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No. 23 

Dideji Kare. 
Svarbiausias atsitikimas pereitą 

savaitę ant kares lauko buvo fli- 

gelis mušis angliško laivyno su 

vtikišku Jutlandijos (Danijos) 
pakrantėse, nors apie jo išeigą 
prieštaraujančios svietan eina ži- 

nios. Reikia todėl manyti, kad 

tas mušis jūrėse pasiliko neužbaig- 
tas, nors abidvi pusės labai dide- 

lius nuostolius turėjo. 
Mušis prasidėjo i birželio. Tą 

dieną, vokiečiai mėgino persi- 
veržti pro dabojantį jtircs ang- 

lišką laivyną ir plaukti bombar- 

duoti Anglijos pajūrių miestus, 
bet išsprūsti nepasisekė, vokiškus 

laivus patėmijo angliški laivai. 

Todėl užgimė toks mušis, kokio 

jūrėse dar nebuvo. Mūšy j daly- 
vavo 70 angliškų kariškų laivų; 
kiek dalyvavo vokiškų, to tikrai 

nežinia, nes vokiečiai to negar- 

sina, bet iš kitur praneša, jog 
dalyvavo visas vokiškas laivynas, 
nes prasidėjus mušiui. atplaukė 
besimušantiems pagelbon ir kiti 

vokiški laivai ir du Zeppelino or- 

laiviai. 
Nors anglai stei>iasi užginčyti, 

bet, turbūt, jie didesnius turėjo 
nuostolius negu vokiečiai. Ant 

paskandytų angliškų laivų buvo 

apie 6000 jgulos žmonių, iš jų 
žuvo mažiausiai 4000, nes išgel- 
bėta labai mažai. Paskandyti ang- 
liški mūšio laivai: Queen Mary, 
Indefatigable ir Invincible, skrai- 
duoliai: Defense, l'lack Prince ir 

\Varrior; torpedų gaudytojai: Tip- 
perrary, Shark, Xomad, N'estor, 

Turbulent, Fortune, Sparrow 
f lauk, Ardent. 

Vokiečiai pripažįsta, jog nužudė 

mūšio laiv;j Pommern, Westfalen, 
Frauenlob ir 5 torpedų gaudy- 
tojus, bet anglai mini daugiau vo- 

kiškų laivų išnaikintų, o tame 3 
mūšio laivus didžiausios veislės, o 

jų skaitliuję naujausią ir didžiau- 

sią vokiško laivyno laivą Ilinden- 

burg. Iš viso buk vokiečiai nu- 

žudė 18 laivų, o anglai 20, bet 

buk vokiški turėjo daugiau įtal- 
pos, taigi buvo didesni. 

Del to pasisekimo vokiečius ap- 
ėmė džiaugsmo kvaitulys. Cieso- 
rius nuo Yerduno, pasveikinti lai- 
vyną, iškeliavo j Vokiško laivyno 
stovyklą \Yilheltnshaven. Laik- 
raščiai stengiasi jkalbėti, kad jau 
angliškas laivynas pasiliko, kur bu- 
naikintas ir užima jau antrą po 
vokiškam vietą ir buk Anglija jau 
atiduota vokiečių malonei. Bet 

Anglija del nepasisekimo dar j 
desperaciją nejpuolė, nors gailisi 
išnaikintų laivų ir žuvusių žmo- 

nių, nes žino. kad karė vis nuo- 

stolius atgabena, nė viena ir ma- 

ža be jų neapsieina. Ir po mušiui 
angliškas laivynas pasiliko kur bu- 

vęs, kaip dabojo vokišką laivyną, 
taip ir daboja. Kaip užėmė pir- 
mą vietą, taip ir užima ir po mu- 

šiu:, o vokiškas, turbut, po tokių 
didelių nuostolių nuo antros vietos 
nuėjo trečiojon, jeigu dar ne to- 

liau. 

Anglijos admi raitija užtikrina, 
jog ji mūšio Jutliandijos pakran 
tčse nepralaimėjo, nes savo tikslą 
atsiekė. Laivyno per (lėtinis lor- 
das Charles Beresford užtikrina, 
jog tikslu angliško laivyno buvo 
arba išnaikinti vokišką, arba jj 
suvyti atgal j jo portą ir iš jo ne- 

išleisti. Jeigu išnakinti nepasise- 
kė, tai antrasis tikslas pilnai at- 

siekta. nes vokiški laivai tapo at- 

gal j portą suvyti ir po tokių 
didelių nuostolių ne greit gal iš- 

drys iš porto mėginti išeiti. Ang- 
lų gi nuostolius atsvers francuziš- 
kas laivynas. Ar Vokietijai tas pa- 
ranku, ar ne, ji turės apsirube- 
žiuoti veikimu savo povandeninių 
laivų ir skandinimu beginklių pir- 
klių ir pasažierinių laivų. Bet tą 
ji ir dabar darė. Taigi ir dide- 
lis laivynų mušis svarbesnių pa- 
sekmių neatgabęs. Vokiečių ži- 
nios kalba, buk po mušiui angliš- 
ki laivai pabėgo namon, o vo- 

kiški iš porto išėjo ir bėgančius 

vijo. Žinios tos vienok nepatvir- 
tina ne iš neutrališkų kraštų ži- 
nios. 

Ant sausžemio karę vedančios 
tautos niekuom tikrai svarbi m, ga- 
linčiu suskubinti taiką, pasigirti, 
ncgal. .Vaišiai vis eina tose pa- 
čiose vietoje, nes nužengimo pry- 
šakin kilormetro, ar dviejų vienos, 
ar kitos priešų kariumenės svarbiu 
laikyti negalima. Prie Yerduno, 
vokiečiams pagelbon atkako su- 

viršum 100,000 austrų. 
\ okiečiai vėl giriasi, jog prie 

Yerduno nužengė toliau. Užėmė 
francuzų poziciją giriose Caillette 
ir Damloup, prie forto Yaux. Čia 
vokiečiams teko 500 francuzų ir 4 
mašininės kannolės. L'/, tai fran- 
cuzai, praneša apie savo kad ir 
nesvarbius laimėjimus. Visi vo- 

kiečių atakai ant forto Vaux ta- 
po atmušti su dideliais jiems nuo- 
stoliais. Iš syk jie įsiveržė j ly- 
gumas p;fo Yaux, bet kontratakų 
francuzai juos išvijo. Taip jau 
turėjo apleisti laimėtas pozicijas 
prie Damloup. Ir Argonne giriose 
vokiečių atakai tapo atmušti. Ne- 
pasisekė jiems užpuolimas ir ki- 
tose vietose prie Yerdun, nes 

francuzai palaikė savo pozicijas, 
francuzų artilerija neleido vokie- 
čiams atakan susirinkti. 

Yokeičiai atakavo ir anglu sto- 

vyklas j šiaurius nuo Fricourt, bet 
tapo artilerijos ir mašininių ka- 
nuoliit šūviais atmušti. Čia jie 
nužudė nemažai kareivių. Aisne 
paupiuose, Serre aplinkinėse ang- 
lai įsiveržė į vokiečiu grahes. bet 
išmušę ten buvusius vokiečius, 
atgal pasitraukė. Prie Monchv Au 
P>ois ir N'euville St. Yast anglai 
paėmė kelias dešimtis vokiečių ne- 

laisvėn. Kitose angliško fronto 
vietose smarkiai šaudosi artile- 
rija. 

Smarkus mušis kanadiečių su 

vokiečiais buvo prie kalvos 60 
Sanctuari giriose, bet kanadiečiai 
ir liusnoriai iš Suvienytų Valstijų 
atmušė užpuolimą. Prie Hoge vo- 
kiečiai taipgi daug kareivių nu- 

žudė, o nieko nepelnė. 
Ant austro-itališko fronto, kaip 

praneša Italijos kariumenės šta- 
bas, įsiveržusi Italijon austrų ka- 
riunienė prie Cosiero tapo sulaf- 
kyta. Tas pats atsitiko pietinia- 
me Tiroliu j ir Posina paupiuose.. 
Smarkus mūšiai eina dar vi1.. prie 
kalno Monte Congio. Ant linijos 
Stclvio iki ežero Garda vis dar 
eina smarkios artilerijų imtynės 
Austrai ant visos linijos nuo Po- 
sina, Artico iki Onazo. taipgi prie 
Col Zoino ir C'ol Posina tapo su: 
laikyti, visi jų atakai tapo atmuš- 
ti. Austrai taipgi nesigiria svar- 

besniais laimėjimais; praneša vien. 
kad atmušė italų atakus prie Mon- 
te Barčo ir Crenseck. 

Austrai ir vokiečiai ant viso 
karės fronto pradėjo smarkų pir- 
myn žengimą, kad supainiojus tal- 
kininkų plianus, kurie nuo pava- 
sario rengėsi pradėti visur ofensy- 
vą ir, kaip rodosi, tas pasisekė 
nes bent iki šiol, talkininkai nie- 
kur nepradeda smarkiau pirmyn 
žengti. 

Vien prie Salonikų talkininkai, 
kaip rodosi, rengiasi prie ofcn- 
svvo. Ten nuo salos Korfu tapo 
pergabenta išnaujo suorganizuo- 
ta serbų kariumenė, kurios yra su 

viršum šimtas tūkstančių karei- 
vių. čia gabena daugiau anglų ir 

francuzų. Mieste Salonikuose tal- 
kininkai pagarsino karės stovį, o 

policijos ir žandarų pcrdėtinį at- 
statė nuo vietų, už jų prilanku- 
mą vokiečiams ir bulgarams, fa-1 
sitaiko vis tankiai susirėmimai 
francuzų patrolių su bulgarais, kas 
rodo, jog francuzai rengiasi pir- 
myn žengti, todėl jų patroiės tiri- 
nėja ateinančių mūšių lanką. To- 
ki tirinėjimai paprastai buva da- 
romi prieš mūšių pradėjimą. 

Azijoj pereitą savaitę nieko 
svarbesnio neatsitiko. Rusai, įsi- 
veržę Mesopotamijos, ten sti]> 

riai laikosi. Už tai, kaip praneša 
iš Konstantinopolio, taigi iš ne- 
labai ištikimo šaltinio, Kaukazo 
fronte turkai pradėjo ofensyvą 
ir atėmė rusams jų užimtą mie- 
stą Mamakhatam, 50 mylių j va- 

karus nuo Erzerumo. Rusai pa- 
sitraukė j rytus ir į šiaurrytus. 
Petrogrado pranešimas patvirtina 
Konstantinopolio žinią apie tur- 

kų užpuolimą, tik užtikrina, kad 
trjs turkų atakai tapo atmušti, o 

paskui jie tapo priversti pasi- 
traukti atgal su visu. Rusai pa- 
tvirtina ir žinią apie pasitraukimą 
iš miesto Mamakhatam, kurį, pa- 
sitraukdami, rusai išdegino. 

Rusai labiau subruzdo ir Gali- 
cijoj, bet iki šiol tame fronte nie- 
ko svarbesnio nenuveikė, nors kaip 
kur ir nustumė austrus toliau. 

Ant šiaurrytinio karės fronto, 
taigi Lietuvoj ir Latvijoj nieko 
svarbaus neasitiko. Maži susirė- 
mimai pasitaiko vis tose jau vie- 
tose, kas rodo, jog nei viena pu- 
sė toliau nenužengė. Vokiečiai gal 
dalį iš čia kariumenės pasiuntė 
prie Verduno, tai sunku suprasti 
priežastis rusų neveiklumo, kodėl 
jie nesinaudoja iš aplinkybių ir 
iš rytų nepadeda franeuzama, kuo- 
met austrai padeda vokiečiams ir 
franeuzams reikia abidvi kariu- 
menės atlaikyti. 

Vokiečiai smarkiai bombarduo- 
ja tiltą prie Iksk.ill. Tris kartus 

atakavo rusų pozicijas prie Jacob- 
stadto, bet tapo atmušti.. Prie 

Mitegal buvo maži vokiečių susi- 

rėmimai su kazokais. Jie taipgi 
giriasi mažais laimėjimais prie 
Smurgonių, kur bttk nelaisvėn pa- 
ėmė porą šimtų rusų. Prie ežero 

Drisvėtų vokiečiai nušovė rusišką 
aeroplianą. Smarkiai rusai pra- 
dėjo veikti ant fronto nuo Pripetės 
iki Rumanijos. Čia buk nelaisvėn 

paėmė 13.000 austrų. 

MAŽOJI KARĖ M£XIKOJE. 
Nors Mcxikoj netrūksta nepri- 

lankių Suvienytoms Valstijoms de- 

monstracijų, bet bent tuom tarpu 
pavojaus didesnio kaimynų susi- 

pykimo nėra, kol Mexika nemano 

ten įsiveržflsių amerikonų laukan 

vyti. O tai daryti Mexikos val- 

džia, rodosi, tuom tarpu nemano. 

Vadovas Suvienytų Valstijų ka- 

riumenės \Iexikoj, generolas Per- 

shing susitaikė su vadovu Me- 
xikos kariumenės, generolu Gavira. 
Generolas Gavira uždraudė rengti 
kur nors neprilankias ameriko- 
nams demonstracijas, o kariume- 
nės jų sutarė veikti iš vien. 

!S AMERIKOS. 
SUVIENYTOS VALSTIJOS 
GAUS 50 NAUJŲ POVAN- 

DENINIŲ LAIVŲ. 

Washington, D. C. Svarstant 
reikalavimą Suvienytų Valstijų 
laivyno suclrutinimo, atmesta 
reikalavimas padidinimo skait- 
liaus didelių mūšio laivų ir 
skraiduolių, o už tai padidinta 
skaitlius povadeninių laivų nuo 

25 iki 50. 

NAUJI SIDABRINIAI 
PINIGAI. 

Washington, D. C. 1 liepos 
Suvienytos Valstijos paleis tarp 
žmonių naujus sidabrinius pini- 
gus 10, 25 ir 50c. Nauji pinigai 
busią gražesni už dabartinius. 
Kad tik su gražumu neatsitiktų 
taip kaip su auksiniais ir su 5c. 
šitie naujiejie visai negražesni 
už senuosius. 

METĖ FEILIUKA Į ROOSE- 
VELTO AUTOMOBILIŲ. 
Kansas City, Mo. Laike paro- 

dos j buvusio prezidento Roose- 
velto automobilių mestą peiliu- 
ką, kuris pataikė į petį buvusio 
Roosevelto sekretoriaus Johno 
\Y. McGrath, bet jo nesužeidė. 

Mano, kad tas neva užpuolimas 
buvo tai vien vaikų siausmas, 
be jokio tikslo. 

BRANGSTA MAISTAS. 
Washington, D. C. Kaip pra- 

neša darbo departamentas, nuo 

i vasario dienos maistis Suvie- 
nytose Valstijose pabrango ant 
vieno nuošimčio. Nuo kovo gi 
pereitų metų pabrango ant 8'/t. 
18 maisto veislių jpal rango, o 

tik 3 atpigo. 

TARPTAUTIŠKOS 
AUTOMOBILIŲ LENKYNĖS. 

Indianapolis, Ind. 30 gegužio 
atsibuvo čia tarptautiškos auto- 
mobilių lenktynės. Visus daly- 
vautojus, Dario R'-.Va, matyt ita- 
las, pralenkė. Jis 300 my- 
lių nubėgo j 3 vai, 36 min. ir 10 

sekundų, taigi į valandą bėgo 
su greitumu 83.26 mylios. Lenk- 
tynėse dvi masinos apvirto ir 
keturi žmonės tapo sužeisti, o 

vienas iš jų, Jack Lecain, sužei- 
stas pavojinga'.. 

PASIKĖSINIMAS, AR BE- 
PROTYSTĖ. 

New YorK Suėmė čia kokj ten 
Fo\vrdbes prie namų Vanderbil- 
to, kuris, turėdamas rankoj ak- 

menų maišeli, metė juos į Yan- 
de.rbilto langus. Jis pasakoja, 
kad manėj jog tai yra Rockeffe- 
lerio namas ir jį norėjęs užmuš- 
ti ir tą buk butų atlikęs kitas jo 
draugas. Pasiuntė jį į bepro- 
čių minus ištirti, ar protas jo 
tvarkoj. 

ATEIVYSTĖ AMERIKON. 

Kilus Europoj karei, ateivystė 
Amerikon buvo visai apsistojus, 
dabar, nors ne po daug, žmonės 
yėl pradeda Amerikon keliauti. 
Kovo mėnesyj ši 11 metų atkako 
27.000 ateivių, arba 11% daugiau 
negu vasario mėnesyj ir 43% 
daugiau negu t;} pat j ynėnesį pe- 
reitų metų. Kovo mėnesyj 19T4 
m., taigi prieš karę, Amerikon 
atkako 92,500 ateivių. Tarp šie- 
met atkakusių buvo: italų 3810, 
grekų 2913, anglų 2299, skandi- 

navų 2033, vokiečių 10-01. 

PASIMIRĖ SENAS INDIJONŲ 
VADOVAS. 

Netoli Chicagos, geležinkelio 
traukinyj staiga pasimirė senas 

indijonų vadovas Iron Tael. Jo 
paveikslas yra ant naujųjų 5 
centinių pinigų. 

AMUNICIJIA EUROPAI. 

Washington, D. C. Sulyg su- 

rinktų statistiško biuro žinių, 
vien amunicijos Suvienytos Val- 
stijos Europon pasiuntė iki ba- 
landžio pabaigos už 388,000,000 
dol. Balandžio mėnesyj amuni- 
cijos pasiųsta už 60 milijonų do- 
liarių. 

$3,500,000 ORLAIVYSTEI. 

Washington, D. C. Kariškam 
orlaivių laivynui sekantiems me- 

tams paskirta $3.500,000, nors 

paskirta buvo tik 2 milijonų. 
Daugiau pareikalavo republiko- 
nai ir tas tapo pripažinta. 

AUDRA. 

Dubuąue, la. Kilo čia audra, 
laike kurios žuvo 5 žmonės. De 

^ hesiti praplyšimai pagimdė po-1 
tvinius, kurie daug nuostolių pri- 
dirbo laukuose. 

NELAIMĖS ANT 
GELEŽINKELIŲ. 

Xetoli Saunenin, 111. viesulą 
nuo bėgių nuputė pasažierinį 
traukinį. Keli vagonai apvirto 
ir susidaužė. Daug žjnonių su- 

žeista. 

DAUG NETINKA KA- 
RIUMENĖN. 

Washington, D. C. Priėmus 
kongreso sumanymu padidinti 
Suvienytų Valstijų kariumenę 
20,000 kareivių, j 79 dienas pri- 
imta. vietoj 20.006, tik 8,7^2 ka- 
reiviai, taigi daug mažiau. Rods 
atsišaukė 38,154, bet kiti pasi- 
rodė ne sveiki ir kariumenėa ne 

tiko. | 

ROCKEFELLERIO AUKA 
AUKLĖJIMUI. 

New York. Rockffelerio Edu- 
v%ation Boartl praneša, jog gaisus 
milijonierius Rockeffeler Ameri- 
kos vaikų auklėjimo įstaigoms 
skiria šiems metams dar 789,980 
dol. 

EXTRA 
IŠ EUROPOS PASIEKIA MUS 
GANDAS, BUK LIETUVOJE 
PO VOKIEČIAIS "SPAUDA 
VEL UŽGINTA". TIKIMĖS 
GREITAI SULAUKTI PLATE- 

SNIŲ APIE TAI ŽINIŲ. 
"LIETUVOS" REDAKCIJA. 

IS DARBO UUKO. 

'[ Chicago, 111. Sustreikavo 
arklių kaustytojai. Jie reika- 
lauja i dol. daugiau už dienos 
darbą. 

Buffalo, N. Y. Sustreikavo 
iooo laivų krovėjų čianykščiame 
porte. Jie reikalauja didesnių 
algų, bet laivų savininkai nenori 
reikalavimo išpildyti; jie sako, 
kad turi padarę su unija kontrak- 
tą, todėl nereikalauja didinti al- 
gų dabar. 

Chicago, 111. Valgyklos I. R. 
Thompson ir VVeeghman padarė 
kontraktus su tarnaujančių uni- 
ja. Thompson mieste turi 38 
valgyklas, o YVeeghmau 10. 

Po dviejų dienų streiko kalviai 
sugrįžo darban, nes visi jų rei- 
kalavimai tapo išpildyti. Nuo 
dabar gaus jie po 5 doi. dienai, 
o subatoms dirbs tik puse die- 
nos už visos dienos užmokesnj. 

Odų dirbtuvių savininkai, tur- 
but vien ^azdinimui streikuojan- 
čių darbininkų, leidžia atssišau- 
kinius, jog darban priima mo- 

teris, nors visiems žinoma, kad 
moterys negali atlikti darbo odų 
dirbtuvėse vietoj vyrų. 

Pittsburg, Pa. Pittsburgo ap- 
skričio kalnakasių konvencija 
atmetė sutarti neseniai unijų vir- 
šininkų padarytą su kasyklų sa- 

vininkais ir nutarė tartiesi iš- 
naujo. Tuom flcpu streikuoja 
50,000 kalnakasių. 

New York. 1 birželio prasi- 
dėjo čia konvencija geležinkelių 
darbininkų atstovų ir kompanijų 
atstovų. Tarp kitko tariamasi 

apie įvedimą 8 vai., darbo die- 
nos. Kompanijos tam priešinasi, 
todėl nežinia, ar konvencija pri- 
ves prie susipratimo, ar prie di- 
delio streiko. 

Dailidėms pakelta algos: 
Sioux City, Io\va, Bradforde ir 
Uniontown, Pa., Rochester, N. 
Y.. Sheboygan, \Vis., Oil City, 
Pa., Ford Dodge, Iowa, Easton, 
Pa., McKeesport, Pa., Duluth, 
Minn., Walsenbar, Col., Colorado 
City, Norfolk, Mass. ir Nevv- 
port, R. I. 

San Francisco, Cal. Sustrei- 
kavo laivų iškrovejai purtuose 
prie Pacifico ir per tai sustojo 
laivų plaukiojimas. Darbininkai 
reikalauja ant trečdalio didesnių 
algų. Laivų savininkai atmetė 

iškrovėjų reikalavimą ir tuom pa- 
gimdė streiką. 

Buffalo, N. Y. čianykščiame 
porte pasibaigė streikas laivų iš- 
krovėjų. Laivų savininkai iš- 
pildė darbininkų reikalavimą ir 

pridėjo po 5c. už darbo valandą. 

Whiting, Ind. Čianykščiai 
streikuojanti molderiai atmetė 

darbdavių pasiulymus. Jie suti- 
ko mokėti po tiek, kiek darbinin- 
kai reikalavo, bet atsisakė pri- 
pažinti uniją. 

!5 V1SUSI, 
Į| Itališkas kariškas laivas pa- 

skandino austrų transportinį gar- 
laivį. Kiek su juom žuvo žmo- 
nių, apie tai žinių nėra. Bet ki- 
ti angliški povandeniniai 
laivai paskandino vokišką gar- 
laivį "Ivolga". Su juom žuvo 6 
įgulos žmonės. 

|| Kaip praneša iš Rymo, Greki- 
ja padarė su Bulgarija sutartį, ku- 
riai leido rinkti kariumenę savo 

teritorijoj ir užimti ten svarb'is 
strategiškas vietas. Protestas to- 
dėl Grekijos prieš bulgarų įsiver- 
žimą yra veidmainingu. 

Rusijos duma susirinko 30 
gegužio, drauge apvaikščiojo de- 
šimties metų sukaktuves nuo jos 
sutvėrimo. Pirmą posėdį atidarė 
jos pirmininkas Rodzianko. Savo 
prakalboj jis apreiškė, jog Ru- 
sija ves karę, kol priešai nebus 
įveikti, nors reiktų 20 metų ka- 
riauti. Klausimas tik, ar ji be 

pinigų galės taip ilgai karę vesti, 
o jų Rusijoj ilgai karei nėra ir 
ji paskolų gauti negali. Rodzian- 
ko apreiškė, jog Rusijoj nėra tai- 
kos partijos ir nėra visai baimės, 
kad galėtų kilti revoliucija. 

|| Vokiški orlaiviai, atlėkę Ang- 
lijon, nuo karės pradžios išmes- 
toms bomboms iki šiol užmušė 550 
žmonių ir 2166 sužeidė ir tai be- 
veik vienų civilistų, daugume mo- 

terų ir vaikų. 

