsų. 

Wo F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa 

DIDELĖ PROGA! 
rarduodama fotografiją biznis lie- 

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

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

rni}, tai dabar laikas—randos bran- 
gi&s, namų žmonės negauna. Aš už- 
siimu statymu, sujicSkau paskolą, 
kreipkitės } savo tautieti, gyvenu 
savame name. 

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

Jei nori pamatyti tikrai 

GERĄ TEATRĄ, 
tai ateik Į 

MILDĄ 
3138-42 So. HalstedSt. 
Čia už Sc matysi rraietnį Tcalrą, kaip vidurmiestyjc r? fOc. 

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

Subatom ir nedeliom 
lCc balkonas 15c žema. 

Prasideda 7 valandą kas vakaras. 
Subatomi ir ncdėliomi 2 vai. po pietg. 
Jei nori linksmai pralesti valanda liuo* so laiko užmiršti savo nesmagumus, tat ateik j 

MILDOS-TEATRĄ. 

SUPAŽINDINKITE ANGLUS 
SU LIETUVA, 

platintindami Dro Jono Šliupo 
parašytą anglu kalboje knyg? 

LITHUANIA IN 
RETROSPECT AND 

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

SLA., T.MD. kuopoms, draugi- 
joms ir knygų platintojams, 
imantiems Inugiau 10-ties eg- 
zempliorių, nuleidžiama tam tik- 
ras nuošimtis. Reikalaukite mū- 
sų redakcijoje, arba pas autorių, 

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

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Turime pilnai dr.rbo restauracijose, 

fabrikuose ir privatiškucse namuose 
Roikalaujame 25 vyru po $2.00 J 

dieng, nuolatinis, švarus darbas dirb- 
tuvės vidui per apskritus metus. 
Nor'rU darbo atsišaukite 

Atlas Employmcnt Office, 
C300 So. Halsted S t., Chicago, Ilk. 

Srd floor. Rcom F. 
Telefonas Normai 163. 

Prince Albert ima 
viršų savo kokybe 

Premijos, ar kuponai niekuomet nebuvo dalinami su 

Prince Alberto pypkiniu bei cigaretiniu tabaku. Męs 
geriaus duodame kokybę! Nei tautiniai, r^i valstijiniai 
varžymai premijų, ar kuponu vartoji- 
mo negali turėti veikmės į Prince 
Alberto pardavojimą. Gali rūkyti 
Prince Albertą kaip ilgai nori ir kiek 
neri- Tas yra dėlto, kad jis yra pada- 
rytas patentuotu budu, kuris pra- 
šalina k i r p u mą ir d e g u m ą. 

the national joy smoke 

tai tokis tabakas, kuris patink? vy- 
rams visokiu skoniu visame pa- 

saulyj. Šiądien jis yra visuoti- 
nu ruk/mu. Prii.ce Albert yra 
tokis vėsus ir kvapsnus, kad jis 
užganėdina iš visų pusių. Ir 

jis ilgai dega, kas reiškia, kad 

gali ilgai rūkyti, ar j} įdėsi į sa- 

vo numylėtą senąją pypkę, ar 

susuksi jį į cigaretą. 

CopjrlRhJ Uis by 
k. J. Reynoldi 
Tob»"U) Ce. 

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO, Win.ton-Salem, N. C 

1 irkite Pnuce .'ilbeit 7is:.t 
raudonuose uintšrliucsc, 5«r 
raudonos bUltinis, 10.-, sta- 
ro ir tlists srr.ro blfhos hn- 
midoriai krystnlinio si:*- 
lo sraro Iminidoriui sii kan- 
tini JrCgiiitoja virių. 



VlEiiNES Mm, 

VAINIKŲ DIENA. 

Didesniam pagerbimui šventas 

Vainikų Dienos (Dccoration 
Day) A. 01szewskio Bankas bus 

uždarytas uiaminke, gegužio 30- 

tą, visą dieną. Turintieji banki- 

nius reikalus, pasirūpinkite juos 
atlikti panedelyj pirm 6 vai. vak. 

A. OLSZEVVSKt BANK. 

iVaujas provizorius. A. Kar- 

tanas, jaunas lietuvis, lankiusis 

farmacijos (aptiekorystės) mo- 

kyklą prie Illinois University, iš- 
laikė valstybinius -kvotimus ant 

apti«kos provizoriaus ir gavo 

laipsnį Registruoto Provizoriaus, 
l'onas Kartanas dirba Bischoft 

aptiekoje prie iS-tos ir Halsted 

gatvių. 

Račiūno paveikslai. Ateinantį 
fledėldienį, gegužio 28 d., vaka- 
re p. Račiūnas rodys savo įdo- 
mius krutamus paveikslus baž- 

nytinėj svetainėj, Cicero, 111. 
Laike pertrauki! bus iliustruotu 

paveikslais dainų, kurias atliks 

p. Račiūnienė. 

