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Didysis Karas. 
Kuropos nuo mūšio lauko 

prieštaraujančios ateina žinios: 

telegramai iš Kertino praneša 
\ ieu apie vokiečiu laimėjimus, už 

tai žinios iš Peterburgo ir Lon- 

dono yra vien apie vokiečių ne-| 
pasisekimu*; vien franeuzų žiuio ! 

se galima rasti apie francu/ų ne-' 

pa-nekimus. Taigi išpultu, kad 

traneuzu žiniom- galima dar ti- 

k < t i. bet u/ tai vokie. iu telegra- 
mai, ypač gar-inami vokiško am-j 
*y. sadoriaus NVasiiingtone, ncla-| 
l>;ii ištikimi, nes vėlesni atsitiki 
•nai ir telegramai laikraščiu gau- 

nami i> neiitrališkų kra-tų vokie- 

čiu laimėjimu- kitokioj perstato 
.šviesoj negu Vokietijos ciesoriaus 
atstovai. Keikia todėl manyti, 
kad vokiško ambasadoriaus ži- 

nio- dažnai prasilenkia >u tei.-y- 
be, nes apie vokiečiu nepasiseki 
mus ir negražiu.-. vokiečiu ant 

karo lauko pasielgimus jis ne- 

garsina, o bet-gi pasirodo, kad 

priešingi teisėms ir žmoniškumui 

vokiečių pa-iel^imai ne >ykį atsi- 

kartoja. Vokiečių žiaurumų ne- 

užeina net vokiški Amerikoj lei- 
džiami laikraščiai, bet jie užtik- 
rina, jog dabartiniame kare vo- 

kiečiai nereikalauja paisyti tarp- 
tautiškų teisių, jiems kitokias tei- 

ses suteikia aštrus jų kardas. 
Taigi, mat, vokiečiai norėtų žmo- 

niją grąžinti kokį tūkstanti me- 

tų atgal, j laikus laukinių tautų 
atplaukimo Kuropon i> Azijos. 
Jie užmeta rusams barbarizmą, 
bet ir patįs nuo jo pasiliuosuoti 
neįstengia. 

Dabar vėl Vokietijos ambasa- 
dorius garsina, jog pereitą savai- 
tę prie Orthelsburgo ir Allen- 
steino vokiečiai sumušė įsi veržu- 
sitis rusu-, atėmė daug kanuohų 
ir 30,000 kareivių nelaisvėn pa- 
ėmė, neskaitant daugelio tūkstan- 
čių užmuštų ir sužeistų. 'I'aip 
dideli nuostoliai turėtų labai ap- 

silpniiui rusų kariumcnę ir ji tu 

retų po tokių didelių nepasiseki- 
mų dumti iš Vokietijos namon, 

o Vokietija ir rytinu savo armi- 
ją galėtų piieš fraucuzus stumti, 
nes ir l'rancuzijoj vokiečiams 

pergalės nelengvai atsieina. 
T uotu tarpu atsitinka atbulai. 

Kusai rods kokiam laikui apsi- 
stojo prie Allensteino, l»et atgal 
nepasitraukė: sustojo gi, kaip 
rodosi, todėl, kad buvo kas svar- 

besnio pirmti nuveikti, negu ūž 

situerkus keltis j kitą V išlos pu- 
sę, o paskui dumti l'erlinan. Ka- 
riutuenės iš rytų sumyniojimui 
francir/ų, anglų ir belgų taipgi 
nepasiųsta, priešingai,- pasiųsta 
jos dikčiai i- Francuzijos prieš 
rusus. Ambasadorius stengiasi 
laikraščių skaitytojams Įkalbėti, 
kad įveikus ant sausžemio frau- 
cuzus ir anglus, kariumenė Pran- 

cūzijoj pas:rodė ihreikalinga, t< 

dėl buk j rytus pasiųsta 40,000 
kareivių prieš rusus. Ttiom tar- 

pu, kaip pra.esa telegramai is 

neutrališko krašto, iš R»>tter«ia- 
mo, nors iki galutino paklupdv 
mo anglų ir t'rancu/ų dar toli, i-1 

Francuzijos ir lUdgijos Į rytu-, 
taigi prieš rusus, išgabenta ma- 

žiausia 200.000—300,000 vokiškų 
kareivių. Atsitikimai gi rodo, 
kad ir to skaitliaus gali nepa- 
kakti; gal iš Prane u/i jos prisiei- 
ti gražinti daugiau ne tik vokiš- 
kų. bet ir Austrijos kareivių. 

Rusijos kariumenės štabo y.i 

nios garsina, jog rusai pačiv.ė vo- 

kiečių tvirtove- rytuose: Kara- 
liaučių. Tliorną ir (iraudenzą. 
Kita gi rusų armija artinasi prie 
Foznaniaus ir Bre-lau. Marien- 
burg yra jau rusų rankose, o 11*10 į 
jo netoli Gedanija. Toliau jau 
rusų Herlitian /engimą gali šiek-' 
-tiek trukdyti vien upės. nes ži- 
noma, besitraukdami, vokiečiai 
naikintų tiltus. 

*1 aigi. nors vokiečiams, susi 
;\vngusiem> su Austrija Francu- 
rijoj sekasi geriau, net pergalės 
fftes* ę giedoti dar perauksti; 
ypač k,*^ vis dar nežinia kurion 
pusėn krj'jK' buvusi Vokietijos 
draugė—Italiją. Peranksti todėl 

Vokietijos ciesorius visai žmoni- 
jai rodo sugniaužtą savo kutii- 
ščią. Žmonija uespotų nekenčia, 
o tą nekentimą ji parodė daugiau 
už \\ ilhelmą nuopelnu turėju- 
siam Napoleonui 1. 

Franeuzijoj vokiečiams sekasi 
geriau, ties čia, kol-kas, Austrija 
susijungė su Vokietija prieš rran- 

euzus, o Belgijos kariumenė men- 

ka, ir Anglija savo kareiviu pa- 
dėti į'rancuzaius atsiuntė labai 
mažai, todėl pajuriuose vo- 

kiečiai paėmė l'rancuz.Ų portą Ca- 
lais, nuo kurio per kanalą Ang- 
lijau yra tik 25 mylios. Kadangi 
Anglija bijosi vokiečiu sustipri- 
nimo pajūriuose priešais Angli- 
ją, tai, be abejonės, ji statys vi- 
sas savo pajiegas, kad neleisti 
vokiečiu. Į Prancūzijos pajūrių 
mie.-tus ir vyti vokiečius gali pa- 
vesti savo kariškam laivvnui. 

rrancu/.ijos karo ministerija 
garsina, jog ant dešiniojo kariu- 
ineiu.> šono, po keliu gana svar- 

inu nepasisekimu ir besitrauki- 
mų, dabar francu/ai v Oi priešakiu 
žengti pradėjo ir palengva stu- 

mia vokiečius. Kariumenės vi- 

duryj buvo pasisekimu ir nepasi- 
sekimų. Dabar vidurys kariu- 
menės vėl turi kruvinus mušius. 
bet jie ik šiol pasilieka neišrišti. 
Ant kairiojo šono, nors keliose 
vietose franeuzams ir anglams 
pasisekė vokiečius atgal nustum- 

ti, bet galu gale reikėjo atgal 
trauktis. Kariumenių sparnu 
vien<»k išskirstyti vokiečiams ne- 

pasisekė. Dvasia kareivių, nors 

juos pasiekė ir nepasisekimai, yra 
labai gera, nusiminimo ir dvasios 

nupuolimo iki šiol nematyt. 
\ctoli Proncs.- franeuzų jje- 

nerolas Pati sumušė visiškai vo- 

kiečiu kariumenės korpusą, su- 

sidedanti iš 50.000 kareiviu. 
\ okiečiai /engia, nors labai 

palengva, prie Paryžiaus. Vo- 
kietijos ciesorius savo draug;:ns 
paskyrė jau antrą terminą rug-ė- 
jo d., kada ;.u jais galės pietus 
valgyti Paryžiuj. Pirma.- termi 
nas pietums negalėjo išsipildyti; 
gal neišsipldyti ir antrasis. Vo- 
kiečiai sako, jog turi liuosą kelią 
Paryžiun, nes tvirtovės nuo šiau- 
riu visos paimtos; vokiškoji ka- 
ritimenė yra jau vos kelios de- 
šimtis myliu nūn Paryžiaus. 
Miestas rengiasi prie apgulimu. 
Maisto prigabeno tiek, kiek jo 
tilpti gali visose krautuvėje. 
I.oulogne giraitėj ganosi didelės 
galviju ir aviu bandos. Maisto 
ilgam užteks. Namų savinin- 
kams tarpe fortų prisakyta išsi- 
kraustyti ir namus su žeme su- 

lyginti, kad vokiečiai uždangos ir 
pasislėpimo vietos neturėtu. Pi- 
nigus. brangesnius daiktus išga- 
beno j Bordeaitx, ten taps sos- 

tinė perkelta, nes laukiamas vo- 

kiečių užpuolimas ant Paryžiaus, 
kuris galėtų but visai nuo susi- 

nešimų su kitais kraštais atskir- 
tas. 

Prie Paryžiaus gali vokiečiai 
prieiti, bet jį paimti nebus leng- 
va, nes yra tai stipriausia pasau- 
lyj tvirtovė. Fortu yra dvi ei- 
lės ir viena eilė akmenini,} sienų 
su bastijonais. f r 1871 m. vo- 

kiečiai jo nepaėmė, jis tik iš ba- 
do pasidavė, o tąsyk tvirtovė bu- 
vo daug silpnesnė: tąsyk vokie- 
čiams reikėjo prie Paryžiaus apie 
5 mėnesius stovėti ir miestą bom 
barduoti, bet bombos miesto ne- 

siekė. Paryžiaus garnizonas su- 

sideda iš 170,000 kareiviu, bet jo 
sustiprinimui traukia kariumenės 
lygiai iš vakaru, kaip ir nuo pie- 
tų. Kol vokiečiai paims Pary- 
žių, gali rusai Berliną ir VmkIo- 
boną apvaldyti. 

Bet tąsyk karas butu neišriš- 
tas ir -varl>iu kląsimu neišrištu, 
todėl ju išrišimui reikėtŲ naujo 
ka*-*. 

\ oki.škas orlaivininkas atlėkė 
ties Paryžium, išmetė miestan 
kelias bombas, kurios vienok 
žmonių neužgavo, mėtė ir atsi- 
šaukimus kalbinančius pasiduoti,! 

nes buk miestas jau vokiečių ap-! 
gultas. 

Londone gauta žinia, jog tie- 
danijoj gyventojai maištus kelia, 
i urtingesni išbėgo Berlinan, ar- 

ba Svcdijoir, o beturčiai pasilikę 
mieste, pajutę badą, pradėjo riau- 
šes kelti. 

Nuo Austrijos parttbežių taip- 
jau prieštaraujančios ateina /.i 
nios. Nuo Austrijos kariumenės 
štal)o einačios žinios garsina apie 
rusų nepasisekimus. Apie uušj 
prie Krasniko ir sumušimą j»r i c 

jo .joo.ooo rusų laikraščiuose gar- 
sinama nuo daugelio dienų. Bet 
ten mušis galėjo but tik vienas, 
tai. turbut ir tie j Austrijos ka- 
riumenės laimėjimai yra tik kas 

dieną atšildoma ta pa:i sriuba. 
Krasnikas yra ne tvirtovė, bet 
menkas žydiškas miestelis, ne- 

turintis M'arbns—netoli (lalieijos 
rubežiaus. Reikia abejoti, kad 
prie Krasuiko rusai butų sutrati- 

kc net 200.000 kareiviu, turinit 

kareiviu buvo daug ma/.iau, ues 

prie mažo miestelio tok.ą didelę 
armiją rinkti ir reikalo nebuvo. 
Turinu mušis traukėsi prie vi.so 

(ialieijos rubežiaus, turinėio apie 
joo myliu. (ial Au.-trijos ka- 
rimuenė dali rusu kariuinenės nu- 

vijo Lubliiiau: galėjo užimti ir 
Zamoseių, nes ji- neturi vertės: 

[tai yra nuo lenku laikų tvirto- 
vė, kaip ir rusu užimtas l'rusuo- 
-e senovės kryžiokų sostapilis 
Marieuburg arba Malbork. 

Apie di 1 e 1 i sumušimą rusų prie 
Austrijos rubežių jau todėl rei- 
kia abejoti, kad rusai užėmė di- 
delius (ialieijos plotus, o tame 

ir didžiausią jos miestą Lvovą, 
kuri juk be gynimo atiduoti Aus- 

trija negalėjo. Jeigu rusai galė- 
jo dideliu* (ialieijos plotus ap- 
valdyti. tai reika manyti, kad jo- 
je buvo nemažai rusų kareivių. 
'Tokiu btidu rusai galėjo visai 
at-kirti Austrijos kariumeuę, i-i- 

veržusią Lenkijon, nuo kitų jos 
dalių. 

Ant li-iijos Lublin—Lvov rusai 
pradėjo žengti lialieijou ir turi 
j/ana tankius su priešais *usirė- 
mumis; paėmė nelaisvėn apie 
3,000 priešų. Mušyj prie l'od- 
gor/.e užmušta 3,000 Au.-trijos 
kareivių ir rusams teko keturios 
kanuolė- ir daug amunicijos. |)j 
tiesius musis buvo 11* ])i"ic I «>- 

mašovo. 15 nugarų liovendų di- 
vizija tapo su visu sumušta. 
Smarkiausi mūšiai jau nuo sa- 

vaitės traukiasi prie Lublino, kur 
susirnko didžiausios Austrij > 

pajiegos. Kalba, buk Austrija 
prieš Rusiją sutraukė milioną ka- 
reiviu. 

Muša Austrijos kariumeuę (nuo 
šimto metų, kie ji karu turėjo, 
visus pralošė) ir serbai. 115,000 
serbu atmušė Austrijos kariume- 
nę, kuri, syki iš Serbijos išvyta, 
vėl jon mėgino įsiveržti. 

Turbut Austrijos lenkų "saka- 
lai" nepaklausė kariumenės vado- 
vo, kunigaikščio Xikalojaus at- 

sišaukimo ir stojo Austrijos pu- 
sėj. nes jis pagarsino, jog sakalai 
bus laikomi paprastais plėšikais, 
todėl jeigu paklius j rusų ran- 

kas, bus žudomi. 
Zueriche, Šveicarijoj, gauta ži- 

nia, buk daugelyj vietų Austri- 
joje žmonės baisų badą ir vargą 
kenčia, todėl kelia riaušes; nėra- 

mti visose slavu apgyventose pro- 
vincijose. Nėra sutikimo' ir ka- 

riumenėj, ypač slaviški regimen- 
tai u/islaiko neramiai ir prieši- 
nasi aficierams. Serbijoj keli če- 
c 1 ui regimentai perėjo Į slavų pu- 
sę. Husai mėto prokliamacijas ir 
kurstė) slavus prieš Austriją; žada 
slavams visišką nuo Austrijos ne- 

prigulmvstę. 
Italija nuo Austrijos pareika- 

lavo atšaukimo kariumenės nuo 

T talijos rubežiaus; išpildymui to 

trumpą paliko laiką; todėl gali 
kilti karas Italijos su Austrija. 

Turkija palengva mobilizuoja 
,>avo kariumenr. Vadovu ir or- 

ganizatorių jus kariumenės yra1 
vokiškas generolas Sander-. 
Niekas neabejoa, kad ji atos Vo- 

kietijos pusėn. Rus tai vienati- 
nis Vokietijos ciesoriaus draugas.1 

Prancūzija organizuoja iš re- 

zervu aau^% ii 2QQjjQQ la- 

rei viii. Anglija taipgi siunčia 
100,000 nauju kareivių, o vėliau 
pagelbon francu/.anis atsiųs kolio- 
nijų ir Indi jų kariumenių d uis. 
Taigi, juo toliau, juo didesnę nuo 

savo drangų Prancūzija gali gau- 
ti pagclbą. 

Londonas, rugpjučio 25 d. — 

Vokiečiai bombardavo miestą 
Malinęs, 14 mvl. nuo Antuerpen. 
Belgai atmušė vokiečių užpuoli- 
mą ir nuvijo juos nuo forto \ i 1 
verde. 

[ 
Rymas, rugpjučio 25 d.—Kran- 

ai/ų ir anglų kariški laivai bom- 

|bardavo Austrijos portini miestą 
jC'attaro ir ji> tapo beveik suvisu 

išgriautas. 

Londonas, rugpjučio 25 d. — 

i Kanada suorganizavo 30,000 ka- 
riumcnes ir siunčia ją pagelbon 
francu/.ams ir belgams. Kitą 
20,000 žada pasiųsti apie rttg 
sėjo 15 d. 

8,000 vokiečiu nelaisvių atga- 
beno i Ghiluve. Nelaisviai tie 

bus pergabenti i Dunkirk. 

Haaga, Hollandijoj, rugpjučio 
25 d.—Sulyg gautu čia žinių, bel- 
gai mūšiuose su vokiečiais iki 
šiol turėjo 1' >.(KX> itžmuštų, vo- 

kiečiai gi turėjo 55.000 užmuštu 
ir sužeistu. 

Franeuzai karau atgabeno iš 
Afrikos čiabuvių kareivius: tur- 

kosus, arabus, morfukonus ir 
negru- i- Senegalio. Bet užsto- 
jus žiemai, reiks juos atgal Afri- 
kon siųsti, nes jie žiemos neiš- 

laikys. Dabar tie afrikonai nar- 

siai mušasi. 

Londonas, rugpjučio 25 d. — 

Anglijo* karo. ministeris, lordas 
Kitehener. Anglijos lordų rūme 

a]>reiškė, jog jis tol bus karo mi- 
nisteriu, kol Vokietija nebus ga 
1 u t i 11 a i .1111 kelių paklupdyta. Jis 
mano, kad karas gali užsitraukti 
1 metus, ir per tą laiką prieš Vo- 

kietiją gali pastatyti 2 milionu 
kareivių. liet kas-žin ar metu- 

l'raneu/ija galės iši'iikyti. 1 ei- 
&u Angliju dabar pasiustų pagel- 
bon j miliniui savo kareiviu, nors 

tai Imtų tik pusė to, ką stau» 

Francu/.ija, be abejonės Vokic- 
tija butų įveikta, liet po trijų 

i metų gali pagelba ateiti pervė- 
lai ir ji galėtu tiek gelbėti, kiek 
kimo aprukymas numirėliui. 

Washington, D. C.—(Jauta čia 
žinia, matyt nuo vokiečių, buk 
vokiečiai iš visų pusių traukia 

prie l'aryžiau-. Paupiai Semois, 
Long\vy ir didesnė dalis JJelgijos 
ir Prancūzijos rubežių yra vokie- 
čių rankose. S ui y g gautų žinių 
nuo vokiško ambasadoriaus, tai- 
gi nelabai ištikimu, vokiečiai su- 

mušė traneuzus niušyj, kuris 
traukėsi nuo rugpjūčio 17 iki 21 

dienai. Vokiečiai atėmė francu- 
zams 150 kanuolių. paėmė 10.000 

kareivių ir užėmė miestą Lune- 
ville. 

r 

Peterburgas, rugpjūčio 25 d.— 
Rusai sumušė vokiečius, kurie 
buvo Lenkijon į>ivcržę prie Yit- 
lomica ir Prusnose prie miesto 
Lyck. Rusai visiškai sumušė 20 

vokiškos kariumenė« korpusą ir 
paėmė jn kasą, kurioj rado tik 
50,000 markiu, tai neišpuola nei 
po viena markę kiekvienam kor- 
puso kareiviui, ir lai karo laike. 

Paryžius, rugpjučio 25 d.—Iš 
čia gyvenančių amerikonų, dau- 
gume studentų, susitvėrė ame."i 
konų legija. kun eis pagelbon 
iraneuzams. Legijonas turi 200 

jaunų kariautojų. Tokia pagelba 
ir Mexikoj nedaug ką padarytų. 

Paryžius, rugpjučio 26 d. — 

l rancitzijos ir Anglijos kariume- 
nė paveržė mio vokiečių perėji- 
mus kalnuose prie Cji\ et. 

Maas paupiuose francu/.ai vėl 
atėmė nuo vokiečių senasias sa- 

vo pozicijas. 

Ant dešiniojo savo sparno fran- 
cuzai pradėjo žengti priešakiu ir 
išstūmė vokiečius iš jų pozicijų. 
Trečioji franctizų armija laiko 
Vesury klonį. 

Lenkai organizuoja lenkiškus 
legijonus ir juos siųs pagelbon 
franeuzams. Kad tik suorgani- 
zuoti legijonus šiuom kartu pa- 
sisektų geriau negu 1S77 m. 

Tuomet lenkai mėgino organi- 
zuoti pagelbon Turkijai legijo- 
nus. bet išviso atsišaukė 27, j ieš- 
kanti aficierų vietos, bet neatsi- 
šaukė nei venas paprastas karei- 
vis. 

Peterburgas, rugpjūčio 25 d.— 
i Rusai atskyrė įsiveržusius Rusi- 
jon \11strijos kareivius taip, kad 
jie negali Austrijon sugrįžti. 
Prie Tarnopolio mušasi dažnai 
Rusijos raiteliai su Austrijos. 
I'rie Sereto sumušė rusai diviziją 
Austrijos raitelių; atėmė kanuo- 

jlių bateriją ir 200 kareivių ne- 

laisvėn paeme. 
Iš Yalyniaus skubiai traukiasi 

Austrijos kariumenė, kuti buvo 
iki Vladimiro nutraukusi, 1 >ct jai 
perkirto kelią dvi rusu 

armijos, Įsiveržusios Galicijon. 
Rugpjūčio 22 d. prie Glinianų 

ir ("liorobrovo rusai sumušė Aus- 

trijos raitelius ir atėmė nuo jų 
dvi bateriji kanuolių ir 100 karei- 
viu nelaisvėn paėmė. Mušis bu- 
vo ir prie Novostavų; čia susi- 
mušė kazokai su Austrijos husa- 
rai-. Husarai tapo sumušti ir jų 
105 pakliuvo Į kazokų rankas. 
Serbai taipgi muša Austrijos vo- 

kiečių regimentus. 
Rytinių Prūsų provincijoj prieš 

rusus vokiečiai pastatė keturis 
korpusus linijos kariumenės ir 
tris rezervos, išviso 160,000 karei- 
vių, Gana smarkus mušis buvo 
prie Goldapp. Čia vokiečiai tapo 
sumušti, nes rusams atėjo pastip- 
rinimas. Sumušę vokiečius, ru- 

sai užėmė Lvcką ir lnsterburgrj, 
o dabar traukia prie Karaliau- 
čiaus ir Gcdanijos; kita-gi jų 
kariumenės dalis traukia prie 
l'o/naniaus ir Tliorno (Toni- 
nio). 