Vokietijoj šiemet laukiama 
menko javų užderėjimo dėl sto- 
kos mėšlo ir negalėjimo parsiga- 
benti iš Chili salietros. 

Už tai vokiškoji valdžia užtik- 
rina, jog Lenkijoj tikimasi pui- 
kius užderėjimo. Valdžia kalbi- 
na žmones pavargti vien per du 
mėnesius iki pjutei, o paskui bu- 
siiį maisto pakaktinai, nereiks nei 
atsiuntimo iš Amerikos. 

|| Iš Naujos Zelandijos laivas 
Cumberland gabena ant karės lau- 
ko Belgijon ir Franeuzijon ang- 
liškiems kareiviams pusę milijono 
zuikių. Su tokiu siuntiniu laivas 
iškeliavo į Livcrpool. 

|| Gegužio mėnesyj anglai nužu- 
dė 5767 oficierus ir 28,470 ka- 

reivių. 

|| Naujasis Prūsų maisto minis- 
teris žmonių išmaitinimui suma- 

nė rengti miestuose viešas val- 
džios valgyklas, kurios turės ru- 

pinti maistą gyventojams, i'irmą 
tokią valgyklą įrengė Berlino prie- 
miesty) Schoeneberg, turinčiame 
30,000 gyventojų. Maisto mini- 
steris pareikalavo pinigų įtaisymui 
tokių valgyklų visuose Vokietijos 
miestuose. 

|Į Pasigarsino vėl Chinų repub- 
likos neprigulminga provincija Nu- 
Xan, turinti 22 milijonų gyven- 
tojų. Kaimyniškos provincijos 
neprigulmingoms pirmiau pasigar- 
sino. 

| Kaip praneša iš Šveicarijos, 
padėti besigrumiantiems su fran- 
cuzais prie Verdun vokiečiams ta- 

po pasiųsta cliktai austrų karei- 

vių. 

| Vokiškas katalikiškas laikraš- 
tis "Koelnische Yolks Zeitung' 
praneša, jog Italijos karalius ap- 
leido generali štabo stovyklą prie 
Undine ir pasitraukė į saugesnę 
vietą. 

IĮ Garsus Vokietijoj kanuolių 
ir amunicijos fabrikantas Krupp 
pirko netoli Dessau naują dirbtu- 
vę kanuolėms amunicijos dirbimui, 
provincija prie tos autonomiškos 
Airijos nepriklausys. Airijos par- 
lamento atstovais .bus dabartiniai 
Anglijos parlamento atstovai. 

[Į Berlino gyventojai ;::ėsos gau- 
na tik pusę svaro savaitei. Kiaiv 
šiniti ir cukraus visai nėra. 

j| Carranza vėl pasiuntė Suvie- 
nytoms Valstijoms notą, kurioj reikalauja atšaukimo jų kariume- 
nės iš Mexikos, o jeigu to ne- 
išpildvs, gazdina išvijimu, taigi ka- 
re. Mexikoš kariumenė renkasi 
])rie rubežiaus ir gali Suvieny- 
tų Valstijų ten esančią kariume- 
nę atskirti nuo rubežiaus. Mexi- 
kos konsulius mieste EI Paso 
pliakatais pakviete Suvienytose \"al>tijose gyvenančius mexikonus 
užsirašyti konsuliate. Karės mi- 
nisteris generolas Obregon pašau- kė kariumenėn visus mexikonus 
be skirtumo partijų. Notoj pasa- 
kyta, jog Suvienytų Valstijų ka- 
riumenė Mexikoj visai nereikalin- 
ga. Jos pasilikimas nereiškia bau- 
sminę expediv:iją, bet reiškia prie- 
šų įsiveržimą į svetimą kraštą. 
Jeigu ta kariumenė nebus atšaukta, tai Mexikai nieko daugiau nelieka, 
kaip su ginklu ginti kraštą nuo 
svetimų įsiveržėlių. 

Į| Nuo pradžios austrų otcnsv- 
vo ani itališko fronto, jiems ne- 
laisvėn pakliuvo 30.388 italai ka- 
reiviai ir 694 oficierai. 

IŠ Šveicarijos praneša apie 
naujus, milžiniškus vokiečių orlai- 
vius, kokius jie pasidirbdino. Nau- 
ji orlaiviai turi 750 pėdų ilgio ir 
turi 54,000 kubiškų pėdų įtalpos; 
arba dusyk daugiau už senuosius. 
Turi jie 7 motorus, kanuolę ir 
prietaisas bombų mėtymui. Sve- 
ria po 40 tonų ir gali pasikelti 
15,000 pėdų į augštį. 

[ Turkijoj vidaus reikalų mi- 
nisteris Falat Uei prisakė sušau- 
dyti 52 kareivių už dalyvavimą 
distrikte Vau armėnų skerdynėse. 
Dar daug kareivių už tai teisman 
patraukta. 

Į| Vokiški orlaiviai atlėkė ties 
miestu P>ar le Duc ir mėtė bom- 
bas, kurių expliozija užmušė 18 
civilistų, o tame 2 nfoteri ir 4 vai- 
kus, o sužeidė 25. 

|| Anglija išpirko visas šiuose 
metuose Norvegijos /vėju sužve- 
jotas žuvis, kad jų vokiečiai gauti 
negalėtų. 

| Pietinėj Amerikoj, republikoj 
Yenezuela, po kandidatų rinkimo, 
kuomet išrinko kandidatu prezi- 
dento vietai generolą Gaviro, vals- 
tijoj Zulia kilo maištai. Užmušta 
20 žmonių, o sužeista daugiau. 
Kariumenė šaudė į žmonių pulką. 
Buvusj prezidentą Aranguren ne- 

laisvėn paėmė. 

Į Iš Paryžiaus praneša, buk 
Anglijos sosto įpėdinis rengiasi 
vesti dukterį Italijos karaliaus Jo- 
landą. 

r 

j| Mexikoj, mieste Monterey gy- 
ventojai kėlė protesto neprilankias 
Suvienytoms Valstijoms demon- 

stracijas, kuriose dalyvavo 15,000 
žmonių. Minios žmonių, traukda- 
mos gatvėmis, koliojo nekenčia- 
mus amerikonus, del jų besikišimo 
į vidurinius Mexikos reikalus. 

|| Kaip pr neša iš Londono, Au- 

strijos kariškas teismas mirtim 
pasmerkė žymius čechiškus veikė- 

jus už besistengiau vėl suartinti 
cechus su rusais. Mirtin pasmerk- 
ti: cechų seimo atstovas Dras Ro- 
senstein vadovas jaunačechų \ ien- 
nos parlamente Dras Kramarz, 
buchalteris Zamazol ir Cervenka, 
sekretorius laikraščio "Narodny 
Listy." 

|| Kaip jau pirma padaryta Vo- 

kietijoj, taip ir Italijoj visi laik- 

rodžiai 4 birželio dieną viena va- 

landa atgal sugrąžinti. Tas pats 
padaryta pirmiau Prancūzijoj ir 

I Anglijoj. 



Ponas J. O. Sirvydas plačiai 
aiškino, kad mes Amerikos lietu- 
viai būtinai turime stęngtis šelpti 
tuo.i karės ištiktus savo nelaimin- 

guosiuos brolius ir sykiu prisireng- 
ti, karei pasibaigus, kas tik galė- 
damas važiuoti j savo tėvynę-Lie- 
tuvą. Parvažiavus stengtis atbu- 
davoti karės nuteriota Lietuva; * * » 

užimti savo vietas, jas sutaisyti, 
nes kitaip Lietuva bus apgyven- 
dinta svetimtaučiais, o ypatingai 
pragobėliais vokiečiaio lietuviai 

kaipo tauta, netekę savo tevų-pra- 
tevių žemelės, turėtu amžinai 
jiems tarnauti. 
J. Tareila, trumpai apsakęs nuo- 

latinius Lietuvos vargus, kokius ji 
nuo senų amžių visados ant savo 

silpnų pečių nešė, ragino lietuvius 
aukauti tėvynės pagelbai. 

Vietinis Hebonas kun. V. Tin- 
ka veckas trumpai, bet labai aiškiai 
padarė keliatą faktiškų atsakymų 
vietiniams socialistams, kurie nuo 

jo pirmiaus buvo reikalavę pasi- 
teisinimo. Socialistams buvo pa- 
duota keli svarbus atsakymai de- 
lei jų nesusidčjimo su visais vie- 
tos lietuviais aukavime ir aukų 
siuntime sušelpimui nelaimingųjų 
nuo karės nukentėjusių lietuvių; 
jis pasakė jiems, kad tas yra tik 
užsispyrimas laikyti tas aukąs, ko- 
kia« jie čia pirmiaus yra nuo žmo- 

nių išgavę, ir nesiųsti jų badau- 
jantiems ir mirštantiems. 

Tiesą sakant, sunku ir vardas 
rasti tokiems žmonėms. Jei bent 
Lietuvos istorija jiems tinkamą 
vardą suras. 

Ant laimės pas mus Ansonijo- 
je, nėra nei tautininkų, neigi kleri- 
kalų ; "čionai yra tik lietuviai ir 
vienos rankos pirštais suskaitomi 
taip varlinami "džian-bambiniai so- 

cialistai." 

Vietos lietuviai, visuose reika- 
luose dirba ir veikia išvien, ypatin- 
gai aukų rinkime. Pirmiaus laike 
j). Šimkaus prakalbų, sausio 30 d. 
1916 m. sudėjo žymią auką 1000 

rublių; tie pinigai buvo pasiųsti 
vardu Lietuvių Draugijos nuken- 
tėjusiems dėl karės šelpti j Petro- 
gradą. (iavome žinią, su priėmė- 
jų pasirašymu, kad pinigus gavę 
15 d. kovo 1916 m. Dabar-gi vėl 
pasiuntėm tos pačios draugijos 
vardu 605 rublius, kuriuos tikimės 
po 3 ar 4 savaičių ten priims. 

Ansoniečiai aukautojai visi kaip 
vienas yra pilnai užsiganėdinę, kad 
jų sudėtos aukos pasiekė draugi- 
ją, kuri veikia, ką tik išgali, kad 
sušelpus varguose paskendusius 
svetimoj šalyje išblaškytus lietu- 
vius. 

Pitiigai (pirmesnė auka 1000 

rublių ir dabartinė (>05 rubliai buvo 
pasiųsta per vietinį agentą J. Ta- 
reilą, kuris paskaitė už rublius pa- 
gal tuolaikinį kursą, t. y. be ma- 
žiausio uždarbio. 

Tikimės, kad neilgai laukus ir 
vėl pranešime dar apie gausesnes 
aukas. Kandysime sudėti dar žy- 
mesnę auką, kurią stengsimės iš- 
siųsti stačiai į Vilnių, pagelbai Tė- 
vynėje pasilikusių musų brolių lie- 
tuvių, kuriems, be abejonės, pašei-1 
pa labai reikalinga. 

Ansoniečiai, aukavusieji nu- 
kentėjusiems nuo karės Lie- 

tuvoj : 

Po $rr.oo—Jonas Tareila, Ed- 
vardas Stasiūnas; po $5.00—M. 
Rutrimavičius, Kaz. Andriejaitis, 
Jonas Balsis, Ant. Vailionis, B. 
Jovaiša J. Kasinskas; po $4.00 J. 
Babaliauskas; po $3.00—St. Gu- 
džiūnas, St. Puskenelis, J. Švent- 
dubrėnas, V. F. Babonas; po $2.00 
—St. Jamiskevičius, Ant. Baronas 
1'. Laukaičiutė, J. Jonila, VI. Pa- 
seckas, V. Kubcckas, Br. Dapkus, 
T. Kaslis, Kaz. Beržinis, Vyt. 
šauklys, Kaž. Loda, J. Kulikau- 
skas, P. Kanapcckas, J. Paškevi- 
čius, V. Kaminskas, V. Cibulskis, 
M. Petkevičius, T. Savickas, Ant. 
Kaušila, P. Atkočiūnas, J. Kiliu- 
lis r po $1.00—Ant. Kuošis, K. 
Zybarta, And. Zainieraitis, Juzė 
Danieliūtė, Eduardas Stasiūnas 
(vaikas), J. Poderis, Ant. Stasai- 
tis, Kaz. Drulia, Mag. Klimienė, 
V. Zaica, J. C'ernauskas, J. Viš- 
niontas, Ant. Dnbinskas, J. Ka- 
saitis, J. Žemaitis, Ant. Gudžiu- 
nas, O. Timinskienė, J. Danau- 
skas, Marė Steonavičiutė, Mot. 
Klimas, R. šalčiuke P. Vailionis, 
Kaz. Kubeckaitė, Mar. Beržinienė, 
St. Ramanauskas, Tom Dilius, 
Ant. Baranauskas, J. Kaslaitis, P. 

S.ikys, Ignas Kipštis, J. Banevi- 
'čius, Ant. Mačiulis, V. Babonas, 
Ig. Vailionis, J. Kontautas, Pr. 
Žaliauskas, J. Tamulis, J Marčiu- 
lionis, J. Volungevičius, K. Sto- 
nis, Pr. Jankus, O. Vyšniauskienė, 
M. Beržinratė, S. Jaruškevieius, 
VI. Arbačauskas, Sal. Cimbala, St. 

Levinskas, Mot. Jankus Ona Po- 
džikinienė, J. Juškis, And. Hilskis, 
Kaz. HurkauskąSj EI. Kuo'lenė; 
j)o 50c.—Sil. Taruška, Pov. Loda, 
J. Radzevičius, Liud. Deliuvienė, 
ĮMar. Hurkauskienė, Pr. Grabau- 
skas, J. Raulionis, Pr. Bieliauskas, 
Į Smulkių aukų $1.15. Lietuvių 
politikos Kiiubas pridavė $26.76. 
\ iso $194.76. 

Jonas Tareila. 

IŠ HARRISON, N. J. 
Balius. (»eg. 30 d. Gabijos. 

Brolių ir Seserų D-ja turėjo balių 
L. llartmano svetainėje. Šita 
nesenai suorganizuota moterų 
ir vyrų draugija yra didžiausia 
už visas kitas vietos draugijas. 

Savo gyvavimo pradžioj ji bu- 
vo parengusi 'prakalbas ir dabar 
balių, kuris buvo daug žymesnis 
negu kitų draugijų. Ypatingai 
šitas balius atsižymėjo maršu, 
kur maršuojantieji turėjo ant 

lazdelių vėlukus su parašu "Ga- 
bijos O-ją." 

{ šita draugiją susispietė visas 
gabiausias jaunimas. Galima ti- 
kėtis, kad ji bc balių užsiims 
ir dažnesnių rengimu prakalbų. 
Bet prie didesnio veikimo atsi- 
randa ir daugiaus ardytojų to 

veikimo. Sitai ir dabar buvusis 
«itos draugijos pirmininkas, p. 
Raurušaitis, pykdamas užtai, kad 

jo neišrinko pirmininku kitam 
pusmečiui, grūmoja draugijai su- 

bankrutijimu ir kliūtis jai daro. 
Kerštavimas, žinoma, visai neiš- 
feisinamas; nariai nerinko jo dėl- 
to, kad jis netaktiškai draugijos 
reikalus* vedė; bet net jei ir ne- 

būtų jiems nieku nusikaltęs, tai 
ir tai jie turėjo teisę daryti taip, 
kaip jiems matėsi tinkama. 

Tas jo kerštavimas draugijai 
negalės daug pakenkti. Ateityj 
galima laukti daug žymesnio 
draugijos veikimo, nes dabar 
pradeda stiprėti, pamačiusi kas 
jai kenkia ir išrinkusi tinkamus 
tvarkos vedėjus. 

Kaimynas. 
i 

IŠ DONORĄ, PA. 

Išvažiavimas. Ncdėlioj, 23 d. 
buvo Jaunimo Ratelio piknikas— 
išvažiavimas j girias. Išvažiavi- 
mas buvo gana smagus ir links- 
mas, nes jame dalyvavo daugiau- 
siai jaunimas. Šokta visoki rate- 

liai iki vėlam vakarui. Šitas iš- 
važiavimas butų buvęs kur-kas 
smagesnis, jeigu nebūtų užėjęs 
lietus, kuris visų smagumą su- 

trukdė. Rodos, reikėtų tik pasi- 
džiaugti tokiu pasilinksminimu, 
kur susirinkę f5o medžiais gra- 
žiai žaidžia ir linksminasi; gi rei- 

kia nors valandėlę pakvėpuotį ty- 
ru oru. Per visą savaitę dirbtuvė- 
je gana prisikvėpuojame dulkėto oro. 

Bet ypatingai smagu yra, kad 
tokiuose pasilinksminimuose nė- 

ra vietos svaiginantiems gėry- 
niams. Šį kartą irgi apsieita be 

svaigalų. Iš to matyt, kad vieti- 

nis jaunimas žengia prie prakil- 
numo. 

liet ar visiems tokis gražus iš- 
važiavimas patiko? Kur tau! 
Dar tą nedėldienj vietos kunigas 
per pamokslą "išbarė" kam ne- 

eina bažnyčion; girdi, jie Dievą 
garbina giriose su bonkutėmis, su 

svaigalais. Netiesa "jagatrv 
stie"; ten jokio Dievo garbini- 
mo bonkutėmis nebuvo. Aš 

manau, kad klebonui ge- 
riaus pritiktų pagirti jaunimą už 

tekius darbus, bet ne keikti. Bu- 

tų, be abejonės, ir išmintingiau 
ir geriau. 

T.—nis. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 

Sandaros kuopos susirinkimas. 
Nedėlioj, geg. 28 d. nauja ALTS. 

17 kuopa turėjo savo susirinki- 
mą. Iki šioliai mes nieko nega- 
lėjome veikti, nes nebuvo gerai 
sutvarkyta mūsų kuopa, bet ne- 

dėlioję, šitame susirinkime susi- 
tvarkėme geriaus ir turime viltį, 
kad pradėsime šį-tą veikti. Nors 
mūsų prisirašusių draugu nedaug 
bet tikimėsi gauti jų daugiau, 
kaip pradėsime šiek-tiek veikti. 
Mes norėtume, kad šitos politiki- 
nės lietuvių organizacijos kuopa 
Grand Rapidse išaugtų iki pilno 
savo svarbumo ir tuoju tikslu 
veikiame. 

Pereitame susirinkime išrinko- 
me komitetą iš dviejų narių: p. 

'L, Braškio ir p. M. Šilinsko; abu- 
du yra veiklus ir tikime, kad jie 
pasidarbuos. 

Taipogi girdime, kad musų 
valstij?, "žada aplankyti ALTS. 
Centro išsiųstas kalbėtojas ę. 

Saičius. Jeigu papultų mums 

proga ir galėtume gauti ji mušu 

mieste pakalbėti, tai mielu noru 

pasinaudotume tuomi, bet patįs 
kalbėtoją parsitraukti iš toli kur 
nebcišsigalime dar tuo tarpu. O 
butu labai pageidaujama. 

A LTS. įy kp. -raštininkas, 
Vytautas A. Goberys. 

IŠ MONTREAL, CANADA. 
Lietuviai smarkiai veikia.—Jau 

beveik metai laiko, kaip skaitau 
"Lietuvą," bet apie Montrealio 
lietuviu judėjimą nieko nepatė- 
mijau; tartum jie nieko ir nevei- 
kia. Tuo tarpu jie veikia ir vei- 
kia smarkiai. 

Trįs metai atgal Montrealio lie- 
tuviai sulaukė gerą veikėją kun. 
I. Vyšniauską, kurio rupesčiu ir 
žmonių pritarimu jam tapo nu- 

pirkta aštuoni lotai žemės už 
$15,500 bažnyčios statymui. Per- 
nai rudenį sujudo visi Montrea- 
lio apšvietesnieji lietuviai ir tapo 
atbaigta mokėti už lotus. 

Neilgam laikui praslinkus, pra- 
dėta kalbėti apie bažnyčios sta- 

tymą ir nutarta statyti savo nuo- 

savą bažnyčią. Po to 111 tisų ger- 
biamas klebonas, nieko nelaukda- 
mas, surado kontraktorių ir ne- 

trukus bažnyčia pradėta statyti 
ir po kelių mėnesių iškilo baltas 
bažnyčios bokštas. Tai yra pir- 
mutinė lietuvių bažnyčia visoj 
Kanadoj. Montrealio lietuviai 
yra labai dėkingi už ją savo kle- 
bonui ir visi jaučiasi labai užga- 
nėdintais. Dabar mums lietu- 
viams prašvis akjs, kuomet ne- 

reikės po svetimtaučių bažnyčių 
skiepus raukytis ir aniems lenk- 
tis. 

Už keturis šventadienius, ką 
lietuviai laikydavo pamaldas; jie 
užmokėdavo už skiepą nuo $25 
iki $50. 

Musų parapija skolos neturi iš 
kitur kaip tik iš savo parapijonų; 
žmonės, užjaučiamieji savo para- 
pijos reikalams, kiekvienas dėjo 
javo kapitalą j parapiją ir tokiu 
judu susidėjo milžiniškas kapi- 
alas. Nuošimtį musų parapija 

moka kas kiek reikalauja. Bet 
retas reikalauja daugiaus kaip 3 
ar 4 nuošimčio. Tokiu budu prie 
musų bažnyčios kapitalo niekas 
nepriklauso, išskiriant pačius pa- 
rapijoms. 

Balandžio 9 d. nauja lietuvių 
bažuyčia tapo pašventinta. Ant 
pašventinimo atsilankė didelis 
skaitlius žmonių ne tik lietuvių, 
bet ir svetimtaučių. Po pašven- 
tinimui bažnyčios musų gerbia- 
mas klebonas užprašė parapijomis 
į naują bažnytinę svetainę, kur 
jie buvo pavaišinti valgiais ir gė- 
rimu (gėrimai, žinoma nebuvo 
svaiginami). Po valgiui klieri- 
kas Čeplikas pasakė gražią ir 

naudingą žmonėms prakalbą. Jis 
ragino juos laikytis vienybėje, 
apibrieždamas dabartinį Lietuvos 
padėjimą. 

Montrealiečiams butų labai 
malonu, kad čia dažniaus atsilan- 
kytų koks iškalbus kalbėtojas. 

P. P. S.—lis. 

IŠ HARRISON, N. J. 
Straikas pasibaigė. Worthing- 

ton Pump \Vorks dirbtuvės dar- 
bininkų straikas pasibaigė su iš- 
laimėjimu darbininkams ir jie su- 

grįžo prie darbo geg. 2 d. Strai- 
kas prasidėjo bal. 10 d.; pirmiau- 
siai susiraikavo molderiai, tašy- 
tojai ir pagelbininkai, kuomet 
bendrovė nenorėjo jų reikalavi- 
mų išpildyti. Juos pasekė visi 
kiti ir taip sustraikavo visa dirb- 
tuvė. 

1 'imliausiai reikalauta 48 va- 

landų darbo į savaitę ir 10 nuo- 

šimčių pakėlimo mokesties; ben- 
drovė pasiulc 10 nuošimčių dau- 
giaus mokesties, paliekant tas pa-' 
čias darbo valandas, arba 52 va- 

landas j savaitę su 54 valandų 
užmokesčia. Darbininkai tą at- 

metė. Po savaitės laiko bendro- 
vė pasiūlė 51 valandą su 54 va- 

landų užmokesčia, bet darbinin- 
kai ir tą atmetė. 

Antgalo geg. 26 d. bendrovė 
sutiko duoti 50 valandų su 54 va- 

landų užmokestirm ir darbinin- 
kai sutiko šitą pasiulinimą priim- 
ti. Sulig šito susitaikymo darbi- 
ninkai gaus dvigubą užmokestį 
už darbą septintadieniais ir šven- 
tadieniais ir laiką ir pusę už dar- 
bą naktimis ir šeštadieniais po 
pietų. Po vidunakčiui jie gaus 
dvigubą mokestį. Priimant dar- 
bininkus atgal, sutikta jokio skir^ 
tutno tarp jų nedaryti. 