Iš So. Englevvoodo. Pereitą 
Jiibatą vietinė T. M. I). ir S. 
L. A. kuopos surengė labai sma- 

gų vakarėlį Baukaus svetainėj. 
Vakarėlis buvo išleidimui j T. 
M. D. ir SLA. seimus delegatės 
p-lės M. Radzevičiūtės. Dailus 

būrys gražios publikos pavyz- 

dingai pasilinksmino. Nepamir- 
šta parinkti ir aukų nukentėju- 
siems nuo karės. 

Sandaros mitingas. Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sandaros 25- 
tos kuopos mitingas atsibus šią 
pėtnyčiiį apie 8 vai. vak., Mark 
\Vliite Sfpiare parkučio svetainėj, 
prie llalsted ir 29-tos gatvių. Vi- 
si tautininkai, norintieji prisira- 
šyti, gali priimt susirinkimam 

Muzikantu koncertai. Pereitą 
incdėldienj atsibuvo šv. Jurgio 
parap. svetainėj antras iš eilės 
Chicagos muzikantų federacijos 
koncertas. Koncerto- programas 
buvo platus: ir j vairus: buvo, pa- 
vyzdžiui, net tokiu kliasiškų vei- 
kalų, kaip iš "Traviatto," "Poe- 
tas ir Ūkininkas" ir 1.1. 

Publika, kurios per abudu kon- 
certu buvo daug, likosi labai 
šiais koncertais užganėdinta. 
Koncertų vedėju buvo p. K. J. 
Pilipavičius, vienas iš seniausiu 
ir gerai žinomų Chicagos lietu- 
vių muzikantų. Visas grynas 
pelnas nuo šių koncertų paskir- 
tas nukentėjusiems nuo karės 

lietuviams. L. 

Subatoj, gegužio 27 d., M. 
treldažio .svetainėj bus vakaras 
su programų; rengia Lietuvos 
Brolių ir Seserų Draugystė. Bus 
lošiama komedija "Nesipriešink." 

Baigia rinkti $1,000.00 Tonas 
A. Martus, kaip teko girdėti, su 

pagelba II SLA. Apskričio su- 

rinko Chicaaoje nukentėjusiems 
nuo karės lietuviams per $700; 
tikimasi, kad šią savaitę davarys 
iki i? 1,000. Ponui Martui ypa- 
tingai prigelbsti darbuotis p. Pr. 
Kibortas. Pereitą utarninką jie- 
du i 1 /z valandos laiko surinko 
tarp Tovvn of Lake biznierių 
arti $200.00. 

Ateinančią subatą p. Martus 
išvažiuoja j So. Omahą, kur ne- 

dėlioj atsibus prakalbos. 

Draugijos organizuojasi. Chi- 
cagos Draugijos, anais laikais bu- 
vusios visuomet pirmos visokiuose 
tautiškuose reikaluose, laike šios 
karės dikčiai yra atsilikę užpaka- 
lyj. Tas atsitiko, be abejonės, todėl, 
kad musų partijos ir fondai ir jų 
politika bei barniai baisiai žmones 
suerzino ir atėmė jiems norą dar- 
buotis. 

Dabar keletas Chicagos draugijų 
sumanė visą reikalą paimti j savo 

locnas rankas ir patiems užsiimti 
aukų rinkimu. Pirmas ryšis už- 

simezgė laike draugysčių valdybų 
susirinkimo per -itą petnyčią Rada- 

vičiaus svetainėje. Nutarta su- 

šaukti visų draugysčių atstovus ki- 
tan susirinkiman, idant nutarus, 
kas reikia toliaus veikti. 

PIRKITE NfllIUS. 
Kiekvienas sveikas darbininkas gali ir privalo turėti 

savo namą. 

Kodėl? Todėl, kad neturintis namo nei nepasijun- 
ta, kaip jo sunkiai uždirbti pinigai sudyla ir nieko ne- 

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

Pirkti namą dabar yra geriausias laikas. Kodėl? 
Todėl, kad dabar darbai visur gerai eina, ir toliau žada 
dar *riau eiti. Ir štai kodėl. Amerika dabar turi dau- 
gybę kontraktu su Europa padirbimui amunicijos, auto- 
mob: iii, drabužiu, ir kitu dalyku, kurie ims daugiai 
m^tų laiko. Tokiu budu darbo Amerikoje bus dab.ir 
daugiau kaip kada nors buvo. 

Šįmet taipgi bus rinkimai naujo prezidento. Bc 
abejonės bus išrinktas ropublikonas, o kada tik buvo 
republikoniška valdžia, visada Amerikoje buvo geri lai- 
kai. Taigi ir vėl turėsime gerus laikus, jeigi gausime 
rq) ubl iko?. išką prezidentą. 