Azijoj japonai pradėjo bombar- 
duoti vokiečių tvirtovę Tsing- 
-tao nuo jūrių, o ant kranto tapo 
išsodinta žemės kariumenė. 
Kalba, buk su japonais susidėjo 
buvę rytuose augių ir japonų 
laivai. 

Serbų kariuiueuė, išvijusi iš 
Serbijos Austrijos kariumenę, 
veržiasi dabar Yengrijon. 

Privatiskos žinios, ateinančios 
iš (ialiejos, paduoda, buk Lem- 
berge (Lvove) sukilo lenkai prieš 
Austriją: atsargos karei.įai atsi- 
sakė tarnauti kariumenėje. 15ct 
kiek teisybės yra tose žiniose, 
nežinia. Austrijoj laukia senojo 
ciesoriaus mirties. Jam mirus, 
kaip mano, sukils ten slavai, ku- 
rių yra daugiau negu vokiečių. 

Londonas, rugpjučio 26 d. — 

Upės Maas paupiuose dar vi- 
traukiasi mušis franeuzų ir jų 
draugų su vokiečiai-. Mušis tas 
labai svarbus, todėl franciui; ka- 
riumenės vadovas čia sutraukė 
vi-a.- pajiegas. Kitas, rods ma- 

žesnis, mušis užgimė Lotaringi- 
joj. Nuo tvirtovės Nancy gir- 
dėt buvo didelių kanuolių šūviai. 
Turbut ir prie tos tvirtovės bū- 
vu smarkus mušis. Trečias mu- 

šis prasidėjo Belgijoj, 13 mvliu 
nuo Antwerpeno, prie miesto 
Malinęs, kurį užpuolė 30.000 vo- 

kiečiu. 
Vokiečiai vis garsina, jog pa- 

ėmė antra svarbią belgu tvirto- 
vę N'amur; bet Belgijos karo mi- 

nisterija. kuri juk nekompromi- 
tuotu savęs melagingomis žinio- 

mis, užtikrina, kad tvirtovė ne- 

paimta. 

Berlinas, rugpjučio 26 d.—Jš 
čia bevieliniu telegrafu siunčia- 
ma Į \i>u>- >vieto kraštus žinios, 
jog visa Belgija yra jau vokiečių 
apvaldyta, \ icn tuluose pajūrių ir. 

prie Franeuzijos rubežių kraštuo-j 
-c dar laikosi francuzų ir belgų 
kariumenė. 

Iš to paties, taigi vokiško šal- 
tinio, praneša, buk vedama gene- 

rolo Joffre francuzų armija tapo 
visai sumušta ir tolesniam ka- 
rui netiks. Buk nelaisvėn pa- 
imta 10,000 kareivių. Vokiečiai 
mat, bent jti pačių nuomone, 
lengvai padaro kitų kariumeues 

negalinčiomis toliaus priešintis, 
lštikro vienok dar, turbut. toli iki 

į tokiam francuzų kariumenės įvei- 
kimui. 

\ okietijos ambasadorių." 
j \Yashingtone pranašauja, jog j-i- 
verže i Prusus rusai nenužengs I * 

(toliau, kaip iki \ islai. Gal ir ue- 

nužengs, bet tas atsitiks ne dėl 
vokiško ambasadoriaus pranaša- 

Įvinio. Pranašų laikai jau praėjo, 
i pranašu- mažiausia tinka "Di- 

džiojo Kaizerio" lamai, kurie 

greičiau mėgsta šj-tą pameluoti, 
negu teisybę pasakyti. Juk i i s, 

sugrįžęs iš Kuropos, reporteriams 
patvirtino žinią apie Lenkijos su- 

kilimą, tuom tarpu lenkai apie 
sukilimą, bent dabar, visai nesap- 

nuoja, nes jie nenori, kad da- 
bartiniame kare vokiečiai viršų 
paimtų, nes paskui jie dar labjau 
lenkus persekiotų. Smarkesnis 

Į ne vokiečių persekiojimas Vo- 
kietijoj ir prasidėjo nuo pergalė- 
jimo francu/.ų 1871 metuose, nes 

netikėta pergalė apsvaigino vo- 

kiečių protą. 

! Paryžius, rugpjučio 26 d.—Vy- 
riausiasis francuziškos kariumc- 

Inės vadovas, generolas Joffre, 
1 reikalaudamas visos kariumcnės 
' prieš besiveržiančius per šiaurinį 
Francuzijos rubežių vokiečius, 
prisakė buvusiai Alzatijoj 

Įkariumenei trauktis. Mūšiai pra- 
! sidėjo tarp Maubeuge ir Donan, 
j kur reikalinga visa l 'rancuzijos 
kariu menė. 

Peterburgas, rugpjučio 26 d.— 
Gauta čia žinia, kad vokiečiu ka- 
riumcnė prieš įsiveržusius rusus 

suvisu pasitraukė iš l'rusu Lie- 
tuvos. Visa jų kariumenė ren- 

kasi prie Karaliaučiaus. Rusai 
užėmė Tilžę. 

Bėdinas, rugpjučio 26 d.—Ka- 
rišku Belgijos gubernatorium ta- 

po paskirtas generolas von der 
Goltz. buvęs organizatorius turku 
kariumenės. 

Paryžius, rugpjučio 26 d. — 

Belgijoj, sujungtos franeu/.ų, ang- 
lu ir belgų kariumenės vėl prade- 
da atsigriebti. 

Rusu štabo generolas Spirge- 
lovič apreiškė, jog i trumpą lai- 
ką Rusija turės Vokietijoj 3 mi- 
lionus savo kariumenės, o 2 mi- 
lionu Austrijoj. 

Sujungta franeuzu ir anglu ka- 
riumenė A lzatijoj vėl pradėjo 
priešakin žengti. 

Rotterdam, rugpjučio 26 d. — 

Vokiečiu kariumenė. esanti šiau- 
rinėj Belgijoj, peržengė Hollan- 
dijos rubežių ir nesidavė suimti. 
Todėl gynimui neutrališkumo 
Hollandija mobilizuoja savo ka- 
ri u menę. 

Vvashington, D. C.—Suvienytų 
Valstijų valdžia apreiškė, jng ka- 
ran Japonijos su Vokietija Ame- 
rika nesikiš, užsilaikys neutrališ- 
kai. Vokiečiai vienok stengia>i 
supjudyti Ameriką su Japonija, 
tik tas gal nepasisekti. 

Falmouth, Anglija, rugpjučio 
25 d.—Garlaivis IJollandiškos li 

nijos "Potsdam" atkako čia iš 
Xe\v Vorko ir atgabeno 400 vo- 

kišku ir Austrijos rezervos ka- 
reiviu, bet jiems neleido toliau 
keliauti. ju<>- Anglijos valdžia >11- 

ėmė. 

Washington, D. C. t iauta čia 
žiuia. jog Mexikoj rengiasi nauja 
revoliucija. Generolas Yilla ne- 

nori pripažinti tuomtarpinio 
Me\ikos prezidento 1 arranzos ir 
nori jį nuo vietos prašalinti. Vil- 
ią nori į prezidentus įbrukti bro- 
lj užmušto prezidentu Maderų, 
Emilių Maderų. 

Paryžius, rugpjučio 26 d.— Pa- 
sitraukė nuo vietos Prancūzijos 
ministerija Yiviani, kad naujon 

ministerijon turėtų progą ineiti 
atstovai visokių partijų. Naujo- 
ji ministerija greitai susitvėrė. 
Jon ineiua: pirmininku—tas pats 
Viviani; užsienių ministeriu —1 

Tlieopile Delcasse; karo — Alc- 

j \ander Millerand; teisų—Aristide 
Briand; vidaus reikalų—Louis J. 
Malvy; iždo—Alexander Ribot; 
apšvietos—Albert Sarrut; viešų 
darbų—Marcei Sembat; vaizbos 
Gaston Thompson; kolionijų —» 

Gaston Doumergue; žemdirbys- 
tės—Fernand David; darbo mU 
nisteris—Martin. 

Chicago, 111. Vokiškas konsu- 
; lis pagarsino žinią, gautą nuo k<>n- 
sulio iš Xe\v Yorko, kad vokie- 
čiai visur muša savo priešus. 
Tarp Brussels ir Maubeuge vo- 

kiečiai sumušė tris angliškus ir 
šešis franeuzų kariu menės korpu- 
sus ir šešias franeuzų rezervos 

į divizijas. Konsulis tiki, jog ang- 
liai gal nuo jūrių tapo atskirti. 

Japonai bombardavo vokiškos 
valdybos Kiau-čau portą Tsing- 
-tao, bet beveik nieko blogo jam 
nepadarę, pasitraukė nežinia kur. 

1 Todėl japonai turės mėginti ap- 
gulti tą vokiečių tvirtovę. 

Japonai apšaukė karą Austri- 
jai ir Japonijos ambasadorius iš- 
važiavo iš Yindobonos, o atsto- 
vauti ten savo kraštą pavedė Su- 

į vienytų Valstijų ambasdoriui. 

Manila, rugpjučio 26 d.—Japo- 
nai bombardavo Vokietijai prigu- 
linčią salutę Yap ir išnaikino ten 

buvusią vokiečių bevielinio tele- 
grafo staciją. Tokiu budu visi 
susinėsimai vokiškų valdybų ry- 
tuose tapo perkirsti. Žinią tą Į 

| Manila atgabeno garlaivis "Prin- 
cessin Alice," bet jo įgula ne/.i- 
no. ar japonai tą balutę užėmė, 
ar ne. Japonų kariškas skraiduo- 
lis .stengėsi vokišką laivą paimti 
ir keli šūviai Į laivą pataikė. 

Washington, D. C.—Amerikos 
1 ambasadorius Belgijoj \\ hitl« »ck 
atsišaukė stačiai j Vokietijos cie- 
sorių su protestu. <lėl mėtymo iš 

.vokiškų orlaivių bombų Į miestą 
Ant\verpeną, bet ant savo pro- 
testo. turbut, atsakymo negaus. 
Belgijos. Prancūzijos ir Anglijos 
ambasadoriai Washingtone pas 
užsienių ministerj Bryaną protes- 
tavo prieš vo! "eč>i 'iaurumus da 
bartiniame kare. Jie pranešė, jog 
vokiečiai sušaudinėja eieltis pul- 
kus neimančių kare dalyvumo 
žmonių, moterų ir vaikų, sugė- 
dina mergaites. Vokiečių karo 
ministerija žiaurumų neužeina, 
jieško vien išsikalbėjimų. 

Vokiškas ambasadorius \Yash- 
ingtone pranešė, jog Austrijos 
kariumenė prie Krasniko, Lubli- 
no gub., sumušė 200,000 rusų. pa- 
ėmė -'i kanuolę ir J mašinines 
kanuoles; nelaisvėn pakliuvo 
5.1X30 rusų. Bet kas-žin, ar prie 
Krasniko galėjo 200,<xx) rusų sto- 
vėti ilgai, nes tas miestelis jo- 
kio- svarbos neturi. 

Londonas, rugpjučio 26 d.— 
Vokiečiu patrolčs atsirado apie- 
linkėse miesto Ostend. Iš \ug- 
iijor. siunčia skubiai tani miestui 
pastiprinimą, kad jo vokiečiai 

paimti negalėtų, ne- tai labai 
svarbus fortas, o tvirtovės neturi, 
jis yra tik 60 angliškų myliu nuo 

Anglijos. 
Paryžiun atėjo privatiška ži- 

nia apie prasidėjimą kito didelio 
mūšio prie Belgijos ir Prancūzi- 
jos rubežių. 

Mušyj prie Naniur tapo už- 
mušta's Saxen-Mciningen kuni- 
gaik.; t i s Friedricb. 

Laikraštis Telegrapli gavo ži- 
nią, jog Belgijoj, prie Meclieln 
atsinaujino mušis. Ant viso ke- 
lio tarp Meclieln iki Vilvoorden 
Uiti i kūnai užmuštų kareivių ir 

arklių. Net buvę laukuose gal- 
vijai tapo iššaudyti. 

Paryžius, rugpjučio 26 d.—Iš- 
lei-ta 11/ i<» milionų frankų Mimi- 
kų- popieriniai pinigai po pusę 
franko, 1 fr. ir 2 fr„ nes pritruko 
smulkiu pinigu. Tuos smulkius 

ninigus,' kas nori. gali apkeisti 
didestiir.is Prancūzijos banke. 



NUO KKPVKUJOS 
Visi laikraščiui siunčiami rankra 

liai turi h\j f f pažymėti autoriaus pa 
ra s u ir adresu. Pasirašantieji pseudi 
niutais turi paduoti. Redakcijos žia!ai 
Ir savo tikrąjį vardsj. 

Redakcija pasilieka sau teise atsiun- 
čiamus jai rankraščius trumpinti ir 
taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto- 
riui atgal jo lčšomis. 

įteikia visada rašyti plunksna Ir tik 
aut vienos popiero pusės, paliekant 
pia< uis tarpus tarp eilučių. 

■mibhhi iii ■i.-gstcag.'sr ii ■>! saauk 

Apžvalga. 
Karščiavimas prieš visuotiną 
'ui. I-kilu- klausimui apie vi- 

ii; Itt rtvvi Amerikos lietu- 
v seim; kurisai sutvarkytų rin- 
}:• "-i atiku nukentėjusiai nuo Eu- 
i -j»>> karė- Lietuvai ir drauge su 

tu<».i» išrietu Lietuvos politiškus 
k au- mu>. galinčius kilti dabarti- 
rlsės viktorinos karė> pasekmėje, 
Ik- eik vi^i mušu laikraščiai atsi- 
l'O'iė Į t;, klausimą ir beveik visi 
at-[liepusieji sumanymui pritarė. 

C kaip dabar galima matyti, 
priik-ipialis pritarimas ir prakti.š- 
!; -ai -umanymo ivykiniinas yra du1 
skirt: igu dalyku. Jau i> pačiu pra-Į 
(Iziu buvo kviesta, kad, norint tu- 
rėti pasisekimą sumanymo jvyki- 
n: no. reikalinga visom> partijoms 
ir srtovėms parodyti maximum to- 

lerancijos ir taktingumo, Sale to 
biru suprantama, kari šisai vi- 
suotinas seimas privalo Imti vi- 
suotinu visiems dalyku, iš kurio 
i i viena pakraipa neprivalo da- 
ryti paslaugu užimti vadovaujančią 
r K- ir, kas svarbu, neprivalo stcng- 
ts seimo visuotinumo kaina su- 

tvirtinti savo pozicijas. 
Pirmu dalyku, pasėjusiu nesu- 

tikimo sėklą tarp laikraščiu, yra 
vietos klausimas. Chicagos laik- 
raščiai "Lietuva," "Katalikas." ir 
"Draugas" seimo vieta patarė skir- 
ti Chicago. Chicagos "Naujienos" 
nurodė Į Pittsburg, Pa., kaipo j 
tinkam;; seimo vietą. Brooklyno 
*"\ ienybė Lietuvninkų." Ne\v 
York'o "Tėvynė" ir Serantono 
"f.aisvoji Mintis" pataria Xe\v 
Vorką. 

Kiekvienas laikraščiu parėmė sa- 

vo patarimą tais arba kitais argu-; 
nientais. Nėra jokir> pamato ma- 

nyti. kad argumentuose butu va- 

d"vautomasi kuom kitu, kaip tik 
geru noru. \Tęs nemanome, kad, 
statydamas -.avo argumentus, kuri- 
sai nors laikraštis butu vadovavę- 
si^ noru įžeisti kitą laikraštį, arba 

kurią nors lietuviškųjų kolionij 
Jeigu argumentai pasirodytų ne- 

rimti, tai galima ramiai, be jo- ( 
kii> karŠčiavimosi ir pagiežos iš- 
šaukimo nurodyti silpnąją argu-; 
inentų pusę, arba ir visišką jųjų 
uetikumą. 

"Vienybė Lietuvninku," kritikuo- 
dama Chicagos kandidatūrą seimo 
vietai, tarp kit-ko nurodė, buk 
Chicago esanti centru "įsikarščia- 
vusios anarchijos lietuvių gyveni- 
me" ir todėl esą reikalinga seimas 
šaukti "ant neutralės dirvos, kur 
vietos inteligentai nėra įsigraižę 
kits kitam." Mūsų nuomone, ta- 

sai argumentas yra pačioje savo 

šaknyje silpnas. (ialitna atsakyti, 
kad "įsikarščiavusios anarchijos 
lietuvių gyvenime" galima rasti vi- 

sur, kur tik yra lietuviu ir kur jie 
pr?deda gyventi šiokiu-tokiu vi- 
suomeniniu gyvenimu. "Įsigrai- 
žiojimo" galima rasti ne tiktai ko- 

lii»nijose, kurios turi inteligen- 
tišku jiegu, bet ir kolio- 
nijose, kur visai nėra tų, ku- 
rie tituliuojama "inteligentų" var- 

du. Crooklyn, kuri "Vienybė 
F .ietuvninkų" nurodo, galima 
rasti Įvairių pakraipų žmonių ir 
nesutikimo tarp tų pakraipų. Te- 
nai p t esama įvairių pakraipų, 
laikraščių kaip ir Chicagoje. 
Ir todėl neutrališkumo 
atžvilgiu abidvi vietos yra 
lygios. Musų nuomone, nėra rei- 
kalo sakyti, kaip tai "Katalikas" 
daro, "kad "Vien. Liet." drįsta 
C'hieagoa lietuviams antmesti kokia 
tai "įsikarščiavusią anarchiją." 
kuri daug pakenksianti suvažiavi- 
mui" ir grasinti, kad "chicagiečiai 
lietuviai už tokius šmeižtus turės 
kuomi nors "V. L." atsilyginti. 
Nes tokie dalykai — negirdėtas 
daiktas." Nėra reikalo sakyti, kad 
"Chicagos lietuviams, vpač inteli- 

gentams, puiki naujiena, yra kuo 

.pasidžiaugti, nes "Y. L." stato 

jiems visiems priešais akis savo 

veidrodį." Į "\ ien. Liet." patari- 
mą šaukti suvažiavimą ant neu*ra- 

lė? dirvos nėra reikalo atsakinėti 
paliepiančiu kontr-pįtarimu šaukti 
Suvažiavimą Hollandijoje. 

nuomone, "VjsUi^ Li<J," 

argumentacija yra silpna, bet tok- 
sai "Kataliko" atsakymai negalimai 

i r i nei argumentacija skaityti. 
Tai velt tt- -u-iemnimas ir dar 
velte.iiii- kitu kiršinimas. Tokiu 
pasielgimu prasi/engiama prieš vie- 
ną pamatiniu .sąlygų, be k u r i 11 var- 

gu gali įvykti seimas — taktingu- 
mą. 

Kita būtina sąlyga seimo Įvyk- 
dinimui, kaip jau praeituose nu- 

meriuose minėjome, yra toleranci-į 
ja. \'catvira>, jei nepasakyti dauj' 
giau, bus mu-ų pasielgimas, jei! 
sauksime apie visuotiną suvažiavi-l 
mą ir drauge >u tuom sakysime, i 
kad tnla priešinga mums paprasta- 
me gyvenimo sriovė nenorės ir 
negalės dalyvauti, Šie žodžiai yra 
jau vartoto argumento pakartoji- 
mas, bet męs primename juos aky- 
vaizdoje vis didyn einančio parti- 
jinio įsikarščiavimo, kurisai grę- 
sia pačiai visuotino seimo idėjai. 
Ir tolerancija turi prasidėti iš 
nuisų pačių, o ne tolerancijos 
laukimu iš kitų. 

Socialistai savo daugumoje, kaip 
dabar galima spręsti, sutinka su 

visuotino seimo sušaukimu, ir to-! 
dėl visai ne vietoje yra "Draugo"! 
prikaišiojimai, kurie, apart blogo, 
seimo idėjai negali nieko atnešti. 

"Draugas" bent valandėlei privalė- 
tu užmiršti apie socialistus ir ma- 

tyti juose lietuvius, susivienijusius 
>u visais kiiai> savo santautiečiais 
sunkioje ir svarbioje valandoje. 
Kariaujančiųjų Europos šalių so- 

cialistai parodė, kad jie, kuomet 
visai tautai gtęsia pavojus, moka 
ir gali eiti petys petin su savo va- 

karykščiais didžiausiais priešais. 
Męs pilnai tikimės, kad ir lietuviai 
socialistai — išskyrus, rasi, kelis 
apsvaigintus karštagalvius, kurių 
visuomet kiekvienoje sriovėje gali- 
ma ra>ti — pasirodys nežemiaus 
-tovinti už savo vientnanius F.uro- 
poje. 

Taip pat privalėtų socialistai ir 
pažangieji tautininkai atsinešti į de- 
šinįjį sparną. Xe vietoje yra "Tė- 
vynės" išreikšta nuomonė apie de- 
šinįjį sparną: 

Tarp kitų apkaltinimų socialis- 
tams primetama ("Draugo") ir tai. 
kad revoliucijai rinkti pinigai din- 
gę jų kišeniuose. kad jie. Lietuvos 
revoliucijos metu. organizavę gil- 
tines. daužę monopolius, plėšę 
valsčių kasas ir t. p. Žinoma, to- 
kių insinuacijų galima tikėtis nuo 

''Draugo," kurio supratime žodis 
"socialistas" yra svnonitnu žo- 
džiams: ''vagis, plėšikas, razbai- 
ninkas" etc. "I)r.t" jei jis butų 
tikrai rimtu laikraščiu, minėtų in- 
sinuacijų nekartotų: jis gerai žino, 
kad Lietuvos social-demokratų par- 
tija neorganizavo monopolių ir raš- 
tinių daužymo, neorganizavo gil- 
tinės. bet prieš tą organizaciją pro- 
testavo. "D." turėtų tai žinoti, bet 
kur tau! Jam nepatogu apie tai 
žinoti: jo tikslas yra vesti Į Rymą, 
o kokiais Įrankiais jis pasieks tą 
tikslą — jam visviena. nesa "tiks- 
las pateisina Įrankius!" 