Straikas buvo vedamas labai 
ramiai ir viso tik du suareštavi- 
mai buvo. Straikavusių buvo 
1500^ bet 300 iš jų pristojus kitur 

dirbti, šiton dirb.ttivėn sugrįžo 
tik uoo* n n 

Užsisakynnp bendrovė turi ant 
$3.000,000. n/.tenk'amai darbo vi- 
siems dirbtuvės darbininkams de- 
vyniems mėnesiams. *■ 

Geg. 26 d. dietos'majoras John 
J. Daly, pamalęs k'un. Mockaus 
plekatus dalinant, pranešė poli- 
cijos viršininkiti, M. Rodgersui, 
buk jis girdėjas, kad jam kitur 
buvo užginta šitos misijos laiky- 
ti, todėl ir čia butų geriaus jam 
nedavus kalbėti. 

Policija pasirūpino, kad Moc- 
kus nekalbėtu Harrisone. 

Pilypas iš Kanapių. 

IŠ BUFFALO, N. Y. 
i 

Vietos lietuviai. Čia yra ke- 
lios dešimtįs lietuvių šeimynų, 
bet jos tarpe lenkų taip išsiskir- 
stę*, kad sunku jos surasti. Vie- 
ni jų yra sulenkėję, kiti su len- 
kėmis apsivedę ir taip savo lie- 
tuvystės bijo, kad net nesisako 
esą lietuviais. Vienok tarp tų 
yra dalis, ką nesidrovi savo tau- 
tos vardo ir skaito lietuviškus 
laikraščius. Skaito "Lietuvą," 
"Ateitį," "Am. Lietuvį" ir "Ke- 
leivį.'' Re abejonės yra ir tokių, 
ką kitokius laikraščius skaito. 
Žinau tokių, ką skaito "Saulę"; 
bet tiems kitokių laikraščių ne- 

įduosi skaityti; jie bijo jų. 
Taippat nemaža dalis yra tų, 

ką vien rudį traukia. Tie apie 
visus laikraščius sako vienodai, 
"ką tie laikraščiai, jie visi me- 

luoja." 
Šitie net ir lenkams netinka ir 

jie vadina juos "Ciemni litvvini." 
Pasaulio Žinovas. 

IŠ WATERBURY, CONN. 

Pirmeiviųjų dr-jų atstovų po- 
sėdis. Geg. 23 d. buvo susirinki- 
mas atstovų pi-rmeivinių draugi- 
jų, kurios rūpinasi rinkiniu aukų 
nukentėjusiems nuo karės. Prie 
6 delegatų 34-os "susipratėlių" 
kuopos prasidėjo dar trjs delegatai 
kokios ten Literatiškos Darbinin- 
kų D-jos ir, kaip matyt, mūsų 
susipratėliai nori paimti visą 
kontrolę ant to darbo, tik neži- 
nia, ar tas jiems pasiseks, nes jau 
ir kitos draugijos suprato mūsų 
susipratėlių pasišventimu ir pra- 
dėjo raginti savo pasiuntinius 
lankyti susirinkimus. 

Šitas susirinkimas buvo vienu 
ramiausių, kokie kuomet yra bu- 
vę, bet susirinksieji atstovai la- 
bai nusistebėjo, kuomet baigian- 
ties susirinkimui J. Laskevičius 
padavė net keliatą sąskaitų už 
laikymą Bagočiaus ir d-ro Šliu- 
po po $3 ir už laikymą pp. Bu- 
lotų ir p. Žemaitės taipgi $3 j 
dieną; viso sąskaita išneša apie 
$22. 

"Susipratusieji" pasiuntiniai 
tik pasižiurėjo vienas j kitą, bet 
nieko nesakė; matyt, bijojo ką 
pasakyti pieš savo tėvą ir užta- 
rėją; kiti gi ir tą nutylėjo. Bet 
dabar draugijos subruzdo ir pa- 
reikalavo, kad los sąskaitos bu- 
tų atmestos, nes Bagočius tą pa- 
tį vakarą buvo kviestas kalbėti 
kitos draugijos, iš kurios paėmė 
$15, o už masinį susirinkimą ga- 
vo tiek pat; taigi jis savo są- 
skaitas galėjo apsimokėti pats. 
Kas atsieina d-ro Šliupo užlai- 

kymo, tai jis yra visų pageidau- 
jamu ir kiekvienas, sužinojęs, kad 
jis atsilankis, 'jieško progos jį 
pas save parsivesti. 

Kas atsieina užlaikymo pp. 
Bulotų su p. Žemaitė, 
tai buvo susirinkimas po 
prakalbų, kuriame buvo 
ir patjs svečiai; ten buvo išduo- 
tas raportas apie prakalbas ir 
priimta sąskaita p. Bulotos išlai- 

dų. Tame susirinkime kaip tik 
ir buvo vieta pareikalauti atly- 
ginimo už užlaikymą. Bet kaip 
čia pareikalausi, kąd jie patįs te- 

nai buvo? Dabar žmonės pasa- 
koja, kad užlaikymą svečiams 
davė prastą, o smuklėje padarė 
iš to gerą biznį, nes visi ėjo sve- 

čių aplankyti ir juo.^ ir patį Las- 
kevičių iš širdies pamylėjo. Be 
to dar Laskevičius skaito save 

lietuviškuoju Roęketellerįu, o čia 
nori dar gauti iš nukentėjusiems 
sudėtų skaitikli. 

Todėl yra grieštai pareikalauta, 
kad sekantis susirinkimas tas są- 
skaitas atmestų. Jei tas nebūtų 
padaryta, tai ir visa konferencija 
gali pakrikti. 

Konferencija užkvietė į deba- 
tus p. Šimkų ir p. Bulotą. Pir- 
masis apsiėmė; nuo antrojo dar 
negauta žinios. Jei šitie deba- 
tai įvyks, tai \vaterburiečiams bus 
proga pamatyti, kiek šiukšlių yra 
pas Europos inteligentus. 

V. Dj 

IŠ MILVVAUKEE, WIS. 
Aukos. Aciu darbštumui vie- 

tos "Fondo" Komiteto, aukos 
pradėjo plaukti daug smarkiau. 
Pirmiau daugiausiai buvo renka- 
ma tik nuo lietuvių; dabar, atsi- 
radus komitete darbščių vyrų, 
jau yra kitaip. 

Va, laikant susirinkimą gegu- 
žio 21 d., p. F. Matulis susirin- 
kęs pridavė $9.00. Aukavo se- 

kančios ypatos: M. Mikas; F. 
Matulis; T. Rooten, Joe Rooten, 
A. Lapenas, J. Krasauckas, A. 
Sagadinaitė, I. Maticjaitis ir F. 
Cino.—po 50c. 

I. Remša, S. Dorn, K. Nyhter, 
A. Cussio, P. Karkliauskas, P. 
Brodzik, F. Saldinas, J. For- 
maniak, J. Buhenko, J, Teller, 
D. Karlevski, F. Foznack, A. llu- 
d/.inskis po 25c. 

Smulkiu $1.25. 
Taipgi šiame susirinkime per 

V. Genėiauską aukavo: C. Zau- 
meyer 50c. J. G. Boyd $1.00. 
Sv. Jurgio Kareiviu Dr-ja per 
Bareišį $1.30 ir J. Beržanskis su- 

sirinkime 25c. 
V. Genčiauskas paaukavo lai- 

krodėlį vertės $10.00, kuris Ijus 
laidžiama išlaimėti. 

Yra pagirtina, kad Fondas nu- 

tarė kuogreičiausia pasiųsti su- 
rinktas aukas j Vilnių nukentė- 
jusiems nuo karės lietuviams, 
kas ir buvo padaryta. 

liegužio 31 d. tapo pasiųsta 
$141.00, arba, pagal tos dienos 
kursą. 714 markių, tiesiog j Vil- 
nių "Lietuvių Šelpimo" draugi- 
jai, kurios pirmininkų yra A. 
Smetona. Pinigus siuntė per 
"First National Bank," kuri gva- 
rantavo, kad siunčiami pinigai 
nueis j vietą, o jei nenueitų, tai 
sugražjs atgal. 

Ačiū tiems, kurie atjautė mū- 

sų broliams nelaimėje ir varge 
ir kiek galėdami aukavo; taipgi 
ir tiems, kurie be perstojimo dėjo 
savo trusą, aukas rinkdami, kaip 
tai; V. Stanpickas, aukų rinkė- 
jas nuo pat pradžios susitvėrimo 
Fondo; p. J. Beržanskis gerai ir 

saugiai laikė pinigus ir I. Vitkus 
geriausiai tvarkė reikalus. Kitų 
vardų nei neminėsiu, bet pasa- 
kysiu. kad visas komitetas gerai 
darbavosi. 

A. F. Janauskas. 
Fondo Raštininkas 

KLAIDOS ATITAISYMAS. 

"Lietuvos" ji nuiii. atspausto- 
je mano korespondencijoje iš So. 
Omahos, Neb. jsiskverbė labai 
nemaloni klaida. Ten pasakyta. 
"TMD. 17 kp. pirmininkas, p. V. 
Sabaliauskas buvo nuskirstas va- 
karo tvarkos vedėju ir suvedėju 
įplaukų ir išlaidu sąskaitos." 

Ištikrujif" turėjo buti šitaip: 
TMD. 17 kp. pirmininkas p. M 
Šalčius ir Teatrališko Ratelio 
pirm. p. Y. Sabaliauskas, buvo 
nuskirti to vakaro vedėjais ir 
tvarkos prižiūrėtojais; taipgi su- 
vedimui visų įplaukų ir išlaidų 
sąskaitos. Todėl, toje korespon- 
dencijoje išsireiškimas: "tvarkos 

| vedėjas, turbut jau išsigėręs, pra- 

įdėjo savotiškai elgtis," krinta ne 

ant T. R. pirmininko, p. V. Sa- 
baliausko, tik ant TMD. 17 kp. 
pirmininko p. M. Šalčiaus. 

Manydamas, kad dabar bus vis- 
kas aišku, šiltom ataisau klaidą 
ir atsiprašau p. V. Sabaliauską 
už bereikalingą su visu nekaltai, 

Į per klaidą padarytą įžeidimą. 
Ratelietis. 

POLEMIKA. 

i 
''Lietuvos" 21 num. korespon- 

dentas, tūlas Pilypaš iš Kanapių 
rašydamas apie Birutės Choro, 
koncertą buvusį Harrisone, X. 
J. geg. 13 d., pasmerkė rengėjus 
ne pagal prasižengimą; jis kaip 
pradeda sūdyti, tai net ir drus- 
kos pritrūksta. Choristams iš- 

metinėja, kad niekai tokie ren- 

gėjai, jei parengia vakarą, su 

alum, o paskui alus truko pra- 
kilnesnį pasilinksminimą. 

Blogai, kad alus valdo Pily- 
pą iš Kanapių. .Tas tiesa, kad 
alus ir kiti svaigalai neturi buti 
giriami, bet nepagirtinas ir ko- 

respondentas už tokį išmetinėji- 
mą. Jis užmeta rengėjams tą 
įkaitę: patarčiau šitam korespon- 
dentui žiūrėti j vakarą sulig to. 

kaip galima surengti jj, o ne 

kaip į fotografiją ant sienos. Čia 
svetainės savininkui neuždrausi 
pardavinėti svaigalus, o choris- 
tai savo svetainės neturi. Šitos 
svetainės ligšioL negalima buvo 
pasamdyti, taip kaip Pilypui 110- 

Įrėtųsi, be svaigalų. Nejaugi bu- 
tų buvę geriau, jei pats savinin- 

kas būtį atsiuntęs savo gaują 

I tarnų su tacomis ir tie laike 
dainų butų dar labiaus įsipykinę 
svečiams? Laike koncerto nie- 
kas nesi.nikiio; jis priveda gerą 
pelną p. St. Šimkui, nes, girdi, 
svečiai gerai traukė. Cia turiu 
Ipasakyti, kad pelnas buvo skiria- 
mas muzikos parėmimui, o apie 
svečių traukimą per pusę valan- 
dos sakysiu, kad ne kiek galėjo 
pritraukti, nes koncertas pabaig- 
ta 11:15 vakare, o prieš 12 vai. 
vakare jau visi išskirstė, nes 

nuo 12 .vakare svetainė visuomet 
esti uždaryta. Vakarą negražiai 
užbaigė tik du iš suvirs 500 pub- 
likos ir tie patįs prisitraukė 11c 

koncerte, bet kitur kur; jie jau 
atėjo prisitraukę ir jų nepermai- 
nysi, jie papratę traukti ir nieko 
prakilnesnio nežino ir žinoti ne- 

nori. (Neleisti girtų svetainėn. 
Red.) 

Tame pačiame 21 num. yra ir 
kita korespondencija Muzikos 
Mylėtojo. Ten tinkamai apkai- 
nuota ir paminėta, kaip nesusipra- 
tėlių visokiam prakilnesniam su- 

rengimui pakenkiamą.' 
(Pilypas iš Kanapių ne Birutės 

Chorui priekaištą darė, tik abel- 
nai išreiškė savo pageidavimą, 
kad vakarai butų rengiami be 
svaiginamų gėralų, o tas visai bu- 
vo vietoje ir Vietinis, musų nuo- 

monę, be reikalo protestuoja 
prieš jį.—Red.). 

Vietinis. 

Žinios-Žineles. 
Youngstown, O.- 

= Geg. 9 d. Xe\v York Cen- 
tral gelžkelio detektyvas Hof- 
man nušovė lietuvį Mužą. Mu- 
žas ėjo §u savo draugu nuo pi- 
kietos 9 vai., sutiko minėtą de- 
tektyvą su kitu einant. Detek- 
tyvas sužinojęs, kad jiedu eina 
nuo dirbtuvės, ""kur yra straikas 
puolėsi ant j u. Mužas su drau- 
gu leidosi bėgti, bet Hofnian jį 
nušovė. Ant rytojaus Hofinan 
pats prie to prisipažino. 

Bentleyville, Pa. 
= Bentley villės ir Ells\vortc 

kasyklose darbai eina labai gerai. 
Balandžio pradžioj čia buvo ki- 
lęs angliakasių straikas, daug 
žmonių išvažinėjo, dabar trūksta 
net darbininku. 

Baltimore, Md. 
= Baltimorės airiu kunigai 

pradėjo gaudyti lietuvius prie sa- 
vo parapijų, labiausiai jaunus kū- 
dikius ir paaugusius, norėdami 
jaunus lietuvius prisitraukti prie 

taavęs. 

Homestead, Pa. 
— Carnegie Steel Co. liejykloj 

Ištirpintas plienas, beliejant jj j 
formas, pradėjo tvkšti j šalis ir 
aptaškė ten dirbantį Jurgį Bla- 
žantj. Apdegė burna, ausis ir 
ranka! Ims kelios savaitės, kol 
jis galės dirbti. 

Saginaw, Mich. 
= Saginawe yra septynios ge- 

ležies liejyklos ir daugelis viso- 
kiu medinių darbų. Dirba dau- 
giausiai lenkai—tamsiausi žmo- 
nės. Yra pusėtinai ir lietuvių, 
tarp kurių randasi ir vienas ki- 
tas (langiaus susipratęs. Išnau- 
dojimas darbininkų didelis. (Ie- 
ležies liejyklose sunkiausi darbą 
dirbą už 18 centų valandai. 

Pittsburg, Pa. 
= Daktarės J. T. Baltrušaitie- 

nės rupeseiu išstatyta sveikatos 
paroda SLA. Seimo laiku nuo 

biri. 5 d. iki birž. 9 d. tame pa- 
čiame name, ką ir Seimas—len- 
kų svetainėje prie 18 gatvės SS. 
Pittsburge. 

Lewislon, Me. 
= Šeimininkės, ypatingai tos, 

kurios savo namus turi. nutarė, 
kad jnarnių mokama u/, bustą 
mokestis $1 j savaitę yra per- 
maža ir kad toliaus jie turį mo- 

kėti po $1.25 j savaitę. 

JIEŠKO GIMINIŲ. 
| Antanas Pivaras pajieško savo 
sesers Varonikos ir giminių Juo- 
zo Šimonio ir Ignaco Šakalio iš 
Mackeliškių sod., Kovarsko pa- 
rap., Vilkmergės pav.,' Kauno 
gub. Juozo Avižo bei Jono Si- 
monavičiaus iš Troškūnų parap. 
•jo adresas toks: V Dieisitvujuš- 
čuju Armijų, polevoi roty No. 5, 
L'pravlenie 3 Mortirnago Artile- 
rijskago Polovogo Divizioną 
Antonu Kazimirovu Pivaru. 

Pabėgėlis nuo karės Povilas 
Bajelis pajieško savo pusbrolio 
Vincento Mecveckio, Kauno gub. Panevėžio pav., Linkavos vals. ir 
parapijos, pusbrolis 3 metai gy- 
vena Amerikoj. Adresas toks: 
Gorotl Moskva, Selo Begorod- 
skojc 2-ja Progonnaja ul. d. 2, kv. 2, Povilu Bojalisu. 

Stasys Kriaučiūnas, gimnazi- 
jos mikinys Gaisrių kaime, An- 
tanavo gm., Marijampolės pav., 
Suvalkų gub. pajieško savo gi- miniu. Jo adresas toks: Jaro- slavl, Romano v >ka ja ul. Xo. 44, gimnazistu S. J. Kraučiunasu. 

Juozas Petravičius iš Šilviečio 
kaimo, Zyplių valsčiaus, Nau- 
miesčio pav., Suvalkų gub. pajie- ško D-ro Prano Puskunigio ir 
Juozo Malūnėlio. Jo adresas 
toks: Tambovskaja gub., Koz- 
lovskį ujezd, selo Staro-Juriev, dom Z. J. Luganovoj. 

Petras Mikoliūnas ir Uršulė 
Burbaičia, abu iš Skapiškio ir 
pasimetę su tėvais, pajieško Emi- 
lijos Burbaičios, Uršulės Matu- 
zaičios ir kitų giminių. Adresas 
toks: Moskva, Tverskaja ul., 
Leontjevskij per., dom 13, kv. 
4, Petras Mikoliūnas. 

Stanislovas Jukna, pabėgėlis 
nuo karės. Kauno gub., Nove 
Aleksandrovsko pav., Pondclic 
vul., (lineišių sod. jieško savo 
dviejų dukterų Paulinos Juknai- 
čios ir Zosės Tindžiulienės. No- 
rėtų gauti nuo jų pašelpą. Ad- 
resai toks: Moskva, Srieten^** 
ka, Prosvirin per. d. 4, kv. 7 
Stanislav Juchno. 

Jonas Tamašauskas jieško sa- 
vo sesers Barboros ir Jono Lei- 
kaus, abudu Kauno gub. Jo ad- 
resas toks: Y Dieistvujuščuju ar- 
mijų 28 Parkovoi Artillerijskoi 
Brigad: 3 parka Ivanu Tomašev- 
skomu. 

Ambroziejus Tamašauskas j ie- 
ško savo svogerio Juozo Jesaičio 
iš Kauno gub.. Joniškio vals., 
Kalnelio Kaimo. Jo adresas: 
(.iub. gorod Orei, bliz gorodskoi 
bolnici, dom Fedaseeva, 27 No. 
44, Ambroziejus Tamaševski. 

Yeronika Bimbaitė, pabėgėlė 
nuo karės. Kauno gub., Zarasų 
apskr., Panemunėlio vai., Salų 
parap., \ ileikiškio kaimo pajie- 
ško savo brolių Juozo ir Jono 
Bimbų.—Adresas: Petrograd, 
Zarotnaja ufc. d. 30, kv. 11. Ye- 
ronika Bimba. 

Barbora Kuniešiukė, pabėgėlė 
nuo karės. Kauno gub.. Šiaulių 
pav., Radviliškio vai. ir parap. 
pajieško savo brolių Petro >r 
Aleksandro ir giminių. Adresas: 
Petrograd, Zarotnaja. d. 30. kv. 
u, Barbora Kunešiukė. 

Kitam numeryj bus daugiau 

SUKAKO GIMINES 
LIETU V0.1 h. 

Vokiečiu valdžia jau prisiuntė 
A. ()lsze\v>kio Bankui pirmus 
keturis žemiaus paduotus atsaky- 
mus j pajieškojimus lietuviu, ka- 
rės išblaškytu Lietuvoje, šitie 
pajieškojimai buvo siusti vasario 
mėnesyje, o atsakymai gauta tik 
pereitą savaitę. Tie atsakymai 
yra tokie: 

"Adelė Jaricnė gyvena Jakšiu 
kaime. Ji pati ir jos vaikai yra 
sveiki. Ji turi apie 18 akrų že-. 
mės ir namą ir gyvena gerai."' 

"Petronėlė Kanclerienė ir jos 
7 metų duktė Onelė gyvena Pe- 
rekšlių kaime, arti Smilgių. Abi 
yra sveikos ir jų gyveninio sąly- 
gos yra geros." 

"Stanislava Lukoševičienė gy- 
vena Telšių mieste ir yra svei- 
ka. Ji prašo giminių iš Ameri- 
kos prisiųsti kiek nors pinigų." 

"Antanas Stukas gyvena (iin- 
cučių kaime, Kreis Russiscli 
Krottingen. Yra sveikas, bet la- 
bai vargingame padėjime. Jo 
turtas tapo karės sunaikintas. 
Jis prašo savo sunų. Amerikoje 
prisiųsti jam piniginę pagelbą. 
Jis nemoka rašyti ir už j j pasi- 
rašo Kogel vice-vvachtmeister." 

Nors ėmė ilgą laiką sulaukti 
atsakymus j pajieškojimus, vie- 
nok tapo sužinota, kad jieškomi 
žmonės yra ir kokis jų padėji- 
mas. Dabar jų giminės gali 
jiems stačiai pagelbą pasiųsti. 

A. Olszevvski Bank. 



Visi laikraščiui siunčiami rankraš-, 
81ai turi buti pažymėti autoriaus pa-, 
rašu ir adresu. Pasirašantieji pasu-; 
donimais turi paduoti, Redakcijos ii-', 

oiai, ir savo tlkrąJJ vardą. 
Redakcija pasilieka sau teisę afc-Į 

siunčiamus jai rankraSčius trumpinti 
Ir taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto* 

riul atgal Jo lėSomis. 
Reikia visada rašyti plunksna ir tik 

ant vienos popiero pusSs, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučitj. 

Apžvalga, j 
Yčas Anglijoj.— Prie tų darbš- 

ciu vyru, kaip minėjome, tikrai [ 
priklauso ir p. M. Yčas, lietuviu 

atstovas Durnoje ir prezidentas 
Lietuvių Draugijos nuo karės nu- 

kentėjusiems šelpti. 

Apie. jo pasitarnavimtis musų 

tautai, laike šios karės ir pir- 
miaus, męs jau daug žinome. 

Darbuojasi jis ir. dabar, važinė- 

damas su Dūmos parlamentare 
delegacija Kuropoje. Ji* jau bu- 

vo Anglijoj, po to atlankys dar 

Prancūzijos ir Italijos parlamen- 
tus. 

Niekur jis nepraleidžia progos 

pasitarnauti Lietuvai darbu, ar 

žodžiu. 

"Išeivių Draugas" paduoda 
daug žinių apie jo buvimą Lon- 

done ir atsilankymą Škotijoj. 
Tarp kitko, "Išeivių Draugas" 
lašo: 

"P. M. Yčas buvo perstatytas 
Britanijos karaliui ir karalienei, 
kaipo lietuvių atstovas, prie to 

turėjo progą keliais žodžiais ir 

apie Lietuvą priminti.. Lygiai ir 
kitur visur buvo perstatinėjamas 
kaipo lietuvių atstovas, nors Du- 

rnos nariai atvy. ** atstatovais 
Durnos partijų, o ne tautų." 

Ypatiškas perstatymas galin- 
giausios konstititcijinės monar- 

chijos valdonui, abelnai nepapras- 
tai garbingas šiais laikais atsiti- 
kimas. 

Bet lietuviams, kovojantiems už 
savo tautos politišką gyvastį, yra 
ypatingai svarbus kiekvienas pa- 
dorus, žmoniškas įrankis, vedan- 
tis prie įgijimo lietuvių tautai 
laisvės. Todėl ir viršminėtas at- 
sitikimas yra mums daugiaus 
svarbesnis, negu iš paviršio iš- 
rodo. Svarbus jau nors tuom, 
kad laike ilgų šimtmečių Lietuvių 
tauta, per 3avo atstovą, pirmu sy- 
kiu užreiške didžios viešpatijos 
valdonuis apie tai, kad ji, Lietu- 
va, yra gyva ir yra pasirįžusi 
gyvuoti, kaip ir kitos tautos gy- 
vuoja. 