Atminkite, kad kaip tik laikai eina geryn, tai ir 
properčių kainos eina augštvn. Ir todėl tai dabar yra geriausias laikas namus pirkti, kol yra pigus, o paskui pardurtfi su geru pelnu, kada kainos pakils. Bet at- 
minkite, kad properčių ltainos kjla tiktai gerose biznio 
^icto.4e. Geriausia biznio vieta yra tai Bridgeportas. Svarbiausia biznio gatvė yra Halsted. Jei norite ant 
piiktų properčių uždirbti, tai pirkite jas ant Bridge- 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. 

Gia Paduodame Tiktai Keistą iš Jų. 
2 1 augšto mūrinis namas ant Emerald avenue 

arti 29-tos gatvės. 2 fliatai po 5 ruimus kiek- 
viename maudyklė, toletai, gazas, neša randoa 
$25.00. Kaina $2,500. 6 1 augšto mūrinis namas, ant Emerald avenue, 
arti 30-tos gatvės, 6 ruimų pagyveuimas, mau- 
dyklė, toiletas, Ražas, šiltas vanduo, 2 rui- 
mai basemento su sinku, neša rnados $20.00. Kaina $2,500.L 10 2 augštų kampinis mūrinis namas, ant Emerald 
avenue. tarpe 31-mos ir 35-tos gatvių, 2 fliatai: vienas 7 ruimu, antras 6 ruimų, toiletai ir vie- 
nas gražus tuščias lotas, neša randos $45.00. Kaina ; $7,000. 14 1 augšto mūrinis namas ant Emerald avenue, arti 35-tos gatvės, 2 fliatai vienas 7 rui- 
mų ir vienas 4 ruimų, neša randos f24.00. Kaina 

$2,700. 15 1 augšto mūrinis namas, ant Emerald avenue, tarpe 36-tos ir 37-tos gatvių, 3 ruimai, maudyklė, toiletas, gazas ir vienas tuščias lotas, neša ran- 
dos $20.00. Kaina $3,000. \ 16 2 augštų mūrinis namas (naujas) ant Emerald 
avenue, arti 36-tos gatvės, 2 fliatai po C 
ruimus, maudyklė, toiletai, gazas, neša randos 
$40.00, ir sykiu gražus tuščias lotas. Kaina ..$5,000." 19 2 angštų medinis namas ant Emerald avenue. arti 36-tos gatvės, 2 fliatai po 6 ruimus, neša randos $24.00 j mėnesj. Kaina tiktai $2.000. 20 1 augšto mūrinis namas, ant Emerald avenue, 2 
fliatai: vienas 5 ruimų ir vienas 4 ruimų, mau- 
dyklės, toiletai, barnė, neša randos $22.00. Kai- 
na 

$3,200 24 2 augštų medinis namas, ant Emerald avenue, arti 37-tos gatvės, 3 fliatai: vienas 6 rui- 
mų, maudyklė, toiletas, 2-ras 4 ruimų ir 3-čiaa 3 
ruimų, noša randos $32.00. Kaina $2t500.Sę 25 2 augštų medinis namas, ant Enieraid avenua, arti 38-tos gatvės, 4 fliatai, neša randos $35.00. Kaina 

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

$2,400/ 27 2 augštų mūrinis namas ant Emerald avenue, arti 38-tos gatvių, 2 fliatai po 6 ruimus, toile- tai, gazas, porčiai, neša randos $29.00 1 mė- 
nesj. Kaina 

$3,000 29 2 augštų mūrinis namas, ant Emerald avenue, arti 38-tos gatvės, 2 fliatai, 5 ruimai kiek- vienam, toiletai, gazas, neša randos $22.00. Kaina 
$2,000. 20 2 augštų namas, ant Emerald avenue, arti 33-tos gatvės, viena pusė mūrinė ir kita me- dinė, 2 fiiatai, vienam 6 ruimai o kitam 8 rui- mai. Užpakalyje 2 ruimų fliatas su klozetu, neša randos $32.00. Kaina $2,200.S 31 2 augštų mūrinis namas prie Emerald ave., arti 38 str., 5 pagyvenimai, ir vienu pagyve- nimu su daržine namas užpakalyje, išviso 

6 pagyvenimai, kiekviename pagyvenime išei- 
namoji vieta, gazas ir 1.1., duoda $G12.00 ran 
dos i metus. Kaina tiktai $4,500. T 37 2 augštų mūrinis namas, ant Union avenue, arti 
31-mos gatvės, 3 fliatai, vienas 8 ruimų, o du 
po 4 ruimus, toiletai, maudyklė, gazas, neša 
randos $40.00. Kaina $3.800. 38 3 augštų mūrinis namas, ant Union avenuo 
arti 31-mos gatvės, 3 fliatai po 6 ruimus, mau- 
dyklės, toiletai, gazas, akmens frontas, labai stiprus ir gražus namas, neša randos $60.00. 
Kaina $6,000. 39 1 augšto mūrinis namas, ant Union avenue, arti 
32-ros gatvės, 2 fliatai po 4 ruimus, basementas, 
porčiai, gazas, neša randos $25.00. Kaina ....$2,800. 40 3 augštų mūrinis namas ir basementas, ant 
Union avenue, arti 31-mos gatvės, 3 fliatai po 6 
ruimus, toiletai, maudyklės, gasas; barnia atne- 
ša randos $12, išviso atneša randos $68.00. Kai- 
na $7,000. 