AukšČiaits galima buvo vienas 
kitam užmetinėti butų ir nebūtų 
dalykų, bet šioje valandoje visa tai 

privalėtu būti užmiršta. Vėliaus 
galima bus vėl peštis tarpe savęs 
ir vienas kitą visaip vadinti (jei 
bus reikalo ir noro), bet šiame 
momente geriaus apie visa tai nu- 

tilti. 

Kalbėdama apie ''Draugo" pata- 
rimą ruošti suvažiavimą tuom lai- 
ku, kuomet atsibus Kymo-Katali- 
kti Federacijos kongresas Cbicago- 
je, tai yra rugsėjo 25 d., "Tėvy- 
nė" sako: 

"Draugas" pasako„aiškiai, ko jis 
nori: rugsėjo 22, 23, 24 ir 25 d. 
( hicagojc bus Rymo-Katalikų Fe- 

deracijos Kongresas. Ta Federa- 
cija. kaip žinome, užsiima "parapi- 
jų ir įvairiu katalikiškų įstaigų 
vienijimu." Tad "Draugas," ne- 

norįs matyti toliau, kaip už para- 
pijos šienų, suveda krūvon dabarti- 
nį Lietuvos gelbėjimo klausimą su 

parapijų reikalais! Ką-gi bendro 
turi Amerikos lietuvių parapijos 
su Lietuvos dabartiniu politiškuoju 
ir ekonominiu padėjimu ir ką tos 

parapijos ikišiol yra gero padariu- 
sios Lietuvai? Męs griežtai nesu- 

rinkame su tokia "Dr." propozi- 
cija. 

fi^ dar toliau eina. Anot jo, 
Kongresas galės per tris dienas 
svarstyti parapijų reikalus, o ket- 
\ irtą dieną g2lės Įvykti bepartyvis 
Amerikos lietuvių posėdis Lietuvos 
reikalams apsvarstyti. Mat, visos 
Lietuvos dabartiniai reikalai yra 
tris sykiu- menkesnės svarbos ir 
vertės, negu parapijų reikalai! 
Tikrai, tas "Draugo" peržvalginin- 
kas yra geras cinikas! 

"Draugas" savo pasiūlymą re- 

ntė >nmažinimu i-laidų Seimo at- 

stovams iš katalikų pusės. Sulyg 
*»" tOį i'Uicloš, tiunoi I* j* 

kataliku atstovu sunaudotos dvigu- 
bai kelionei, galėtu vienu važiavi- 
mu j kongresą ir seimą būti pu- 
siau sumažintus ir sutaupintoji da- 
lis paskirta Lietuvos Gelbėjimo 
Fondan. 

I»e Įtarimu, kulisai gali tik- 
tai sriovių santikius šioje valan- 
doje dar daugiau įtempti, galima 
pastatyti prieš "Draugo" pasiūly- 
mą tiesiog fizišką negalėjimą su- 

šaukti tikrai visuotiną seimą 
"Draugo" geidžiamuoju laiku. 

Apie tą negalėjimą męs kalbėjome 
33-čiame numeryje. Tuom viskas 
ir užsibaigtu. 

Męs manome, kad Amerikos lie- 

1 
tuviu laikraščiai, keldami u pa ir 

karščiuodami^, mažina šaneusi 
pasekmingam seimo veikimui. Vi- 
si mūsų laikrąščiai privalėtų dabar 
Imti kuoatsargęsni, kuošalčiau ir 
ramiau svarstyti seimo sumanymą. 
Karščiavimasįs Įueš tik apsunkini- 
mų ir keblumų. 

Geriausiu būdas sušaukti seimą, 
paskirti jam vieta ir laiką, kaip męs! 

'manome, ^ra pavesti visą dalyką 
S. T.. A., i L. R.-K. A., T. M. D. 
ir 1.. S. S. valdyboms. T. M. D. 

pirmininkas perleido per draugijos 
valdybą krivulę. Tą patį galėtų 
padaryti ir anų organizacijų valdy- 
bom Gauta dauguma balsų turėtų 

l Liuti nusprendžiant!. Tos keturios 

organizacijos, būdamos didžiausio- Į 
mis tarp visu Amerikos lietuviu, j 
drauge su tuom aprėpia ir visas po- 
litiškąsias srioves. Tokiu budu ne- 

galėtu likti vietos by kurios srio- 
ves neužsiganėdinimui. Kitokio 
išėjimo nesimato, nes, kaip galima 
spręsti, laikraščiai tą dalyką vargu 
nutars. Atpenč, besitaidami ir be- 

siginčydami, įneš tiktai daugiau 
karštumo ir nervingumo į patį klau- 
simą ir galės pridaryti tiktai keb- 
lumų. Lai minėtųjų organizacijų 
valdybos nutaria vietą ir laiką vi- 

suotinamjam seimui, o laikraščiai, 
tuom tarpu tegul svarsto ir aiškina 
klausimus, kurie yra pakeltini ren- 

giamamjame seime. 

KODĖL KILO ŠITAS KARAS? 
[domus straipsnis Alberto Ilart, Profesoriaus Istorijos Harvardo Universitete. 

Toks klausimas tūkstančius sy- 
kių atkartojamas kasdien. Ji 
stengiasi išrišti dipliomatai ir 
expertai; jj stengiasi išrišti laik- 
raščiai; jį nori išaiškinti kiek- 
vienas, turintis šiokį-tokį supra- 
timą, arba ir neturintis jokio su- 

pratimo apie gilesnes ,priežastis, 
kurios priverčia vieną tautą mes- 

ti vi>ką šalin ir ginklų jiega pa- 
daryti "teismą" su savo priešu. 

Ištikro, tai yra klausimas, j 
kurį visai nelengva atsakyti. Eu- 
ropa yra lopšys ir žydinys aug- 
ščiausios kulturos visam pasau- 
lyj. Kodėl gi dabar, rodosi, nei 
iš šio, nei iš to, visa beveik Eu- 
ropa taip užvirė karo liepsnomis, 
kad, nežiūrint į tai, net norisi pa- 
sakyti: "Ar jau visi tie milionai 
augšėiausiai civilizuotų žmonių iš 

proto išėjo? Ar visa Europa pa- 
kvaišo ir pavirto į beprotnamį?" 

Kodėl šitas karas atsitiko ir 
kokios priežastis ji iššaukė, tei- 
singai ir rimtai, pasiremdamas 
moksliškomis išvadomis, aiškina 
istorijos žinovas, Albertas Bush- 
nel! Hart, profesorius istorijos 
garsingame Harvardo l'niversi- 
tete. Jo straipsnis "\YIiv Xations 

Fight" (Kodėl tautos kovoja) 
tik-ką pasirodė spaudoje, ir mos 

ji žemiaus paduodame liuosame 
verrime: 

Ar yra gera, gryna, neišven- 
giama priežastis,—klausia rašė- 
jas,—dėlei kurios turėjo kilti ši- 
tas susirėmimas, kuris diena nuo 

dienos vis eis didyn? Joks Na- 
poleonas neprispyrė savo kaimy- 
nu kariauti. Joks Bismarckas 
nekankino Prūsijos, kad iš jos 
padaryti Vokietiją. Joks inci- 

dentas, panašus į Adagirą, neuž-j 
žiebė expliozijos degtuko. Jo-Į 
kiu hordų nematyt traukiančiu 
iš Azijos. Europa jau pergyve- 
no du susirėmimu Balkanuose 
ir iš to negimė jokis abelnas Eu- 
ropos karas. 

Karaliai Dabar Nedaug Sveria. 
Yra visai klaidingas aiškini- 

mas. kad ve šits karalius, arba tas 

imperatorius, ar kitas preziden- 
tas arba premieras nori karo. 
Karaliai šiądien, net ir dručiausi, 
yra tik traukiniu siuntinėjai, ku-j 
rie gali paliepti atidaryti trauki- 
niui vienas arba kitas reles. Jo-Į 
kis r i; Hiiirciris ir:;hu Miinifn iiu 

priešai ,dvas:ą ir norus save žmo- 

nių. Kiekviena' kariaujant! i n 

< 1 i o n šalis yra susivienijusi ir ši- 

tą karą skaito Uaturališku karu. 

Tai nėra karas tarp karališkų di- 

nastijų (šefriiyrių), arba tarp di- 

plomatų. arba' kariškų vadovų, 
i Tai nėra karas atkeršijimui už 

užmušimą Austrijos sosto įpėdi-j 
nio Ferdinando. 

Klausimai komercijos ir rinkų 
lošia žymią rolę šioje dramoje,—1 
bet tai nėra meilė pinigų, kuri 
stumia didžius laivynus išeikvo- 

... 

ti 5,000 milionų doliariu tam, kad 

gauti vėliaus komerciją, kuri gali 
atnešti tik 200 milionų doliariu j 
metus. Tai yra karas žmonių. 
bet ne kapitalistų. 

Kariškas lipas, komercijos iš- 

augimas, noras naujų žemių ir, 
saumeilus užsikirtimas didžiųjų 
tautų yra dalykai, kurie, laikui 

bėgant, gali pergalėti parliamen- 
tus, dipliomatus ir Haagos kon- 

ferencijas. Bet nei viena iš ši- 

tų priežasčių negalėjo pagimdyti1 
baisios 1914 metų katastrofos. Į 
Stipriausia ir galutinai nusvėrusi 

priežastis, kurios dėlei kilo šis i 
karas, yra smarkesnis augimas 
antipatijų (neapykantos) tarpe 
rasių. Pasaulis pagalios .supra- 
to, kad politiški rubežiai rytinėj 
Europoj perkirto skersai senes-1 
nins ir tvirtesnius ruhežitis rasiu, j 
kalbos ir tikybos ir tokiu hudu 
iššaukė susirėmimus vienos vieš- 
patijos su kita ir net pačių vieš- 

patysčių viduryj. 

Europa—Gyvas Mišinys Rasiu, j 
Europa yra mozaiškas rasiu 

GERMANAI IR 
SLAVAI. 

Skaitytojas turi šia- 
me žemlapyje parody- 
ti.;; žemės plotus, ku- j 
riuos užima Europoj 
germanai (vokiečiai) ir 
slavai. Viena šios ka- 
res priežasčių, kaip 
tvirtinama, gulinti 
klausime: ar germa- 
nai, ar slavai turi vieš 
patauti Europoje. 

paveikslas. Daugumoj viešpa-' 
tysčių įvairių rasiu elementai su- 

sivienijo ir nustojo vienas su ki- 
tu bartis. Šiuomi atveju Airiai 
Didžiojoj Britanijoj ir valonai 

Belgijoj paskandino savo rasių 
skirtumą savo tautiškame atbu- 

dime. Rytinė Europa dar ir iki 
šiolei turi ženklus, likusius nuo 

laikų barbariškų įsiveržimų iŠ pa- 
čios Azijos širdies (mongolų įsi- 
veržimai). Hungarai ir Bulga- 
rai—abidvi šios rases yra įsiver- 
žu.-ios iš Azijos į Europą, kur 

jos rado slavus, teutonus ir lo- 
tynus. Po to slavai turėjo išlai- 

kyti ant savo pečių pasibaisėti- 
nus įsiveržimus totorių ir turkų 
ir per keletą šimtmečių buvo nu- 

stoję savo neprigulmvbės ir tau- 

tinės gyvybės. 

Neapykanta Tarp Germanų ir 

Slavų. 

Bet-gi, net iki paskiausių lai- 
kų negalima buvo patėmyti stip- 
rios antipatijos (neapykantos) 
tarp slavų ir teutonų ( vokiečių, 
germanų). Vokietija neturėjo 

įkaro su Rusija net nuo laiku 
i Petro Trečiojo, kuomet jis išgel- 
bėjo Frifrlericli'ą Didįjį 17o2 me- 

tuo>e. Pirm 40 metų cechai ir 
v pečiai iugyvaulav® ui1- 

le kito pusėtinai gerai. Kasiu 

neapykanta, kuri dabar plėšia vi- 
sa Europą Į šmotus pasirodė ir 

Austrijoj. Čia neapykanta tarp 
slavu ir germanų pasidarė taip 
karti, kad, sulvg Austrijos vado- 
vu nuomonės, pasirodė neatbū- 

tinas reikalas nuslopinti slavus 
arba pačioj Austrijoj, arba u/ 

Austrijos sienų, jie velijo daly- 
kų stovį ir savo plianus parody- 
ti visai aiškiai, apskelbdami karą 
Serbijai, kuri yra. apart Rusijos, 
vienatinė nepfigulminga ir spar- 
čiai auganti slavų viešpatystė. 

Šitas metimas pirštinės Serbi- 
jai sukėlė Rusiją, bet nepalytėjo 
tiesioginiu keliu Vakarinės Imi-Į 
ropos viešpatysčių. Didesnė jų 
dali", kiek gąlima .spręsti iš pro- 
kliamacijų ir oficiališkų apskel- 
bimų, kariauja tik apgynimui sa- 

vo locnų viešpatysčių. 

Nei Viena Tauta Nesą Kalta. 
1> visos šitos juodos nelaimėsi 

debesio šviečia aiškiai vienas juo- 
kingas spindnlys. Kaip tik šita, 
karo bėda prasidėjo, kiekviena iš, 

|keturių centralinės Europos vieš-, 

patysčių pradėjo traukti >u di- 

idžiausiu greitumu savo kariume-j 
ue> ]>rie savo užgrą-inių rube-i 
lįly. o iuuui tarpu šaukėsi, kad 

\ isa- pasaulis butu liudininkais, 
kad jie mobilizuojasi. Kiekviena 
viešpatystė grąsino tokiu budu 
kitai, kad ją nubaidžius ir pri- 
vertus savo kaimyną nusilei.-ti 
be karti. Atsakomybė už karą 
priklauso ne bile kuriai pavienei 
ypatai. arba bile kuriai pavieniai 
tautai. Ji tapo neišvengiamai iš- 
šaukta tuomi, kad visos Europos 
viešpatystės yra susipykusios, s t- 

sikryžiavojusios, susimaišusios 
savo rasėmis, teritorijomis ir ko- 
mercija, taip kad viena po kitai 
viešpatijos tapo įtrauktos abel- 
nan mil/.iniškan sukuriu. Ciali but, 
kad visi šitie susipynimai turi 
buti išrišti kai o, kuris vienas pats 
yra tokiu teisėju, kuris išpildo 
savo locnus nusprendimus. 

Gal Tolstojus ir Turėjo Teisybę. 
Gal but, kad šis karas yra 

tuomi, kuomi Tolstojus skaitė 
visu.- kari^: tik aklas judėjimas, 
'.•.linkimas žmonių, kurie patįs ne- 

žino, kodėl jie eina ir kur jie ei- 
na. lyginai, kaip krūva tų skruz- 

džių-kareivių. \ i—gi. nežiūrint 
to. šio karo priežastis galima su- 

jieškoti. gerai prisižiūrėjus Eu- 
ropus žemlapiui ir ištyrinėjusį 
Didžiųjų Europos viešpatysčių 
tikslus ir :>Kįkiui. 

Kumpo- kontinentas (sausže- 
mis) yra padalintas j dešimtį 
tautiniu grupų. Keturios iš šitų 
;rupų yra mažesnės grupos Bal 
kanu pussalyj. 'Poliaus eina 
Skandinavija. Po to—neutrali- 
zuotos viešpatijos: ilollandija, 
ttelgija ir Šveicarija. Poliaus— 
Ispanija su Portugalija. Apari 
šitų grupų yra grupa šešių mil- 
žiniškų viešpatysčių: Italija, Ru- 

sija, Didėji Britanija (Anglija), 
Prancūzija, Austro-Vengrija ir 

Vokietija. 
Nuo kelių šimtmečių Europa yra 

padalinta Į keturis tikėjimus. Du 
metai atgal mahometonų vis dar 
tebeskaityta aštuoni milionai tarpe 
turkų, bosu iečių ir albanų, bet da- 
bar Europoje likę vos trįs ar ketu- 
ri milionai. Protestonų, ypatin- 
gai vokiečių, anglų, šveicarų ir 
vengrų apie 100 milionų. Rymo- 
Katalikų visose lotyniškose šalyse, 
Pietų Vokietijoje, Kroatijoje, Al- 
banijoje, Čekijoj ir Rusijos Austri- 
joj bei Rusijos Lenkijoj apie ISO 

milionų. Graikų katalikai, priskai- 
tant Rusiją, Balkanų Šalis ir kelias 
Austrijos ciesorystės provincijas, 
yra vieni slavai. Jų skaitlius sie- 
kia apie 110 milionų. 

Tikėjimo skirtumai gimdydavo 
daugelį kariu Europoje, bet pa- 
skutiniame šimtmetyj kiekviena 
Europos šalis priversta yra tole- 
ruoti kitas bažnyčias, ne valstybės 
įsteigtas. Šitos sektos laikosi sa- 

vo šalių. Protestonai ir Rymo- 
Katalikai vengrai, kilus ginčams 
dėl jų vietos Austro-Vengrijos 
ciesorystėje, padaro vienybę; taip 
pat nėra aiškaus skirtumo tarp 
kataliku bavarų ir protestonų prū- 
sų jų palaikyme savo šalies dabar- 
tinėje karėje. 

Keturiomis sulyginamai mažo- 
mis grupėmis azijinės paeigos yra 
suomiai (finai), vengrai, bulgarai 
ir turkai, viso apie 14 milionų.. 
Skandinavų grupė yra maža, nors 

veikli, ir tris šaljs drauge .Norvegi- 
ja, Švedija ir Danija, turi dešimts 
ir pusę miliono žmonių. Anglų, 
Škotų, velšių ir airių, tarp kurių 
beveik nesimato tautinio skirstymosi 
pavojaus laiku, yra 46 milionai. 
Lotyniškosios galybės, Ispanija, 
Portugalija, Prancūzija, Belgija ir 

Italija skaito 106 milionus. Du ir 
pusė miliono graikų yra giminin- 
gi lotynams. Vokiečiai Vokieti- 
joj. vokiškoji Šveicarija ir Austro- 
Vengrija padaro tirštai susispau- 
dusią masą 79}? miliono. Rusijos 
slavai, priskaitant lenkus, bet ne 

suomius. drauge su rumanais (ku- 
rie sakosi esą lotynų tautos, bet 
matyt pas juos daugiaus slavų 
kraujo kaip kokio kito), serbai ir 
jvairųs slavų gaivalai Austro- 
Vengrijoj padaro viso 111 milionų. 

Pirma negu nupiepus didžiųjų 
galybių stovj, turime pašnekėti apie 
vietą ir intekmę mažesniųjų gru- 
pių. Balkanai yra pavyzdžiu pa- 
sauliui didelės sunkenybės užlai- 
kymo valstybių, turinčių didelius 
skaitlius žmonių, kurie tautybe ir 
užuojauta priklauso kuriam kai- 
mynų. Antroji Balkanų karė 
1913 m. iškilo vien dėlto, kad buvo 
daug bulgarų, graikų ir serbų sry- 
tyje ir daug graikų ir serbų bul- 

garų srytyj. Pritaikymui šitų tau- 

tinių grupių nesiseka nuvesti jo- 
kia geografinė siena. Pasikėsini- 
mas suderinti dalykus išnovijimti 
kaimiečių, kurie yra kitokios tau- 
tystės negu šalies pergalėtojas bu- 
vo toks griežtas, kad baisu buvo 
žiūrėti, bet klausinio išrišti nepa- 
sisekė. Jei karė yra visti pirmiau- 
siai kova organizuotu slavu su 

vokiečiais, tai Balkanai nedaug ją- 
ja įdomauja, kadangi i pietus nuo 

Dunojaus slavų yra vos penki mi- 
lionai. Pernai metais kaizeris pa- 
reikalavo didesnės armijos ir dides- 
nio karės biudžeto, nes jis jautė, 
kad Balkanų armijos per- 
keitė Kumpos militarinės galybė- 
lygsvarą. Jei Balkanų galybės butų 
galėjusios laikytis krūvoj il<i šiam 

metui, tai Austrija nebūtų apšau 
kus karės Serbijai. Susirėmiinan 
lengvai gali buti jtrauktos Bul- 

garija ir (iraikija, ypatingai, jei. 
krs atrodo galimu, turkai palaikys 
vokiečių pusę; kuomet gi ateis vi- 
suotina taika, tai turės buti išriš- 
tas Balkanų klausimas. 

Skandinavų galybės nenori lį-li 
karės pavojun, nes dvi jų kontro 
liuoja gamtinius vartus Baltijo.- 
jūron; švedai gi yra Įsitikinę, kai! 

Rusija nori juos apimti. Portu 
galai laikosi iš vieno su Anglij 
ir žada prisidėti karėje. Ispanija 
labai, gali prie jų prisidėti, jei 

1)U^ matomai, kad Francuziaji rei- 
kalinga pagelba. 

Prį* nedideles ncutralės galybės: 
Belgija, < )landija ir Šveicarija, jau 
pamatė ką "neutrališkumas" reiš- 
kia tarpe nusiminusių tautų. Kai/t- 
ris džiaugėsi is šveicarų pasielgimo, 
nes jie parodė, kad jam gali at 
likti du armijos korpusai. Šita> 
išsitarimas, žinoma, reiškia tiek. 
kad nei Prancūzija, nei Vokietija 
negali be pavojaus prasiskverbti 
per Šveicariją. Tas reiškė taipgi, 
kad vokiečiai rengėsi panaudoti 
Belgiją kaipo vieškelį Francuzijon, 
vis viena, ar sutartis ir tautinės tie- 
apgyniino nuo Vokietijos iš 
sos yra, ar ne. Olandija neturi 
skiriant tautų laivus, kurie padaru 
Trigubą Entente. 