Mums yra tikrai smagu, kad 
p. Yčas, ačiu savo diplomatiš- 
kiems gabumams, galėjo pastaty- 
ti dalyką taip, kad jis visur yra 
perstatinėjamas ne tik kaipo pa- 
prastas Dūmos narys, bet ir kai- 

po lietuvių atstovas. 

Lietuvos politiškas klausimas 
pirmu sykiu pradeda užimdinėti 
prideriančią sau vietą pirmaeilių 
Europos reikalų, o jeigu taip, tai 
jis, anksčiau-ar vėliaus, bus ir iš- 
rištas. Tuomi kiekvienas lietuvis 
gali tik pasidžiaugti. 

Kita medalio pusė.—Manėme 
visai nekalbėti apie tuos "kriti- 
kuojančius-dergiančius veikėjus," 
bet užtikę gerą tokių neva "vei- 
kėjų" pavyzdį. negalime susilai- 
kyti, jo nepadavę. Štai kaip Ško. 
tijos socialistų organas R a n k- 
pelnis "kritikuoja" p. Yčą už- 
tai. kad jis pakliuvo parlamenta- 
rėn rusų delegacijon ir atlanko 
•dabar kitus Europos parlamen- 
tus: 

"Ir ištikrųjg, rašo "Rankpel 
nis,"—tai yra svarbus dalyka* 
Yčo patekimas J delegaciją, nes, 
rodos da tik pirmas Lietuvos at- 
stovas užsitarnavo tokios ištiki- 
mybės pas carą ir apskritai pas 
Rusijos valdžią. Kitus Durnos 
atstovus tremia j Sibirą, į kator 
ffit įjrud/la, nes jie darbininkų 
reiklius gina, priešinasi karo tę- 
sir.uv Xitaip yra su Yču. Vi 
darbinimtų reikalų "gynimą" ca 
ras jam davė medalj; už "prie 
šinimąsi" karui, pateko J dele 
gaciją tam tikslui, kad tą karą 
da labiau sustiprinti, kad da il- 
giau galėtų Jis tęstis." 

Kai perskaitai, ar išgirsti pana- 
šios rūšies marmalienę, tai ir ne- 

noroms ateina galvon mintis: kas 
žin, ar toki vyrai turi visus šu- 
lus galvoje? 

Dvicjopos rūšies veikėjai.— 
Buva įvairių žmonių ir įvairių 
nuomonių. Vieni, pavyzdžiui, my- 

Ii nenuilstančiai dirbti, nepaisy- 
dami j kritikas, ar įvairiausius už- 
sipuldinėjimus; kiti myli kriti- 
kuoti ir užsipuldinėti, išpaišyda- 
mi j tai, kari yra darbo, kurį rei- 
kėtų atlikti. Pirmos rūšies žmo- 
nių paprastai buva nedaug,—daug 
mažiaus negu antros rūšies žmo- 

nių; tokių netrūksta nei Lietuvoj, 
nei čia Amerikoj. Tarp pirmos 
rūšies žmonių, galima priskaityti, 
pavyzdžiui, p. Martyną Yčą, tiek 
pasidarbavusį laike šios karės 
Lietuvos labui ir dabar uoliai jos 
naudai besidarbuojantį. Mums 
teko ir tenka daug išgirsti apie 
jo darbus; neteko girdėti, kad jis 
kitus viešai kritikuotų, užsipuldi- 
nėtų. 

Prie antros rūšies priklauso 
"kritikuojantieji veikėjai:" jų 
veikimas yra labjausiai tame, kad 
"kritikuoti," itžsipuldunėti ir 

dergti tuos, kurie daug dirba. 
Tttom "kritikavimo—dergimo" 
darbu jie taip baisiai yra užimti, 
kad nelieka jiems laiko ką kitą 
veikti: keliasi išryto su kritika 
ant lupu, eina gulti su dergimo 
poteriais, net ir miege tankiai 
pradeda savo kritikas bambėti. 

Tokių '"kritikuojančių veikėjų" 
yra daug—mažų, vidutiniškų ir 
didelių. Kas jie toki? O!., nu- 

eikit j nekurtas prakalbas, pa- 
imkit nekurtuos laikraščius— 

lengvai juos galėsite pažinti.... 
Te juos Dievai! Ne apie juos 

męs norime kalbėti. Genaus kal- 
bėti apie pirmosios rūšies vyrus. 

Ištikro keista.—P-as A. Bulota 
kalbėjosi Pittsburge su "Naujie- 
nų" korespondentu apie amerikie- 
čiu "politiką." Anot šito korespon- 
to pranešimo, p. Bulotai "keista 
atrodo, kad del aukų rinkinio to- 
kiam tikslui kaip j^elpimas nuken- 
tėjusių nuo karės, reikėtų dar ko- 
kiom sriovėms varžyties, ir iš ne- 

politiško reikalo daryti politišką... 
Keista jam [Bulotai], kaip Čia 
žmonės nesiskaito su savo žodžiais 
ir kaip vieną dieną rašo, ar saka 
visai nemato savo veidmainavimo, 
kaip vieną dieną rašo ar sako tą, 
o kitą visai priešingą"... 

Jeigu ištikro tai turėtų buri p. 
Bulotos nuomonė, teisingai per- 
duota, tai gal tas reikštų, kad jis 
galų-gale pamatė savo klaidą, 
įnešdamas savo misijon "politi- 
ką" nuo pat pirmo žingsnio Ame- 

rikoj ("Gerai padarėte jus, socia- 
listai, kad aukų nesiuntėt kleri- 

kalams"—pirmi p. Bulotos žo- 
džiai Amerikoj). 

Bet žinios, ateinančios iš Pitt- 
sburgo Seimų, kur ir p. Bulota 

turėjo žodj, nurodo, jog ir p. Bu- 
lota dar tos klaidos, ant nelaimės, 
nėra pastebėjęs^ Atsimindami, kad 

"kaimyno akyje greičiau paste- 
biaina pašinas, negu savo locnoj 
—rąstas," galina ir p. Bulotai 
dovanoti jo lengvą išsitarimą apie 
menamąjį amerikiečių veidmainia- 

vimą. Visur yra gerų žmonių, 
visur yra ir veidmainių—nedau- 
giau jų tarp amerikiečių negu 
tarp europiečių, kuriems taip pat 
ne-itoka tikrų "fruchtų." 

Pruseika ir L S. F.—P. Pru- 
seika, "Laisvės" redaktorius, 
aiškinasi delei Scrantono prakal- 
bos, kurioje jis, anot anksčiau 

tilpusios korespondencijos, buk 

išsitaręs, kad Lietuvos Šelpimo 
Fondo aukos tiktų kėlimui revo- 

liucijos "bernų ir kumečių gal- 
vose," kuomet karė užsibaigs. 
I'-as Pruseika griežtai užsigina 
ir sako, kad nors jis apie "revo- 

liucijos kėlimą galvose" kalbėjęs, 
bet turėjęs' omenyje ne L. Š. F. 

aukas, tik socialistų partijai au- 

kas kurias, esą, reik rinkti. 

Kaslink savo pažiūros j Lie- 

tuvos Šelpimo Fondą, jis taip ra- 

šo "Naujienose:" 

jau suvirs du metai, kaip 
darbuojuos L. Š. Fondui. Pa- 
sakiau jo naudai apie 50 pra- 
kalbų. Užtariau jį ir žodžiu, 
o galbūt, dar daugiau raštu. 
Ir "Laisvė," kurią redaguoju, 
visuomet rėmė Fondą. Ta- 
čiau nei aš, nei "Laisvė," nei 
kuris bent kitas laikraštis, re- 

miantis L. Š. F., niekuomet 
ir prie jokių aplinkybių nėra 

pasakęs, kad L5F. suaukauti pi- 
nigai eis revoliucijos, ar pana- 
šiems reikalams. Kiek yra ta- 

me Fonde pinigų—visi jie bu- 
vo ir tebėra skiriami tik nu- 

kentėjusiems auo karės 

SLA. SEIMAS. 

Delegatai pradėjo rinktis Su- 
sivienijimo Lietuvių Amerikos 
Seiman subatoj. Chicagos dele- 
gatas, p. F. P. Bradchulis, atvy- 
kusis iš Cleveland, Oliio, buvo 
bene pirmutine šeiminė kregždė. 
Vakare padėjo plaukti delegatai iš 

visų pusių: būrys ne\v yorkiečių 
ir brooklyniečių, didžiulis Chica- 
gos būrys, susidedantis bene iš 16 

asmenų, ir pagalios, Naujos An- 

glijos delegatai. 
Nedėlioj atsibuvo tautininkų 

Sandariečių posėdis (apie tai bus 

platesnis atskiras straipsnis). Vi- 
sur sukinėjas tyčiai iš Chicagos 
atvykęs Iv. Jurgelionis, nenusise- 
kusis kandidatas j SLA. prezi- 
dentus. Delegatai nustebinti,'kad 
nei delegato mandato jis negalė- 
jo Pittsburgan atsivežti. "Aha, 

į tai organizuos saviškius, socia- 

listus"—patėmija vienas. 

Stasys Gegužis. 

Panedėlyj prasideda SLA. sei- 
mas. Delegatų bus daugiaus 80. 
Tariamasi, ką rinkti Seimo ve- 

dėju. Balsų daugumu išrenkama 
Stasys Gegužis, naujasai busian- 
tis SLA. prezidentas. Seimo 
vice-pirmininku išrenkama Dr. 
A. Zimontas iš Chicago, 111., sei- 
mo sekretoriais lieka P. Norkus, 
"Vien. Liet." redaktorius ir V. 
S. Jokubynas iš Rockford, 111., 
buvusis "Tėvynės" redaktorius. 

SLA. Seimo delegatų surašas, 
kaip lyginai ir kuopų nutarimai 
iškalno pagaminti Centro Sekrs- 
toriaus ir atspausti atskirose kny- 
gelėse,—labai geras seimų pato- 
bulinimas. Delegatu surašė pa- 
žymėta iš viso,—bet, be abejonės, 
bus permainų, nekurie gal neat- 
važiuos, o Chicagos moterų kuo- 
pa, pavyzdžiui, prisiuntė kitą de- 
legatę, p-nią P. Giraitienę. 

Pribuvo seiman šie delegatai: 
I kp., Edvvardsvile, Pa. 

Juozas Vnukauskas, 
Jonas Gibavičius, 
Antanas Cepanonis. 

6 kp., Plymouth, Pa. 
M. A. Raginskas. 

7 kp., Pittston, Pa. 
K. Joneliunas, 
T. Paukštis. 

10 k., Philadelphia, Pa. 
T. Astramskas. 

II kp., Waterbury, Conn. 
J. ženiantauskas, 
A. Povilaika, 
Vincag Baužalė, 

14 kp., Cleveland, Ohio. 
Jonas Plerpa. 

12 kp., Nanticoke, Pa. 
Luk. Baltrukonis. 

21 kp., Detroit, Mich. 
Fel. Motuzas. 

23 kp., Shenandoah, Pa. 
Aleks. Kupstas, 
Liud. Joneikis, 
St. Gegužis. 

29 kp., Westville, III. 
Fr. Bendorius. 

30 kp., Scranton, Pa. 
K. Gilbaitienė, 
F. živatkauskas, 
Dr. J. šliupas. 

34 kp., Nevv Britain, Ct. 
Jonas Mikalauskas, 
J. Skritulskas. 
... 35 kp., Wilkes-Barre, Pa. 
Jurg. Vaišnis, 
F. E. Botyriutė. 

36 kp., Chicago, III. 
Jonas P. Pajauskas, 
F. P. Bradchulis, 
Dr. A. Zimontas, 
Dr. K. Drangelis, 
Dr. A. L. Graičiunas. 

38 kp., Brooklyn, N. Y. 
A. Ramanauskas. 

40 kp., Pittsburgh, Pa. 
Izid. Kvederis, 
Dr. J. T. BaltruSaitienė. 

42 kp., W/lmerding Pa. 
B. K. Kondratavičius, 
St. Tareila. 

43 kp., So. Boston, Mass. 
Jurg. Dragašius. 

51 kp., Bridgeport, Conn. 
Rcm. Adžgaufekas. 

52 kp., MtCarmel, Pa. 
Ant. Bagdonas. 

57 k p., Worcester, Mass. 
P. A. Dėdynas. 

64 kp., Baltimore, Md. 
Jonas Alyta, 
P. Lazauskas. 

66 kp., Ansoiti^ C«nn. 
8t. Bujanatoka^ 

74 kp., So, Chicago, III, 
Sim. Kvietkauskas, 

76 kp., Brooklyn, N. Y. 
Jonas Laučiškis. 

77 kp| Rockford, III. 
V. S. Jokubynas. 

83 kp., Brooklyn, N. Y. 
Jonas V. Liutkauskas. 

86 kp., N. S. Pittsburgh, P? 
Jonas K. Mažiukna. 

90 kp. Bridgeville, Pa. 
Ig. Savukaitis, 
S. Bakanas. 

92 kp.; Courtney; Pa. 
Dom. Lekavičius, 
Ant- Latvis. 

99 kp., Herminie, Pa. 
Jurg. AiulrluKis. 

103 kp., Johnston City, III. 
Ant. Virvičiua. 

105 kp., Dayton, Ohio. 
Tam. Skačkauskas. 

107 kp., Philadelphia, Pa. 
Ad. Slesoriunas, 
Juoz. špokas. 

122 kp., Chicago, III. 
Ant. čėsna; 
F. K. Strzyneckis; 
Ant. Reržinskis. 

126 kp., New York, N. Y. 
A. B. Strimaitis; 
V. K. Račkauskas, 
J. M. Danielius, 
Pr. Bajoras, 
K. Vitkevičius, 
A. M. Martus. 

129 kp.. Chicago, III. 
Bronis Lenkauskas. 

135 kp., Philadelphia, Pa. 
Vaclovas Karuža. 

142 kp., New Haven, Ct. 
M. J. Vokietaitis. 

152 kp., Braddock; Pa. 
Jurg. Urbonas; 
V. Zakaitis 

159 kp., ColiinsviIle, III. 
Ant. Metėlionis. 

160 kp., Donorą, Pa. 
V. P. Banionis. 

165 kp. E. Vandergrift, Pa 
F. Kemežiutė. 

172 kp., Duquesne, Pa. 
Jon. Aleškevičius. 

182 kp., Chicapo, III 
Marė Radzevičiūtė. 

197 kp., Monessen, Pa. 
Klem. Kuprio 

194 kp., Cicero, III. 

Kazys P. .Deveikis. 
201 kp., Seelyville, Ind. 

Ant. Alaburda. 
208 kp., Chicago, III. 

P. Giraitienė. 
212 kp., Kenosha, Wis. 

K. Braževičius. 
213 kp., Brooklyn, N. Y. 

P. Norkus. 
214 kp., Pittsburgh, Pa. 

P. Pikšius. 
216 kp., Erie, Pa. 

Vin. P. Matulevičius. 
228 kp., E. New York, N. Y. 

Ona Karaliūtė. 
230 kp., Nanticoke, Pa. 

Vik. Kamarauskas. 
246 kp., Plymouth, Pa. 

Morta Auštrienė. 

"BULOTA—VILIUGYS- 
TĖS MOKYTOJAS"—SAKO 

ŠLIUPAS. 
(Telegramas). 

Pittsburgh, Pa.—Birželio 6 d.— 
Birželio 5 d. vakare prakalbose 
Dr. Šliupas visiškai susipyko su 

Bulota. Bulota išniekino tauti- 

ninkų darbus, Šliupas išvadino 

jį vilingystes mokytojum. Bulo- 
ta visiškai susikompromitavo, net 

socialistai pasipiktino. Svetainė- 

je kilo baisus trukšmas. Martus 

Bulotą dabaigė. Živatkauskas 
sako Bulotai: "Darai Amerikoje 
t r e a s o n" (tėvynės išdavimą) 
Seimo pirmininku išrinktas Sta- 

sys Gegužis iš Shenandoah, Pa., 
vice-pirmininku Dr. A. Zimontas 
iš Cbicago. 111., Sekretoriais—P. 
Norkus iš Brooklyno, N. Y. ir 
V.-S. Jokubynas iš Rockford, 111. 

(Toliaus bus) 

Extra 
RUSAI PRADĖJO ŠTURMĄ. 

Petrogradas, Birž. 5 d.—1P0 il- 

go neveiklumo rusai staiga pra- 

dėjo užpuolimą ant visos pietinės 
fronto pusės,—nuo upės Pripet 
net iki Rurnanijos rubežiaus. 

Užpuolimas^ matomai, yra 
smarkus; artilerija veikia išilgai 
visą frontą ir; pėstininkų šturmai 

prasidėjo daugelyj vietų. Rusai 

ja'u užgriebė; 13,000 teutonų ne- 

laisvėn. Ypatingai smarkus už- 

puolimas, yra Galicijoj, j šiaur- 
vakarius, nuo Tarnopol, kur rusai 
perlaužė austru frontą, bet anot 

austrų pranešimo, buvo atgal 
kontr-ataku atmušti. Expertai 
mano, kad šjfas rusų veikimas 
yra arba .pradžia didelės vasari- 
nės kampanijos, arba rusų mie- 
riu yra atitraukti austrus nuo 

italų fronto, kur austrai vis dar 
smarkiai italus spaudžia. 

RUSAI MUŠA AUSTRUS. 
Petrogradas, birželio 7 d.—Mil- 

žiniškas rusų užpuolimas ant vi- 
so fronto nuo upės Pripet net iki 
Rumanijos. rubežiaus eina didyn 
ir pasekmingai rusams. Rusų 
cficialis pranešimas skelbia, kad 

į jau užgriebta nelaisvėn 480 ofi- 
cierų ir daugiauš riegu 25,000 ka- 

DŪMOS DELEGACIJA LONDONE. 
Šitas paveikslėlis paimtas iš "The Illustrated Londcn News-' ir 

parodo dalį rusu durnos parlamentarės delegacijos Londono hotelyj. Jie 
atlankys ir Francuzijos bei Italijos parlamentus. Delegacija susideda iš ii 

narių nuo Durnos ir 7 nuo Valstybės Tarybos. Paveikslelyj stovi nuo kairės 
j dešiniąją: A. Oznobišin, A. Radkevič ir M. M. YČAS (lietuviu atstovas); 
sėdi nuo kairės Į dešiniąją: Tetiščev, Demčenko, Protopopov (dūmos vice- 
pirmininkas), profesorius Miliukovas (kadetų partijos lyderis) ir Dr. A. 
Šingarev. 

reivių; paimta 27 kanuolės ir 
daugiatis 50 kulkasvaidžių. Rusų 
armijas veda gen. Brusilov. Aus- 
trai traukiasi atgal, negalėdami, 
kol kas, nei kontratakų daryti. 
Mušis tęsiasi ant fronto apie 375 
verstų ilgo. 

CHINŲ PREZIDENTAS 
MIRĖ. 

Pekinas, brrž. 7 d.—Pagarsėju- 
sis Chinų prezidentas Yuanshikai 
mirė vakar išryto karališkame 
palociuje. 

LORDAS KITCHENER. 
ŽUVO. 

Londonas, birž. 7 d.—Lordas 
Kitchener, Anglijos karės minis- 
tcris ir "tvirčiausis vyras" žuvo 
sykiu su visu savo štabu, kuomet 
laivas II a m p s h i r e užšoko aut 

minos netoli Orkney salų. Nie- 
kas iš laivo neišsigelbėjo. Ki- 
tchener plaukė Rusijon. Jo ne- 

tekimas yra didžiausiu Anglijai 
smugiu. 

Sekminių 
Pavakarėj. 

(Užbaiga) 

Užtemimas traukėsi gana ilgai 
—apie penkioliką minutų. Žmo- 

nės, kurie dar turėjo sąmonę, vie- 
ni vaitojo, meldėsi per tą laiką, 
mislydami, kad tai teismo diena 

atėjo; kiti. persigandę, griuvo be 
žado, ar dairėsi aplink, nesupras- 
dami, kas dedasi; o gyvuliai, bau- 

bė ir stargė po laukus, iki vėl nu- 

švito... 
Tai buvo pirmas ano kvesto- 

riaus pranašavimo išsipildymas. 
Mikolas Oginskis pašaukė ma- 

ne vesti jo ukj. Vedžiau tuo- 

met prie pat Rietavos Sauslaukui 
dvarą. Buvo tai dar baudžiavos 
laikuose, kada ponai su žmonė- 
mis darė, ką tik norėjo—gyviems 
kailį lupo ir jnainė ant šunų. 

Taip, antai, kunigaikštis Ogin- 
skis, kuris visoj apielinkėj buvo 
skaitomas vienu iš geriausių po- 
nų, kaip pats savo akimis tai ma- 

čiau, stiprų vyrą su Pajuralio po- 
nu išmainė ant kalaitės. 

Taip tai elgėsi tais laikais 
Oginskis. O apie kitus ponus, 
ką jau bekalbėti?.. Kas dėjosi 
tuomet, šiandien atsiminus, plau- 
kai ant galvos šiaušiasi. Duko 
visi prieš galą. 

Plungės dvare reta diena te- 

praeidavo, kad ką neužplaktų. 
Tas pat dėjosi šviekšnoje, Kre- 

tingoj ir kituosi dvaruose. Gargž- 
dų ponas, savo pasiutimu visus 

perviršindrvo. Visų kitų ponų 

piktybės užtemdavo prieš jojo 
pašėlimą. Jis, būdavo, kiekvie- 
nam išranda naujus išmislus ir 

nerimdavo patai, iki žmogų ne- 

užgalabindavo. Būdavo, jei įpvks 
ant kurio,—negana rykščių ir ki- 

tokių "išmislų," įlaipindavo žmogų 
j medį ir liepdavo geguže ku- 
kuoti. Pats, paėmęs šautuvą, 
šaudavo žmogų, ir kada žmogus 

kraujais apsipylęs, puldavo iŠ 
n ėdžio, ponas, juokdamasi, sušuk- 
davo: "gegužy nušoviau!" 

Taip ir panašiai tais laikais val- 
dė ponai žmonėmis. 

Dalis tu nelaimių puldavo žmo- 
nėms ir už girias. Nors virto 
girios ant akių, bet ponai už nu- 
skynimą virbalo žmonės draskė, 
kaip tik išmanė, o ypač tuomi 
atsižymėdavo kunigaikštis Ogin- 
skis. 

Tais metais vieną vasarą Plun- 
gėj, poną už kankinimą ir žudy- 
mą žmonių, iššaukė iš saky- 
klos: "Atsiminkite Plungės po- 
nai! Už tokius jusų darbus 

i plunks jumis pragare velniai."... 
j Po to tas pat kunigas, sekan- 
čią savaitę. Švento Petro ir Po- 
,vilio dienoje, sakė pamokslą ir 
Rietave. Iškeikė ir kunigaikštį. Šaukė iš sakyklos: "Jei žmonių 
vargus ir ka.»čias didina dar ir 
girios.—melsiuosi tad Dievop, 
kaip Šventas Jokūbai neduotų ly- 
taus, kad visos girios išdžiūtų!" 

Oginskis už tc&j pamokslą ku- 
nigą norėjo suimti. Pasiuntė za- 

kristijon keletą vaitų, kad po pa- 
mokslo kunigą iš zakristijos tie- 
siai pristatytų į dvarą. Kunigas, 
besakydamas pamokslą, pasilen- 
kė kažin ko sakykloje ir daugiausį jo niekas neb'matė. I 

Vaitai, nesulaukdami kunigo 
grįšant. bėgo sakyklon žiūrėti 
bet ten ant sakyklos laiptelio ra- 
do tik kamžą ir stulą. Nors jie- 
škojo kunigo visur, bet niekas 
čia daugiaus jo neb'matė... Vė- 
liaus tik girdėjosi, kad iš saky- 
klos iškeikė tas pat kunigas 
Šviekšnos, Gargždų ir kitus po- 
nus. Nors ponai norėjo jj suim- 
ti, bet niekur jiems tas nepasise- 
kė.. Oginskis, įsiųstęs, pasišaukė 
j dvarą ir už kunigo nesuėmimą 
stipriai išpėrė tarnams kailį. 