41 2 augštų mūrinis namas ant Union avenue", tfrtl 
32-ros gatvės, 4 fliatai po 4 ruimus, akmens fun- 
damentas, neša randos $50.00 j mėnesį. Kaina $5,200. 

42 2 augštų medinis namas ant Union avenue, arti 
33-čios gatvės, neša randos j mėnesj $33.00. 
Kaina tiktai $2,500. 

43 3 augštų mūrinis namas ant Union a7enue, arti 
33-čioa gatvės, 3 fliatai po 6 ruimus, maudyklės, 
toiletai, naujas pliumbir.gas, didelis basementrs 
10 metų senas, neša $60D0 randos j mėnesj. 
Kaina $7,500. 

44 2 auštų medinis namas ant Union avenue, arti 
33-čio9 gatvės, 4 fliatai po 4 ruimus, neša ran- 
dos $32.00 J mėnesj, reikia inešti tiktai $500. 
Kaina $3,200. 

A. Olszewskio Bankoje 
3252 So. K&lsted St., Chicago* 

NUSJNUOMUOKITP 

Underwoodo 
Rašytuvą 

Pageidaujamas tų, ku- 

rie žino mašinos vertę. 

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

Draugijų Atydai. 
Baliams 

Bankictams 
V 

Šokiams 
Prakalboms 

Mitingame 
Veselijoms 

Puikiausiomis ir Parankiausiomis 
Yra Dvi Naujos 

MILDOS SALES 
'i 

Sios dvi salės yra Mildos Teatro name. 
.Viena ant antro augšto talpiua 300 ypatų. Jo- 

je amerikoniškos draugijos laiko savo mitingus ir 
bankietus. 

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

Didesniem baliam, ant kurių laukiama skait- 
lingestlės publikos, yra parsamdomos abidvi salės. Tada žfemesnėje salėje buva gėrimams baras ir stalai svečiam pasėdėti, smagiai ir ramiai su savo 
draugais pasikalbėti, išsigerti ir pasivalgyt, o 
rūgštesnėje salėje prie geros muzikos smagiai pa- sišokti. 

Kainos Parsamdymul Sckanč 

ViENA SALĖ, 

ios: 

Paprastiem šokiam (baliam) 
Bal am su programų, nevartojant gėrimų... Bs/iam be programo, gėrimus vartojant .... Bjtiam 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 sutartį. Jei roilcia, gali tureli kuknią, virimui, toriei- kas, peilius, Šaukštus, staltieses ir t.t. už primokėjimi> $5.00 extra. 
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Parsamdymui kreipkitės pas salės savininką; 
A. OLSZEVVSKI 

3252 So. Halsted St." Phone Drover 700 

PRANEŠIMAS 
Gerbiamąja! publikai šiuomi pra- nešu, jog aš perkėliau savo Ueal Estate Offisa iš Depositors State and Savings Bank ant Town of Lake i savo naują namą po No. 

3133 S. EMERALD AVE. 

Pasitikiu, jog visi tie, lun:o nori pirkti, arba parduoti namus, ai .otus, pasiskolinti pinigu, padaryti rastus, ar Inšiurintl bile kokį turtą, nepa- sigailės, aiėję paa mane. 

Pirkdamas, parduodamas ir staty- damas naujus namus per pereitu 10 
metų igijau nuodugnų supratimą tų reikalų ir šitą patyrimą pavedu nau- 
dai mano kostumerių. 

Kad turiu dideli pasiskyrimą vi- 
sokių properčių ant Bridgeporto, To\vn of Lake ir kitose dalyse Chi- 
cagos, kiekvienam, turėjusiam su 
manim reikalus, yra nuo senai žl-1 noma. 

Todėl, būdamas gatavas kiekvie- 
nam visada patarnauti, pasilieku. j 

Su pagarba 

J. J.HERTMANOVVICZ 
aiaa so. emerald ave. 

TEL. YARDS 1311, 

Pavasarinis Atidi (?>■ 

m, 

Mūsų krautuvė yra pripildyta 
naujosios mados Siutais ir pa- 
vasariniais Kautais taip. kad 
kiekvienam galime pritaikyti 
kaip užsisakymu darytą. Mušu 
kainos nuo $10.00 iki $30.00, ge- 
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 vyrų ir vaiku apredalai, taipgi pilna eilė auksinių daiktų. 
Krautuvė atdara: Utarninke, Ketverge ir Subatoj iki 9:30 valandai vakare. 

Nedėliomis iki pietų. 
VIENA KAINA VISIEMS. 