ITALIJA. 
Italija prisidėjo prie Trigubo 

Susivienijimo apie dvidešimts me- 
tų atgal, nes ji tuomet buvo blo- 
guose santikiuose su Prancūzija 
Italijos laivynas ir pirkliniai lanai 
Vokietijai ir Austrijai buvo ypa- 
tingai pravartus. 

Italija turi tris teritorinius tik- 
josios padėjimą: 1) Antroje Ad- 
slus, kurie žymiai turi atsiliepti į 
rijos juros pusėje griežtai susi- 
remia reikalai su Austrija; 2) Ita- 
lija geidžia savo koiionijų išplė- 
timo, kadangi Tripolis šiądien yra 
jos vienintele turinčia vertę kolio- 
nine valdyba. Italija geistų pa- 
glemžti Trentino apskritį, italu 
kalba pietiniame Tiroliuje ir Tries- 
tą. kurio gyventojai yra italai. Bet 
tai butų vis tiek, ką ištupimas de- 
šinės akies ciesoriui Francui Juo- 
zapui, kadangi Triestas yra vienin- 
telis pamario uostas austrinėj pusė] 
Austro-Vengrijos ciesorystės. 

RUSIJA. 
Rusija ilgus šimtmečius buvo 

suspausta politiško gazo rezervo- 
aru, visomis pusėmis j ieškančiu iš- 
siveržimo. Du šimtmečiai tam at- 
gal. užėmus sostą Petrui Didžiam- 
jatn. io šalis buvo beveik uždaryta 
nuo Baltijos juros vokiečiais ir 
švedais, — o totorai atkirto ją 
nuo Juodosios juros. Reikėjo ves- 

ti karę po karei laimėjimui liuosos 
prieigos prie Juodosios juros it 
Baltijos juros. Tuo tarpu rusai 
skverbėsi skystai apgyventan Šiau- 
rės Azijos plotan, kol jie pasiekė 
Pacifiką. 

Gerausias Rusijai kelias pasaulio 
turgvietę paniekti tai jwr Bosforą 
ir Aigijos jurą j Tarpžemines ju- 
ras. Tas kelias yra užimtas tur- 

kais, kurie per paskutinias pen- 
kias dešimtis metų buvo palaiko- 
mi anglu ir f.ancuzti. o paskui vo- 
kiečiu. 

Rusija turkų viešpatystės dalis 
Juodosios juros pakraščiu pamažu 
nuplėšė ir iš Turkijos provincijos 
griuvėsių pagelbėjo pasidaryti Ru- 
munijai ir Bulgarijai. 1878 m. ru- 

sų kariumenė priėjo kuone iki 
Konstantinopolio minaretų, bet 
anglai po Disrael, privertė Rusiją 
atsižadėti tos pergalės vaisių. Ru- 

sija, kaipo didėji slavų galybė, ne- 
labai tepaiso apie mažųjų slavų 
galybių išsiplėtojitną, bet pansla- 
vizmo politiką — ką ji nereikštų— 
varė jau nuo senai. Kilus aiš- 
kesniems vokiečių ginčams su sla- 
vais, kaip tą matome šitoje karėje, 
Rusija gali nuo jų susilaikyti, ne- 

daugiau. kaip uždrausti savo pa- 
valdiniams provoslavų bažnyčią 
lankyti. 

Pastebėtinas dalykas, kad iki 
1914 m. tarp Rusijos ir Austrijos 
nebuvo ūmesnės karės. Nors fran- 
euzai, anglai ir piemontiečiai ru- 

sus sumušė 1844 m., o japonai 1905 
m., vienok jie daugelyje karių 
parodė sugebamu ir puiku ko- 

vojamą vieką. Rusija yra vie- 
nintelė šalis, kuri be bendrų pagel- 
bos sumušė didįjį Napoleoną. 

Jei rusai laimėtų, tai jie tikrai 

reikalautų Konstantinopolio, kas 

reikštų, jog turkas galutinai turi iš 

Europos išsikraustyti. Anglija ir 
Francuziia gal pritartų šitam Ar- 

timųjų-Pytų klausimo išrišimui. 
Jei Švedija įsipainiotų karėn, tai 
Rusija pareikalautų tosios šalies 
dalies. Nekurie atitaisymai sie- 
nos gal butų pareikalauta nuo Aus- 

trijos. Antra vertus, jei Rusija 
skaudžiai prakištų, tai gali iškilti 

Suomija ir Lenkija. Kitaip nega- 
lima laukti, kad didysai Europos 
kolosas norėtų sutikti su mažiaus 
tinkamomis apystovomis už tas, 
kurias jis buvo užėmęs karei pra- 
sidedant. 

Anglija šitoj karėj kovoja ne 

tam, kad ką naują laimėjus, tik, 
kad palaikius tai, kti- dabar jo» tu- 
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Parapijos susirinkimas. Kugpj. 
24 d. buvo virte lietuviu šv. Trai- 
cės parapijos cxtra-*usirinkinias.' 
klebono kun. Jakštu sušauktas. 
Nesenai išvažiavo vienas p;. rapijo* 
'"trustce'sų." ir išvažiavusiojo vie- 

ton reikalinga huvo rinkti naujas. 
Žmonių suėjo Midelis skaitlius, ir 
nors stokuojančiojo "trustee'so" 
rinkimas nėra toksai svarbus 
reikahis. susirinkimas buvo gan 
karštas ir trukšmingas. Susirin- 
kime aiškiai apsibriežė santikiai 

tarp kunigo ir parapijos. 
Susirinkus žmonėms. \ ienas pa- 

rapijos komiteto nariu pakvietė1 
žmones užsilaikyti rainiai ir išrink- 
ti pirmininką >u- irinkimui. Iš tri- 

jų kandidatų daugumą balsu gavo 

p. Kaz. \ aškevicia, ir jisai užėmė 

pirmininko vietą. 
Prasidėjus susirinkimui, tuojaus 

žengta prie paskyrimo kandidatų. 
Pastebėtina, kari vienas N'evvark'o 
biznierių prašė, kad kandidatais 
butų pastatyti ne biznieriai, bet 
taip žmones. -I'arapijonas F'ijušas 
liindokas, pasiprašęs balso, pradė- 
jo kall ėti apie tai, už kokiu- kan- 
didatus vertėtų balsuoti, ir sąryšyje 
su ttiom pet jo prie buvusio ir 

dabartinio parapijos stovio. Čia 
kalbėtojas buvo pirmininko sulai- 
kytas ir paprašytas neaiškinti pa- 
rapijos veika!ų. Kalbėtojas turėjo 
atsisėsti. Susirinkime pakilo gan 
didelis triukšmas. Nusiraminus 
visiems, klebonas buvo paprašytas, 
kad paskirtų tri^ kandidatus. I\le- 
lionas pai.kyrė visus biznierius. 
Tarp publikos vėl kilo liarmas, ties, 

girdi, biznieriai turį savo, o ne 

bažnyčios reikalus žiūrėti. Vienas 
komiteto nariu Įtarė juos 
važinėjime pas vyskupų be para- 
pijos žinios, kad kunigas Jakštys 
butų ant visados čia užtvirtintas. 

Atsakymai! i tai p. J. Kralikaus- 
kas (vienas kandidatų? Red.) 
smarkiai atsakė, kad jisai nebuvęs 
už dabartinio klebono užtvirtini- 
mą. bet sužinoję?, buk kitas ku- 

nigas noris Šion parapijon Įsi- 
skverbti. šioji kalba pakėlė dar 
didesnj trukšiną, ir iš publikos pra- 
dėta saukti kalbėtojui: "Melagis." 
Po ilgų triukšmų pradėjo vėl kal- 
bėti p. Mindokas. TaCiaus nusira- 
minusioji publika vėl pakėlė triuk- 
šmą, kuomet pirmininkas antru 

kartu liepė p. Ilindokiii pertraukti 
savo kalbą. 

Pirmininkas kreipėsi į susirinki- 
mą sn klausimu, ar visi sutinka rink- 
ti iš klebono perstatytųjų kandi- 
datų. Iš publikos vėl pasigirdo 
balsų, k?d biznierių nereikią rink- 
ti. 

Tarp žmonių buvo girdėtis bal- 
sų. nepatenkintų pirmininko pasi- 
elgimu. ir jam buvo užmetama ne- 

mokėjimas vesti priderančiai susi- 
rinkimą. 

Klebono siūlytųjų kandidatų su- 

sirinkimas taeiaus nepriėmė ir pa- 
statė iš savo pusės tris vyrus, iš 

kurių p. Daukšas galop gavo dai- 
giausia balsų. Naujai išrinktasai tuo- 

jaus pradėjo kalbėti. Jisai padarė 
klebonui užmetimą, buk šisai tie- 

geriausiai pasielgęs su nesenai at- 

važiavusiu kun. Dabužinskiu, ku- 
ri Nevvark'o lietuviai buvo parsi- 
kvietė iš Lietuvos. Mat, parapija 
turėjo pertaisyti kleboniją dviem 
kunigam taip, kad jiedu galėtų 
gyventi, nesiisieidauii krūvon. 

Kalbėtojas užmetė kun. Jakščiui 
blogą atvykusio svečio priėmimą. 
.Nors žmonės labai norėję išgirsti 
kun. Dabužinskio pamokslo, bet 
negalėję, kadangi kun. Dabužitiskis 
vieną savaitę pabuvęs Xc\vark'e ir 
turėjęs išvažiuoti i Boston, Mass. 
Kun. Jakštys į tuos užmetimus 

atsakė, kad kun. Dalnižinskis tik- 
tai trumpam laikui išvažiavęs Bos- 
tonan, neužilgo sugrjšiąs ir pa- 
rapija galėsianti išgirsti jojo pa- 
mokslų. Publikoje tačiaus buvo 
girdėtis nepatenkintu balsy. Daug 
to nepasitenkinimo klcljonu, kaip 
galima spėti, liko dar iš senesnių lai- 
kų. kuomet klebonavo kun. Stak- 
nevičius, su kuriuom parapija tu- 
rėjo didelių nesusipratimų. Kun. 
Staknevicius, išklebonavęs vielinė- 
je parapijoje 10 metų, savo vietą 
1912 m. užleido kun. Jakščiui ir 
pats išvažiavo, kaip sakėsi, Lietu- 
von Tuom tarpu parapija buvo 
pasikvietusi iš Lietuvos kun. Da- 
H'žinskį. Dabar parapija pati pri- 
žiūri savo reikalus. Prie kun, 
Staknevičiaus viskas buvo pavesta 
klebonui. Išklcl>onavo kun. Stak- 
nevicius, kaip minėta, 10 metų ir 
išvažiavo, palikdamas parapiją su 
maža medine bažnyčia. Kun. Stak- 
nevicius gi, sakoma, išvažiavęs tur- 

tin^u žmogum. Nuo to laiko pa-' 
rai-ija pati pradėjo imti įlalyvuiną 
savo reikalu tvarkyme, ir prie da- 
bartinio klebono jau pati. kaip sa- 

kyta, prižiūri viską. Tačiaus nuo 

kun. Staknedčiaus išvažiavimo lai- 
ku parapija yra sujudime ir negali 
nusiraminti. 

Visos čia minėtos aplinkybės ir 

yra triukšmu priežastim, ir dažnai 

triukšmą gali sukelti koksai norsl 
mažas dalykas. J tempimu santi-i 
kiu tarp klebono ir parapijos pa-j 
siaiskina ir šio susirinkimo truk- 

Muingumas. ]sikar>oiavus parapi- 
jonams i<- >i karta, reikėjo galop į 

1 

uždaryti susirinkimas, nors dar 

buvo daugiau dalyku apsvarstyti. 
Para pi jonas. 

M. Diemedis. 

ERŠKEČIŲ KELIU. 
Jau antrą parą lietingi debesįs; 

laike savo nelaisvėj miestą. Šiau-' 
ris vejas daužė nuogas medžiu sa- 

kas, švilpė, kaukė, atsimušdamas 
į elektros vielas. Praslinko palša 
dienelė, užstojo naktis. Rodėsi, 
kad viso> bėdos kris vienu kartu 
ant gyventojų. Lietus, rodos, gra- 
sina \ i>us ir viską prigirdyt, t) vė- 

ją- viską išgriaut. sulaužyt. lUtvo 
šalta, prikli lapkričio naktis. Tas 

pats buvo ir Svajonės gatvėje, 
kur po numeriu keturioliktu gyve- 
no gyvanašlė Aldona. Kada visi 
dienos gyvunėliai-darbininkai sal- 
džiai miegojo, — tik kur-ne-kur 
naktiniai sargai, retais žingsniais 
krutėjo pirmyn ir atgal; kada vėjo 
staugimas ir šalto lietaus lašai vedė 
iš kantrybės net storai apsirėdžiusius 
sargus, tame laike Svajonės gat- 
vėje po keturioliktu numeriu, ant 

trečiu lubų, grabo išvaizdos kam- 
barėlyje maža liamputė skleidė sa- 

vo silpnos šviesos spindulius j vi- 
stts kampus. 

iale jo, to kambarėlio, po kairei, 
stovėjo kamoda, ant kurios degė 
liamputė. Augščiau kamodos, prie 
sienos buvo prikabintas paveikslas: 
ant žalio kapo krvžius, ir aniolas 

į verkia, kryžių apkabinęs. 
Jau ilgą valandą Aldona klūpojo 

prieš tą paveikslą, alkūnėmis pa- 
sirėmus j kamodą. Rankos buvo 
drūčiai sunertos. Iš jos akių vie- 
na-po-kitai per veidą, be laiko su- 

vytusį, žibančios ašaros riedėjo. 
Aldona ilgai neatitraukė akių nuo 

kryžiaus, skendo maldose. 
Tylumoje pasigirdo dejavimas. 
— "Dieve, Dieve," — tarė Al- 

dona, — "nesurandu t<>* valandos 

j savo gyvenime, kuomet Tau, Die- 
ve, aš galėjau taip didžiai prasi- 
kalst. l'ž ką man davei tokius 
sunkius vargus? !>ėgu mintim į 
■^avo mažas dienas, j ieškau atminty- 
je, ar kokia mano gymdytojų dė- 
mė taip mane skaudžia, bet ir ten. 

apart doros, daugiam nieko neran- 

du. Mano motinėlė mane dar ma- 

žą išmokino visų tikėjimo prieder- 
mių : dažnai lankyt šventą bažny- 
čią, melstis, mylėti Dievą ir arti- 
mą. Tėveliai mano taipgi dorai 
gyveno. L'ž ką gi tie didi var- 

gai taip slegia mane? 
"I )a/nai. gra> ią dieną, kaip saulu- 

tė tik pradėta šildyti, pasipila vai- 
kučiai ant gražaus kalnelio gale 
mūsų Svajonės. Antanienė, ramia 

išvaizda, pilna pertekliaus, skęsta 
džiaugsme, žiūrėdama į savo ku- 

įdikius. Tai kodėl gi man yra sve- 

tima toji laimė, kurią sočių kūdi- 
kių klykavimas austų, pažįstant 
mylimą ir mylintį vyrą? 

Kuomet mažiulėliai jie buvo. aš 
buvau pasirengusi visokiems var- 

gams, galėjau mirti už juos, o da- 
bar .... 

"Visa kitaip virto. Šiądien pat 
atėjo mano sunus, mano gimdytas, 
mano liūliuotas. Jo menkas su- 

verkšlenimas vėrė mano širdį. Aš 
dėl jo per ilgas naktis akių nesudė- 
jau.. Baisus pasaulis nebūtų su- 

radęs tokių vargų, kurių aš, dėlei 
>avo vaikučių laimės, nebūčiau pa- 
nešus. Šiądien gi aš žiuriu į jį, į 
savo tikrą kraują, j tą žolyną, ma- 

no skausmuose išaugusį. Tarp 
kokių žmonių jis taip pasileido?!" 

Atsikreipė Aldona prie verkian- 

čio aniolo. 
"Ko tu verki, šventa pasaulio 

galybės dvasia? (lai tu savo ty- 
ro;"vis ašaromis plauni mano taip 
begalo skaudžias gyvenimo žaiz- 
das? Ar tu apverki tūkstančius to- 

kii^ nelaimingų, kaip aš? Verk, 
šventasis aniuole. plauk kojas 
YiešpačiųA iešpačiui savo gailio- 
mis ašaromis, kaip aš plaunu jomis 
mano skurdų duonos kąsni! Tėve, 
Tėve! Atsižvelgk Į jaunas gyvy- 
bes, plūstančias žmonijos nedory- 
bių verpetuose! Atsižvelgk ir Į 
jį.. atsižvelgk. 

Sugrąžink jam dvasią šventą, 
prašalink nuo jo piktus geidulius. 
O Tėve! Grąžink anas sapnų die-' 
nas, kad amžinai galėčiau Tau tar-' 

į nauti: kad po Tavo kojomis galė- 
čiau išraudoti tuip ilgų metų ma 

no skausmus.... šiądien ou per-j 
silpna ir nebegaliu užsilaikyt ant 

kelio, tau tinkamo.... o. kiekvie- 
na mano diena vis slegia mane į j gelmes bjauraus gyvenimo, rūsti- 
nančio Tave, o Dieve!" 

Kaip smuiko styga, palengva už- 

gauta, tylumoje išduoda mielą 
skambesį, valandėlę liūliuojanti oro 

vilnyse, kol ji> visai neužgęsta, ro- 

dos, nubėgęs j svieto kraštą, taip 
užgavo mirtiną Aldonos kambarė- 
liu tylą neaiškus balsas susapnavu- 
sios jos dukters, dvylikos metu 

mergaitės. Po valandėlei Milda 
kasžin ko vėl suvaitojo, atmetė 
ranką nuo savęs ir apsivertė ant 
antro šono. Menkos šviesos spin- 
duliai palytėjo jos veidą. 1'abudo. 
Išvydusi klūpančią prieš šventą 
paveikslą motiną savo, tarė: 

"Mama, cik gult. Dieva> ne- 

nori daug maldų nuo tokių netur- 

tingu žmonių. Dar šią vieną žie- 
melę aš pasimokinsiu, toliaus eisiu 

į dirbt, ir męs nebematysime vargų 
nei bedu. Dievas pats neatneš, o 

per žmones nesiūs nuims turtu. 
Žmonės labai pikti. Tu, mama, 
dirbt nebegali, o man pasakė sku- 
binės priežiūra, kad csn perjauna; 
jtai-gi nuims nėra kitokio išėjimo, 
kaip tik.... nors bjauru su tais 
|girtuokliais ir baugu valdžios, šią- 
jdien aš buvau nuėjus j Lev- 
so krautuvę padėt dirbt, ir atėjo 
Antano Piktivjio pati. Ten tokius 
niekniekius pirkosi. .Netrukus atėjo 
Kutą Diemedaitė. Antanienė, pa- 
mačiusi Rutą. skubiai priėjo ir sa- 

ko: — "Tai tu. mergele, vis džiau- 
geisi savo doru Vytu, o aš vakar 
ir žiuriu, ir stebiuosi; sakau sau, 
kas ėia kaip jautis atmauroja? <ii 
ir nustebau, pažinus tavo Vytautą, 
o taip girtutėlis, kaip juoda, tamsi 
naktelė. Tai sakau, jeigu dar kartą 
mano Antanas pareis prisisprogęs, 
tai tuoj ir bėgsiu į policiją, kad 
tą piktą dvasią Aldoną praša- 
lintu iš Svajonės, nes ji savo kar- 
čia ma veda i pasiutimą jaunikai- 
čius, o ir vedusiu seniu neaplen- 
kia. Taip. taip.... Ne. ne. tu, 
mama, aš soti." 

Mergaitė visai nutilo ir vėl už- 
snūdo. 

Su suspausta širdim išklausė 
\ldona dukters pasakojimų. Ji 

užgesino liamputę. Da ilgą valan- 

dą žegnojo save ir lovą. kur 

miegojo, ankstyvose dienose pa- 
žinusi gyvenimo vargus, jos jauna 
dukrytė. Aldona palindo po iš- 
trinta antklode, apkabino savo iš- 
džiuvusia ranka dukterį, ir prisi- 
minė jai dienos, kuomet ji dar bu- 
vo tokia, kaip josios Milda. Tik- 
tai jos duktė jau pažįsta visą gy- 
venimo žiaurumą; Aldona, tokia 
būdama, nieko neišmanė apie skur- 
dą. Jos tėvu gyvenime nieko ne- 

stok a vo. Ji buvo gražiai rėdoma, 
visu šnekinama, visu mylima ir 
visur laukiama. Taip jiji augo. 
virsži buvo mergina. Puolė jai 
akiu Antanas Užupis su jo juo- 
domis žėrinčiomis akimis. J is bu- 
vo ramus, lėtas jaunikaitis, jos nie- 
kuomet nei žodeliu neužgavęs. Jo 
troškimai ir širdis prigulėjo jai 
— Aldonai. < ieras tai buvo laikas. 
Štai ji sėda i stakles aust baltų 
drobių; šaudyklė daili. Švelni, sli- 
dinėja po tarpgijas. štai eina Į 
darželį, pilnintelį žolynu; gražu ir 
miela iame. Arba štai ji grėbia 
pradalgiuose vystantį šieną. Ne- 
buvo kitos skaistuolės tarp dau- 

gumos linksmiu grėl)ėjėlių, kuri 
butų galėjusi didžiuotis tokiu grėb- 
liu, kaip kad Aldona turėjo. Tai 
vis Antanas kaltas, ji-ai tai parū- 
pino. Ir tą visi jaunieji žinojo. 
Aldona nenusimanė': ar ji myli An- 
taną. ar tik jisai gera> jai dran- 
ga-. Aldonos tėvai gi žvaira akim 
žiurėjo i Antaną, kuri> nuoiiu >s su 

jąja šnekėdavosi. Antanas buvo 
patogiausi- iš visų vyrų kaime. 
Kaip darbe, apsiėjime su žmonė- 
mis. taip ir visur jis pirmutinis sto- 
vėjo. Kur tik Antaną nedėsi, ge- 
do- neturėsi. Tą gerai iinujo 
Aldonos tėvai. Met viena buvo ! 

priežastis ir kliuiu: Antanas Už- 

upis buvo neturtingas, taigi jų Al- 
donai jis ne pora. 