Ateinantį pavasarį pasirodė 
žvaigždė su šluota. Po pasirody- 
mui žvaigždės, kitą pavasarį, kad 
šlavė girias, tai ištisi, neapmato- 
mi girių plotai barškėjo tutog?:s 
strogarais: Girias tą pavasarį 
anksti amaru apgulė juodos, it- 
įkrai, kirmvtė>. Kunigaikštis, 
matyt, tai suprato.—gal atsiminė 
kunigo žodžius... Visame vals- 
čiuje prisakė nuo galvos po kvor-Į 
tą tų kirmukių pristatyti pas vai-1 
tus. O kada visa tai buvo pada- 
ryta, vežė jas vežimais j girias 
ir suvertė krūvomis, siera apipy- j lė ir degino, smardino, manyda-j 
mas tuomi Dievą apgalėsiąs... liet J 
netruko nė iki pusei vasaros, o j 
ištisos girios,—net pušįs ir eglės. I 
—stūksojo be skujų. O Gargždų ! 
grafą tą metą, prieš atlaidus Pa- 
nos Marijos Anioliškos, iš nak- 
ties rado kambario kerčioje su- 

kruštą su .betintaluojančia galva. 
Po tų atsitikimų, apie vidurį 

devynioliktojo šimtmečio, kada 
prislinko baudžiavos panaikini- 
mas, Lietuvoj kilo jau iš kalno 
ponų prirengtas—maištas. Prie 
maišto žmonės patraukė labiau- 
siai kunigai iš sakyklų ir per iš- 
pažintį,—tuli kunigai ėjo net patįs j 

Maištas nesisekė. 

Maskoliai visur ėmė viršų ir 
sukilėliams reikėjo vien giriose 
slapstytis. 

Maištui uevykstaut. kunigaik- 
štis išvažiavo su visa šeimyna 
Paryžium,—taip jis pats pasakė 
susirinkusiems jj išleisti. Bet j 
trečią dieną vėl grįžo namon. 

Kada bu* ome šaukti į dvarą, 
pamatęs poną, užklausiau: 

"Kodėl taip veikiai ir netikė- 
tai kunigaikštis pagrįžotė?"—"O 
brač i, vaike. Nemunas u ištvi- 
nęs—negalėjome pervažiuoti,"— 
atsakė kunigaikštis. 

Po to, antrą dieną, atvažiavęs 
pas mane j Pylitiškės dvarą (aš 
buvau jau perkeltas palei Andrė- 

įjavą šį dvarą vesti) ir plodamas 
man plaštaka per peti. sako: 
"Vaike! riškitės rūpinkitės.—o 
man jau mirtis rupi.".. 

Aš. nieko "panašaus nemanyda- 
jinas, nesupratau, ką jis tucmi no- 

ri pasakyti. Tik j ketvirtą dieną 
po to atėjo žinia iš Rietavo— 

į "kunigaikštis mirė!" Netikėjau, 
| iki pats nepamačiau... 

Kunigaikštienė, palaidojus vy- 
rą, dvarus ir visą reikalą pave- 
dė komisoriaus priežiūrai, o pati 
su vaikais, tuom tarpu išvažiavo 
j Francui; i ją. 

Po kunigaikščio laidotuvių į 
septintą dieną, pribuvo j Rietavą 
su kanuolėmis ir kitokiomis pa- 
bukloms daugybė m. brolių. Bet 
niekam nesipriešinant, viena ka- 
riumenės dalis ištraukė tolyn, o 

kita apsistojo kunigaikščio dva- 

re. palociuje. 
Taip tai baigėsi visa toji "ka- 

rė.*' Ir po to kaip užgulė visu 
savo sunkumu maskoliai ant inu- 

sų, tai ir iki šiai dienai nepaleidžia. 
Tai ketvirtas ano kvestoriaus 

pranašavimas išsipildė. 
— Vaikai.—tęsė senis,—ketu- 

rių pranašavimų išsipildant pats 
sulaukiau, bet penktojo jus jau- 
nieje, rasi, sulauksite. Aš tik 
prašau Dievo, kad toji pranašau- 
jamoji karė, kuri turi kilti iš va- 

karų. nebūtų perskaudi musų tau- 

tai. Kad nenupustytų perdaug ir 
be to jau nuvargusią musų šalį. 
Kas rytas ir vakaras aš meldžiuo- 
si ir prašau Dievo, idant teiktųsi 
mus gelbėt^ nuo didelių pavojų... 

— U jt»8. jaunieji,—apžvelgęs 
visus, kalbėjo toliaus senis,— 
stropiau tik rūpinkitės, dirbkite... 
Tai išauš tautai malonesnis rv- 

t )juš, skaidresnė užtekės mušu 

š'diai saulelė. Juk ir Dievas pa- 
sakė: "Rupinkies žmogau, ir aš 
tau gelbėsiu." Juk sanžiningai 
besirūpinant, kasdieną skaidrės 
dvasiškas ir materijalis mušu tau- 

tos givenimas. Kaskartą kils vi- 
kresnis jaunimas, šviesesnė inte- 

ligentija. kuri ves tautą apšvie- 
tos ir išminties keliu kultūros 
priešakin... 

Antgalo, pamatę savo apjaki- 
nią ir klaidas, grįš prie motinos 
kalbos ir tautos papročiu ir mu- 

šu Lietuvos didžiūnai,—bajorija, 
kuri iki tol džiaugėsi svetimais 
skarmalais. Ir lenks tada jie.— 
tie didžiūnai—galvas, minėdami 
vardus ir darbus tu amžiaus nie- 
kintų prastunėlių, ką surukusiose 



grinttclėse, po šiaudiniu sto^gu I 
išlaikė nesuteptą motinos kalbą 
ir tyrą tautos <1 vašią ir kraują,— 
lietuvystę. 

Ateis tada ga1* s tiems musų 
vargams, persekiojimams, kaip 
tai sakė ir anas vienuolis, ir pra- 
švis tuomet mums malonus gy- 
venimo pavasaris. O maskoliai 
su savo apaštališkais budeliais, 
Muravjovu, Vonseckiu, k'liugen- 
bergu ir kitais, kurie jau prigėrė 
mūsų kraujo, pasiliks patiems 
maskoliams ant negarbės."... 

Pabaigė senis kalbėjęs. 
Pažiurėjo saulėleidžio pusėn, 

kur didelė paraudusi saulė jau 
kybojo medžių viršūnėse, pasi- 
rengusi kelionėn už kalnu-girių 
2 antrą žemės pusę. 

Sugniaužė senis sena savo gj- 
sluota ranka storą gumbuotos obe- 
linės lazdos kriukį ir, pasiremda- 
mas, atsistojo. 

Sukilo visas būrys ir skirstėsi 
kas sau j namus—su vilčia su- 

laukti geresnės gadynės... 
Žemaičių Antanas. 

Atsakymas į p. Rimkos 
Atvira Laišką. 

J "Lietuvos" padarytą patėmi- 
jimą, kad p. Rimka, kaip parodo 
jo ikišiamlaikinis veikimas, mano 

anksčiau ar vėliau skelti tautinin- 
ku Sandarą, jis atsako "atviru 
laišku, adresuotu man, žemiaus 
pasirašusiain. 

Tą laišką išsijojus, randame du 
svarbiausiu dalyku: Viena, buk aš 

"demincjavęs" "Naująją Lietuvą", 
kuomet aš pasakiau, kad jos tu- 

rinys niekuoin nesiskiria nuo visų 
kitu socialdemokratiškų organų 
Antra,—kad teisybė yra, jog jis, 
p. Rimka, nori ankstesnio "susi- 
artinimo" ir bendro veikimo su 

mūsiškiais socialistais, nesa "męs 
f p. Rimkos liaudininkai] ir so- 

cialistai turime vieną bendrą prie- 
šą—tai klerikalus." 

Kalbėdamas apie pirmą dalyką, 
p. Rimka daug net priašaroja, kad 

del mano pasakymo apie "Naujo- 
sios Lietuvos" turinį gali daug 
žmonių "visai nekaltai nukentėti" 
(suprask, valdžia ir žandarai gali 
net prisikabinti). Bereikalingas 
ašarojimas, kurj p. Rimka, kaip 
išrodo, pridėjo ne kaipo argumen- 
tą, bet taip sau—kad sukelti neapi- 
kantą prieš mane akyse tų žmo- 

nių, kurie panašių reikalų nesu- 

pranta. 
Apie Naitj. Liet. ar kokio ki- 

to laikraščio turinį nėr ko "deniui-! 
cijuoti", nes tą turinį skaito ir 

perleidžia patįs rusų cenzoriai. 
Jeigu valdžios cenzoriai jį pra- 

leidžia, tai reiškia, kad jis yra 
valdžiai tinkamas, nepriešingas,— 
vis viena kaip jis ten nesi vadintų. 

"Lietuva" yra tautinis laikraštis 
(ne joks social-demokratiškas), o 

tačiaus jis Rusijos valdžiai nėra 

patinkamas ir rusų cenzoriai jo vi- 
sai Rusijon nepraleidžia. "Vien. 
Liet." yra taipgi tautinis laikraš- 
tis, o vos vienas-kitas jos nume- 

ris į Rusiją patenka. "Laisvė", 
"Naujienos" ir "Keleivis" yra so- 

cialistų laikraščiai, o "Kova" ir 
aiškiai sakosi, kad ji yra socia- 

listų organu—vienok visi jie nu- 

eina Rusijon ir priduodami net 

1905 metų prasikaltėliams, (kaip 
matyt, pavyzdžiui, iš Aleksos laiš- 
kų). 

Taigi visos p. Rimkos kalbos 
apie tą menamąją "denunciaciją" 
išrodo tik visai negudrus baubas... 

Dabar kaslink antro dalyko. Jei- 
gu p. Rimka ir jo "liaudinin- 
kai" nori geriaus artintis, ar vie- 
nytis su socialistais—tai jo valia 
ir niekas prieš tai nieko neturi. 

Reikėjo tik nuo pat pradžių 
aiškiai tą pasakyti, vieton 
dangstytis iki šiam laikui įvairiais 
naujai dažytais "ligos lapais". Aš 
daugiaus gerbiu tuos žmones, ku- 
rie atvirai pasisako, kas jie yra, o 

ne 'tūpčioja aplinkui ir bijosi savo 
tikru vardu pasivadinti. 

Daugelis tautininkų nesutinka 
šiame klausime su p. Rimka. Ir 
aš su juom nesutinku, tame. kad 
p. Rimka ir jo taip vadinama "liau- 
dininkai" jieško susiartinimo su 

socialistais, (ar su kuom kitu) tam 
•tikslui, kad kovoti prieš ką nors 

trečią. 
Didžiuma gi tautininkų, jeigu 

ne visi, organizuojasi ne kovais 
bet tam kad dirbti tautinį darbą. 
P-as Rimka jieško tokių, su ku- 
riais jis bendrai galėtų koroti prieš 
kitus, męs gi tautininkai, jieško- 

me tokių, su kuriais męs galė- 
tume bendrai dirbti tautini darbą. 

Todėl męs nesivienijome su kle- 
rikalais, kail "laužyti ragus" so- 

vialistams; todėl męs nesivieny- 
sūn ir su socialistais vien tik to- 

del, kad "trinti klerikalus." Vieni- 
jimuisi. paremtam speciališkai ant 

tokio pamato, kad "laužyti ragus" 
savo politiškiems priešams, 
męs niekados nepritarsim, nes kaip 
minėta, męs ne tiek norime kovoti, 
kiek budavojantį darbą dirbt'. Tas 
yra pamatinis tautininkų sriovės 
dėsnvs. 

Jeigu męs, tautininkai, mėgino- 
me vienytis su katalikais, tai vien 
tik todėl, kad jie pripažįsta tauti- 
nį principą ir su jais galima butu 
bendrai dirbti Lietuvos tautinį dar- 
bą (pirmųjų "svečių" atsilanky- 
mas tą parodė). Su socialistais 
męs negalėjome iki šiolei vienytis, 
nes jų svarbiausia užduotim iki 
šiolei buvo (ir, berods, dabar yra) 
ne tiek remti naudingus musų tau- 

tai darbus, kiek juos griauti, jiems 
kenkti ir niekinti tuos asmenis, 
ar organizacijas, kurios tokius 
naudingus musų tautiškam atgiji- 
mui darbus atlieka. 

Pu i Rimkai, kaip rodos, yra 
brangesnė internacijonalė ''demok- 
ratija" negu 1'et u vystė (ištikro, 
lietuvystės ir tautystės terminų jis 
labai net vengia, mėgindamas juos 
visur pilnai pakeisti ta "liaudinin- 

kyste" ar "demokratiškumu"). 

P-as Rimka mano, kad męs pri- 
valome bu'i visų pirmiausiai "liau- 

dininkais—demokratais", o tik pa^ 
skui -ot tap sau kaipo priedas— 
lietuviais, tautiečiais,(suylg jo loc- 
nu žodžių 'jeigu norit patriotais'). 
Tautininkai gi mano, kad lietuviai 
visų pirmiausiai privalo buti pa- 
triotais (tėvynės mylėtojais) ir 

visųpinniausiai privalo jaustis 
lietuviais; visų pirmiausiai turi 

mylėti ir gerbti savo tautą ir jos 
reikalų geram nustatymui naudotis 
visais Įrankiais,—ar tais įrankiais 
butų demokratybė, ar social-de- 

mokratybė, ar kokia kita "ybė". 
Patriotizmas, tautystė yra nuims 

idealas, o visokios "ybės"—yra 
mums greičiaus tik įrankiais to 

atsiekto idealo palaikymui, sutvar- 

kymui. P-ui Rimkai, ir jo "liau- 

dininkams", atpenč, toji "ybė" (dc- 
mokratybė) yra augščiausis idea- 

las, o lietuvystė tiktai plikas įran- 
kis. Taip lyginai socialistams "so- 

cial-demokratybė" (socializmas) 
yra augščiausis idealas, o tauty- 

stė—geriausiam atsitikime, tik 

įrankis,—tankiausiai net nei to 

nėra. 

Tai toks tarp mūsų skirtumas. 

Apie tai gal bus proga dar ne sv- 

kj plačiau pakalbėti. O tuom sy- 

kiu užteks. 
B. K. Balutis. 

Delei "Ateities" Kritikos. 

"Lietuvos" num. 20-me tilpo 
keletas užklausimų ir atsakymų 
apie tai, koks yra skirtumas tarp 
"savivaldos" ir neprigulmybės ir 
kas butų, jeigu Lietuva gautų po 
šios karės savivaldą. 

".Ateitis" užvedė su "Lietu- 
va" polemiką, tvirtindama, kad 
"Lietuvos" atsakymai buvo, esą 
"didžiumoje klaidingi" ir todėl ji, 
("Ateitis"), tas klaidas "atitaisė" 
ilgame savo straipsnyje. 

Su "Ateitim" nemanytum vesti 
ginčų delei dalykų, kurie kiekvie- 
nam apšviestesniam žmogui yra 
aiškus ir be aiškinimų. Vienok 
daugeliui musų žmonių gali buti 
naudingas platesnis šitokių rei- 
kalų apkalbėjimas. Todėl ir tal- 
piname pilną "Ateities" kriti- 
ką,© po to paeiliui pridedame 
savo paaiškinimus. 

"ATEITIES" KRITIKA. 
i.. Apie "savivaldą" ii "ne- 

prigulmybę." "Lietuvos" Re- 
dakcija visai klaidingai aiškina 
žodžio "savivaldą" prasmę. Žo- 
džio "savivaldą" niekuomet ne- 

galima vartoti vieton žodžio au- 

tonomiją, kadangi kraštai, turin- 
tįs savivaldą (rusiškai—samou- 
p ra vien i j e, vokiškai—S ebo s t ver- 

waltung, (turbut "Seibsvervval- 
tung "Liet.") angliškai—Home 
Rule, nors anglai kaikt-da Home 
Rule vadina ir autonomiją), turi 
daug mažesnes teises, už kraš-, 
tus turinčius autonomiją, o au- 

tonomija vėl skiriasi nuo nepri- 
klausomybės. Savivaldos, auto- 
nomijos ir neprigulmybės paviz- 
džius (nors ne visai tobulus) mes 

turime Amerikoje. Jungtinės 
Amerikos Valstybės paimtos 
drauge, t. y. jų federacija turi 
neprigulmybę, Atskiros, paveik- 
slan Mass., Nevv Yorko, Illinois, 
valstijos turi autonomiją. O 
miestai (ir tai nevisi), apskričiai 
(count)' turi tik savivaldą. Svar- 
biausias skirtufnas tarp savival- 
dos ir autonomijos yra tas, kad 
savivaldą turįs kraštas tik tvarko- 
mas, t. y. žmonių atstovų seimai 
ar jų išrinktieji valdininkai gali 
tik prižiūrėti įstatymo pildymo, 
gali išdirbti įvairių naujų įstaty- 
mų sumanymus, bet visi tie įsta- 
tymų sumanymai turi buti cen- 

tralinių valdžių patvirtinti. Tuo 
tarpu pilnai autonomiškas kraš- 
tas gali visus įstatymus, kurie 

paliečia vien \ietos žmonių na- 

minius reikalus (ūkio, švietimo, 
sveikatos ir t. t.) leisti visai sa- 

vystoviai. Kaikada (ypač svar- 

besniuose atsitikimuose) ir čia 
centralinės valdžios gali uždėti 
savo veto, bet tuokart, paprastai, 
sušaukiama naujas (bet 'tais pa- 
čiais pamatais) seimas ir jeigu, 
jis vėl tą patį įstatymą priima, 
tai tada centralinių valdžių pa- 
tvirtinimo visai nereikia. Beto 
—ir tai dideliai svarbu—autono- 
miškame krašte tie gali buti įve- 
damas nei vienas, vidurinius 
krašto reikalus paliečiąs įstaty- 
mas be autonomiško krašto sei- 
mo, ar jo žmonių sutikimo. 

Skirtumas tarp autonomijos 
ir neprigulmybės pas "Lietuvą," 
paženklinta maž-daug teisingai, 
nors reikia pabriežti, kad auto- 
nomiškai šaliai negali buti už- 
drausta susinešti su kitų valsty- 
bių įstaigomis jos naminiuose 
reikaluose (pav. del paskolos ar 

kt, viejos ūkio feikalų^. < 

\ Del karalių ir prezidentų.— 
teisybė, kad Lietuva, gavusi sa- 

vivaldą, negalėtu turėti nei pre- 
zidento, nei karaliaus, kaip jų 
neturi Amerikos mies- 
tai ir atskiros valstijos. Bet ne- 

teisybė, kad savivaldą gavusiame 
krašte vyriausia valdžia butų sei- 
mas: seimas galima laikyti vy- 
riausia tik pilnai autonomiškame 
krašte. 

3. Apie ambasadorius.—"Lie- 
tuvos" paaiškinimas taipgi ne vi- 
sai teisingas. Ambasadorius vi- 
vose svetimose valstybėse lig- 
šiol galėdavo laikyti tik t. v. "pir- 
mosios klesos" valstybės, k. a. 

Anglija, Vokietija, Francija, Ru- 
sija, Japonija ir kelios kitos. Ma- 
žesnėsės gi valstybės turėdavo 
pasitenkinti tik paprastais atsto- 

vais ("ministeriai" ir kt.) arba 
net ir konsuliais.) Žinoma, Lie- 
tuva turėdama tik savivaldą, arba 
net ir autonomiją, negautų nie- 
kur siųsti ne tik ambasadoriaus, 
bet nei konsulio. Priverstinai gi 
laikyti ambasadorius negali 
priversti jokios valstijos. 

4. Apie kariuomenę pinigus ir 

paskolas. Kariuomenės laiky- 
mas paprastai priklauso centra- 
linci valdžiai, o ne autonominei, 
tuo labiau ne savivaldinei. Tik 
prie pačios autonomijos kariuo- 
menės, arba milicijos dalį laiko 
ir vietinė valdžia. Apie pinigų 
mušimą ir paskolas "Lietuvos" 
atsakymo turinys teisingas., bet 
išreikšta nevisai vykusiais ter- 

minais, nes paskolas gali už- 
traukti tiesioginiu budu bile kas, 
t. y. ir autonomiją turintis kran- 
tas, bile tik kas patikėš ir bile 
nėra pasipriešinimo iš kitur (pa- 
vyzdžiui, mes girdėjome, kad 

Rusijos Maskvos miestas tiesio- 

giniu keliu tariasi del paskolos 
su Amerikos bankieriais). 

5. Apie Palangos fortą "Lie- 
tuvos" atsakymas visai klaidin- 
gas. Putniausia jure prie Pa- 

langos yra 'ie taip gili, prie tam 

nuolat užnešama smilčių. Jurė 
visai atvira ir bent kiek žyme- 
snio uosto įrengimas ir jo palai- 
kymas taip brangiai kaštuotų, 
kad su visai netolimais esančiais 
Liepojos ir Klaipėdos uostais 

Palanga niekuomet konkurenci- 
jos neišlaikytų. Be to Palanga, 
kaipo uostas, savo vertės nusto- 

tų dar ir dėlto, kad ties Palan- 

ga į jurę neįteka jokia gilesnė 
upė ir negali buti jokio lengve- 
snio susinėsimo su pačia Lietuva 
(gelžkeliais ta vorų gabenimas 
oerbraneriai kaštuoja). 

Reikia neužmiršti ctar vieno 

dalyko: kad ne tik Palanga, bet 
nei Liepoja nei Klaipėda, nei 
Ryga niekuomet negalės "didžiai 
svarbiu uostu" buti del tos men- 

kos priežasties, kad didieji okea- 
no milžinai negali lengvai po 
Baltiką plaukioti, nes "periška- 
dų" yra labai daug, kurių vienas 
svarbiausias: tai Baltikos jūrės 
tam tikru vietų negilumas. Juk 
nebercikalo Rusija dabar veda 
karę del '"laisvo praėjimo" į okea- 
ną! Žinoma, Lietuvos padėjimas 
prie Baltikos jūrių yra vistik ge- 
resnis negu tokios Šveicarijos ar 

kt. Bet Palanga tinka "uostu" 
tik žvejų ir sportų luoteliams, o 

ne jūrių laivams. 

"ATEITIES" TAISYMŲ 
PATAISYMAS. 

Skaitytojas turės daug (lan- 

giaus naudos iš šitų diskusiju, 
jeigu jis parfms "Lietuvos" nu- 

merį "20-tą" ir -ten tilpusius mu- 
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sų atsakymus sulygtos su augš- 
čiau tilpusią "Ateities" kritika. 

Sulyginus užklausimus, musii 

atsakymus bei "Ateities" neva 

kritiką, visų pirmiausiai metasi 
į akis tuščias "Ateities" noras 

j ieškoti "priekabėlių." Tik to- 

kiomis savo "prickaVėlčmis" pa- 
siremdama, "Ateiti*" ir kritikuo- 
ja. Pagalios ir toj kritikoj ma- 

tyt ne kas daugiaus, kaip tik no- 

ras parodyti sayo genamą mo- 

kytumą, o "Lietuvos" neva igno- 
rantiškumą. "Atfchis" kalba to- 

kiu išdidžiu tunu, kad manytum 
ji yra didžiausiu ir neklaidingu 
autoritetu, o ttiom tarpu, kaip 
pamatysim žemiau, ji pripasakojo 
tiesiog absurdų ir patj save labai 
keistoj šviesoj pasistato. 

Imsime paeiliui: 
i) Apie "savivaldą" ir "nepri- 

gulmybę."—Męs aiškiai iš pat 
pradžios pasakėm, kad žodį "sa- 

vivaldą" vartojame vietonv žo- 

džio a u t o n o m i j a,—tad aišku, 
kad ir visuose kituose atsaky- 
muose vieton nesuprantamo lie- 
tuviams žodžio "autonomija" 
vartojome žodį "savivalda." Ši- 

tą turint omenyje, didesnė dalis 
"Ateities" kritikos neturi jokios 
reikšmės, o vien tik parodomas 
noras prisikabinėti. 