Bridgeport CIotMng Co, 
3246-3248 So. Kalstei St. Cluca*o, 111. 

01szewskio bankos name. 

VYRIŠKŲ li^ABUŽIŲ PIGUMAS! Męs neesame bankieriai, bet męs gvarantuojame TaraBtal sučė- dym^ 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkam sau drabužius pas mus. Vy- rams ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $20.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėlį nešiotu* nuo $25.00 iki $60.00 an: orderio darytus siutus parduodamo po $5.ui ir brangiau. iN'uujas ir uuputėlj dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir branginus. Vaikų siutai $2.50 iki $7X0. 
Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, IL*.. Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subat3£ni3 est: atdaras iki 11 vai. vakare. Kedčldfonials—iki 6 vai. vakare. 

KAM 
LEIDI SLINKTI 
SAVO PLAUKAMS?! 

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų, resvų, krintan- 
čių, pleisk anuotų, ap- 
mirusių, a žodžiu—ligui- 
stų plaukų—ko turėtu- 
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne- 
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik umai pra- 
dėsi vartnt musų su- 
taisytus plaukams vais- 

tus "Dermafuga". Geresnių plaukam- 
vaistų už "Dermafugą" nėra! ( 
• "Dermafuga" padarys tą, kad Ta- 

vo plaukai bus tankus, švelnus ir 
skaistus! Oda Tavo palvoje bus ty- 
ra, pleiskanos išnyks ant visados, 
o plaukai niekad daugiau neslinks. 
Busi patenkintas savo plaukais! Ne 
pavydėk kitų 1 puikiems plaukams, 
nes pats pali turėti dar dailesnius! 

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

Dept L- r 

P. O. Box 37, Philadelphia, P, 

TIKTAI $2.50 
NEPRALEISK ŠITOS NEGIRDĖTOS 

PROGOS. 

| Tiktai tnumpam laikui. Mūsų gra- žusis Gramofonas, kuris gerumu ue- 
užsileidžia tam, kuriam mokama 
$30.00, groja visokius rekordus ir 
atsieina tiktai $2.50. 2 rekordai ir 
300 adatų nemokamai. Prisiųsk 
mums viena dolerį krasažcnkliais, o 
mes pasiųsime mašiną. Likusius už- 
mokėsi, kuii> gausi mašiną ir ją ap- 
žiūrėsi. 
PRINCE JF.WEL.RY CO. Dapt. 112, 

1528 Mmford PI., Nt Y. C. 

REIKALAUJA DARBININKIŲ: 
25 šerdžių dirbėjų (core makers); 

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

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

Chicago, 111. 

Viešieji Telefonai 
ARTOTOJŲ parankumui telefono bendrovė užlaiko 
viešas mokamas stotis visose miesto dalyse, iš ku- 

rių galima duoti vietos, ar tolimuosius šaukimus. 

Jei tenka buti nežinomoje vietoje ir nori telefonv.3- 
ti apsidairyk, ar nepamatysi žalio varpo ženklo. Kur 
tas ženklas yra, ten pat rasi mokamąją- stotį. 

Kiekvienas Bell Telefonas jra Tolimo Atstumo Tclefięu 

i&A 
Chicago Telephone Company 

Bell Telephone Duilding 
Comnurcial Department 

OiScuI ICO 



UOKELIAF, 
PERDAUG. 

Belgų konsulas nesenai papasakojo 
tokią pasakaitę: 

"Pulkas vokiškų 1 a n d š t u r- 

m i s t ų (senesnių rezervistu) ren- 

gėsi išeiti iš Berlino į frontą. Kaip 
paprastai, būriai žmonių susirinko 
ant gatvių pažiūrėt, kaip jie eis 
karėn. Tai buvo rami, nuliudusi ir 

tyli žmonių minia,—ne taip kaip 
karts pradžioj. Pagalios vienas 

jaunesnis, įsismaginęs, sušuko: 
"Lai gyvuoja Vokietija!" 

Tai išgirdęs, senas jau pažilęs 
1 a n d š t u r m i >s t a s atsisuko at- 

gal ir užklausė: "'Kuom?" [Su- 
prask, kad maisto stoka J. 

YRA TOKIŲ DIDVYRIŲ. 
— Ponas Skupaiti, aš tamistą 

apdovanosiu už didvyriškumą ši- 
tuom diplomu Lietuvos Gelbėjimo 
Fondo. 

— liet kad aš jokio didvyrišku- 
mo neparodžiau... 

— liet parodysiu, kuomet įsidrą- 
sinsi paaukuot kvoderį nukentėju- 
sių nuo karės Lietuvių naudai. 

GROSERNĖJ. 
Atėjo žmona su maža savo 

mergaitė grosernėn. Išmintin- 

gas greserninkas davė mergaitei 
•bananą. Mergaitė paėmė ir tyli. 

— Xa, o ką, Onytė, reikia pa- 

sakyt dėdei?—mokina motina du- 
krelę. 