Laikas bėgo. Antanas Užupis 
vis labjaus ir labjaus linko prie 
Aldonos. Su kitais toks tykus, 
toks nešnekus, o >u Aldona, rodėsi, 
šnektoms galo nebūdavo. 

Antanas jau ir po savo namus 

ši-bei-tą rengė, vis dėlei jos. Ta- 
čiaus šis dalykas buvo Žinomas tik- 
tai jam vienam. Padarė gražią 
spintą su visokiais išpjaustymais, 
su įvairiais gėlių paveikslais. Pa- 
čiame viduryje, ant tam tyčia iš- 
taisytos vietos, išrėžė "A. ir A." ir 
viduryje jų — dvišakėlę našlaitę, 
taip kad šakutės gulė ant raidžių. 
Svajojo Antanas, kad ta našlaitė 
bus meilės ženklu; šakutės liečian- 
čios raides "A. ir A." — jum ro- 

dėsi, vienija juodu.... 
Kartą sena Antano motinėlė pa- 

klausė jo, kam tas dvi raides jis 
išpjaustė. Antanas išsisuko: — 

"Matai, mainyte, aš darau tai a. a. 

tėvelio vardan, drauge ir savo. 
Nors tėvelis jau senai pas Viešpa- 
tį Dievą, bet čia visa kas yra jo ir 
mano. kaipo jo vaiko." — lr 

džiaugėsi Antanas nukreipęs milti- 
no- mint j nuo tikrojo kelio. An- 
tanas gėdijos motinai pasisakyt my- 
lįs Aldoną. Senutė jau nekartą 
numatė ji. jos geriausi vaiką,* pas 
(litiniu Aldoną. Nekartą matė ii 
savo Antanėlį užsimąsčiusi, užmirš-: 
tantį. ką daro. ir ji gerai <uprato 
jaunystės sapnus. Ji nebuvo už-j 
įniršusi pati savo jaunystės. Xe-! 
trukdė vaikui su Aldona susJeit,1 
ue> mergaitė gabiausia visame 
kaime, dora ir — kas krito širdin 
senutei labiausiai — buvo turtinga. 
Ir nekartą sau dūmojo, pažvelgus ji 
Antaną, kad jam tokios ir reikia.1 
Tegul jis yra Aldonai perbiednas. 

bet darbštumu, išmanumu ir doru- 
mu j i > yra vertas ger*.aus'.os mer- 

gelių. 
P.et apie Aldoną Antanas, nei1 

motinai tarp savęs besikalbant, ne-' 
prūiminė niekados. 

(iirinių Aldona-gi mylėjo Anta- 

ną. ksipo gerą ir malonų jai jau- 
nikaitį. Jo siekių dar nesuprato.) 
Linksmai dainavo ir žolynais puo- į 
šėsi. 

Antanas pradėjo nerimaut, kuo- 
met jis patėmiio vis dažniau- at-1 

silankantį jauną ūkininką l'ctrą 
Tylių i> Augštuolių. Ir Aldonos 
jau nebematė taip dažnai nei sod- 
ne, nei tarp žolynų darželyj. An- 
tanas patėmyjo. kad ii šalčiaus jo 
žodžius sutinka. 

.. 1 
.\eprasimi<o ir poros iikmcnu 

nuo dienos, kuomet Antanas matė 
Aldoną šnekant pirmu kartu su 

jaunuoju ūkininku, kaip U/.Ven- 
ciuose sekmadienvj senas klebonas1 
retais, nebalsingais žodžiais, tar- 
tum perkunu, trenkė Antanan.' 
Antanui rodėsi, l<ad po juom links-į 
ta žemė, mėlynas dangus jį spau- 
džia. Jis užgirdo: — "Kina rysin 
moterystės jaunikaitis I'ctras Ty- 
lius iš kaimo Aukštuoliu su mer-1 
gele Aldona (lir.... 

Antano akyse pasidarė tamsu; 
daugiaus jis negirdėjo nieko. Tikį 
po valandai, šie-tiek atsipeikėjęs,' 
atsiminė esąs bažnyčioj. Prislinko 
Antanas linkui altoriaus Kryžiaus 
Kristaus, sulinko ant keliu ir. už-1 
įniršęs prisikimšusius bažnyčioje1 
žmones, paskendo maldoje. J j pri- 
žadino varpų skambėjimas. Lin- 
kui bažnyčios artinosi minia žmo 
nių su velioniu. Jis pasižvalgė Į: 
pakraščius, kur tik kelios senutės 
■!ar besimeldė* Šiaip žmonės visi I 
js 11 buvo išėję. Antanas nesisku- 
bino iš bažnyčios išeiti. Jis bijojo 
susitikti su kuom nors. Jam rodė-j si. kad .'-i žmonės į jį pirštais ro-į 
<10; kad visi juokėsi iš jo. Vėjui 
Antanas bažnytkiemio gatve: 
nuėjo Venta, vingiuojančia juroje 
žaliuojančiu rrtgių. Praėjęs baž- 
nvtkiemj ir priėjęs prie mažo ke- 
lelio. vedančio linkui namu. pasuko 
i jį. Kūgių didelės varpos glau- 
dėsi prie Antano, einančio takeliu, 
ir vėl jos sviro atgal. Bet jis ne- 

jautė jų. Šiądien ji> nematė gra- 
žių varpų, jis tiesigrožėjo jomis. 
Antanas nematė, kaip saulutė spin- 
dėjo Ventos paviršium. Nematė 
jis gražios žaliuojančios aplinkui 
gamtos. 

Sunkių minčių prislėgtas, Anta- 
nas išlindo i; rugių i mažą kelelį 
ir vi^ai netikėtai sutiko* Aldoną. 
Kad Aldona nebūtų prašnekusi. 
Antanas nebūtų pajiegęs nei žing- 
snio žengti. 

"Netik jau vi>i Žalvid iečiai 
žino Tamistą kaipo geriausj ūki- 
ninką, bet ir Užvenčio laukai trok- 
šta turėt toki užveizdą. kaip Ta- ] 
mista. Ir šventą dieną juos lan- 
L*i, —prakalbėjo Aldona. "Daug i 

kartų girdėjau savo tėvelį šne- 
kant, kad Antano Užupio visi ja- 
vai laukuose kaip rėžte užrėžti, 
ištolo matosi Antano ruožas." 

— ".Viu Viešpačiui Dievui, ne- 

galiu rugot, auga, rodos. Žino- 
mas dalykas, bėgu, dirbu, — vis 
duona juoda mušu neaplenkia. 
Bet kas iš to? Kam jie dabar? 
Nemieli man šiądien nei žaliuo- 
janti laukai, nei maloniai spindinti 
saulutė, — niekas ir niekas. Ir 
kam reik dar gyvent, kad ilgu 
dienų viltis žūsta akies mirksny- 
je...." 

Pažvelgė Antanas savo juodomis 
akimis i Aldoną, meilės ir liūde- 
sio pilnomis akimis: Aldona su- 

prato Antano žodžius, ir jis tai 
matė. 

"Bet kam apie tą ir bešne- 
kėt," — Antanas tęsė toliaus. — 

"Kam mirusius šaukt, kada gal 
jiems yra skirta gyvenimas ten, 
ir gyvenimas laimingesnis. Ge- 
rintis šnekėkime apie smagesnius 
dalykus. Girdėjau, jog Tamsta 
rengiesi apleist gimtini lizdą?" 

Aldona nusidavė nesuprantanti, 
stengėsi klausti: "Kaip. ką tamis- 
ta, Antanėli. įninavoji? Aš nesu- 

pratau." — "Taigi, šiądien sakė 
klebonas bažnyčioje." 

Antanas mėgino Imt linksmiu. 
stengėsi prasijuokt. bet tas jatn ne- 

labai sekėsi, žodžiai strigo gerk- 
lėj. 

"Aš taip susisarmatinau šią- 
dien bažnyčioje, kad. rodėsi, ma- 

nęs visi žmonės tyčiojosi. Aš 
jau tylomis norėjau, o ras musų 
klebonėlis taip balsiai sušuko ant 

visos bažnyčios." 
Dabar gerai suprato Aldona, apie 

ką Antanas prisiminė ir iš kur ne- 

paprastas liitdnumas. Pagailo jai 
jo. 

"Tai ką. Antanėli! Petras 
Tylius pradėjo lankytis čia. Tė- 
veliai sako: Tegul, girdi, bus to- 

kia valia Dievo, ką padarysi." 
"Žinomas daiktas, mergaičių 

pareiga apsivest ir stengtis puošt 
savo mylimojo lizdą, jeigu susi- 
randa d\i šiuli, kurią troškimai 
susibėga j vieną jurą. Tegul lai- 
mina Dievas Tamstų gyvenimą.' 
Tamsta esi viena iš geriausių mer- 

gaičių, o Petras vėl padorus vy- 
ras ir turtingas, ir Tamstos turtai 
lygus jojo turtams. Musų apie-, 
linkėję nėra man žinomos mer- 

gaitės, lygios Tamstai savo tur-j 
tai>. o labjausiai savo dorumu. 

Tegul Luina laimingos gyvenimo 
vakndos Tamstoms, o ir kodėl ne- 

galėtu but taip. jei nieko netrūksta. 
Mano gyvenimas tai kas kita. Aš 

neturtingas — jus turtuoliai. Šir- 
dingai veliju Tamstai ir l'etnti. 
Tatnistos numylėtam, laimingiausiu 
dienu." 

Priėjo Ventos lieptus, kur jiedu 
turėjo skirtis. Aldonai reikėjo eit 
Į antrą upės pusę. Antanas gy- 
veno šioje pusėje. Aldona atviro- 
mis akimis Įsismeigė j Antaną ir. 

paduodama jau ranką, atsisveiki-! 
nant tarė: 

"Atleisk, Antanėli, man, jeigu 
aš prasikaltau prieš taip gerą drau- 
gą. Šiądien mano galvelė neišma- 
no. Nežinau, kur nueisiu: ar j 
laimę, ar j vargą. Visame atsidedu 
ant mano tėvelių valios. Sudiev 
Antanėli!". 

"Ta laimė, tur Imt ne man bu- i 
vo žadėta. Laistysiu prakaitu savo 

žemely juolą ir skursiu toliaus. 
Xe visiems 1 \gi laimė skirta. Su-I 
diev, Aldona, sudiev!" 

Ir persiskyrė. Antanas nuėjo Į 
savo namų linkui, o Aldona per 
lieptus i savo pibr. Antroje lieptų 
pusėj tunelis, laukdama- Aldonos, 
šokinėjo. lojo. Aldona priėjus 
prie savo namo durų. dar kartą 
pažvelgė Antano gyveninio linkui 
ir pamatė ji, tėinijantį ją i> savo 

%odno. prie obelies prisirėmusį. 
Antanui niekas nesisekė, Aldo- 

nos dienos greit bėgo. Ji su mo- 

tinėle ruošė j)arėdus. kraičius ir ki- 
Lus reikalingus daiktus besiartinan- 
čiai iškilmei. 

* -t 

Aldonai rodėsi, kad ji ir dabar 
dar girdi ausyse Petro žodžių 
skambėjimą, kaip jis Užvenčiu 
jažnyčioje prižadėjo mvlėt ją.... 
Petras, išvesdamas ją iš tėvu liz- 
:1«>. sakė: "Pas mane busi ponia, 
r niekas nerūpės." Taip buvo. Ir 
ii tikėjo, kad taip turi buti visada.' 

Apie Antaną, jau visai užmiršo. 
)i nejuto, kaip meilėje prabėgo 
>usė metų. Bet staiga aplankė 
iuos nelaimė ugnelė. Viską, 
ipart gražios stubos, sunaikino 
iepsnos. 

Kokių menkų triobelių Petras 
lenorėjo statyt, o geroms pinigų 

nebebuvo. Reikėtų pas kaimynus 
pasiskolint. Bet jam buvo gėda ir 
pamąstyt apie tai, kad tai jis, 
Augštuolių Tylius, bus kokiam 
ten skolingas, kad turės nusilenkti 
prieš kitą. Ir sumanė jis važiuoti 
j aukso šalį — Ameriką, uždirbti 
daug pinigu, pastatyt sau gyveni- 
mą. puikesnį negu buvo. 

Neužilgo Aldona, verkdama, ruo- 

šė Petrą kelionėn. Ir dar kelios 
dienos prabėgo, it paukštis pra- 
skrido, — ir Petras išvažiavo, kad 
padvigubint laimę savo lizde. Bė- 
go dienos ir savaitės, o žinios nuo 

Petro vis nebuvo. Po trijų mė- 

nesių, lyg tai but trį.s amžiai pra- 
slinkf, sulaukė nuo Petro laišką, 
kuriame jis skundėsi, jog aukso 
šalis nežiba taip, kaip apie ją buvo 

sapnuota; skundėsi, kad dar ne- 

dirbęs. bet turįs viltį greitai pra- 
dėt. Ir vėl bėgo savaitės viena po 
kitai. Ir daugybė jų jau praslin- 
ko, o laukiamo laiško nebėra.... 
nors. Aldona kuone kas savaitė ra- 

šė laiškus savo mylimam Petrui. 
Antrašus tai jau užrašydavo jai 
žinomi geriausi raštininkai kaip 
tai: vargonininkas, zakristijonas, 
valsčiaus raštininkas, o dar po ko- 
kiu baisių sapnų, net pas pati ku- 
nigą nueidavo, kad jis antrašą už- 

dėtų. Nedžiūvo ašaros Aldonos 
akyse, kuomet apie savo mielą Pet- 
reli žinios nesulaukia. Jos moti- 
nėlė, ramindama ją. šnekėjo: 

"Xeverk. duktė, tai Viešpaties 
Dievo valia. Vis dėl geresnės 
ateities Viešpats Dievas prisiuntė 
tą truputėlį vargų. Jo galybė ži- 
no viską ir tavęs neapleis." 

Vieną dieną atėjo pas Aldoną 
senutė iš kito kaimo. Itiėjus j 
stubą, pagarbino ir, atsikosėjusi — 

atsikvėptelius, pradėjo šnekėt: 
^tnai, vaikeli, ką aš turiu pa- 

sakyt? Mano Jonelis atrašė laiš- 
ką, matai, paukštele, iš ten, iš tos 

Amerikos, kad Tamstos Petras ten, 
tame pasvietyje su kokia tai iš- 
tvirkusia moterim apsivedč ir ne- 

žada grįžti prie tavęs." Aldona už- 
kaito. Nežinojo kį daryti, jai tio- 

rėjosi užpjudyti svetę Šunimis, bet 

pagalvojo, kad gal senė netekusi 
proto. Išėjo Aldona i^ stubos. 
nieko nesakius senutei, ir tolei ne- 

grįžo atgal, kol senutė, nieko nesu- 

laukus. išėjo atgal į ten, iš kur 
buvo atėjus. 

Netrukus po tam Aldona sulaukė 
laišką. Tai ne laiškas buvo skais- 
ti žvaigždė u/.zibo jos ūkanotoje 
padangėje. Ir vėl Aldonos laimė 
artinosi, išskleidus rankas, kad ją 
priglaust prie savo mielos krutinės. 

Petras liepė viską išparduot ir 
rengtis pas ji. nes ten esąs daug 
kartų laimingesnis gyvenimas. 
Laiške Petras žadėjo parsiųsti lai- 
vakortę jai. Prie to darė daug 
pasargų apie didžią, baisią kelionę 
per plačias jūres, kur labai greit 
galima nuskęsti. Bet Aldonai ge- 
rinus buvo atsidurti jūrių dugne, 
negu gyvent persiskyrus su savo 

numylėtiniu. O kaip prailgo die- 
nos Aldonai, laivakortės lau- 
kiant! 

* * 

Didis laiv ;»s siūbavo neapsako- 
mose vandenių platybėse; daugy- 
bė žmonių knibždėjo ant dėnio. 
Jų tarpe buvo Aldona. 

Po sunkios kelionės jūrėmis, už 

poro> dešimčių parų Aldona išvy- 
do žemės kramtą. Tai buvo "Auk- 
so šalis-' 

Persėdimas i> laivo j mažą lai- 

velį. j vežimą, vėl laivą ir dar 

traukini, ir \ldona pasijuto švie- 
siame kambaryje, kur moteriškė 

jai pasakojo, kad Petras sugrįš iš 

darbo už dviejų valandų. Tos dvi 
valandos buvo Aldonai kaip du am- 

žių. < ialop jau ios baigiasi. 
Štai plačiai atsidaro durjs. iv 

ineiua Petras. Aldona ranki:, s iš- 

skleidusi, kaip paukštė, puolė prii 
savo Petro, kad apkabint, prisi- 
glaust prie jo, karštai pabučiuot 
ij.... Bet Petras sulaikė ją. at- 
remdamas ranką j jos krūtine, ir 
tik padavimu rankos pasveikino ją. 
Nustebo Aldona, bet atsidėjo ant 

savo Petro valios ir žinios. Pet- 

ras jai vienai paskui pasakė, kad 
;ia nemada bučiuotis prie visų 
Taigi ji tą patį padarė, kuomet 

jie vienu du buvo savo kamba- 

ryj. Čia Petras jau nebestumi 
jos nuo savęs. bet ir toli nebeta? 
buvo Petras, kokj ji žinojo ten. 

<ur Venta tekėjo. 
Toliaus, buvo supirkti gyvenimui 

reikalingi rakandai, it" Aldona pra- 
dėjo naują gyvenimą "Aukso ša- 

yje'" Nedaug laiko spėjo pra- 
>ėgt. kai]> su kasdiena vis aiš- 
<iaus ji pradėjo patėmyt. kad jos 
ituboje, dar apart jos, randasi# 

{kita šeimyninkė. Diena už die- 
nos gyvenimas bėgo, ir jos ne- 

laimingas prijautimas ėjo didyn. 
Galop Petras kart;} ryte išėjo 
dirbtuven ir vakare nebegrįžo. Ir 
nuo tos tai dienos prasidėjo jos ne- 

laimingas gyvenimas, gausu* var- 

gais. išbarstytas erškėčiais, vieni ki- 
tn aštresniais ir -kaudjsniais... 

* * 

Visas gyvenimas stovėjo josios 
akyse. 

Nutruko mintis. Aldona už- 
migo. Jai rodėsi, buk ten, iš jau- 
nystės dienų, dvi juodi aki žiuri j 
ją ir moja ją prie savęs, atgal prie 
jaunystės, kur skausmų nei vargų 
nepažino, (iirdėjo atskriejantį bal- 
są: "Plausime prakaitu juodą že- 
melę ir valgysime skanią Lietuvos 
duoną." 

Bet tai tik sapnai buvo, o Al- 
dona iš visų pusių buvo vargais 
apsupta. 

Dar diena nebuvo išsivysčiusi iš 
nakties tamsumos, kai mergaitė pa- 
kilo iš lovos. Neradusi motinos 
s t ūboje, suprato, jinai drabužius 
plauna pas ką nors arba tam pa- 
našų darbą dirba. Tai buvo už- 
darbis šale slapto degtinės parda- 
vinėjimo, nes pastarasis toli nebuvo 
užtektinas abiem pragyventi. 

Milda apsiprausė ir ėmėsi šu- 
kuoti savo ilgus, juosvus plaukus. 
Ji išrodė palaiduose plaukuose kaip 
graži eglaitė ant Nemuno kranto, 
kurios pilnos, trąšios šakutės den- 
gia visą liemenei j. bemažko ne- 

siekdamos žemės. 
Mergaitė, sušukavusi galvą, pri- 

ėjo prie spintos j ieškoti ko val- 
gyt. Bet ten nieko nebuvo. Ji 
nenusiminė, nes prie to pripratusi 
buvo. Paėmė nuo kėdės, kampe 
stovėjusios, ąsotėlį su vandeniu, 
atsigėrė. 

Nors jau rubepirmą kartą Mil- 
da bc pusryčio ėjo j mokyklą, bet 
šiądien ant jos veido gulėjo liū- 
dėjimo šešėlis, sunkesnis negu kij 
tais kartais. 

Mergaitė sugrįžo iš mokyklos. 
Atradusi viską didelėje netvar- 

koje. dairėsi po butą, stebėjosi ir 
jai rūpėjo, kad motinos nėr. Tuotn 

tarpu įsigrūdo policistas ir pasa- 
kė jai. kad jo< motina už užgintus 
darbus vardan Įstatų paimta į ka- 
lėjimą iki teismui. O toliaus bu- 
sią taip, kaip teismas nuspręs. 

Mergaitė, tartum trenkta, su- 

smuko ant kėdės, prie kurios užti- 
ki j.-j policistas. L'ž valandėlės pa- 
plūdo ašarose ir garsiame raudo- 
jime. ... 

Tuotn tarpu, kaip ligonė, prade- 
danti gaivintis iš sunkios ligos, 
saulutė, nubalusi, silpnučiai- spin- 
duliais pažiurėjo [iro langą, apka- 
bino verkiančią jauną Mildą ir tar- 

tum suraminti norėjo skaustančią, 
jauną, anksti gyveninio erškėčitj 
u/.gautą Širdele. y 

Iš Lietuvos Išjojant 
j Karą. 

Sudiev mergyte! paskutinį 
(ial kartą jau tave matau, 
Nes reikia joti man j karą 
Ir ko sulauksiu—nežinau. 

Sudiev tu. mano aniuolėli 
Sudiev gal jau ant visados. 
Daugiaus tavęs gal neb'ma- 

tysiu, 
Ir tos salelės mylimos. 

Jau žvengia žirgas pabalnotas, 
Ir kojoms trypia vien tiktai. 

Jis laukia, kad greičiau sakyčiau 
Sudicvu savo mylimai. 

Jis žino, kad reik man sku- 
bėti, 

Kur karė verda kruvina, 
Daug' gula broliu už tėvynę, 
Padėt ir man gal reiks galva. 