"Bet "Ateitis" sako, kad žo- 

džio "savivalda' esą negalima im- 
ti vieton žodžio "autonomija." 
Ji tvirtina, kad "savivalda."—tai 
rusiška "samoupravlenije," vo- 

kiška "Selbstverwaltung," an- 

gliška "Home Rule." 
Žodis "samouprąvlcnije," kaip 

jis vartojamas rusų administra- 

cijoj, reiškia: "samim soboju up- 

ravliat"—pačiam save tvarkytis, 
arba vesti, bet ne valdyti. Tei- 

singesnis išsireiškimas žodžiui 

valdyti yra "pravit," o ne "up- 
ravliat." Su žodžiais "valdyti," 
"valdonas," "valdžia" męs lietu- 

vių kalboje surišame savistovin- 

gos, viešpatiškoš ir pilnai arba 
iki dideliam laipsniui neapriblio- 
tos teisės supratirriį. Todėl ir 

žodis "savivalda," musų many- 

mu, yra tikriausis atsakančia il- 
sis vertimas lietuvių kalbon grc- 
kiško žodžio au'tonomia. Jis 
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nereiškia, kad męS1 galime patįs 
save tik "tvarkHis" sulyg išaug- 
što nustatytų" mums taisy- 
klių (kaip ta? ynl£ su rusišku 

"samoupravieniję"), bet jis reiš- 
kia tą, ką jo dafjs parodo: "save 
valdyti." turėti 'salyje bent dalj 
"valdžios"—dalį' sovcrenišku- 
mo, kurio visai nėra rusiškame 
"samuopravlenie," bet knrisai 

(nors mažiau ar daugiau apri- 
buotas) yra autonomijoj. 

"Ateitis" nei nepastebėjo, kad 

ji pati sau prieštarauja, aiškinda- 
ma prasmę "savivaldos" (kaip 
ji ją supranta) ir autonomijos. Ji 
sako: "Svarbiausls skirtumas 
tarp savivaldos ir autonomijos! 

tas, kad savivaldy į\ir£ įęraš- 

tas tik tvarkomas savistoviai, bet 
nevaldomis." 

Jeigu taip, tai ar nesako pati 
liogika, kad tas, kas nėra savisto- 
viai valdomas, negali ir vadintis 
savivaldą? Kas yra tik tvarko- 
mas savistoviai, gali vadintis sa- 

vitvarka, ar kaip kitaip, bet kas 
yra valdomas savistoviai, tai ki- 
taip nei negali vailintis, kaip sa- 

vivalda. "Ateitis"' pati pripažį- 
sta, k,ad "valdymo-si" atributas 
priklauso autonomijai,—reiškia, 
jai ir prideri vadintis "savivalda." 
Kaipgi galima rusišką "samuo- 
pravlenije" vadinti "savivalda," 
kuomet jisai visai neturi "valdy- 
mosi," bet vien tik pliką "tvarky- 
mąsi"? Žodis "savivalda" yra 
lietuvių kalboje naujas, nukaltas 
žodis. Šito termino vartojamos 
prasmės niekas autoritetingai 
dar nėra užgyręs, ir todėl apie 
tai ginčytis butų ne musų daly- 
kas. Vienok, jeigu jau "Ateitis" 

pas;ėmė ant savęs to "autorite- 
to" rolę, tai neprošalį yra paro- 
dyti, kad ji pati save sumuša sa- 

vo aiškinimais. 

Toliaus męs pamatysim, kad 
"Ateitis" nors attgštai mėgina le- 
kioti, bet nutupia labai žemai, 
nes parodo tykią pastebėtiną ne' 
žinystę, kokios męs visai nesi- 

tikėjome. Pirmiausiai anglų 
"Home Rule" yra visai ne tas, 
kas yra rusiškas "samoupravle- 
nije." "Samoupravlenije" ang- 
liškai bus "self-government," 
(siauroj prasmėj) "self-control," 
kas kaif> sykis ir reiškia savitvar- 

ką, be jokių sovereniškumo at- 

ributų. "Home Rule" gi Angli- 
joj reiškia tą patj, ką ir autono- 

mija. Su "Home Rule" visuo- 
met yra surištas parlamentas, 
seimas-, "valdžia," įstatymų iš- 

leidimo teisė, ko visai nėra rusiš- 
kame "samourpravlenije" kurį 
"Atetis", musų manymu, visai 
netikusiai pakrikštijo "savival- 
da" vieton "savitvarkos." (Čia 
reik patėmyti, kad rusvkas "sa- 

moupravlenije" ir vokiškai bus 

ne "Sebostvervvaltung," tik 

"Selbsvenvaltung." Jis taipgi 
neturi jokių "valdymosi" žymių, 
bet vien "tvarkymosi" žymes). 

Perskaitykit "Ateities" paduo- 
tą pavyzdį neprigulmybės, auto- 

nomijos ir jos "savivaldos." Tą 
pavyzdį ji atranda Amerikoj, 
Suvienytose Valstijose, kalbėda- 
ma apie valstijų federaciją, atski- 
ras valstijas ir miestus bei pavie- 
tus. Čia "Ateitis," ištikro, nesu- 

pranta, ką pasakoja. * 

Pirmiausia", kiekvienas tikrai 
apšviestas žmogus žino, kad su 

žodžiu "federacija" yra visuomet 
surištas supratimas lygaus laips- 
nio dalių, kurios tą federaciją su- 

daro. Jeigu tula viešpatija yra 
"federacija," tai ji susideda iš 
savistovių, ncprigulmingų savo 

teisėse vie^atijėlii^—tai £ra su- 

si vienijimas arba lyga lygių 
sau viešpatijėlių. 

Geriausiu federacijos pa- 
vyzdžiu yra Vo- 
kiškoji Imperija, susidedanti iš 
daugybės neprigulmyngų, pilnai 
souvereniškų viešpatijų, viešpa- 
tijėlių ir; miestų. 

Visos teisės, soverėniškumas 
yra kiekvienoje iš jų. o centralė, 
federalė valdžia turi visas savo 

teises ne pati iš savęs, bet tik 
tiek, kiek jai savo noru atidavė 
viešpatijos-viešpatijėlės, įėjusios 
j federaciją. 

Neprigulmybė. autonomija ir 
"ateitinė" savivalda niekados ne- 

gali sudaryti federacijos, nes jos 
nėra lygios—viena augščiausia, 
kita vidutinė, trečia žemiausia. 

Federacija, kaip minėta, yra 
sudėtinė tik lygių sau (soverė- 
niškumo žvilgsniu) vienučių, t. 

y. kiekviena turi savyje pilnos 
neprigulmybės atributą. 

Jeigu "Ateitis" butų tai žino- 

jus, arba bent pagalvojus apie 
tai, tai ji nebūtų padariusi di- 
džiausio absurdo, kuris redakto- 
riui. dargi turinčiam pretensijas 
kitus mokinti su tokiu autorite- 
tingumu, yra jau visai neatleisti- 
nas. 

•Tą absurdą "Ateitis" daro, 
kuomet ji sako, kad "atskiros, 
paveikslai Mass., Nevv Yorko, 
Illinois, valstijos turi autonomi- 
ją." 

Męs žinome, kad "Ateities" re- 

daktorius nelankė Amerikos 

"public school"; spėjame, kad 

jis dar nemėgino tapti ir Suvie- 

nytų Valstijų ukėsu. todėl ir at- 

leistume jam tą, nors didelj. non- 

sensą. l»et kuomet jis. dalykų ne- 

žinodamas, risčia gah ą ir mėgina 
kitus mokinti net to, ko jis pats 
nesupranta, tai męs esame pri- 
versti pamokinti jį bent tiek, kad 

jis galėtų gauti pilietiškas popie- 
ras. 

Kiekvienas vaikas, baigęs 
"Public School" privalo žinoti, 
kad atskiros Suv. \'alstijų valsti- 

jos (kaip Massachusetts, Illinois, 
Pennsylvania ir visos kitos) vi- 

sai neturi autonomijos ir visai 
nėra autonomiškos. Jos visos, 
kiekviena sau. yra pilnai savls-1 
tovingos—"sovereign statės." 

Jos negavo savęs valdymui val- 

džios uuo kitos augštesnės val- 
džios (kaip tai buva su autono- 

miška šalim), bet jos, kiekviena 

sau, turi pačios savyje neprigul- 
mybę ir tik jos pačios atidavė da- 
lį savo teisiu federalei valdžiai. 
Ne valstijos gavo savo galybę 
nuo federalės valdžios, bet val- 
stijos pačios suteikė galybę fe- 
deralei valdžiai. 

Todėl pasakyti, kad Illinois, ar 

kokia kita valstija turi autono- 

miją, yra gyvas nonsensas, paro- 
dantis, kad jo skelbėjas neturi 
nei elementariško supratimo apie 

šios šalies valdymąsi. Illinois yra 
visai svetima valstija Indianai, 
arba Massachusetts, arba kokiai 
nors kitai valstijai. Visos val- 
stijos viena stilyg kitos yra "to- 
rcign statės," išskyrus tik nedi- 
delį skaitlių reikalų, kurie sulyg jų 
pačių padarytos konstitucijos yra 
pripažinti bendrais visoms val- 
stijoms. Apie tai nėra reikalo 
čia plačiau kalbėti; kas nori pla- 
tesnių apie tai žinių, gali rasti 
S. V. konstitucijoj, arba bile va- 

dovėlyj apie šios šalies surėdy- 
mą. 

(Toliaus bus) 

M 

Pigi Kova Su Tautiečiais. 

Atsiradimas Amerikos Lietu- 
viu Tautinės Sandaros—tai kau- 
las gerklėje mūsų socialistams. 
Niekad dar socialistai taip neuž- 
sipuldinėjo ir nesispjaudė ant 

tautiečiu, kaip dabar, \edyvai, 
kad jie taip daro. 

Iki šiolei tautininkai buvo tie- 

susiorganizavę; jie manė, kad 
viešuose reikaluose galima su ki- 
tais susieiti, kaipo su lietuviais 
ii galima susitarti, kaip su bro- 
liais,—todėl jie ir neorganizavo- 
si. Socialistai darė kitaip: jie 
visados buvo susiorganizavę ir 
todėl, nors jų buvo mažuma, jie 
per savo politiką kitus už nosies 
vedžiojo. Netrukus jie išdidžiai 
pasiskelbė net Amerikos lietuvių 
"vadais." 

Socialistai taip priprato prie 
to .šeimininkavimo ir prie tautie- 
čiu nuolaidumo, kad jie išpradžių 
nei nedėjo didelės svarbos, "kuo- 
met sutverta tautininku Sanda- 
ra. Jie iš jos juokėsi, šidijo, pas- 
kui keikė ir pravardžiavo. Pa- 
galios. pamatę kad tautininkai 
toliaus nemano baikit. krė>ti. kad 
jie, organizuojasi, kad jų kuopos 
auga ir narių skaitlius didinasi— 
tuomet mūsų socialistai pradėjo 
tiesiog siusti. Kas tik tautiška, 
tai ant visko spjaudo, kas tik 
sandarietis. tautininkas—tas ne- 

geras, tas niekšas. 
Tautininkai, girdi, intrigantai, 

mano viską kojomis j viršų per- 
versti, mano Susiv. Liet. Ame- 
rikoj apvaldyti, mano "Tėvynės" 
redaktorių išmesti.—žodžiu ma- 

no Amerikoj baisiausių dalykų 
pridirbti. 

Labjausiai {41 socialistams pa- 
rupo. kad tautininkai sumanė lai- 

kyti savo suvažiavimą sykiu su 

SLA. suvažiavimu. Kilo baisus 
lermas. "Naujienos" ir "Laisvė" 
delei tos priežasties galvomis 
vaikščioja—nori SLA. "išgelbė- 
ti" iš tautininkų nagų... Ncba- 
gai! Nei "Naujienų" nei "Lais- 
vės?" redaktoriai nei jų štabai nei 
nepriklauso prie SLA..—o žiūrė- 
kit, kaip jis jiems parupo. 



Tie laikraščiai rėkia gvolto, 
kad tautininkai, girdi, intrigas 
varinėja politikauja prieš seimą, 
o patjs socialistai išsiuntė visą 
armiją savox "šulų", kad seimo 

priengiuose vesti intrigas ir sei- 
me betvarkes daryti. 

Štai nuvažiavo iš Cliicagos 
Jurgelionis, sumuštas kandidatas, 
kuris nei savo locnoj kuopoj 
mandato negavo, nuvažiavo (?) tas 

"Antanėlis" Žymontas, neva sa- 

vO motinos pasitikti, Pruseika 
nuo kelių savaičių sukasi aplink 
Pittsburgą ir savuosius "instruk- 
tina." 

Tie visi socialistų "bosai" ir 

"boseliai" intriguos seime, gau- 
dis ir organizuos delegatus sei- 
mo priengiuose. Ar del SLA. 

gerovės? Kaipgi! Juk patįs tie 

'boseliai" prie jo nepriklauso. 
"Naujienos" kelia baisu gvol- 

tą, kad SLA. išrinkti delegatai 
nekuriosc kuopose gavo manda- 
tus ir j Sandaros suvažiavimą. 
F.są išnaudoja SLA., jo pinigais 
savo Sandaron važiuoja... 

Baisus prasižengimas! Tautie- 
čiai važiuoja j tautiškos organi- 
zacijos seimą ir kartu j atsibu- 
siančius tenai vakarais TMD. ir 

A LTS. posėdžius. Sulyg "Nau- 

jienų" ir "Laisvės" tai baisus 
prasižengimas, kad tautiečiai at- 

lieka s.ivo tautos tautiškus rei- 

kalus. Jie nori, k;-d SLA. ne- 

oavelytų savo delegatams buti 

lelegatais kitų kultūriškų orga- 

nizacijų posėdžiuose, o iš kitos 

pusės rėkauja, kad SLA. yra ir 
turi buti laisva organizacija— 
jraži liogika. 

liet jiems ne SLA. rupi. Jiems 
rupi štai kas: sulyg jų manymo, 
Tautinė Sandara dar nėra stipri 
pinigiskai ir pati negalėtų gal su- 

rengti savo suvažiavimų; jeigu 
socialistams pasisektų taip pa- 
daryti, kad sandariečiai negalėtų 
laikyti savo suvažiavimų sykiu 
su SLA. seimais, tai užsikirstų 
kelias ir visos Sandaros augimui, 
—tautininkai negalėtų tuomet 

stiprėti. Tai toks jų išrokavi- 
mas. Bet iš to niekas neišeis! 

Nei TMD., nei Tautininkų 
Sandara nepadarė ir nepadarys 
nieko blogo lietuvių tautai. At- 

penč, ir viena ir kita rūpinasi 
lietuvių tautos reikalais. SLA. 
konstitucijoje yra aiškiai pasa- 

kyta, kad tokius tautiškus dar- 
bus SLA., kaipo tautiška organi- 
eacija, privalo net remti, o ne 

jiems kenkti. Todėl SLA. pri- 
kalėtų net paremti tokių Sanda- 
ru 

Vienok tautininkai to nereika- 
lauja ir nereikalaus iš SLA.—jie 
nėra papratę misti iš kitų. O 
kad seimai yra laikomi sykiu, tai 
todėl, kad užčėdyti bereikalingus 
iškaščius ir bereikalingą laiko 
gaišinimą—tas juk taipgi yra 
LIETUVIŲ turtas, kurio tau- 
tininkai privalo gailėtis. 

Seimų nebus krūvoj tuomet, 
kada SLA. kuopos nerinks tau- 

tininkų j savo Seimą, o kad kuo- 
pos renka tautininkus, o ne so- 

cialistus delegatais, tai tas pa- 
rodo, kad socialistai yra "baisiai 
daug'* SLA. pasidarbavę. 

Rūpinkitės jus, ponuliai, savo 

socialistų Sąjunga, o del tautiš- 
kų organizacijų, tegul jums ne- 

skauda galvos! 
Susivienijimo, TMI). ir San- 

daros Narys. 
M. J. Domijonaitis. 

UGNINĖ RANKA IŠ DAN- 
GAUS. 

Uakersvillej, per mylią, atstu- 
mo nuo Limvoodo, N. J. ant 

Henry Prantl ūkės, 10 valandą 
vakare nesenai po pasiniirimui 
numylėto šito ūkininko sunaus 

Kudolpbo, 18 metų senumo, nu- 

krito ugninė ranka iŠ dangaus ir 
padarė visokių spėliojimų toje' 
apielinkėje. 

''Rankai," pasirodžius ant dan- 
gaus, matė ją mirusio vaikiščio 
tėvas, brolis ir motina ir girdėjo 
jos švirkštimą, ki»omet ji puolė. 
Nupuolė ant tos vietos, kur Ru- 
dolfas dažnai dirbo,—apie už ioo 

pėdų nuo to kambario, kuriame 
jis pasimirė. 

Brolis Jonas. 22 metų amžiaus, 
nubėgo pas besiraitantį "slėpi- 
ningos medžiagos" šmotelį— 
"ranką" nudegusią ties ryšeliu. 
Jis bandė ją paimti, bet ji bu- 
vo karšta. Jis galėjo matyti et 

prštii nagų atsispaudimus, žėrin- 
čiai rankai besiraitant ir jis tary- 

Jtum net degantį žmogaus kuną 
: užuodė. 
Į lai atvėsus jis įsinešė ją vi- 

įdun. Nors šeimyna nėra turtin- 
ga, motina atsisakė priimti už jį 
$iooo nuo dviejų vyrų iš Phila- 
delphijos, kurie, ji sakė, atvažia- 
vę automobilių bandė "rankų" 
nupirkti minėdami kažką apie 
meteoritą, arba puolančią žvaigž- 
dę. Motina sako,, kad ji neati- 

jduos jos už jokius pinigus. 
Mokslininkai mano, kad tai 

yra šmotelis orakmenio—meteo- 
ro nupuolęs ant Prantlo žemės, 
.Medžiaga, iš kurios jis susideda, 

j visai skiriasi nuo medžiagos kitų 
Jorakmenių ligšiol matytų šitoje 
pasaulio dalyj. Ji yra lengva, 
nieku neatsiduoda, ir yra panaši 
j žmogaus dešinę ranką už- 

gniaužtą įnirtime. Nykštis ir 
mažasis pirštas nepaprastai ilgi. 
Ant kaikurių pirštų matomi na- 

gai. Smilius, didysis ir žiedinis 
pirštai yra ankštai sutraukti lyg 
kad nuo skausmo. Jie nežymiai 
u/linkę vidun. RyšHis yra be 

galo mažas. Jis yra nudegęs, jo 
kraštai pajuodę ir, vaizdo ladė- 
jus, galima butų pavadinti sude- 

gusiais kaulais. 
(Iš Mihvaukee Journal). 

KUOMI SKIRIASI FRAN- 
CUZŲ IDĖJOS NUO VO- 

KIEČIŲ. 

Du žynius francuzai, socialo- 
gas prot. E. Bougle ir ekonomi- 
nės politikos rašėjas bei La Re- 
vue redaktorius, išreiškė savo pa- 
žvalgas Daily News laikraščio 
korespondentui sulig to, kuo ski- 
riasi franeuzų kultura nuo vo- 

kiečių kulturos. 
Prof. E. Bougle sako: 

Dar būdamas moksleiviu Leip- 
zige girdėjau iš^vieno "Voelker- 
psycrologię" jkurėjtj, prof. La- 
zarus'o nepaprastą prisipažinimą. 
Girdi, kuomet jo straipsnis buvo 
išverstas, arba jo mintis atkarto- 
ta franeuzo filozofo, tai jam ro- 

dės, kad jis pats geriaus juos su- 

prato negu pirm to. Ir tuomi 

jis pripažino, ne be tulo pavydo, 
musų tautinio sugebumo nesuly- 
ginamą aiškumą, musų savaimą 
meną padaryti idėjas priimtino- 
mis taip jų išdėjiniu aiškumu, 
taip loginiu jų sutvarkymu. 

Tie jusų profesoriai, kurie ap- 
lankė musų universitetus teikiasi 
paliudyti apie mus tą patį; mes 

nepasiliovėme laike musų mok- 
sleiviuose meilės šitoms tauti- 
nėms ypatybėms. Ir jei mes, 
prasergėdami juos nuo visokios 

paviršutinės frazealogijos, reika- 
lavome iš jų, kad jei neleistų vo- 

Ikiešiams savo pralenkti griešto, 
teisingo, "objektyvio" mokslo 
takuose—kas taipgi yra senąja 
franeuzų tradicija—tai podraug 
primindavome jiems tą pastanča, 
kurią jie privalo ant savęs užsi- 
dėti savo tėzų išdėjime, pasieki- 
mui to riškaus aiškumo, kuris 
yra vienu musų tautos žmogaus 
sugebumo ženklų. 

Tikiu, kad po karei, po perga- 
lei ni.es ir toliaus busime svetin- 
gais visoms idėjoms, bet, dides- 
nėn žmonijos naudon visuomet 
pasirengę pavesti jas latynų kla- 
sinio ir kartczinio proto patvirti- 
nimui. 

Jean Finot sako: 

Francuzų ir vokiečių sielos tu- 
ri skirtingus troškimus. Vokieti- 
ja didžiuojasi savo "kultura," 
Prancūzija savo civilizacija. 

Kultura, be abejo, yra mokslo 
dukterimi. Bet ji yra paremta 
vien technikine pažintimi. Vo- 
kiečiu organizacijinis upas, ku- 
ris. klaidinga, butų užginti, jų 
būdas šitos karės užvedimo ir jos 
vedimo, yra kategoriškai apturi- 
mi iš to paties principo. Norint 
pamatyti, kad šitai "kulturai" 
trūksta sielos ir dorumo, užten- 
ka prisižiūrėti prūsiniams meto- 

dams, kaizerio ir jo diplomatų 
kalboms. Ji yra grynai materia- 
listinė. Pradėjusi nuo mokslo 
jgijimo ji krypsta linkui valdymo 
žmonėmis ir daiktais. 

Šittaipos matomas gyvenimas 
yra nepilnas. Materializmas ir 

gyvulio spėka yra priešingi augš- 
tesnėsėms žmogaus sielos perga- 
lėms. Kol žmogus nėra papuo- 
šęs savo gyvenimo dvasiniais 
principais, tai jo gyvenimas nėra 
vertas gyventi. Ir tas taip tinka 
prie vieno, kaip ir prie būrio. 

Laisvė, teisingumas, tautinės 
teisės, pagarba moterims ir se- 

niams, pasigalėjimas silpnų ir 

mažų, tarptautinių reikalavimų 

j grožis, arba nėra suprantami 
į "kulturai," arba paliekami vienoj 
pusėj. '«■ y i- 

Antra vertus, civilizacija be 
šitų principų negali gyvuoti. Vo- 

Į kiečiai pasiskolino nuo pirmynei- 
gos josios laukutinę išvaizdn. 
Specializuodamiesi šitoje srityje 
sutvėrė ir panaudojo pritaiko- 

jmuosius mokslus nepalyginamuo- 
ju budu. liet savotiškas dorinis 
apakimas juos supainiojo. Iš- 
tremdami dvasines idėjas jie atsi- 
šaldė 11110 kitų žmonių grupių. 
Tarp jų neliko supratimo vieni 
kitų. Jų aiškinimas įsiveržimo 
Belgijon, jų siuntimas orlaivių 
ant atvirų miestų, jų torpedavi- 
mas prekinių laivų nedavus ži- 
nios, jų organizavimas šnipų tai- 
kos laiku, jų žiaurumai įsiverž- 
tose šalyse, jų atviras melavimas, 
sužadina pasibaisėjimą pas kitus 
žmonės. 

Kaip matomo, civilizuotus 
žmonės skiria nuo vokiečių do- 
ros bedugnė; kitaip sakant, ji 
skiria tuos, kurie turi dvasinius 
treškimus nuo tų, kurie skaito 
juos menkniekiais nevertais di- 
diesiems žmonėms. 

Net prūsų tikėjimas skiriasi 
nuo tikėjimo kitų tautų. Di- 

džiojo Viliaus pavyzdžiu Prūsija 
nesiliauja jungus gerojo Dievo 
taip kaip ir užgriebtų priešinin- 
kų šalių. Nuo naujovinio Mo- 
locho, vokiečių dievo yra laukia- 
ma, kad jis išnaikintų* kaizerio 
priešus ir kaimyninių šalių žudy- 
mą padarytų veikmingu. 

Šitas pavergimas dievystės 
tarptautinės piktadarystės pelnui 
yira begalo liudnu dalyku kiek- 
vienam tikram tikėtojui. Šitoje 
srityje, kaip ir kitose, "kultura" 
naikina tikruosius žmoniškumo 
suopročius. 