— Leikia pasiakyt—nuliupk!... 
—išstenėjo mergaitė. 

NUSILEIDO. 
— Milaširdingas ponuli, pasi- 

gailėk nelaimingo aklo koliekos 
—duok dešimtuką!—šaukia uba- 

gas. 
— Bet, kad tu ne visai aklas,— 

sako praeivis juk tu matai vie- 
na akim... 

— Na, tai man užteks ir penk- 
tuko tada,—užbaigt" ubagas. 

KAM DIEVAS SUTVĖRĖ 
BULVES. 

Dzūkas: O ar žinai tu, P.au- 

tru, kam Dzievas sutvėrė bulbes? 
Žemaitis: Tai jau tu, dzūke- 

li, mane lyg už kvailį laikai. Ži- 
noma, kad žinau: Ptms Dievas 
sutver bulves, kad žmons turietų 
kan jic-ti. 

Dznkas:E, bracia! Kap aš 

uvožoju, tai pac, džievaži, ir dur- 

nas esi. Dzievulis sutvėrė bulbes 
dėlto, kad ir bicdnas žmogucis tu-j 
retu kam skurų lupc. 

KARIŠKAI. 
— Onutė, tai ar sutinki už ma- 

nęs ištekėti? Dabar karė, tai, ži- 
nai, vyrai kįla augštyn... Tai ką, 
ar tekėsi? 

— Gerai, I'ctrnti, bet iškalno 
pranešu, ka<l negausi Jokios 
"kontribucijos." [suprask pasogo]. 

ŠEIMYNOJE. 
Vyras: Delei šito vaikiščio ne- 

galiu naktimis miegoti—rėkia ir rė- 

kia, kaip pašėlęs. 
Pati: Tai turbūt todėl ir na- 

mo pargrįžti tik iŠryčiais. 

Kibirkštis. 
Žinoma, gegužio mėnesyj tik 

Gegužis gali but. 
X—X 

Bijomasi, kad Andrius Bulota 
nerems nieko, kas nepaeina iš 

Bulotų šeimynos—Bulotų su taš- 
ku. 

X—X 
Yčas Londone, Paryžiuj ir pas 

popiežių!... Vajazau! Kas nors 

^ali sprogti iš piktumo ir pa- 
vydėjimo... 

x=x 
"Lietuv.t" išbarė bostoniečius 

u i tą kiaulystę, kad kiša lietuvių 
barnius j amerikonų akis. Kas 
prauda, tai prauda—Bostonas se- 
nai pagarsėjęs porksu ir byn- 
s?.is... 

X=X 
Net dyvai, kaip ta SLA. pre- 

zideiftystė pabėgo nuo Jurgelio- 
nio—tokias ilgas kojas ir tokį 
didelį apetitą turėjo. 

X-X 
Grigaičiui, matyt, lengviau "re- 

voliuciją" sukelti, negu atsakyti 
"Lietuvai" apie tuos humbugiš- 
kų daktarų apgarsinimus. 

Jurgis Spurgis. 

Tel. Canal 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
Generalis 

Kontraktorius ir 
Namu Statčjas. 

2123 W. 23rd.St, 

Prekybos 
ir Kalbų 

v^HOKYM 
Cia gali įSmc'rti Anglų kalbos nao pradines 

ligi augšfiiausiai, teipgl Lietuvių, Vokiečių, 
Rasų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugSt. 
Matematikos, Istorijos, Gengrafijos, PolitiS. 
Ekonomijos, Knygvedystčs.DaiiiaraSClo, Lai- 
škų raSymo, Prekybos teisių ir tt. Cia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAI. 

PHONE YARDg 2771 

Dr. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3337 So. Morgan St., Chicago. 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydyto s ir Chirurgas 
3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

Gydo -visokias ligas moterių, vaikų 
Ir vyrų. Speciališkai gydo limpančias, 
užsisenejuaias ir paslaptingas vyrų 
ligas.- 

Dr. O. C. MEINE 
DENT1STA9 

Vm~lvnu 31 Ir ti.MtMriL 
(Jymtou UrtifMtt.) X CftUM, &L 

F. P. Bradchulis 
Alto.ney & Counselor at La* 

Lietuvis Advckata9 

30 N. LaSalle SI., Giilcago, Iii. 
Jlcck Eichanjjfl Bldg., Rooms 1107-1111 

Telcphooe Praoklln 1173 

6)i. 3112 S. Halsted SI., arti 31-jii 
»(K| tcne ^crd«J|.S9 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

( \lti jp rj ) 
Sutaisė B. K. Balutis 

Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
ruose). Parodo lietuvių 
kalboje visus miestus, 
bažnytkaimius, kaimus, 
pačtas. telegrafus, mokyk- 
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenkų ir lietuvių ir dauge- 
lį kitų dalykų. 