Man nebaisus yr' priešo kardas, 
Xor> gal po juo ir suklupsiu, 
l iktai vienos tavęs man gaila, 
\ad čia našlaitę paliksiu. 

Sudiev ! sudiev! gana čia buti, 
Keik i'iii ten, kur žirgas neš, 
N'eliuskie miela— -akalėlis 
Iš karės laišką greit parneš. 

'arneš gal tau žinelę liūdną! 
Sakys—našlaite jau likai.... 
!au tavo mylimas nuėjo 
Miegot i žemę amžinai. 

£ * 

O, žirge mano mylimasis, 
Draugu buvai man visados, 
Kiek kartu jojau su tavim a5 
Čionai prie savo mylimos.... 

Dabar jau jojame j karę 
i'ėvynės gint, ir tu žinai, 
Kad gal i-^k'r- mus, brangus 

drauge' 
Išskirs gal mus ten amžinai. 

Sakalas. 



'•i •• ioi t --W!;ii>riniu pi- 
i 'j'i i- Paryžiau? fcif-ur išgabeno. 

New York, mgpjucic 26 d. — 

Prie Gibraltaro angliukų kariškų 
laivų tapo sulaikytas plauk<-» į> 
Ne\v Yorkn itališkas pa*ažierini- 
garlaivis "Atu-onia." Jis gabe- 
na Austrijos ir V^kietijo* atsar- 

ga afiiieru-. Tuos tiibraltare 
p įėmė nc!ai»vrn, < laivui leido 
plaukti j paskirtą viety. 

Paryžius, rufcpjucio 26 d.—«Su- 
fy g ia gautu /inių, Ispanija pa- 
*i ir-.js vi<--ai. į>>« 'labartiniaim- 
kiro ji užsilaikys neutrališkai,1 
kitan nesiki-. 
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Londonas, rugpjučio 26 d.—Cia 
gauta žinia, jo^ viena vokiečių 
kariutnenes dalis traukia prie 
traneuziško pajūrių miesto Ga- 
lais. Jh yra tik 25 mylios nuo 

Anglijos pajūrio miesto Dover. 
1 iinti miestą p^elbon rrancu- 

/.:'ns iŠ Anglijos siunčia dau- 
giau kareivių. Anglijos minis- 
trių pirmininką- \s<)uith apreiš- 
kė, jog galutina vokiečių įvei- 
kimui reikia, kari Anglija traricu- 
/am ■, pageiuoil ja-ių-tų fOO.OOO 
k a re ivir 

Muši- i'rancu/.ų -u vokiečiais, 
įsiveržusiai- Francuzijon, prie 
T.unevillc dar vi- traukiasi. < ia 
francu/ai palengva "tumia vo- 

kiečius ta^al. 
Mušiai buvo prie Luxemburgo 

h prie Sambre. 

Londonas, rugpjučio 27 d. — 

usų kariumem priėjo jau prie 
upės \ isl«,s, užėmė senovės kry- 
žioku sostinę Marienburgu ir 
traukia fierlinan. Daugelis gy- 
ventoju stengiasi Skandinavijon 
persikelti. Užėmė taipgi rusai 
Įįe'ežinkelio -taciją Rotzflies. 
Pietinė rusu armija užsiėmus vi- 
jimu i- f.enkijos įsiveržusių vo- 
kiečiu. Išvijo juos iš Vloclavko 
ir Kutero ir traukia prie Prūsų 
tvirtovės Poznaniaus. Viena vo- 

kiečių kariumenės dalis, sumušta 
prie Įsručio, traukia prie Kara- 
liaučiaus. o kita prie Gedanijos. 
Trečioji rusų armija stengiasi ne- 
!eisti \ustrijos kariumenės suei- 
ti su vokiečiais. Vokietijos ka- 
riurrienė be mūšio atidavė rusams 
tvirta- pozicijas prie Angerapp. 

<iana -markus mušis rusų su 

vokiečiai- buvo Xeidenburgo 
apieliukė-c. Ir čia vokiečiai tapo 
lUimisti. Rn>ų kariumenė vra 

jau tik i_»o myliu nuo Berlino. 
(ialicijoj ru^ai užėmė miestus: 

Sokol, Bei/, Rava Rnsha, Ka- 
tnianka, Strumilov, Morty VViel- 
kie, Zolkiev, Lopai iniszczyzua, 
fCrasne, Brody. Apvaldyti jau 
ir Dniestro paupiai: apvaldė pa- 

ietus: T«-rnopol. Zfoczen, Zbo- 
ro\v, Brzezany, Czortkovv ii- TTu- 
siatyn. i 

Prancūzijoj, Maas paupiuose 
rugpjuėio j7 d. buvo smarkus 
: įušis. Mažesniuose susirėmi- 
muose trancuzai paėmė viršų. 
Mu.šiuo-ie prie Malinęs belgai at- 
ėmė nuo vokiečių kelias kanuo- 
los. 

Laikraščiai jjar^ina, jog mu- 
kiuose prie Prancūzijos ir Bel- 
gijos ritbezių užmušta po 70,000 
!<areiviii. Sulyg laiki aščių gautu 
žinių, prie Rusijos rttbežių Aus-j 
t rija turi sutraukusi inilioną ka- 
reivių. I 

Ottavva. Kanadoj. Kanados 
milicijos vadovas, pulkininkas 
Hughes užtikrina, jog prie jo at- 
sišaukė keli tūkstančiai ameriko- 
nu st pasisiūlymu stoti Kanados 
karuimenėn. Jie nori traukti 
r.uropon mu>ti vokiečius. 

šiaurinę įsiveržusią Vokietijon 
Jsiisijos armiją veda generolas 
Kennenkampi, vokietis. Iš pa- 
garsėjusiu kare su japonais rusų 
generolų dabar kare dalyvauja 
tik vienas Rennenkampt". 

Berlinas. — Iš vokiečiams pri- 
gulinčio kynuose porto Tsing- 
-tao, kuri jau mėgino bombar 
duoti japonai, iškeliavo visi ci- 
vilistai. V okiečiai palaikė vien 
ktiis tukstančius kyniečių, nes jų 
darbas vokiečiams reikalingas 
prie apkasų dirbimo. 

Londonas, rugpjučio 27 d. — 

Iki >iol i vokiečių rankas teko 
550 franctiziskų kanuolių. 

(iauta žinia, buk vokiečiai pa- 
< franeazų t\ irtov>, Lille. 

Kariškoji valdžia Karaliaučiuje I 
prisakė civilistams. miesto gyven-į t »;ams. išsinešdinti. nc> lauki't- 
: i mie>t<j apgulimo ir bombar-1 
♦U- iuio. 

Austrijos kariiitnenė Dalmati- 
joj kelia riaukė?, protestuoja 
prie> karą. 

Beriina.;, rugpjučio 27 d.—Fi- 
nisku jūrių įlankoj vokiečių ka- 
riukas laivas Magdeburg užbėgo 
ant .seklumos ir tapo pačiu vo- 

kiečių į padanges išmestas. Pir- 
niiaus buvusiame mušyj su ru- 

siškais laivais iš jo įgulos užmuš- 
ta .^5 žmonės, o 25 sužeista. 
Trūksta ir laivo kapitono. 

fš Kragujevac, Serbijoj, Lon- 
donan atėjo žinia, jog Austrijos 
kariumen? su v i su pasitraukė 
Novo Bazar apskričio. 

Londonas, rugpjučio 27 d. — 

Vakarinės Afrikos pakrantėse 
angliškas kariškas skraiduolis 
High Flier paskandino paverstą 
j karišką skraiduolį vokišką lai- 
vą "Kaiser \Vilhelm der (irosse." 
laivas tas prigulėjo H re mos 

Lloydo garlaivių kompanijai ir 
važiojo pasažierius tarp New 
Yorko ir ftremos. Buvo tai vie- 
nas iš didžiausių it* greičiausių 
garlaivių. 

Berlinas, rugpjučio 27 d.—Ru- 
sų kariumenė, kurią prie Ivras- 
niko, Lublino gub., sumušė aus- 

trij<>kai, kaip jie užtikrina, susi- 

dėjo iš 200,000 kareiviu. Smar- 
kus mūšiai rusų su austrijokais 
nuolatai pasitaiko Lublino gu- 
bernijoj. Prie Krasniko mušis 
traukėsi tris dienas. 

Londonas, rugpjučio 27 d. — 

Ant Šiaurinių jūrių ant vokiečių 
minos užbėgo norvegiškas laivas 
Gottiried ir jos expliozijos tapo 
išnaikintas. Iš jgulos žuvo 8 
žmonės. 

I'aMniirč sunus Bavarijos sosto 

įpėdinio kunigaikščio Leopold, 
gimęs 1901 metuose. 

Berlinas, rugpjučio 27 d. — 

Kadangi vokiečiams užmetama 
neišteisinami žiaurumai, jų ypač 
Belgijoj paildomi, tai jų amba- 
sadoriai užmeta belgams taipgi 
visokius neatleistinus žiaurumus. 
Vokiečiai sako. buk Belgijos val- 
džia organizuoja iš civilistų so- 

vėjų pulkus ir jie prie progos už- 

puola vokiečius iš užpakalio. 
Iš Rcrlino garsinama žinia, 

buk tapo vokiečių paimti pasku- 
tiniai Namuro fortai. Vokietijos 
sosto Įpėdinis išvalė visą viršu- 
tine Alzatiją nuo franeuzų. 

Londonas, rugpjučio 27 d. — 

Angliška naujai iš Anglijos at- 

gabenta kariumenė tapo išsodin- 
ta Ostendoj, kad vokiečiai ne- 

galėtu tvirčiau atsistoti prie (bri- 
tiško kanalo. 

Peterburgas, rugpjučio 27 d,— 
Kairysis Rusijos kariumenės 
sparnas, įsiveržęs nuo rytų J la- 
licijon /.engia vis toliau ir yra 
jau tik už 35 mylių nuo Lvovo. 

Vokiečiai, rusų kariumenės 
priversti nešdintis iš jų užimtų 
Lenkijos miestų, pasitraukdami 
viską naikina, degina kaimus it 
miestus. Išvijo jau vokiečius iš 
Lod/io, Četistachavo, Kališo iri 
K u tuo. 

Iš orlaivių vokiečiai išmėtė 

Lenkijoj prokliamacijas, kuriose 
žadama lenkams neprigulmybė ir 

sujungimas visų trijų Lenkijos 
dalių. 

Peterburgas, rugpjučio 27 d.— 

Vidurys Rusijos kariumenės, 
traukiančios Vokietijon, susideda 
iš ~ milionų kareivių. Toji ar- 

mija traukia Berlinan, bet jai 
reikia Į>aimti stovinčią ant kelio 
Foznaniaus tvirtovę. Šiaurinė 
armija, sumušusi vokiečius prie 
Įsručio ir juos pristumusi prie 
Karaliaučiaus, tą tvirčiausią ry- 
tuose tvirtovę atskyrė nuo kitu 
kraštų ir traukia prie Gedanijos. 

Kazokai lenda vis toliau ir 
paima daug vežimų su maistu ir 
amunicija. Manoma, kad smar- 

kiausias vokiečių pasipriešinimas 
bus prie tvirtovės Kistrin. 

Peterburge mano, kad vokie- 
čiams, stojantiems prieš rusus, 
pritruks neužilgo amunicijos, 
arkliams pašaro, nes didesnė vis- 
ko dalis teko rusams. 

Rusijos karo ministerija gar- 
sina, buk turi jau 8 milionus ka- 
reivių. kuriuos tuoj gali stumti 
prieš Vokietiją ir Austriją, o jei- 
gu prireiktų, ir Turkiją. liet 
jeigu ištikro tiek Rusija karei- 
vių jau savo priešų kraštuose tu 

rėtų, tie priešai rusų žengimo su- 

laikyti negalėtų; jeigu gi sulai 
1 <r. kai: : 1 i k ► prie Allen- 
•tem. r.rr ; .ai nustumia, t;:, 

tu o .l.oi. i niati kareiviu 

nčra, 1.4 160 miiionti Ru- 
sijos gyventoju galinu rasti 
ir dusyk daugiau negu 8 imlio- 
tais tinkamų kareiviu, bet tiems 
kareiviams reikia duoti gerus 
ginklus, amuniciją, maistų ir ark- 
liams pašarą, nes vokiečiai ru- 

sams to visko nepaliks. Atga- 
benti viską iš Rusijos, tokiai 
žmonių daugybei butų labai sun- 

kti, nes Rusijoj geležinkelių yra 
mažiau negu reikia. 

Rusijos kariumenė pradeda 
veržti didžiausią (ialicijos mies- 
tą Lvovą. 

Rymas, rugpjučio 28 d.—(iauta 
čia žinia, jog pasitraukė Ruma- 
nijos karalius Karolius llohen- 
zollern. 

Londonas, rugpjučio ?8 d. — 

Prancūzijos ambasadorius gavo 
nuo savo valdžios žinią, jog iruti-! 
cuzij tvirtovė Lili e nepaimta. 
Tvirtovę gina jos garnizonas, o 

tranm/iška ir angliška kariunie- 
nė pasitraukė nuo linijos Lille- 

Maubeuge j drūtesnes stovyklas 
ant linijos Camlnai-Lc C'oteau. 

Paryžius, rugpjučio 28 d. — 

Prancūzijos sostinė rengiasi prie 
apgulimo. Miestan skubiai ga- 
benama maistas ir amunicija. \ i- 
si svetimų kraštų piliečiai gavo 
prisakymą iš miesto pasitraukti. 

Karo ministerija garsina, buk 
franeuzai išvijo vokiečius Į kitą 
upės Maas pusę. 

Londonas, rugpjučio 28 d. — 

Anglijos kariškas laivynas už- 

ėmė Belgijos fortą Ostende, kad 

jo vokiečiai paimti negalėtų. 

Amsterdam, rugpjučio 28 d.— 

Atėjo čia žinia, buk finiškoj jū- 
rių įlankoj, rusiškas laivynas pa- 
skandino vokišką karišką skrai- 
duolį. Tas atsitiko prie- salos 
Odensburg. 

Vokiškos kariumenės korpusai, 
kurie tapo prie Įsručio sumušti 
ir pasitraukė prie Karaliaučiaus, 
tapo visai atskirti nuo kitos vo- 

kiečių kariumenės. 

Washington, D. C. Austrijos 
ir Vokietijos konsuliai gavo ž.i- 

nias, buk ir dabar, kada karas Vo- 

kietijai neva sekasi, ji sutiksian- 
ti tuoj ji užbaigti, nes turbut ina 

110, kad laimė gali kiton pusėn 
atsikreipti. Vokietija sutinka 
santaiką padaryti ant sekančių iš- 

lygų : 

i. rvau .\iigiiju. niLiiiK(i) iu \ 

kietijos vaizbos; 2. kad Francu-i 

zija užmokėtu Vokietijai visas 
karės išlaidas: ,3. kad iš atimtų 
nuo Rusijos žemių butų sutver- 

ta neprigulminga Lenkija: 4. 
kad Serbija liautųsi agitacij->- 
tarp Austrijos serbų. 

Londonas, rugpjučio 28 d. 
Šiaurinėse jūrėse, prie salutės 

Helgoland buvo smarkus mušis 

angliško laivyno su vokišku. Pa- 
skandinta penki vokiški kariški 
skraiduoliai. Anglai laivų nenu- 

žudė, o žmonių nužudė sulygi- 
nant nedaug. 

Rotterdam, rugpjučio 29 d.— 
Vokiečiai iš Liege ir Sombres iš- 

gabeno jaunus belgus Vokietijon 
nuvalyti Vokietijoj javus nuo 

laukų. 

Paryžius, rugpjučio 30 d. —1 
Ties miestu, 6,000 pėdų aukštai, 
pasirodė vokiškas orlaivis ir 
miestan išmetė 3 bombas, kurios 
vienok nedaug blogo pridirbo. 

Londonas, rugpjučio 29 d.— 

Laivynų mušyj prie Helgoland 
anglai nužudė du užmuštu afi- 
cieru ir 27 jureivius. fš daly- 
vavusių mušyj r.200 vokiečių iš. i- 

gelbėjo tik 330. 

Washington, D. C. Vo r'ctijos 
ciesorius persergėjo savo priešus, 
jog jeigu jie mėgįs vokiečių drau- 
gus savo pusėn patraukti ir juos 
karan stumti. Vokietija Belgiją 
sau pasilaikys. 

Paryžius, rugpjučio 28 d. — 

Prancūzijos karo ministerija gar- 
sina, jog iki šiol rusai nuo vo- 

kiečių atčmč šimtą kanuolių. Vo- 
kiečiai rusų tapo sumušti Prūsų 
Mozurijoj. 

Pasidavė vokiečiams sena fran- 

euzų tvirtovė Longwy. (ivnė ją» 
\ienas traneuzų batalijonas. Vo- 
kiečiai ją bombardavo 24 dienas, 
l'žmušta veik pusė tvirtove gy- 
nusių kareivių. 

Anglija siunčia pageliu >n iiau- 
uzams dar vieną armiją, nss a; 

kareisi^ *uuttėiutiu »uki 

čiu ir Auskjjiit kariumenčs fran- 
cuzams neužtenka. 100,000 ka- 
reiviu jau "snsrolinta i laivus. 

m 

Ifiį % 
Berlinai^ rugpjučio 28 d. — 

Krancuzai, užpuolę armiją Vo- 
kietijos sosfor'įpčdinio, tapo vo- 

kiečių sumušti ir išvaikyti. 

Londonas, rugpjučio 28 d. — 

Krancuzijos valdžia rengiasi per- 
kelti krašto sostinę iš Paryžiaus 
i lJor<'eaux. 

Mūšiuose Belgijoj užmušta 
apie 10.000 angliškų kareivių. 

Peterburgas, rugpjučio 28 d.— 
Kusiins valdžia patvirtina žinią 
<ipie paėmimą Tilžės ir praneša, 
jog prie Tomašovo įsiveržę Len- 
kion austrijękai tapo sumušti; 
jiems nepasisekė ir prie Za 
moscio. 

Rymas, rugpjučio 28 d.—Laik- 
raštis "II Messgaro" pagarsino, 
l>uk Serbijoj čielas Austrijos ka- 
riutncnės regimentas, susidedan- 
tis iš cechu, su ginklais perėjo 
j serbų pusę. Austrija aplink 
\ indoboną rengia tvirtovę, ma- 

tyt tikisi rusu užpuolimo. 

Paryžius, rugpjučio 28 d. — 

Antroji fraueuzu mūšio linija lai- 
kosi gerai; vokiečiams nesiseka 
ją perlaužti. Prancūzijos socia- 
listai išleido atsišaukimus, kvies- 
dami visus socialistus stoti gin- 
ti tėvynę. Tokius atsišaukimus 
išleido ir Vokietijos socialistai. 

Peterburgas, rugpjučio 27 d.— 
Vadovas rusiško* Vilniaus ap 
skričio armijos, generolas Ren- 
uenkampf, uždraudė kareiviams 
valgyti nuo vokiečiu atimtus val- 
gio produktus, liepė juos naikin- 
ti, nes pasirodė, kai 1 vokiečiu pa- 
likti valgio produktai, net ark- 
liams pašaras, "buvo užnuodinti. 
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Mexika. Iš miesto Mesiko 
atėjo žinia' apie mnši sostinės 
gatvėse lliiertoš žandaru su re- 

voliucijonieriais'. Užmušta dik- 
čiai žmonių. Nuimta miesto po- 
licistas. 

Mexike bemažko nekilo nauja 
revoliucija dėlto, kad Carranza 
mėgino panaikinti 1 Įnertos iš- 
leistu^ popierinius pinigus, kuriu 
yra daug pas žmones. Cnrranfca 
pabūgo žmonių protestų ir pri- 
pažino lIueiHos pinigus pilnoj 
jų vertoj. 

Londonas, rugjučio 29 d. — 

Prancūzija organizuoja naują r.r- 

į'iiją iš atsargos vyru ir ją pa- 
siųs greitai prie- dešinį \< kie- 
čiu kariumenės sparną. 

New York, rugpjučio 29 d.— 

Organizuota presa gavo žinią, 
iš vokiško šaltinio, jog vokiško- 
ji kariumenč i pietus nuo Allen- 
stein sumušė penkis rusu korpu- 
sus. 

Kitas, taipgi Berlino telegra- 
mas praneša, buk vokiečiu gene- 
rolą-* von lliudeuburg, tarp t iil- 

genburg ir t )rthelsburg suvisu 
sumušė 5 rusu korpusus ir ke- 
lias kavalerijos divizijas. 

Laikraštis 'ICvening YYorld' ga- 
vo žinią, buk ir Švedija mobili- 
zuoja savo kariumeuę, tik ku- 
rion pusėn ji nori stoti, nežinia. 

Paryžius, rugpjučio 29 d. — 

Traukiniu bėgiojimas tarp Pary- 
žiaus ir Boulogne tapo sulaiky- 
tas. Hcrlino telgramai sako, buk 
vokiečiai apvaldė visas Prancūzi- 
jos pakrantes nuo riclgijos rube- 

žių iki Boulognc. 

Montreal, Can., rugpjučio 29 
d.—(iarlaivis \\ hite Star linijos' 
Megantic išgabeno 1,000 Kana-J dos infanteristų Kuropon. Kur. 
tie kareiviai bus ant kranto išso-Į 
dinti, nežinia'. 

Paryžius, rugjučio 29 d.— Laik- 
raščiams uždrausta i 24 valandas 
leisti daugiau kaip vieną nume- 

ri. Paryžiau*' komendantu likosi 
paskirtas generolas. (iallieni. bu- 
vęs salos Madagaskaro guberna- 
torius. i.t; .( 

!'■ 

Londonas, rugpjučio 29 d. — 

P>elgiškas aficiera^, atkaki> Lon- 

donan, Dcppe. atgabeno žinią, 
jog rugpjučio ^3 d. belgų kariu- 
menė apleido tvirtovę Xamur, 
taigi, kad tą dieną Namur ir jos 
fortai perėjo į vokiečių rankas. 