Vokiečiai prasinešė toliau už 
kitas tautas gal kokiu šimtmečiu 
pritaikomaisiais mokslais. Bet 
jie mažiausiai dešimčia šimtme- 
čių yra užpakalyje doros žvilg- 
sniu. 

Šitas esminis skirtumas, kuris 
skiria vokiečių sielą nuo sielos ci- 
vilizuotų žmonių, sako, kad sie- 
na, skirianti kariaujančius, gali 
pasilikti dar ilgai po karei. Sri- 
ties klausimas lengva išrišti. Bet 
kaip suderinsi du protaunumus 
besiskiriančius taip grieštai? Iš 
vienos pusės, šiurkštus materia- 
lizmas, gyvulio vieko miražas, ir 
ekonominė gerovė; iš kitos toji 
pagarba žmonėms ir įstatymams, 
kuri padaro gyvenimą gražum. 
Iš vienos pusės, Vokietija augš- 
čiaū visa ko! Iš kitos, lygus 
pagerbimas visų žmonių; ''kultu- 
ra" ir civilizacija! 

Bet nenusiminkime del žmoni- 
jos likimo. Šviesoje šitos karės, 
baisiausios iš visų kruvinųjų ši- 
tos planetos karių, geriausieji 
Vokietijos protai pamatis biauru- 
mą ir povojingunią kaizerio, jo 
kareivių ir išpildytojų sutvertų ir 
padarytų matomais principų. 

Anksčiau, ar vėliau prabudi- 
mas jvyks. Išgelbėti ideališkojo 
savo tautos paklydimo, vokiečiai 
pames savo fetišus, pasiduos do- 
rinei pažangos prasmei ir tuomi 
pataps brangesniais žmogaus są- 
žinei. 

Bet šitas stebuklas gali atsi- 
tikti tiktai po galutinam sumuši- 
mui to begalinio militari/.mo, ku- 
ris atėmė Vokietijai pasaulio už- 
uojautą. 

l 

REDAKCIJOS ATSAKYMai. 
p. Juozas Dailyda. Aukos gautos 

ir bus perduotos p. Vitkauskienei; 
aukautojų vardus paminėsim sekan- 
čiame numeryje. 

pp. Svečias, J. J. Žilinskas, K. Ak- 
somaitis. Labai atsirašome, kad ne- 
galėjome jdėti } numeri uors ko- 
respondencijos laiku atsiųstos. Pri- 
sirinkusi kita medžiaga, taipgi sei- 
mų nuotikiai verčia mus atidėti jųsų 
korespondencijas iki sekančio nume- 
ri?. 

Gabaliul. Įdėsime J sekant} numeri. 
P. J—škui, K. A—čiui, Buvusiam 

prakalbose ir J. J.—Jusų straipsnius 
apturėjome, ačiu. Sunaudosime ki- 
tame numeryje 

Hie^elburgh, Pa. 
= Čia yra šovinių dirbtuvė; 

dirba daugiausiai geltonąjį para- 
ką sąjungininkams. Dirba 8 va- 
landas j dieną, uždarbiai nemaži, 
bet darbai labai pavojingi. Trjs 
savaitės atgal užtroško du darbi- 
ninkai, o bal. *8 d. sudegė dvi 
mažos padangos. Dirba apie 

į 500 darbininkų. 

Rochester, N. Y* 
a. f! 

= Cia, kaip ; ir kitose lietuvių 
kolionijose, lietuviai sulig aiikų 
rinkimo n. š. yra pasidalinę į 
partijas. Kl^ika^i sudaro savo 

fondą, o taiftininkhi su socialis- 
tais savo, sutardatfti aukas siųsti 
pusiau į L. C?/ir A- L. ir į L,Š,F, 

Boston, Mass. 

= A LTS. 7 kuopos susirinki- 
me paaiškėjo, kad d-ras Šliupas 
taipgi sutinka su Naujosios An- 
glijos Sandariečiais, kad Sandara 
butų kulturinė politikos organi- 
zacija, o draugijų federacijos idė- 

ja turi paliktitolesniam laikui 
kuomet ji lietuviuose pribręs. 
D-ras Šliupas mano, kad Seimas 
Pittsburge Naujosios Anglijos 
A LTS. apskričio' programą pri- 
ims tik su platesniu apkalbėjimu 
ir pataisymais bei priedais. 

Philadelphia, Pa. 
=== Bal. 30 d."Kovos" "štabas" 

surengė prakalbas, kaipir ap- 

vaikščiojimą geg. i-mos. Kal- 
bėjo trįs: administratorius Kur- 
kulis redaktorius Yidikas ir sek- 
retorius Stasiulevičius. Ypatin- 
gumu šitų kalbėtojų buvo ta?, 
kad pirmas kalbėjo su sufleriu 
o trečias įsikarščiavęs ant savo 

"priešų" tiek rėkė, kad net visas 

pamėlynavo. Antgalo, pamatęs 
kad visi jo klausytojai išvaikš- 

čiojo, nusišluostė prakaitą ir es- 

tradą apleido. ] 

Apgarsinimai. 
GAIŠINIMAS LAIKO IR 

PINIGŲ. 
Liga dažnai suima daugumą 

be prasergėjimo ir padaro dide- 
les proto ir kuno kančias, gaiši- 
nimą laiko ir pinigų. Kad kiek 

galint to išrengus reikia gerai 
rūpintis savo sveikata ir prie ma- 

žiausio negalės ženklo, vis viena, 
ar tai paeitų/nuo viduriu; ar del 
suirimo stovio kokio kito virš- 
kinimo organo; -vartok tuojaus 
Trinerio Amerikinį Karčioj?) Vy- 
no Eliksyrą. Jis greitai ir gerai 
išvalis vidurius, suteks jiems 
naują stiprumą ir išvaizdą, su- 

taisis norą valg)ti, pagelbės virš- 
kinimui ir pravaris vidurių už- 

kietėjimą. Net žmonės su gera 
sveikata turėtų retkarčiais pa- 
imti šito puikaus stiprintojo, kad 
savo organizmą palakius geroj 
tvarkoj. Kaina $1.00. Gaunamas 
aptiekose. Jos. Triner, išdirbėjas, 
*333—T339 So. AJiland ave., 

Chicago, 111. 
Trinerio Linimentas palengvi- 

na skausmą nuo ramatų. Turėk 
jį visuomet po ranka. Gaunamas 
aptiekose. Kaina 25c. ir 50c. Ap- 
mokėta krasa 35c. ir 60c. 

NAUJAI 
AtspaustA 

TIK KĄ IŠ SPAUDOS IŠĖJO 
ANTRA LAIDA 

Iš Gyvenimo lietuvišku 
Veliy Bei Velny. 

Pasakos surinktos d-ro J. 
Basanavičiau^ Šioje knygoje 
telpa kelįi. širrvtai gražių pasa- 
kų, apie rojųn(dangų), čyščių, 
peklą; apie giltinę, marą, cho- 

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

mėje, kokioje buvo girdėtos. 
PanavėžyJ—pigai tarmę pane- 
vėžiečių ; J ^Šiauliuose—pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub., 
ir t. t. Chicago, 111. 1915 pusi. 
470 150 
Audimo apdaruose 2.00 

Užsisakant šią knygą, siųskite 
pinigus šiuom adresu: 

A. 01szewski 
Pres. 

Lietuva Pnblishing Co* 
3352 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL, 

JONAS KŪLIS 
Generališkas "LietuvoB" Agentas 

keliauja po visa Amerikį. Kur jis atsllankis, ten per jį galima atnau- 
jinti, ar užsirašyti "Lietuvą." arba 
užsisakyti visokių knygų, jam pini- 
gus užmokant lšanksto. Už jj mee •teakome. Lietuva Pub. Co. __ 

JUOZAPAS MOZERIS «<• 
kaipo "Lietuvos" agentas Cirero, 111. ir apielinkėse yra jgaliuotas užra- šinėti "Lietuvą", priimti prenume- j ratą, apgarsinimus Ir pardavinėti knygas. Lietuva Pub. Co. 1 

' 

Pajieškojimai. 
Pajieškau savo brolio A«lomo Kup- rinskio, sesers Onos Sebarkienės ir dėdienes Marijonos šidagienės; visi gyvena Philadelphioj, Pa. Paeina Ditčiunų kaimo, Mc.idočanių valsčiaus Raseinių pavieto, Kauno gub. Jie pa- tjs ar kas juos žino teiksites duoti žinią adresu: 

Jieva Garnienė, Box 423, Sandwich, 111. 

Pajieškau F. J. Grico, T. Strelkau- sko, Vilimo Strelkausko ir Banio Dambrausko, visi buvome Eureka, Cal. Atsišaukti adresu: 
W. J. Pažemesky, 143 E. Harrison, Tacoma, \Vash. | 

Reikalavimai. 
REIKALAUJA: 2 pagelbininkų skalbykloj; langų plovėjo $55; vieš- butinio namsargio $45; kambarys ir valgis; 2 smuklinių porterių $13, be septintadienio darbo; 20 prastų dar- bininkų 30c. } vai.; 2 darbininkų ke- pykloje be prityrimo; kelyklinintio; norinčio mokintis ugnakuriauti; 5 namsargių; 2 laukų darbininkų; ug- nakurių pagelbininko; anglių kasėjo 2716c. | vai.; 2 trokininkų; katilų plovėjo; 2 kalvių pagelbininkų. SO. PARK AGENCY, Į 4139 So. Halsted et., Viršui krasos.] 

Ant Pardavimo. 
GERIAUSIA IR PIGIAUSIA ZEME, 
farmos visokio didumo, parduodama lengvomis išmokestirais su mažu įmo- kėjimu. žemė visa dirbama; pasi- skubinkite. Adresas: 

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

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. 6237 So. Kildare ave. (43-čia ave.). 

Dvi geros kepyklos parduodama labai geromis išlygomis. Savininkas važiuoja kitan miestan. Adresas. Joe Aleico, 1948 W. 22nd st., Chicago, 111. | 

IŠRADIMAS. Milijonai blakų pa- 
Btips kaip bematai. Sudėtinės vie- 
nam galionui apmokėta krasa 10c. 
Adresas: Distributors, Box 9, Sta- 
Hon W. Brooklyn, N. Y. 

užkietėjimas, skilvio 
nemalimas, sustiru- Nevirškinimas, sios kepenjs ir toki 
simptomai, kaip lie- žuvio aptraukimas, apetito netekimas, abelnas neveiklumas, mažakraujystė ir skilvio netvarkos padaro ligonį labai ser- 

gančiu. Kodėl neimti 

SEVERA'S Balsam of Life 
(Severos Gyvybės Balzamas) laiku ir toki.i 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 sirguliavimuose. Kaina 75c už bonk$. 

Pilvo Skaudėjimas. 
paraii mumi: "Mano pati turėjo pilvo akaudėjimą. Pa- 
{mus jai Severoa Gyvybės Balzamo, skaudėjimas kastojo." 

Pirkdami vaistui, prašykite Severos vaistų ir būtinai reikalaukite, ka4 duotų Juma tai, ko Jųs reikalaujate. Aptiekoi pardavinėja Severoa Vaistus. Jeiju juaų aptiokoriua neturėtų tų vaiitų, kurių Jųi reikalaujate, tai uiaiasky 
kite jų tiesiog ii mūsų. 

Wo F. SEVERĄ C0M Cedar Rapidą Iowa 

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

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

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted St. 
CHICAGO, ILL 

NAUJAUSIS IŠRADIMAS 
PASAULYJE. 

kaip kožnas žmogus gali turėti ir už- 
čėdyti daugiau pinigu sau ir savo 
draugams. Rašykite tuoj, puiki kny- 
ga dykai. Ji atneš jums daug naudos. 

A. K. C. MAIGIS CO. 
125 E. Main st., P. O. Box 26. 

Amsterdam, N. Y. 

RAČIŪNO NAUJAI TRAUKTI 
PAVEIKSLAI 

"Vainikų Dienoje", ant šv. Kazimiero 
ktpinių, bus rodomi sekančiose vieto- 
se: 

Subatos vak., birželio 10 d. bažny- 
tinėj salėje, 1644 Wabansia avenue, 
North Side, Cbicago, 111. 

Nedėlios> vak., birž. 11 d., bažnyti- 
nėj salėję, Kensington, 111. 

Apart šių 1 paveikslų bus rodomi' 
daug moksliškų, ir juokingų paveik- 
slų. Programas trauksis 2 vai. 

Paskutinis ltačiuno vakaras, bu Ka- 
rės paveikslais, bus panedėlio vak., 
birž. 12 d., M. Meldažio svetainėj, 
2242, W. 23rd PI., Chicago, 111. Cio- 
nais bus kartu rodoma taipgi pa- 
veikslai apvaikščiojimo Vainikų Dle« 
nos ant kapinių. Bus taipgi Iliustruo- 
tos dainelės. Su pagarba 

A. T. Račiūnas. 

Jei nori pamatyti tikrai 

GERĄ TEATRĄ, 
tai steik j 

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

Kainos šiokiom d'ienom 
5c ant balkono, 10c žemai. 

Subatom ir nedėliom 
10c balkonas, ISc žema. 

Prasideda 7 valandą kas vakaras. 
Subatomi ir nediliomi 2 vai. po pielij. 
Jei nori linksniai pralesti valanda liuo- «<■ laiko užmiršti savo nesmagumus, tai ateik i 

MILDOS-TEATRĄ. 

Lietuviškos Knygos. 
Apart daugelio įvairių knygų, dar 

galima 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 iš srytles psycholio- 
gijos. 148 pusi 50 

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

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

Dembekis $1.25 
6. Kankintojai ir kankintlnial už 

mokslą $1.00 
7. T. Liet. Kalbos Gramatika. J. 

Damijonaičio. 119 pusi 35 
8. 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 

Nuo Karės Nukentėjusių Lietuvių 
Naudai. 

Gerai žinomas jaunas lietuvių artistas-piešėjas, p. A. J. DULBIS, išleido labai dailias atvirutes, kurių paveikslėlis čia įdėtas. Vis-is pelnas nuo 
parduotųjų atviručių yra skiriamas Lietuvos Gelbėjimo Fondui, šelpimui 
nukentėjusių lietuvių nuo karės. 

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

Kainos: Paprastųjų atviručių—2 už 5c.; 6 už 15c.; tuzinas už 25c. 
Rankomis spalvuotų: 10c. už vieną; 25c. už 3;. 50c. už 6 ir $1.00 už tw?in§. 

Užsisakant šias atvirutes, siųskite pinigus šiuom adresu: 

A. OLSZEVVSKI 
Pres. 

Lietuva Publishing Company 
3252 SO. HALSTED STREET, ; : : CHICAGOr ILLINOIS 



VIETINES ŽINIOS. 
Prasidėjo republikonų konven- 

cija. Seredoj prasidėjo republi- 
konų konvencija Ghicagoje. Laik- 
raščiui einant spaudon, dar nebu- 
vo žinia, kas liks nominuotas kan- 
didatu j prezidentus. Pirmuose 
baliotavimuose labai stipriai lai- 

kosi teisėjo Hughes kandidatūra. 

Iš Mokyklų. Juozas Jonikai- 
tis užbaigė mediciną Bennett 
Medical Collepre. Juozo brolis 
yra jau praktikuojantis daktaras 
ant I'rideporio. 

— Juozas Kriukis, vienas iš 

dark- tcsnių lietu vių-tautiečių. 
Užbaigė pi' įą prekybos kursą Le- 
reckio Mokykloj. Leveckio mo- 

Hcykla, kaip girdėt, pereitą metą 
tur-jo apie 200 mokinių. 

j, Preparedness Paroda. Pereitą 
-.s u batą atsibuvo vidumiestyj di- 
džiausia paroda (pereitam "L." 

numeryj per klaidą paminėta, kad 
s ji turėjo atsibūti nedėlioj). 
; Tokios parodos ne tik Chica- 

goj, bet ir jokiame kitame mie- 
ste dar nėra buvę. Nevv Yorko 

parodoj dalyvavo- 160,oqp žmo- 
nių. bet Chicago sumušė ir Xė\v 
Y orką. Nuo pat ryto, pradedant 
nuo 9 vai., eilės maršuotojų 
traukė per miestą be paliovos 
net iki vėlyvam vakarui. Eilės 
po eilių, benas po beno, draugy- 
stė po draugystės, jarbininkai, 
amatininkai, biznieriai, profesio- 
nalai. kariumenė, vyrai, moterjs 
kaip tos nesulaikomos vilnjs 
plaukė viena po kitai per ištisą 
dieną. Apskaitoma, kad daugiaus 
200,000 žmonių dalyvavo šioje 
parodoje. 

Jos tikslu buvo parodyti, kad 
žmonės reikalauja tinkamesnio 
apsaugojimo šios šalies r.uo ne- 

prieteliu, kurie gali ją užpulti; 
kad jie reikalauja didesnio ir ge- 
resnio "prisirengimo": jeigu ka- 
rė staiga užkluptų, kad butų 
kuom atsiginti. Mat dabartinė 
karė parodė, kad ir milijonai pli- 
kų kumščių negali atlaikyti ke- 
lių gerų kanuolių, arba kutka- 
svaidžių. Girdėtis buvo, kad ne- 

kurios dirbtuvės (kaip St<Kk jai> 
dai) reikalvę nito. savo darbinin- 
kų. l^ad jie dalyvautų toje pa- 
rodoje. (ial but, kad ir buvo to- 

kių atsitikimų. Vienok iš to pa- 
kilusio upo, kokis tą dieną vieš- 
patavo Ciiicagoje, aišku buvo 
matyti, kad vilnis negirdėto pat- 
riotiškumo pagavo miestą. 

Amerika—laisva šalis; jos gy- 
ventojai—laisvi piliečiai ir dide- 
li "biznieriai". Dienas—naktis 
jie praleidžia prie savo "biznių", 
bet kuomet pavojus, nors. toli- 
mas, pradeda grėsti Amerikos 
tautinei vėliavai—viskas eina ša- 
lin: ir bizniai ir partijiniai ki- 
virčiai, ir tikybiniai nesutikimai. 
"Lai gyvuoja Amerika!"—yra 
vienas visų šauksmas. Ameriko- 
nai gali turėti daug ydų, bet vie- 
nos ydos jie neturi—patriotizmo 
stokos. 

Piione 
Canal ^ 

Phone Before Eleven 
Delivered Before Seven 

Delivered prompily to you in 
any parf ofthe city.from one 
of ou r 22 distribtftinįį stations. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Turime pilnai darbo restauracijose, 

fabrikuose ir privatiškuoae uamuoae 
Reikalaujame 25 vyru po $2.90 1 

dieni), nuolatinis, švarus darbas dirb- 
tuvės vidui per apskritus metus. 
Nor'nt darbo atsišaukite 

Atlas Employment Offics, 
6300 So. Halsted St., Chi:ago, 11! 

3rd f.oor. Rcom F. 
Telefonas Normai 1C3 

PIRKITE NAMUS. 
*| 

Kiekvienas sveikas darbininkas gali ir privalo turėti 
savo namą. 

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

užčėdija, o pir'.ręs namą, nei nepasijunta, kaip greta 
jj išmoka ir turi savo locną namą ir tokį žmogų vi:, 
guodoja, vadin:-. Chicagos ukėsu ir niekas nesibijo su 

juom reikalus turėti, o neturintį vadina randauun'u. 
ar burdingierium, it su juom nieko bendro nenori turėti. 

Pirkti namą dabar yra geriausias laikas. Kodėl? 
Todėl, kad dabar darbai visur gerai eina, ir toliau žada 
dar geriau eiti. Ir .štai kodėl. Amerika dabar turi dau- 
gybę kontraktų su Europa padirbimui amunicijas, auto- 
mobilių, drabužių, ir kitų dalykų, kurie irti.v daugiau 
metų faiko. Tokiu budu darbo Amerikoje, bus dabar 
daugiau kaip kada nors buvo. 

Šįmet taipgi bus rinkimai naujo prezidento. Bc 
abejonės bus išrinktas republikonas, o kada tik buvo 
republikoniška valdžia, visada Amerikoje buvo geri lai- 
kai. Taigi ir vel turėsime gerus %iikus, jeigu gausime rcpubliko:.išką prezidentą. 

Atminkite, kad kaip tik laikai eina geryn, tai ir 
properčių kaino3 eina augštvn. Ir todėl tai dabar yra geriausias laikas namus pirkti, kol yra pigus, o paskui Į parduoti su geru pelnu, kada kainos pakils. Bet at- 
minkite, kad properčių kainos kila tiktai gerose biznio 
vietose. Geriausia biznio vieta yra tai Bridgeportas. Svarbiausia biznio gatvė yra Halsted. Jei norite ant 
pirktų properčių uždirbti, tai pirkite jas ant Bridge- rorto, ne laitkuose. 

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

Čia Paduodame Tiktai Keletą iš Jų. 
2 1 augšto mūrinis namas ant Emerald avenue 

arti 29-tos gatvės. 2 fllat.ai po 5 ruimus kiek- 
vieoamo maudyklė, toletai, gazas, neša randos 
$25.00. Kaina -. $2,500. 6 1 augšto mūrinis namas, ant Emerald aver.ue, arti 30-tos gatvės. 6 ruimų pagyvenimas, mau- 
dyklė, toiletas, gazas, šiltas vanduo, 2 rui- 
mai basemente su sinku, neša mados $20.00. 
Kaina $2,L00.7 10 2 augštų kampinis mūrinis namas, ant Emerald 
avenue. tarpe 31-mos ir 35-tos gatvių, 2 fliatai: vienas 7 ruimų, 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 $24.00. 
Kaina .'..$2,700. 15 1 augšto mūrinis namas, ant Emerald avenue, tarpo 36-tos ir 37-tos gatvių, 6 ruimai, maudyklė, toiletas, gazas ir vienas tuščias lotas, neša ran- dos $20.00. Kaina $3,000.' 1C 2 augštų mūrinis namas (naujas) ant Emerald 
avenue. arti 36-tos gatvės, 2 fliatai po G ruimus, maudyklė, toiletai, gazas, neša randoa $10.00, ir sykiu gražus tuščias lotas. Kaina ..$5,000.' 19 2 augštų medinis namas ant Emerald avenue. arti 36-tos gatvės, 2 fliatai po 6 ruimus, ueęa randos $24.00 J mėnesį. 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-čiaB 3 
ruimų, neša randos $32.00. Kaina .$2,500.V 25 2 augštų medinis namaB, ant Emerald avenue, arti 38-tos gatvės, 4 /liatai, 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 ruimas, toile- tai, gazas, porčiai, neša randos $29.00 i mė-. 
nesį. Kaina 

$3,000 29 2 augštų mūrinis namas, ant Emerald avenue, arti 38-tos gatvėB, 2 fliatai, 5 ruimai kiek- 
vienam, toiletai, gazas, neša randos $22.00. 
Kaina 

$2,000. 20 2 augštų namas, ant Emerald avenue, arti 38-tos gatvės, viena pusė mūrinė ir kita me- 
dinė, 2 fliatai, vienam 6 ruimai o kitam 3 rui- 
mai. Užpakalyje 2 ruimų fliatas su klozetu, neša randos $32.00. Kaina $2,200. 31 2 augštų mūrinis namas prie Emerald ave., arti 38 str., 5 pagyvenimai, ir vienu pagyve- 
nimu su daržine namas užpakalyje, išviso 
6 pagyvenimai, kiekviename pagyvenime išei- 
namoji vieta, gazas ir 1.1., duoda $612.00 ran- 
dos j metus. Kalia tikt ii $4,500. 27 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, aut Union avenue 
arti 31-mos gatvės, 3 fliatai po 6 ruimus, mau- 
dyklės, toiletai, gazas, akmens frontas, labai 
stiprus ir gražus namas, neša randos $60.00. Kaina 

$6,000. 39 1 augžto mūrinis namas, ant Union avenue, arti 
32-ros gatvės, 2 fliatai po 4 ruimus, basementas, 
porčiai, gazas, neša randos _?>25.00. Kaina $2,800. 40 3 augštų mūrinis namas "ir basementas, ant 
Union avenue, arti 31-mos gatvės, 3 fliatai po 6 
ruimus, toiletai, maudyklės, gazas; barnia atne- 
i& randos $12, išviso atneša randoft $68.00. Kai- 
na ....$7,000. 41 2 augštų murints Hamas ant Union avenue, arti 
32-ros gatvės, 4 fliatai po 4 ruimus, akmens fun- 
ifertienta*, neša randos $50.00 J- mėnesi- Kaina $5,200. 