"Geriausis žemlapis lietu- 
vių kalboj. — Persistato 
labai puikiai."—Taip atsi- 
liepė apie jj visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu j namus. 

Reikalaukit pas 
B. K. BALUTIS, 
3252 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL. 

du-kart nedeunis laik- 
raštis 

Eicajau 25 metai 

Itarninkais ir Pėtnyčiamis 
Prenumerata metams $2.53 

„ „ pusei meti) $L2i 
Adresuokit taip: 

W. B. B0CZK0WSKI CO., 
Mabanoy City, Pa. 

GERA PROGA- 
Gramatika angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (apdary- 
ta) $1.00 

Vaikų Draugas arba kaip mo- 

kytis skaityti ir rašyti be mo- 

kytojo 15c 

Naujas Budas mokytis rašyti 
be mokytojo 10c 

Aritmetika mokinimuisi ro- 

kundų, su paveikslais (apda- 
ryta) -35c 

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šit* apgarsini- 

mi i* "Lietuvos" ir ęi.OO per mo- 
ncy orderį, tai gaus visas 4 knygas 
60c Pigiau. 

P. Mikolainis, 
R. F. D. Route 2, Hudson, m. Y. 

Rašomos Mašinos. 
Pigiausios ir geriau- 

sios rašomosios maši- 
nos (typewriters) 
"New American" už 
$10.00. 

Joigu nori turėti drū- 
tą. pigią ir gerą rąžo- 
mąją mašiną, tai pirk 
"Nevv American," o ne- 

sigailėsi. 
"New American" ra- 

šo taip gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos sistema taip pa- 
prasta, kad kiekvienas, 
paėmęs ją i savo ran- 

kas, if. pirmo sykio su- 

pranta, kaip su jaja ra- 

šyti. 
Kataliogą rašomijjy 

mašinų ir visokių kny- 
gų prisiunčiamo užtilki*. r 

Agentams Ir perkupčlar.*, perkant kelias mašinas, duodam gerą 
nuošlmt|. 

Reikalaudami adresuokite Šitaip: 
LIETUVA JĮUBLISHING CO.. 

S252 So. Halsted str., Chicaac, m. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialistė 

liiisas 
1725 West 18tli Street 
Tarp Paulina ir Woodgat. 

Jhone Canal 1203 
Valandos: 

ivc 9:80 iki 12:00 vai ryto 
X.vt 7;C0 iki 8:00 vaL. vale. 

Nsdėlioms 
trcC^Ciki 12.-00vaL ryto 

Rezidencija 
5208 W .Harrison Street 

Tel. Aostin73/ 

Valandos 

tiktai Iki 8:00 klekvienarytj 

Paslaptys Magijos ir Spiritizmo 
(Knyga Išrodanti Paslaptis Magikų). 

Daugelis lietuvių dar labai save vilioja, Įtikėdami visokiems magikamB 
ir spiritualistams. Nemažai jauny vyrukų, nepatyrusių, savo visus sunkiai 
uždirbtus pinigus sukišo i pragobėlio magiko kišenių. 

Užtai nesiduok bent ant toliau savęs išnaudoti, nusipirk knyg^: "Pa- 
slaptys Magijos ir Spiritizmo," kurioje išrodama visos paslapljb 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 dvicentinėm's markėmis. 
Adresas: 

N. J. Damijonaitis, 
901 West 33rd Street, :: Chicago, Illinois 

Nuo l=mos dienos Gegužio=/V\ay, 1916 

RĮJSIšKOS UNIJOS LAIVAI 
Pradės vėl Plaukti 

Iš Archangelsko Amerikon 

Kas norite parsitraukti savo gimines iš- 
bėgusius laike karės Rusijon, tai pirkite šifkor- 
tes dabar, kad jie suspėtų ant pirmo laivo plau- 
kiančio iš Archangelsko į Ameriką gegužio 
1 d. 1916 m. 

Šifkortes ir pilną informaciją galite gauti 

A. OLSZEVVSKIO BANKE 
3252 S. Halsted St., Chicago, III. 

Jei norite lurit geri] laikraštį, tai užsisakyklts 

"ATEITI" 
"ATEITIS" išeina 3 kartus į savai- 

tę: Utarninkais, Ketvergpis ir Suba- 
tumisir 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 sandarbininlcauja vi- 
sa eile įžymiausių lietuvių rašytojų. 

"ATEITIES" kaina tik 52.50 me- 
tams ir $1.50 pusei metų. Į užrube- 
U $.5.50 metams ir $2.50 pusei metų. 
Norintiems "Ateitį" pamatyti, vie- 
ną numerį siunčiame dylai. Adrjsas: 

ATEITIS PUBLISHING CO., 
366 W. BroacIway, So. Boston, Mass. 