Londonas, rugpjučio 28 d. — 

Anglijo- valdžios atstovas ir In- 

dijų ministerU Markyzas of 
C reni c pranešė parHamente, jog, 
umiuui, Eurup«-*n karau au vokie- 

čiais bus atgabenta ir Indija Tca 
riuinenė. 

Paryžius, rugpjučio 28 d. — 

l'ric Soinme iki Vogesų ant nin 

šio lanko mažai yra naujo. Žeu 
girnas kariumenių sustojo, nes 

paskutiniai mūšiai taip abidvi pu 
s<*s apsilpnino ir paalsino, kad 
kareiviai turi pasilsėti. Abidvi 
pusės milžiniškus turėjo nuoto- 
lius. 

Londonas, rugpjučio 29 d. — 

Rusiškas ambasadorius paparti 
no, jog rusų kariumenė apvaldė 
miestą Allcnstein. Miestas tas 
yra 25 mylios nuo Karaliaučiaus. 

Belgijos užsienių ministeris 
pranešė, jog iš Louvain vokiškos 
kariumenės korpusas turėjo pasi- 
traukti, bet paskui, atsigriebęs, 
net sugrįžo. Esanti mieste vo- 

kiečių kariumenė manė, kad tai 

I belgai, todėl j ateinančius šaudy- 
ti pradėjo. Už savo tokią klaidą 

I vokiečiai miestui tikrai žvėriškai 
.atmokėjo: gyventojus išvijo iš 
namų, moteris ir vaikus susodino 
j traukinj ir nežinia kur išgabe- 
no, o miestą i pelenus pavertė. 
Sudegino net Šv. Petro bažny- 
čią. knygyną ir universitetą. 

i Berlinas, rugpjučio 28 d.—Ka- 
riškoji valdžia pagarsino, jog 
Francu/.ijoj vokiečių priešai de- 
vynias dienas be paliovos mušė- 

si, bet galų gale ant visos lini- 
jos turėjo atgal trauktis, (jcnc- 
Įrolas l>uelow taipgi kelias die- 
nas mušėsi prie Belgijos rubežių, 
bet taipgi privertė priešus atgal 
trauktis. Dabar ant viso keHo 
iki Paryžiaus nėra tvirtovės, kuri 
vokiečius sulaikyti galėtų. 

Londonas, rugpjučio 28 d. — 

Gauta čia iš Antuerpeno žinia, 
buk Vokietijos valdžia iš visų 
Vokietijos bankų paėmė japonų 
pingus, tame ir privatiškus depo- 
zitus. Matyt dabartiniame kare 
Vokietija visai užmiršo visus 
tarptautiškus nutarimus ir tei- 
ses. 

LIETUVIAI AMERIKOJ, 
IS IJ. R li HI: R S171. L /:, PA. 

Įvairumai. Rugpjūčio i y d., 
apie 4 vai. po pietų, šioje apie- 
link C- j c -iatitė vėjas >u lietum ir 

perkurija ir ūkininkams nemažai 
padare nuostolių. Perkūnijus už- 
degti tulų ūkininkų klojimai su- 

degi". Lietus buvo nepaprastai 
didelis, taip kad net bulves iš jų 
vietų išplovė: po lietui jas ūki- 
ninkui rinko nuo žemės pavir- 
šiaus. kaip laike tikro bulvėkasio. 
Lietuvių ūkininkų: A. Buloto ir 
V. (ialecko sodnuose vėjas nu- 

krėtė nuo medžių vaisius, lau- 
kuose kukuruzus išguldė. 

Rugpjūčio 20 d. tūlo anglo 
prūde lietuvis M., be.-i irstyda- 
mas. išsivertė iš valties. Nors jis 
plaukti nemokėjo, be* draugams 
pasisekė ii gyvą iš vandens iš- 
imti. Savaitė prieš tai. tame pat 
prūde panašus "triksas" pasitaikė 
ir Jonui Pakščiui iš New Phi- 
ladelpbijos. Jis matė kitus plau- 
kiant ant vandens, o jam pasi- 
rodė, kad ten seklu ir kad kiti 
briste-breda. Jis ir-gi brido. 
i»et uad plaukti nemokėjo tai, 
priėjęs gelmę, panėrė. Tik ačiū 
tūlam vokietukui, trumpame lai- 
ke Pakšt y s gulėjo ant sausumos, 
tartum negyvas. Cia, prie negy- 
vėlio. vokietukas parodė savo su- 

manumą: jis griebėsi negyvėlį 
lamclvt ir po neilgo triūso Pak- 
štys atgijo. Atgijęs, iš džiaug- 
smo nežinojo ką daryti. Pagrie- 
bęs savo drabužius, išėmė ten 
buvusius pinigus ir siūlė vokie- 
tukui atlyginimą už gyvasties 
sugrąžinimą. Vokietukas nieko 
neėmė, tik pasakė, kad Pakštys 
jau 8-tas jojo išgelbėtas žmogus. 
Pakštys turi Lietuvoje pačią ir 
2 vaikučius. S. 

/.? ECKMAN. \V. VA. 

Darbai. įvairumai, šitoj apie- 
linkėj yra daugeli- anglių kasyklų. 
Beveik visos dirba dabar pilną 
laiką, bet uždarbiai nekoki. Lietu- 
viu nėra nei vienos -dmynos. tik 
keli pavieniai. 

Rugpj. 15 d. apie 15 mylių 
nuo čia plėšikai užmušė "pay- 
masterj" ir 2 polio :i < u. kurie ėj<» 
pėdės mokėti. kad .■ ;i anglių 
kasyklo> buvo atoki;'i nu<» geležin- 
kelio. tai reikėjo eit' per girią. 
Ittos patiko 7 apsiginklavę plėšikai 
ir, nu- v ė, p >'>*pč. Jt.t'i- uciau- 

veikiai surado «u šunų pagelba 
Plėšikai pradėjo šunis šaudyti 
Policmonai leidosi vytis. Plėši 
kui nušovė šerifą ir jo pagelbi 
ninką. Matomai, plėšiku bu 
ta gerai apsiginklavusių. Negali 
ma l)Uvo prie jų prieiti, ir turėjo 
juos nušauti. Mūryje žuvo 17 

įmonių. lšpradižų buvo paskelbta, 
i kad plėšikai yra italionai. bet vė- 
jliau sužinota, kad anglai. 

Jos. Mockaitis. 

IŠ BENTLHYV1LLE, PA. 

Prakalbos. Išnykusi kooperaci- 
ja. Darbai. Rugpj. d. Lietu- 
vių Svetainėje buvo parengtos pra- 
kalbos, paįvairintos mažu progra- 
mėlių. Prasidėjo vai. po pietų. 
Pačioje pradžioje p. (iranias pa- 
aiškino susirinkimo tikslą. Pa- 
grojus smuikai ir kliarnetui su pia- 
no pritarimu ir poniai Bračiulie- 
lei padekliamavus, prasidėjo pra- 
kalbos. Kalbėtojum buvo p. Kun- 
drotas iš \\ ilmerding. Pa. Kal- 
bėjo apie darbininkus, pragyve- 
nimo brangumą, dabartinę Europos 
karę ir apie reikalingumą šelpti 
Lietuvą ir paliktuosius tėvynėje 
brolius. Kalbėtojas taipgi ragino 
visus rūpintis atgauti Lietuvai ne- 

priguhnybę arba bent autonomiją. 
Ragino dar skaityti laikraščius ir 
užsirašyti Vhicagos ''Naujienas," 
kurios, pasak kalbėtojo, "jei jųs jų 
neišsirašy-ite, turės mirti." 

Praeitą pavasarį kaž-kokis at- 

vykėlis iš Charleroi, Pa., pradėjo 
čia tverti kooperatyve valgomųjų 
daiktų krautuve. Daugelis įmokė- 
ijo po vieną doliarį. Dabar, kaip 
teko girdėti, j ieškoma savo dolia- 
rių atgal, bet nerandama to, ku- 
riam juos davė. 

Darbai čia eina silpnai. Visos 
j kasyklos dirba po .5-4 dienas į sa- 

vaitę ir darbas sunku gauti. 
BciitleyviUetis. 

IŠ UNION CITY, CONN. 

A. A. Rugpj. 19 d. pasimirė 
Vincas Skroblas, vienas seniausių- 
jų vietos gyventojų lietuvių. Ji- 
sai sirgo nuo balandžio mėnesio. 
Išpradžių buvo \\ aterburio li.ęon- 
fmtyje. bet. matydamas ligos vir- 
tuną blogon pusėn, apleido ligon- 
butį ir persikraustė pas savo se- 

sers dukterį, kurios vyrui jisai il- 
gus metu- už menką algą tarnavo 

|barteiuieriu. \ ėlionis buvo laisvu 
pažiūrų žmogus ir todėl, dagirdęs. 
kad jam rengiamasi pašaukti kuni- 
gą. apleido tą vietą ir perėjo pas 
kitą savo sesers dukterį. Čia jisai, 
nevaržomas savo pažiūrose, ir mi- 
rė. \"ėlionis gimė balandžio 16 d. 
1858 m. Kalvių kaime, Kalvari- 
jos valsčiaus ir pav.. Suvalkų gub. 
Atbuvęs kariumenę ir dasitarnavgs 

(joje iki rotos raštininko, jisai 1885 

j m. atvažiavo Į Ameriką, lšgyve- 
inęs iki 1890 m. New Yorke, jisai 
pervažiavo j 1*111011 City ir čia nuo 

to laiko nuolat gyveno. Velionis 
paliko Amerikoje seserj. 4 sesers 

dukteris ir 2 sesers sunus. Lietu-1 
voje liko du broliu. Andrius ir 

Jonas. \ ėlionis prigulėjo prie 3 j 
pašelpinių draugijų, prie S. K. A. 
20-tos kp. ir prie pašelpimo poli- 
tiško kliubo Union City, Conn. 
Rug])j. 22 d. buvo palaidotas nepri-Į 
gultningose tautiškose kapinėse 
\Yaterbury, Conn. N'orintieji dau- 

giau sužinoti apie velionį, lai krei- 
piasi antrašu: J. Poškevičius, 
71 Rrennen st., Union City, Conn. 

J. Paškevičius. 

IŠ C H ARLE.RO 1, PA. 
Paleistos vadelis. Žmogus dar 

yra žmogum, jei laiko save gerai 
pažebojęs, tvirtomis vadelėmis 
kreipia savo gyvenimą taip, kad iš 
jojo butu kuodaugiau naudos pa- 
čiam žmogui ir kitiems. Bet jeigu 
vadelės yra paleistos, tai tuomet, 
anot anglų, "gud bai:" žmogus, 
tarsi nesuvaldomas arklys, prade- 
da šuolėmis lėkti, kur tiktai upas 
ir žemi geiduliai neša. Tame lė- 
kime sunaikinama visi žmonišku- 
mo jausmai, patsai žmogus iš sa- 

vęs padaro sutvėrimą, kuris žemiau 
gyvulio stovi, pasidaro daugiau 
pasibjaurėtinu negu bjauriausis 
gyvūnas. 

Pas mus lietuvius tas vadeles 
dažniausiai paleidžia degtinės bon- 
ka arba alaus bačkutė. 1 ką pa- 
virsta kartais kai-kurie mustj san- 

tautiečiai. sunku v ra pasakvti. 
v- 
A c smagu ir bjauru apie tai rašyti, 
bet kuomet peržengiama paskuti- 
niai rubežiai, negalima tylėti. 

Mušu kampelyje yra apsivedė- 
lių, kurie labai mėgsta išsigerti. 
Jeigu su protu gertu, tai galiniai 
dar butų šiaip-taip kį-ati. IJet štai 

Į "Ugpjučio 22 d. keli jie susitarė ir 
parsigabeno j namus keletą bač- 
kučių alaus. Reikia prikergti, 
kad >>ia pas kai-ktiriuos lietuvius 
v ra paprotys, pradėjus subatoje 

■gerti, tol tuštinti bačkutes, kol iš- 
|džiūsta paskutinis lašelis. Alaus 
paprastai tiek prisigabenama. kad 
jojo užtenka visai subatai ir n&- 
dėldieniui iki vakavo. Kuomet gi 
Įsismaginama, tai alus išdžiūsta 
d.ir ilgai prieš nedėldienio vakarą, 
ypatingai jei yra kas nors iššalies 
[>agelbėti gerti. Tų iššalies pagel- 
bėjų mūsų apsivedėliai (tie, kurie 

j girtuokliauja j matomai smarkiai 
(pasibijojo, nes keli jų, sakoma, net 

j padarę sutarimą, kad "singeliams 
ibyro neduoti." Jiems patiems to- 

įkiu hudu yra daugiau gerti, o 

tai tiktai malonumą padidina, ir, 
žinoma. smarkiau pasigeriama. 
Užtai rugpj. subatoje. 22 d., it* 
sekančiame nedėldienyje taip 
"drožta," kad nebūta, anot tos pa- 
sakos, "nei krašto, nei rubežiaus." 
Gerta nuo subatos vakaro net iki 
panedėlio ryto. Begeriant vie- 
niems, kai-kurie kiti parėjo iš dar- 
bo. Nuilsę žmonės ir„ rodos, tu- 

rėtų pasilsėti. Ret kur tau! Tuo- 
jaus pasiskubino prisidėti prie jau 
girtos kompanijos. 

Užtai taip, kad nedėldienio rytą 
daugelis buvo visai girtutukai. 
Vieni žmonės traukia į bažnyčią, 
kiti taip kitokiais reikalais, o čia 
"kompanija" pačiame "įsišumini- 
me" traukia "Per-žalią-girelę." Ki- 
ti, jau nebepajiegdami toliaus ger- 
ti, sukritę ant žemės ir miega. 

I Žinoma, vietos nepasirinksi. Taip 
i kai-kurie ir guli einantiems baž- 
nyčion žmonėms po kojų. Vienas 
tokių girtuoklių, parėjęs namon, 
pradėjo terioti savo moterį ir ge- 
rokai jąją sumušė. 

Tų girtuoklių pas mus yra gan 
didelė kruvel*. Žmonės juos ki- 
taip nevadina, kaip tik '"pijokų su- 
saidė." Ir galima sakyti, kad var- 

das jiems parinkta visai tinka- 
mas. Jie ir girtuokliauja, taip 
sakant, organizuotai, lškalno da- 
roma nutarimai, ki *k parūpinti ki- 
tam kartui svaigalų. Pavyzdžiui, 
kitam nedėldieniui po girtuoklia- 
vimo, kurisai čia aprašyta, keturių 
namų lietuviai nutarė parsigabenti 
Keturias DacKUtes alaus. 

1 Jeigu jie visi girtuokliautu ir 
galą gautų begirtuokliaudami, ma- 

žai kas apie juos atbotų. Bet sa- 

vo pasileidimu jie tvirkina kaip sa- 

vo mažasias šeimynas, taip ir kai- 
mynu vaikus, kuriems nelabai gera 
pamoka gali buti iš tu bjaurių gir- 
tumo reginių. Panašus pasielgi- 
mas, kaip blaivieji vietos lietuviai 
permato, yra pragaištingas visiems 
apielinkės žmonėms. Ir jei bus 

griebtasi kokių nors priemonių, 
kad suvaldžius šiuos išsijuosusius 
girtuoklius; jeigu jie bus kaip nors 

pažaboti ir kokiu nors budu bus 
uždėtas ant jų pasileidimo apy- 
nasris, — tai, be abejonės, bus ge- 
riau jiems patiems ir. ka:> svar- 

biausia, vietos žmonės apsigins 
nuo tų purvų, kurie dabar per šią 
girtuoklių krūvelę liejasi ant visų 
vietos lietuvių. 

Lietuvos Status. 

1S PHILADELPUIA, PA. 

Sukaktuvių apvaikščiojimas ir 

pasitarimas kaslink visuotino sei- 
mo. Rugsėjo 7 d. (Labor Day) 
Philadelphijos dalyje Richmond 
rengiama Lietuviškoje svetainėje, 
10 metų spaudos atgavimo sukak- 

tuvių apvaikščiojimas. Rengiama 
platus programas su prakalbomis, 
chorų dalyvavimu ir t. t. Nuo 
6-tos vai. vakaro žada Imti balius. 

Išryto tą pačią rugsėjo 7 d. bus 
jvairių draugijų delegatų susirin- 

kimas, kurio tikslu yra apsvarsty- 
ti dalykus, surištus su dabai tinc 
kare Europoje. Bus, žinoma, ap- 
kalbėtas Lietuvos klausimas, pa- 
darytos tam tikros rezoliucijos ir 
t. t. Drauge su tuom žada apkal- 
bėti ir Visuotino Amerikos Lietu- 
vių Seimo šaukimas. Rengėjai 
malonėtų, kad ir apielinkės drau- 
gijos prisiųstų savo atstovus. To- 
kiu budu reikalu apsvarstymas bu- 

tų pilnesnis ir išneštosios rezoliu- 

cijos, atstovaudamos skaitlingesnę 
Amerikos lietuvių dalį, turėtų di- 

desnę svarbi}. 
Apie visuotino seimo reikalingu- 

mą ir svarbumą laikraščiuose tiek 
latig kalbėta, kad, regis, nėra rei- 
<al«> išnaujo apie tai pradėti. Ren- 
gėjų tikimasi, kad ' pasitarimas 
)tis skaitlingai aplankytas ir atne^ 

;avn naudą visrrn dabartiniam mu- 

>u visuomenės darbui. 
PUiladi'lphijietis. 



rima: visu pirmiausiai vaizbą. Ir 
!:'uj> matyt. \rn gera proga anglus 
pirklius apginti, &..1 vokiečiai ir 
au-trai uo<tur»«c uždaryti tuno. 

"r >nai į ,-i< x v--;, Angli- 
jos reikalu \/iioj. 

Anglai tiki-i MŽdavi *i \« »• i<. •. i t; 

laivyną šiaurinėje in< m> Ang- 
lija. negaudama maistu i- kitu pa- 
auk1- daliu, p< keliu mem-iu tu- 

n -u badu susitikti, kuomet 
Franeuzija, Vokietija. \u-trija ir 
Kurija gali išmaitinti ir -avo 

kariuinenes \igln k« nijo>. i-- 

po visu» p:.«attli<• kračius, 
ra didele vokiečiam- vilione. I a- 

nada. Australija ir irai Uytu ri- 

ki gali pačio -avi'ni apsirūpinti, 
bo* Indija r;i klausiniu, kurio iuo 

tirpu niekas negali Kristi. \ o- 

!#ietija, Kusi ja ar FrancttJsija gali hu- 

ti bjauriai sumuoto- be didelio nu- 

žudymo >r\tir» ar mtekimo vie- 
t tautu svar-tyklėje, bei iie taip 
yra u Anglija. Vokteči t galybių 
laimėjima> būtinai atimtu nuo 

Anglijos dalį i'"5 fcolioniju. didelę 
dalį jo- vai/.l>os ir vardą didžiau- 
sios jurų ^aM-e- pasaulyje. 

Prancūzija. 
IŠ visu <ti<)xinjų ^alyVjiu Pran- 

cūzija yra lii»i»siansia nuo vidujinių 
vaidų. 2<'"/•(O k<t. myliu sausu- 
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linines šalies turi .tik 40 inilionų 
'gyventojų; taipogi francuzai yra 
l>eveik nusiminę, kad Vokietija 
auga daug sparčiau ir todėl turi 
riaugiaus kareivių. Prancūzijos ko- 
Ironijom Afrikoje ir Rytu Azijoje 
yra beveik taip didelės kaip Suv. 
\ al-ti jo su joms priklausomomis: 
-alimis; bet jose yra vos 41 milio- 
uas gyventoju. Kuone visi 
Prancūzijos gyventojai, ant kiek jie 
*!icj;i> prie tikėjimo, yra Rymo 
katalikai. 

Prancija \ ra skaito na pasilu- 
riuėiatJ-ia didele P.uropos šalimi I 
ir gali sudėti kuone tukstantj mi 
lionų doliaritt į metus tautiniams i 
ir vietiniams viešiems tikslams;! 
bet ^k(»lo> yra daugiau negu še- 

šių metų tautinės Įplaukos neša.' 
o nuo šitos karės dar labjaus pa 
didės. Šalis turėjo puikią vaizba' 
-tu užsieniu 1,700 miliomj doliarių | 
išvežties ir 2,000 tnilionų įvežties.j 
be to dar turi pusėtiną vaizbinį 
laivvna. 

Jei centralės galybės gautu kont- 

rolę ant juros, tai hutu riestai 
franeuzu kolionijonis, kurias, spė- 
jama, vokiečiai taikosi apskėsti. 
Prancūzai per karę tikisi visu pir- 
miausiai atgauti Al/aciją ir Lota- 
ringiją. kurias, kai[» mokinama mo- 

kyklų vaikai, yra dvi Prancūzijos 

provincijos, laikinai patekusios j 
svetimą valdžią. Tai buvo takti- 
nė vokiečiu paklaida išplėšti Fran- 
cijai j)rovincijas, kurios savo jaus- 
mais pasirodo tokiomis fmictiziš- 
komis, kad joms nei kiek neleista 
turėti savyvsldos. Francuzijos sie- 
na praeina netoli nuo Metzo. kuri 

yra tvirčiausia tvirtove Ku ropoję. 
Jei franeuzai turės gana fizinės 
spėkos ir ju talkininkai padės 
jiems, tai karei pasibaigus jie pa- 
reikalaus sugrąžinimo Alzacijos ir 
I .otaringijos. 

Antruoju svarbiu Fraucuzijns tik- 

slu, yra nuvalyti baisią 1S70 m. ir 
1 «S71 m. karės gėdą. Napoleonas 
Trečias pastatė savo šalį drausmi- 
nimu padėjiman; bet su- 

mušta ir nužeminta bu- 

vo francuziĮ tauta, fraucuzų žmo- 

nės ir franeuzu kariumenė. Jie 
nori žmonijai parodyti., kad su jais 
nesiseks taip pasielgti antru kartu. 

AUSTRO-VENGRIJA. 
Kuropos dalyku kratcro viduriu 

yra Austro- Vengrija, per kurią 
nuo amžių tiesėsi siena tarpe vo- 

kiečių ir slavų tautų. 
Austro-vcngrai turi tik vieną 

juros pakraštį, nudrykusi tarpe 
dviejų Triesto ir Fiumės uostų, 
hc to dar kalnuotą Dalmatijos pa- 

AUSTRO-VENGRIJOS 
TAUTOS. 