42 2 augštų medinis namas ant Union avenue, arti 
33-čios gatvės, neša rando* į mėnesį $33.00. 
Kaina tiktai $2,500. 43 3 augštu mūrinis namas ant Union avenue, arti 
33-čios gatvės, 3 fliatai po 6 ruimus, maudyklės, 
toiletai, naujas pliumbingas, didelis basementas 
10 metų senas, neša $60.00 randos J mėnesi. Kaina $7,500. 44 2 austų medinis namas ant Union avenue, arti 
33-čios gatvės, 4 fliatai po 4 ruimus, neša ran- 
dos $32.00 } menes}, reikia ineštl tiktai $500. 
Kaina $3,20a 

A. Olszewskio Bankoje 
3232 So. H&lsted St., Chicago' 

NAUJAI ATSPAUSTA 
Apie1 Žemo ir Kitus Svietus. 

Ši knyga pati aiškiai pasako apie savo vertę, nes taip dažni jos reikalavimai, nuo žmonių vis ateinanti, mus priver- tė vėl ją atspausdint. Šioje knygoje aprašoma APIE ŽEMĘ ir kitus svietus, jų būvį ir pabaigę. Pagal Heilperną, Falbą ir kitus sutaįsė ŠERNAS. Aprašo, kas yra žemė> iš ko ji su- 
sideda, ant ko laikosi ir kaio sukasi- Kas yra saulė, žvaigž- 
dės, mėnuHs, planetos, kometos ir kitos retai matomos žvaigž- 
dės. Su jo astronomiškų paveikslų. Chicago, Illinois 1896, 

pusl> 255 75 
Ta pati apdaryta $100 

Užsisakant šią knygą, siųskite pinigus šiuomi adresu: 

A. OLSZEWSKI 
PRES 

LIETUVA PUBLISHING CO. 
3252 Soiitli Halsted Street 

Draugijų Atydai 
Baliams 

Bankietams 
Šokiams 

Prakalboms 
Mitingams 

Yeselijoms 
Puikiausiomis ir Parankiausiomis 

, _ Yra Dvi Naujos 

MILDOS SALES 
Šips'jLvi salės yra Mildos Teatro name. 
Viena ant antro augšto talpina 300 ypatų. Jo- 

je atHfcrittbniškos draugijos laiko savo mitingus ir 
bankietiik. 

n ,i >{ 
Kita .,ąnt ticčio augšto talpina 400 ypatų. Šio- 

je atsibūva didesni baliai, bankietai ir šokiai. 
iDidesniem baliam, ant kurių laukiama skait- 

lingesuės>lpublikos, yra parsamdomos abidvi salės. 
Tada < žeirresnėje salėje buva gėrimams baras ir 
stalai svečiam pasėdėti, smagiai ir ramiai sU savo 
draugais" ̂ pasikalbėti, išsigerti ir pasivalgyt,- o 
augštesnėje salėje prie geros muzikos smagiai pa-~ sišokti. 

Kainos Parsamdymui Sekančios: 
VIENA SAL9 

Paprastiem Šokiam (baliam) 
Bal am su programų, nevartojant gėrimu... Baliam be progr.-xmo, gėrimus vartojant .... Bjliam su programų ir gėrimus vartojant .. 

ABIDVI SALĖS VIENAM BALIUI. Baliam be programo, gėrimus vartojant Baliam su programų ir gėrimus vartojant Draugijų reguliariškiem mitingam 
Kitokiem susirinkimam kainos pagal sutartj. Jei reikia. Rali turėti kuknią. virimui, toriel- kas, peilius, šaukštus, staltieses ir t.t. už primokėjim$ $5.00 extra. 
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45.00 
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5.00 

Parsamdymui kreipkitės pas salės savininką: 
A. OLSZEVVSKI 

3252 So. Halsted St. Phone Drover 700 

KONSTITUCIJA 
yra kiekvienos draugijos fundamentas, 
todėl reikia turėti ją gražiai ir aiškiai 
atspausdintą. Męs esame specialistai 
konsL.tuc jų dirbime. : : : ; 
Jeigu turite prirengę konstituciją, pa- 
siųskite mums laišką, o męs prisiusime 
kaing. Jeigu dar neturite, o norėtu- 
mėt rengti konstituciją, tai pareika- 

laukite "sampelių," o męs prisiusime, 
4tk malonėkit parašyti kokia draugi>: 
katalikiška, tautiška ar partijinč. 

:.r^ 

MILDA PRIHTING HOUSE 
yt: JuiJ. Bačiunas ir J. P. Pajauskas 

irf; Savininkai 
814 W. 33rd St., Ctiicago, 111. 

n. 

f,; < jr Telephone Drover 7164 

Pavasarinis Atidarymas. 
Musų krautuvė yra pripildyta 

naujosios mados Siutais ir pa- 
vasariniais Kautais taip, kad 
kiekvienam galime pritaikyti kaip užsisakymu darytą. Musų kainos nuo $10.00 iki $30.00, ge- riausiu materijų ir garantuojame 
spalvą visų drapanų. Jei pas 
mus pirktas netinka, tai mes ap- mainome, arba pinigus sugrąži- 
name. Taigi gali likėti, kad ne- 
busi prigautas. 

JVlusų krautuvėje randasi vyrų ir vaikų apredalai. taipgi pilna eilė auksinių daiktų. 
Krautuvė atdara: Utarninke, Ketverge ir Subatoj iki 9:30 valandai vakare. 

Nedėliomis iki pietų. 
VIENA KAINA VISIEMS. 

Bridgeport Clothing Co. 
3246-3248 So. Halsted St. Chicago, 111. 

01szewskio bankos name. 

Teleskopai ir Stereoskopai. 

Jei nori savo namuose 
linksmoj praleisti laikę ir 
pamatyti Bvetimų žemių 
miestus, *,ražiauBius dar- 
ius, sodus lr puikiausias 
Tiso svieto vietas, tai nu- 
sipirk Teleskopą bu utere- 
oskopais (5 serijos, 174 vl 
sokie paveikslai) už pačia 
pigiausią kainą—$3.20. Vieno Teleskopo kaina 75c„ o 6 serijų $3.45, Vt perkant sykiu, parduodam viską ui $3.20. 

Kataliogą Teleskopų, Stereoakopų lr visokių knygų prisiunčiama uždyką. 
Reikalaudami adresuokite Šitaip: 

LIETUVA PUBLISHINC CO, <252 6o. Halitsd ctr., Chicago, III. 

CHICAGIEČIŲ ATIDAI 
Naudinga Dovana! Dykai! 
"VADOVĖLIS" 
Nauja knyga, 16 puslapių 
Kiekvienam Reikalingas 

Sutaisė 

J. J. HERTM ANOWICZ 
Nepirk! Nestatyk! Netaisyk namų! Pakol neperskaitysi šita vadovėlį Gavimui tos knygos kreipkitės ypa- 
tiškai, arba pasiųskite pačtu savo 
vardą pavardę ir tikrą adresą. įdė- 
dami už 2c. pačtos ženkleli, padengi- 
mui pasiuntimo lėšų. 

Eikite, arba rašykite pas: 

J. J. H ERTM ANOWICZ 
3133 Emerala Ave., Chicago, III. 

SUPAŽINDINKITE ANGLUS 
SU LIETUVA, 

platintindarai Dro Jono Šliupo 
parašytą angly kalboje knygą 

LITHU^JIA IN 
RETROSPECT AND 

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

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

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

Užimk Daugiaus Srities 
—Su Telefonu 

TIlI.EFONAS lošia svarbią rolę kasdieniniame 
darbo kiekvieno vėliausios iki minutai mados 

pardavinėtojo. 
Iš įsteigtųjų centralių vietų Bello apmokamojomis 
linijomis galima užimti daug didesnę sritį, negu 
vaikščiojant pačiam pas kiekvieną kostomerį, ar jieš- kant tojo. 
Patogumai suteikiami Bello pasitarnavimu, užvaduoja pardavinėtojams energiją, laiką ir padidina jų vex- 
teivystės apštį. 

Chicn.go Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commeirial Department 
OScuI 100 



ŠUORELIAI. 
"NEKALTAS." 

\Taikas apie 15 metų pavogė 
savo "bosui" penkis doliarius. 
Kuomet jis tapo suareštuotas ir 

atiduotas teisman, teismas paskyrė 
jam advokatą, kad jis jo bylu tin- 
kamai prižiūrėtų. 

Advokatas išklausinėjo vaiko ir 
iš jo pasakojimo jsitikino, kad vai- 
kas yra nekaltas. Jis gražiai ir iš- 

kalbingai gynė vaiką, atkreipdamas 
teisėjų atydą ypač j tai, kaip visas 
vaiko gyvenimas butų sudarkytas, 
jeigu jam dabar reikėtų eiti kalė- 

jiman. Teisėjai vaiką išteisino ir 

išnešė verdiktą "Nekaltas." 
Po teismo ateina vaikas advoka- 

tui padėkavoti ir klausia jo, kiek 

jam priklauso už bylos gynimą. 
— O kiek pats pinigų turi?— 

klausia vaiko advokatas. 
— N'u-gi tą penkinę!...—atsako 

"nekaltas" vaikas. 

PAS DENTISTĄ. 
S v c č i a s : Kodėl daktaras ne- 

liepėt pastatyt savo ofise nei vie- 

nos kėdės, kad žmonės turėtų kur 

prisėst ? 
D e n t i s t a s : Tas visai nerei- 

kalinga: kam dantjs skauda, tas 

nemyli ant vietos sėdėti. 

KODĖL JIS LIŪDNAS. 

— Tėte, a tėte! Kodėl šitas par- 
siuks toks liūdnas?—klausė mažas 

Jonukas pas savo tėvą. 
— Mano vaikeli,—atakė tėvas— 

matai, jo motina kiaulė ir tėvas 
taipgi kiaulė, tai ko šis nebagas 
paršas turi džiaugtis iš tokių tėvų? 

NUSIDAVĖ Į MOTINĄ. 
— Ištikro navatna, kad tami- 

stai visai nieko nežcl*a. Tamistos 
tėvas tai turėjo barzdą kaip sapėtj. 

— Mat štuom atžvilgiu aš nusi- 
daviau į motiną. 

NĖR BĖDOS. 

— Ta1 ką, tamistėle, girdžiu, 
kad palaidojot savo vyrą? 

— Nu, je, palaidojau. Dabar 
bent nesirūpinsiu, kur jis per kiau- 
ras naktis dingsta. 

1 APIE VAIKUS. 

Anąsyk indėtoje grazeton apie 
t»J, kas yra fneilė, fai dabar indė- 
kit apie tai kas yra vaikai—čia 
jums ir prisiunčiu ištlumočijimą. 

Kacieluis. 
Bankierius sako: vaikai—tai 

naujas procentas nuo gyvenamo ka- 
pitalo. 

Daržininkus:—tai meilės vaisius. 
'Aktoriuss—debiutantai, kurie dar 

ne/Jno, kokios roles jiems reikės 
gyvenime lošti. 
..Nckurios motinos mano, kad 
vaikai—tai kalbančios lėlės, kurias 
reikia graž'ai dabyti visokiais skar- 
malais. 
..Daktaramas—tai puikus pelno 
šaltinis. 

Raštininkui—tai šauksmo ženk- 
lai. 

Redaktoriui—"Extra Priedas". 

GERA TARNAITĖ. 

Ponia, įeidama kuchnėn: 
— Tfu, kad tu surugtum, ma- 

no mergaite: net man vemti 
noris, taip čia pas tave bjauru 
ir smirda... 

Tarnaitė: O tai gerai jums 
poniute: kam ponia leida ten, 
ktir jai nereik. 

Kihirkštįs. 
Kg ten Bulota turi paisyt ant1 

SLA. seimo, kada jam bankietusj 
rengia net—numirėliai (taip vadi- 
nama Chicagos Lietuvių Draugijų' 
Sąjunga, kuri jau daugiaus metų, 
4caip kojas užvertė). 

X~X 
Tik-gi ir žiaurumas to likimo: 

Jurgelionis nuvažiavo Seiman ap- 
rašinėti savo locnos kandidatūros 
pagrabą. 

X—*X 
Šliupas pastatė Bulotai tašką. 

X—X 
Stoviu ant gatvės Chicagoje, 

žiuriii važiuoja vežimas; ant šono 
parašyta: "RAUGAS". Pasirodo, 
kad tai "Draugo" fordukas gazie- 
tą išva/ioja, tik raidė D užsitrynė. 

Chicagos Mikas. 

Tel. Canal 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
Gencralis 

Kontraktorius ir 
Namu Statėjas. 

2123 W. 23 rd, St. 

B/ESK10 
fe^HOKYM 

čia (fili iAmokti Anglų kalbos noo pradines 
ligi aagSčizusiai, teipgl Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir L«nkų laibų; Aritmetikos, AugSt. 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, Folitis. 
Ekonomijos, Knygvedystės.DailiaraMio, Lai- 
škų rašymo, Prekybos teisių ir tt. Cia gali 
atbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL ir 
PREK780S KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAI. • 

3106 So.Halsted St, CMcega 

PHCNE YARC3 8721 

Or. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CUIRURGAS 
3337 So. Morgan St., Chicago. 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų 
ir vyrų. SpecialiSkai gydo limpančias, 
užsisenėjusias ir paslaptingas vyrų 
ligas. 

Dr.O.C.HEINE 
oomaTAi 

ITOU-Iimm >1 Ir lt. ĮhhMgt 
Bn-——r—i ^ —**** *' 

F. P. Bradchulis 
Attorney & Coonselor at Law 

Lietuvis Advokatas 

30 N. LaSille SI, Cttcip, III. 
SIkIi Eiebingi 01d;., lotai 1107-1111 

Teteptioa* Pranklln 1174 

6)1. 3112 S. Halsted S(.f arti 31-sj 
Itlcphoae Y«rd»3lS9 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

(Mnptt) 

Sutaisė B. K. Balutis 

Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
ruose). Parodo lietuvių 
kalboje visus miestus, 
bažnytkaimius, kaimus, 
pačtaa. telegrafus, mokyk- 
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenkų ir lietuvių ir dauge- 
li kitų dalykų. 

"Gerlauais žemlapis lietu- 
vių kalboj. — Perslstato 
labai puikiai."—Taip atsi- 
liepė apie visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu į namus. 

Reikalaukit pas 

B. K. BALUTIS, 
3252 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL. 

DU-KART NEOELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

Einajaa 25 mttii 

iitarninkais ir Pėtayčlomis 
Prenumerata metami $2.50, 

tt n ptaei metq $1.25 
Adremkit taip: 

W. B. BOCZKOVVSKI C0„ 
Mabacoy City, Pa. 

GERA PROGA- 
Gramatika angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (apdary- 
ta) $1.00 

Vaikų Draugas arba kaip mo- 

ty tia u kaityti ir rašyti be mo- 

kytojo 16c 
Naujas Budas mokytis rašyti 

be mokytojo 10c 
Aritmetika mokinimuisl ro- 

kundų, su paveikslais (apda- 
ryta) ..35c 

Viso ^1.60 
Kas atsiųs i Škirpas šita apgarsini- 

mu ii "LietuYos" ir $1.00 per mo- 
ney orderi, Ui gaus visos 4 knygas 
60c tfgiau. 

P. Mikolainis, 
R. F. D. Route 2, Hudson, 1%. Y. 

Rašomos Mašinost 
Pigiausios ir geriau- 

sios rašomosios maši- 
nos (t y p e w r i t e r s) 
"New American" už 
110.00. 

Joigu nori turėti dru- 
*9. Pigią Ir gerą rašo- 
mąją mašiną, tai pirk 
"New Ainericuu," o ne- 

sigailėsi. 
"New American" ra- 

§o taip gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos sistema taip pa- 
prasta, kad kiekvienas, 
paėmęs ją j savo ran- 

kas, il pirmo sykio su- 

pranta, kaip su jaja ra- 

šyti. 
Kataliogą rašomųjų 

mašinų ir visokių kny- 
gų prlslunCIame nidyk*. 

Agentama Ir perkup£iar.*«, perkant kelias mašinai, duodam gerą 
nuošlmtj. 

Reikalaudami adresuokite lltalp: 
LIETUVA PUBLISHING CO., 

4252 60. Halstecl atr., Chlcago, III. 

D-re Maria Dovviatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialistė 

unsas 

1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir WoodgaU 

F bene 1203 
V&l&ndoa: 

xrc fi:S0 ikt 12:00 valryto 
XV t7:00 iki 8:00 vtL vale. 

Nedėliosi* 
ico 6 £0 iki 12.-00vaL ryto 

Rezidencija 
5208 W.Harrison Street 

Tel. Aostin73/ 

Valandos 

tiktai Iki 9:00 klekvienarytj 

V Y KIŠKŲ DRABU2IŲ PIGUMAS! 
Męi neesame bankieriai, bet męs gvarantuojame Tamstai sučė- 

dymę 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- 
rams ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki 
$50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $26.00 iki $60.00 ant 
orderio darytus siutus parduodame po $5.0U lr brangiau. 

Naujas ir truputei} dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir branglaus. 
Vaikų siutai $2.50 iki $7.G0. 
Skrynios ir valyzal. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CH1CAGO, ILL. 

Storas atdaras kasdieną. ir vakarais iki 9 vaL Subatomla esti 
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedoldieniais—iki 6 vaL vakare. 

Nuo 1-mos dienos Gegužio-Mayt 1916 

RDSIšKOS UNIJOS LARAI 
Pradės vėl Plaukti 

Iš Archangelsko Amerikon 
Kas norite parsitraukti savo gimines iš- 

bėgusius laike karės Rusijon, tai pirkite šifkor- 
tes dabar, kad jie suspėtų ant pirmo laivo plau- 
kiančio iš Archangelsko į Ameriką gegužio 
1 d. 1916 m. 

Šifkortes ir pilną informaciją galite gauti 

A. OLSZEWSKIO BANKE 
3252 S. Halsted St., Chicago, III. 

Jtl Mrlte turit (trą lilkrittĮ, UI ižilukjklti 

"ATEIT!" 
"ATEITIS" išeina 3 kartui į savai- 

tę: Utarninkais, Ketvergais ir Suba- 
tomisir darbo žmonėms pilnai atsto- 

ja dienraštį. 
"ATEITIS" eidama 3 kartus į sa- 

vaitę paduoda naujausias žinias iš 
visokių atsitikimų visam pasaulyje. 

"ATEITIS" yra vedama gabių re- 

daktorių, kuriai sandarbininkauja vi- 
sa eilė įžymiausių lietuvių rašytojų. 

"ATEITIES" kaina tik $2.50 me- 

tams ir $1.50 pusei metų. Į užrube- 
žį $3.50 metams ir $2.50 pusei metų. 
Norintiems "Ateitį" pamatyti, vie- 
ną numerį siunčiame dykai. Airius: 

ATEITIS PUBLISHING CO., 
366 W. Broadway, So. Boston, Mas*. 

$5.00 
KIEKVIENAM 

už išdalinimą mūsų apgarsinimų. Męs 
prisiusime jums apgarsinimus visai 
dykai ir užmokėsime po 60c. už kiek- 
vienu perduotą jus draugams, pa- 
žystamiems, arba bile kam. Išdalink 
10 apgarisnimų ant dienos atliekamu 
nuo darbo laiku lr uždirbk $10.00. 
Atsišauk pas: 
INTERNATIONAL NOVELTY CO. 

1154 Lincoln ave., Utica, N. Y. 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi praneša, kad nuo pradžios 
Rugpjūčio men. perkeliau savo 

ofisą po 
S325 80. HALSTED ST. 

TELEPHONE Y AR D S S83» 

Dr. P. WIECNER 

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 So. Ashland ave., Chicago. A. J. B1ERZYNSKI, pres. 

Priima bankon pinigus Ir moka &%. Už sudėtus pinigus musy bankoj duo- dame čekiu knygutę, iš kurios para- dyti Čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdo bankines 
ikryneles (boses) po $2.50 metams. 
Parduoda šlfkortes ir siunčia pinigus 
1 visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: PanedSlials, se- 
redomls, ketvergais ir subatomls nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėllomls, utar- 
įlinkais ir pėtnyčlomla nuo 8 ryto Iki 
C vakaro. 

Phons Drova r S05£ 

Dr. K. Draneelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

3261 Se. Hilstcd SU Chicago 

Užslraiyk sau ar tava paijstamlems 
Lietuvoj to' Amerikoj 

VIENYBE E1EIUVNINKU 
Einą Jau 30-tuit autus. 

Prenumerata $2.00 Imtame; $1.00 
pusei matų. Kaaado]«b62.50 metame; 
$1*25 pusti metif Anglijo], Lietuvoj ir 
kitur $3.00 metkms 71$ 1.50 pusei m. 
Pamatimul vieną nam. siunčiam dovanai 
Knygų katalogu siunčiame ant pareika- 

lavimo dovanai. 

J. J. Pauksztia & Co. 
120-124 Orand 5tr., r 

Brooklyn, N. X. 

L OLSZEiSKIfl HMM 
3252 So. H&lsted Si., CHICAGO, !LL. 

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoie. 
Įsteigta 1S93 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagociausiu Budinku ant Bridseporto. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Doliario iki didžiausių sumų ir moka u' 
3 procentą metams. 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste. 
ipnfrvu PERKA ir parduoda namus jr lotus ir stato kitiems namus ir storus an 

išmokesčių. 
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
'ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose Danwu 

IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus i Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir S™*1- 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pa^po 

važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon. 
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, s,' ki.riais tai čekiais jie apm0ka a.gas, 

las ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir kngviau«M; būdas 
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos cckių nega i * ą 
kančiai savo biznj vesti. 

... 

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiau 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxcs) saugiai įrengtoje Bankoje, prie kurios 

nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš kitų miestų ir farmų gali šioje Bankoje atlikti savo reikalus per laiš- 
kus. Rašykite adresu: 

A. OLSZEVVSKI BANK 
3252 So. Halsted St., - CHICAGO, ILL. 

Atvairavusius IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti Ir muay QanXą. 

BANKOS VALANDOS: 

(Jtarninkais, Ketvergais ir Subatomls nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedėliais, SerecJomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedčliomi nuo 9 ryto iki I po pietų. 

Jeigu Nori 
^Nusipirkti Sau 

Namaarba uotu * 

Be kląpato, rūpesčio. 

3&dirbtč (jfco&ud, 
TAI EIK PAS 

u.JJ(ertma/icwicz 
3133 EMERALD AVE. I 

REIKALAUJA DARBININKIŲ: 
26 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 Pullman, 

Chicago, 111. 

"D R A U G A S" 

Jetuviij Katalikų Savaitinis Laikraštis 
"Draugo" sandarbininkų skaičiuje 

yra rlmčlauBieJl ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai ir rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų ir vi* 
suomenčs judėjimo. Visi dienos klau- 
simai yra svarstomi rimtai ir teisin- 
gai. 

Prenumerata Amerikoje |2.00 me- 

tams, $1.00 pusei metų. Kitose šaly- 
se $3.00 metams, $1.50 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 
meris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St., Chlcago, III. 

CanaL 211S 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1748 SO. NALSTED SI CRICA80. ILL 
CORNER ISth STREET 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturgjo, nesą nebuvo 1 as 

gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinkti] reiHlingų kalendoriui iinių. 
jame yra keletas skyrių, kariuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- 
mai: apysakos, eilės, straipsniai Iš hlstorljos, hyglenos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau- 
sią rašytojų amerikiečių. 

"5.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 
šialiais, 240 puslapių, didelio formato ir gražios popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S. L. A. kuopose, vi- 
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
Jo. Jei negautumet pas savo kningų agentus, Hi reika- 
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen- 
tams rabatas. Kreipkitės: 

A. B. Strimaitis 
307 W. 30-th St. New York, N. Y. 

JUOZAS A. AMBROSIUS 
Attorney At Law 

LIETUVIS ADVOKATAS 

(A. OLSZEWSKIO BANKE) 
3252 So. HALSTED ST. 

TELEFONAS DROVER 70J CHICAOO, ILL 

Ofiso Valandos: 
Kasdien iki 6 vai. vakare; Utarnlnknis, Ketvertai? 

Ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 
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