$5.00 
KIEKVIENAM 

už išdalinimą musų apgarsinimų. Męs 
prisiusime jums apgarsinimus visai 
dykai lr užmokėsime po 50c. už kiek- 
vieną perduotą jus draugams, pa- 
žystamiems, arba bile kam. Išdalink 
10 apgarisnimų ant dienos atliekamu 
nuo darbo laiku ir uždirbk $10.00. 
Atsišauk pas: 
INTERNATIONAL NOVELTY CO. 

1154 Lincoln ave., Utica, N. Y. 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjučio meiL perkeliau savo 

ofisą po 
3325 So. HALSTED ST. 

TELEPHONE YARDS 5831 

I Dr. P. VVIEGNER 

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 So. Ashland ave., Chicago. 

A. J. BIERZYNSKI, pres. 
Priima bankon pinigus ir moka 3%. Už sudėtus pinigus mūsų bankoj duo- 

dame čekių knygutę, iš kurios para- šyti čekiai tinka visur. Skolina pini 
gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Ižsamdo bankines 
skryneles (boxes) po $2.50 metams. 
Parduoda šifkorles lr siunčia pinigus 
j visas svieto dal«?. 

Bankos Valandos: Panedėliaia, se- 
redomis, ketvergais lr subatomis nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliomis, utar- 
įlinkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 
6 vakaro. 

Phone Drover 5052 

Dr K. Drangelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

3261 So. Halsted St, Chicago 

1 Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj 

| VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina jau 30-tus metus. 

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
pusei metų. Kanadoje $2.50 metams; 
$1.25 pusei mėty. Anglijoj, Lietuvoj ir 
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 
Pametimui vieną num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogu siunčiame ant pareika- 

lavimo dovanai. * 

J. J. Pauksztis & Co. 
120-124 Grand Str.j 

Brooklyn, N. X. į 

3252 So. Halsted Si., CHICAGO, 1LL. 
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Batika Chicagoje. 

Jsteigta H 93 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Brldgeporto. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Doliario iki didžiausių suinų ir moka uz }uo3 
3 procentą metams. 

SKOLINA pinigus pirkiniui ir statymui namų Cliieagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvų 

įsmokesčių. 
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir o procentą. 
'ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus 

važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon. 
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, bi- 

las ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas 
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsa- 

kančiai savo biznj vesti. 
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje, prie kurios 

nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 
k 

Lietuviai iš kitų miestų ir farinų gali šioje Bankoje atlikti savo reikalus per laiš- 
kus. Rašykite adresu: 1 

A. OLSZEWSKl BANK 
3252 So. Halsted St., - CHICAGO, ILL. 

Atvažiavusius 1$ KITUR MĘLD2IAME aplankyti Ir musiį Banltą. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedėliais, Seredomis ir Pčtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedėiiomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

Jeigu NoriS ^Nusipirkti Sau" 

Mimaarba /PoZtt ' Be klapato, rūpesčio, 
pigiai ir teisingai; čffiiiritisavojturta, 

<&aėiu6, 
TAI EIK PAS , 

JJJtertmamvicz i 3133 EMERALD AVE. j 

PILNAI DARBO VISIEMS. 
Kodėl esi nenaudingu, jeigu su ma- 

žais iškaščiais gali išmokti gerą ama- 
tą; kur tik tinka ten gali darbą tu 
rėti ir buti pats ant savęs ponu. Iš- 
mokęs barzdaskutystės, busi liuosas 
visoj pasaulyj. Rašykite—o gausite 
visas smulkmenas dovanai. Nosso- 
koff'o Barber, Hairdressing ir Mani- 
curing Mokykla, 1202 Penn ave., Pitts- 
burg, Pa. Seniausi ir atsakančiausl 
mokykla apielinkėje. Pasiklausk ži- 
nančių. 

Męs duodame visokius darbus jų 
JieškantlemB. 

"D R A U G A S" 
detuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" sandarbininkų skaičiuje 
yra rimčiausieji ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai if rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
suomenės judėjimo. Visi dienos klau- 
simai yra svaiBtomi 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., Chtcago, III. 

Ganai. 2113 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTEO SI CHICA60. ILL 
CORNER Mth STREET 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturčjo, ccsa nebuvo l as 

ęali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktų reikalingų kalendoriui žinių, 
jame yra keletąs 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 gerau- 
sių rašytoji] amerikiečių. 

"S.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 
šinllais, 240 puslapių, didelio formato ir gražios popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S.L.A. kuopose, vi- 
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
jo. Jei negautumet pas savo kningų agentus, tai reika- 
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen- 
tams rabatas. Kreipkitės: 

A. B. Strimaitis 
307 W. 30-th St. New York, N. Y. 

JUOZAS A. AMBROSIUS 
Attorney At Law 

LIETUVIS ADVOKATAS 

(A. OLSZEVVSKIO BANKE) 
3252 So. HALSTED ST. 

TELEFONAS DROVER 703 CHICAUO, ILL 

Ofiso Valandos: 
Kasdien iki 6 vai. vakare; Utarninkais, Ketvertai* 

ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 
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