Austro-Vengrija yra 
maigiausia tautybės 
atžvilgiu Europos val- 
stija, neskaitant Rusi- 
jos. Austro-Vengriją 
valdo vokiečiai, kurie, 
kaip matyt ii zemla- 
pio, užima mažesnę 
valstijos dalį. Stip- 
riausiu gaivalu yra s>a- 
vai. kurie tačiau antro- 

ji vietoje pastatyti. 

krastj, kur gyventojai yra serbai. 
\ ienok ji i>dirbo pusėtiną vaizbą, 
ir jos laivai vaikščioja Konstanti-| 
tio|>olin, Indijon ir Nc\v Yorkan. 
Svarbiausiu Austrijo tikslu šito- 
je karėje yra pastutnėjimas pakraš- 
tinio ruo/o toliaus Į pietus, mi- 

nuojant Juodkalniją ir Albanijos 
dalį. ar net pasiekus pieną, gaivina- 
mą nuo pusės šimtmečio apturė- 
jimui žemės -klvpo tarp Bosnijos 
ir Aigėj«»s jur««s s.u Salonikos uos-, 

tU\ 
I odėl tri^ Austrijos tikslai ka- 

rėje pasirodo tokie: lj Nubausti 
Serbiją ir tuomi .'h:oti pamoką ser-1 
bams tame, kas laukia kiekvieną' 
galvą kuri prasikiš viršui lyg- 
malės; 2> praplėsti srytį j pietus; 

> palaikyti slavus gyventojus, iš' 
dalies su prievarta, i- dalies duo- 
dant jiems jausti, kad jų šalis yra 
pavojuj. Nes anaiptol nereikia 
užmiršti, kad Balkanų žmonės ir 

austro-vengriniai slavai, jei jie ne 

gali buti neprigulniingais. tai nebus 
ir rusais. (iangreit kiekviena slavų 
grupė Austro Vengrijos sienų vi- 

duj greičiau pa-ilik*. ten. kaip ant 

savęs pavojų užtrauks. 
Kas neatsitiktų kokiai kitai ga-į 

lybei, visviena Austro-vengraiJ 
kurie senai nekenčia ir skersakiuo- 
ja ant vokiečių, dabar su jais susi- 

vienijo, -kad palaikius savo ben- 
drus valstiečius slavus tvarkoj. 
Jei Austrija su Vokietija laimėtų, 
tai ciesorystė tuo tarpu butu išgel- 
bėta. nor> nei vienas tos ciesorys- 
tės sienų lauko pusėj negali pa- 

sakyti, V-ul slavai karės laiku nesu- 

kils, arba. kad slavai atsiminę pa- 
inoką pasiliks žemesniais ir val- 
džiais Austro-\'engrijos dalykuo- 
se. 

VOKIETIJA. 
Visi sak<». kad baisiausia karei- 

vine galy!*- Europoje yra Vokie- 

tija. Sulyg ploto (JO^.OOO ket. 
mylių i yra kuone lygi Francijai, 
bet gyventoju turi t>5 milionus. ku- 
riu 52.000.000 yra vokiečiai ū 

( 
-,000,001) >Iavai lenkai. Su >ita 
išimtimi niekur šalyje nėra 
rimtai nepasiganėdiuančio tautinio 
elemento. J< > kolionijo.se. kurios 
daugiausia yra Afrikoje, milionas 
ketvirtintti myliu turi tik 24.000 

baltųjų žmonių. Ciesorystėje yra 
40,000.000 protestotiii, 24.0()0.(>00 
Rymo-Katalikai ir pusė miliono 
žydų. 

Jautimų mokesčių yra beveik 
1000 milionų dolerių j metus, o 

skolos apie dvylikos metų Įplau- 
kos. Šalis turi puikią sistemą ge- 
ležinkelių ir kanalų ir šaunų vaiz- 
binj laivyną nuo daugiau* kaip 
3,000.000 tonų; vidujinė ir užsienio 
vaizbos 5000 milionų dolerių. Jo- 
kia šalis nėra padėjusi tokių pa- 
stangų vedimui vaizbos, valdžios ir 
kariumenės reikalų moksliniu ir -is- 
tematiniu budu. 

Vokietijos tikslai karės yra visai 
aiškus. 

Visu pirmiausia duoti užtikrini-; 
mą visiems Europos vokiečiams,! 
vengrams ir Vokietijos, Austrijos] 
bei Vengrijos slavams, kad Vokie-j 
tija kovos su jais ir už juos. 
Antra, slavams -itų dviejų cieso- 
rysčių lauko pusėj duodama ži- 

noti. kad vokiečių galybė suspiestai 
prieš juos. Trečia, jei tik Vokie- 
tija prisigriebs prie užvaldymo 
juros (kame Austrija nedaug ką 
jai gali bepadėti). tai franeuzų ir 

Anglų kolionijos turėtų pulti. 
Griežtas pergalėjimas suvienytų 
spėkų Europos sausumoj galėtų 
patei-inti reikalavimą paimti tas 

kolionijas, kurios nebūtų paimtos 
laivyno. Vokietija vargiai j ieš- 
kos žemių Rusijoje, jei bent iš- 
skiriant vieną vokiečių kalba kal- 
bančią provinciją pa-baltmarėj, 
bet jei sektųs, ji greičiau reikalau- 
tu tiekos kištis j Mažąją Aziją, 
susitariant su Turkija arba su- 

malant ją. < ialiaus. jei Vokietijai 
pavyktų, tai Olandija tikrai but^ 
prijungta. Tai yra gamtinis pa- 
skaidos taškas vokiečių vaizbai, o 

su i Mandija eina gerokas šmotas 
Azijos salų. Pergalėjusi Vokie- 
tija nei-- j jokias taikos tarybas, 
nepareikalavus sau gerokos apšties 
kolionijų. 

PESIMISTO ŽVILGS.VJS. 
"Tai taip šiame sviete: kuomet 

mano reikalai eina gerai, tai netu- 
riu laiko buti patenkintu; kuomet 
eina blogai, nėra priežasties but 
patenkintu; reiškia, patenkintu nie-» 
kuomet negalinu buti." 

IV AT E R BŪRIO LIETUVIŲ : 

SUVIENYTŲ DRAUGIJŲ 
ATSIŠAUKIMAS Į AME- 

RIKOS LIETUVIUS IR / į 
VISAS LIETUVIŲ DRAU- 

GIJAS. I 

Męs, YVaterburio lietuvi;.!, pa- 
matę laikraščiuose parafinini,į j^c-l- 
bcti musų Tėvvnę Lietuvą, sušau-, 
kėmc rugpjūčio 2> d. 24 drau-', 
gijų susirinkimą, kame vienbal- 
siai tapo nutarta prisidėti su iuko-i 
mis prie Tėvynės Lietuvos gelbė-! 
jimo. Sulyg nutarimo, draugijos; 
paskirs tam tikrą sumą pinigų iš1, 
savo iždo arba uždės speeiališką 
mokestį ant narių. 

Męs geidžiame, kad ir kitų mies- 
tų draugijos prie to prisidėtų ir 
susivienytu be pažvalgų bei tikė- 
jimo skirtumo ir visi išvien kiek 
išgalint remtų .m gelbėjimo užma- 
nymą. prisidėdami >u aukomis. 

\Yaterburio lietuvių draugijos 
susivienijo metai laiko atgal, ir 
visuomenės reikalus rėmė visos i^ 
vien. Paskutiniame susirinkime 
prisidėjo dar ir L. S. S. 34 kp. 
Tai ji męs. \vaterburieeiai, einame 
visi išvien; visos partijos su>ivie- 
tuja ir visi rūpinsimės savo nu- 

kentėjusios Tėvynės reikalais. 
Pilnai pritariame, kad įvyktų visų 
partijų suvažiavimas, (jai ir męs 
išgalėsime po atstovų pasiųsti vi- 
suotinau seiman. Musų draugijų 
atstovai nuo 5000 narių nubalsavo, 
kad visuotinis susivažiavimas at- 

sibūtų didžiamjame Ne\v Yorke, 
kurio apielinkėse valstijose dau- 
giausia lietuvių gyvena. Tokiu 
budu draugijos galėtų mažais is- 
kaščiais prisiųsti savo atstovus. 

Prie to męs geidžiame išgirsti 
apie kitų kolionijų lietuvius ir jų 
draugijas ir kokį plianą jos turi 
išdirbusios. 

\Vaterburio Lietuvių Suvienytų 
Draugijų viršininkai: 

Pranas Šopis, pirm. 
Jonas Rikteraitis, vice-pirm. 
K. Mačinauskas, rast. 
Jonas Romanauskas, ižu. 

P. S. Meldžiame ir kitų laik- 
raščių atkartoti. 

E===^^3E==)EI[^^rai===]F 
501. .!r ijtiliuiti alri/is išpra- 

našauti/ Nežinojimas to, kas guli 
nepermatomu ruku aptrauktoje 
ateityje, neuztikruiimas sekančia j a 

diena ir nuolatinis dėlei to rūpes- 
tis, baimė ir sunki lūkestis nuo 

seniausiu laikų vertė žmogų steng- 
tis kaip nors praplėšti tą nežinios 
sieną, kuri visuomet guli prieš 
mus. Tasai žmonių reikalavimas 
pagimdė burtininkus, pranašus, 
sapnų aiškintojus ir daugybę kito- 
kiu ateities spėjikų, kurie ačiu savo 

neva ypatingai galei turėjo nepa- 
prastą įtekmę žmonėse ir dažnai 
nulemdavo labai didelius ir istoriš- 
ką svarbą turinčius apsireiškimus. 

Atsiminkime is Lietuvos istori- 

jos, kad jei ne (iedimino sapno 
aiškintojas, šiądien, rasi. visiškai 

nebūtų buvę ant žemės skritulio 
Vilniaus, (ialinia manyti, kad. ne- 

atsiradus Vilniui, visus Lietuvos gy- 
venini;* > butu dabar buvęs visai ki- 

toniškas. 

Biblijoje męs užeiname gan daug 
atsitikimų, kur sapnuose ir prana- 
šavimuose buvo nulemiama ateitis, 

(ialima l'iblijos faktų tikrenybė 
pastatvti po abejonės ženklu, bet 

visgi patįs tie faktai aiškiai rodo 

įdomų senovės žmonių psieholio- 
gišką ruožą, kurisai tuomet turė- 

jo tokią didelę galybę ir dar dabar 

yra viešpataujančiu daugybėje 
žmonių. Vėliaus tasai ruožas pa- 
vadinta prietaringumu. 

J»ėgo laikas, žmonija žengė savoj 
proto ir savo žinijos išvystyme j 
priekin ir drauge su tuom keitėsi 
formos, kuriose išsireiškė prieta- 
ringumas. I'atįs prietarai daž- 

niausiai pasilikdavo, tiktai issivys- 
tydami i kitą "formą. 

I'rietrrai kartais bandyta statyti 
ant moksliško pamato. 

N'uo senu laiku .męs matome pla- 
čiai išsiplėtojusią ąstroliogiją, mok- 

slą Įspėti ateiti pagal dangau> ku- 

nų stovi. 
\ idurinių amžių \ iet užima 

naujoji gadynė su savo tyro proto 
reikalavimais, su pozityviu pama- 
tu vi>:i kam. Astrologija išgui-, 
jama laukan, ir jos vielą užima 

astronomija. Žvaigždės daugiau 
neturi jokios Įtekmės žmogaus gy 
venime. \ isoki ateities spėj: nai 
eina šalin. Visa, kas nėra aišku 
pat savai r.e. kas nėra paremia ty- 
ru protavimu ir negali Imti priro- 
dyta. yr.'i atmetama. Ateities spėji- 
mas skaitoma prietaru, užsiliku- 
siu t; rp tamsiu žmonių tiktai. I i 

kintis Į galėjimą atspėti ateiti yra 

pašiepiamas. 
Tokiu budu iš vieno krašto mes- 

tasi kitan. I įsikarščiavimas prieš 
visus neaiškius dalykus dažnai nu- 

eina labai toli. ir kartais su pelais 
išmetama laukan ir gerų grudų. 
Vėliaus susiprasta, ir išmestieji 
grudai pradėta rankioti atgal. 

Kiek kartų sapnų aiškinimas pa- 
smerkta ir dar dabar pasmerkiama, 
šiądien gi rimtai stengiamasi išaiš 
kinti sapno esybė, ir pasirodo, kad 

sapnas kartais ir gali pasakyti ką 
nors apie ateit j. Kiek moksliniu- 
1< 11 >kaitė ir skaito hypnotizmą np-J 
pavysto arba kvailyste. Šiądien 
liypnotizmas stengiamasi >unaudoti 
rimtiems tikslams. 

Daug galima priskaityti tokių 
dalyku, kurie iš pat pradžių be jo- 
kios kritikos buvo garbinami, vė- 
liaus vėl be nuodugnaus ištirimo 
atmesta nuošalėn ir tiktai pasta- 
ruoju laiku imta rimtai jie gvil- 
denti. išrenkant grudus ir metant Į 
šalį netikusius pelus. 

Pakelta eikštėn ne tiktai Įvairus 
ateities įspėjimo budai, bet net pat- 
sai pamatinis klausimas: ar galima 
ateitis abelnai Įspėti? Abelnai 
imant, reikalinga butų pasakyti, 
kad toksai Įspėjimas plačiame ma-i 

stabe vargu yra galimas. Taėiaus 
pastatant tam tikras sąlygas ir 

aprubežiuojant, galima duoti po- 
zityvi- (tvirtinimo) atsakymas. 

Yra pripažįstama, kad. žinant 
visas kokio nors apsireiškimo aplin- 
kybes, žinant pirmesnes aplinkybes 
ir kaip vienos aplinkybės pasikeitė 
kitomis, galima sv tulu tikrenybės 
laipsniu spėti apie tas aplinkybes, 
kurios dar ateis. Kartais, ačiu 
prityrimo pa,elbai. spėjimas gali 
pavirsti į griežtą tvirtinimą. Pa- 

vyzdžiui, jei akmuo yra iš kokios 
nors vietos mestas su tam tikra 
jiega žinomoje linkmėje, tai, ži- 
nant apystovas, kuriose akmuo 
lėks, galima visuomet tikrai pasa- 
koti, kokioje daugmaž vietoje ji^ai1 

'nukris. Dar teisingiau tai gali Im- 
ti apie šūvi is gerai ištirto šautuvo. 
ar kanuolės. Ir rasime daug to-! 
lciit apsireiškimų, kuv galima tikrai 
pasakyti, kas b u s su luom arba kitu 
dalyku. Čia yra pavyzdis spėjimo 
virtinio tikrumu. Tikrumas atsiran- 

.<la ačiu prityrimui. Panašus apsi- 
reiškimas jau buvo, ir męs todėl i 
esame tikri, kad tose pačiose ap~j 
linkybėse jisai vėl lygiai taip pat 
atsikartos. 

Taigi yra tūlų dalykų, kurių, 
taip sakant, ateitis tam tikruose 
rubežiuose mums žinoma. 

l»et paimsime žmogaus, tautos, 
valstijos ir t. t. ateitį. Ar gali- 
ma jinai įspėti? Prie tam tikrų 
aplinkybių iki tūlam laipsniui ga- 
lima. Paimsime atskirą žmogų. 
Jeigu yra žinomas gerai jo būdas, 
jeigu pažįstamos yra aplinkybės, 
kuriose jisai gyveno ir dabar gy-' 
vena, ;eigu yra ištirti jojo palin- 
kimai ir papročiai, tai visuomet 
galima iki tūlam laipsniui spėti 
apie ateitį, kuri jįjį laukia. Pa-1 
vyzdžiui, galima spėti, kad silpnos 
valios žmogus, be gero išauklėjimo.' 
nemiklus ir mažų gabumų, patekęs 
j blogas sąlygas, tarp girtuoklių ir 
kriminalistų, ilgainiu atsidurs kalė 
jime. Žinoma, lai gali atisitikti 
ir neatsitikti. I'.ot prilyginimas su! 
daugeliu kitų liepia spėti, kad taip 
bus. Tas pats ir su kitokiais spė- 
jimais. Jeigu jie yra paremti ap-j linkybių žinojimu ir prityrimu, tai į spėjimais dažnai gali i št ikrų j tt pa- 
vykti. 

502. Kur yra didžia u sis fjarvc- j žis Ųiohomotyvas)? Kaip ir dau- 
guma technikos stebuklų, šisai gar- j 
vežis yra Suv. Valstijose. Ji-i 
sai dar nesenai užbaigtas ir prigu-Į 
li Krie geležinkeliui. Ii ji vadina 
"šimtakoju" garvežiu, nes jisai J 
ištikrųjų turi daugybę ra 111-"ko jų." 
Vien taip vi.dinamų varomųjų ra-į 
tų, kurie yra surišti su varančiuoju! 
mechanizmu. garvežis turi išviso 
dvidešimta keturis. Varomieji ra- 

tai turi po <>3 colius skersai, ir vi-, 
-i jie paskirstyti Į dvi rysis, (iar- 
vežio kara> angliam- trri aštuonis j 
ratus. \ i-i ratai t?.čians yra su-' 
jungti krūvon ir gali buti vieno' 

"... 
žmogau- operuojami kaip ir pa- 
prastuose inžinut '>c. 

I Anglių šisai milžinas tiek su-, 
naudoja, kad vienas žmogus, kaip 
paprastai inžinuose. jokiu budu nc-( 
g; lėtų rankomis spėti "maitinti" 
pečių. Todėl yra tam tikras veži- 
mėlis, kuri.-ai anglis atneša ir iš- 
meta ugnin. Pečkurys tiktai sėdi 
ir valdo vežimėlį. 

Šio liokomotyvo didumas ga- 
lima įsivaizdinti i- to, kad jisai 
yra 105 pvdas ilga.-, sveria 833,050 
svarų, vandens gali paimti 10.000 
galonų ir anglie- l'» tonų. Jisai 

turi tokią jiegą, kad ant ligumos 
gali traukti 640 Karu; kitaip sa- 

kant. s i-a i garve/is pajiegia įrauk- 
ti traukini, ketitrias ir tris ketvir- 
tis (,V: | ) mylios ilgų. 

Šio "šinttakojo" jicga yra taip 
didelė, kad j i •.ai negali buti varto- 

jamas paprastiems prekiniams trau- 

kiniams ve/ii. Jeigu ji prikabinti 
prie didžiųjų traukiniu (po 100 ir 

daugiau karu), tai jisai suplėšytu 
visu sukabinimus tarp atskirų 
karti. 

Jisai yra vartojamas vien sunkiu 

traukinių stumimui ir traukimui 
prieš kabu s, kur paprastieji gar- 
vežiai yra persilpni. Ilgas, kar- 
tais suvirš šimto karų traukinis, 
prieš važiavimą kalnan yra per- 
skiriamas į dvi dalis, ir šisai mil- 
žinas Įvažiuoja tarp abiejų dalių. 
Tuomet prikabinama viena trau- 

kinio pusė iš priešakio, kita iš už- 

pakalio, ir visas traukinis eina prieš 
kalną. Viena pusę traukinio lioko- 
motyvas stumia, o kitą traukią. Iš 
traukinio priešakio arba iš užpa- 
kalio jojo negali prikabinti, nes 

tuomet garvežis sutraukytų arba 
sumaltų karų sukabss. 

50.>. Kodėl infs esam? balti? 
Sulvg vokiečiu tyrinėtoju Hergfield, 
moįfati.' odo> spalva priklausanti 

nuo to. ką žmogus valgo. Žinoma, 
v ienas žmogus, viena gentkartė nie- 
ko nereiškia odos spalvos perkeiti- 
me. Tai priklauso nuo valgių, ku- 
riuos vartojo žmogaus pirmtaku- 
nai per ištisus tukstančius metų. 

Kaip llergfield tvirtina, pirmu- 
inis žmogus buvęs juodas. Tai- 
n. v..>•.int juokauti, galima butų 
>asakyti, kad pirmutinis Adomas 
jiivo nigeriu. Pirmutinio žmogaus 
naistas, kaip rodo tyrinėjimai, bu- 
vo vaisiai ir daržovės. Šios rūšies 
naistas turi savyje chemišką sub- 
-tanciją. vadinamą manganatu. 
Dėlei tokio maisto vartojimo, dalis 
žmonių yra juoda ir tamsiai tur- 

>inė. Mokslo vra pripažinta, kad 
mitinai (nigeriai), geriantieji pie- 
ną ir valgantieji mėsą. niekuo- 
nei ncra iaij> juodi, kaip tie, ku- 
•ie vartoja daržoves. 

Indijonai, kaip minčtasai mok- 
slininkas toliaus sako, yra raudoni, 
les ištisais amžiais jie vartoję gy- 
kiiliu kraują, kuriame yra raudo- 
ia medžiaga, haemoglobin vadina- 
na. 

Mongolri esą geltoni dėlei to, 
<ad jie paeiną iš rasiu (žmonių 
Tišii;), kurios vartojo vaisius ir, i 
ipsigyvenusios plačiuose Azijos ty- 
muose ir užsiėmusios gyvulių ga- 
ivinu. gyvendavusios daugiausia 
)ienu. Piene yra tūlas nuošimtis 
•lilorino, kurisai turi baltinančią 
reikmę. 

Kaslink kaukaziečių, prie kurių 
r męs visi priklausome, tai P>erg- 
"ieUi sako, kad jie virtę baltais dė- 
ei druskos vartojimo savo val- 
giuose. Paprastoji druska j;i yra 
<tiprus chloridas ir galingas odos 
maitintojus. 

504. Ar sietiiį popieros im i įtek- 
mės į žmogaus būdą? Paprastai 
neapsistojama ant to, kokią kar- 
tais didelę įtekinę j žmogų gali tu* 
rėti tas arba kita», regis, smulkių 
ir ne .vartaus dak kas. Ankščiau.? 
neatkreipdavo visai atydos į tai. 
šiądien gi yra visur pripažinta, 
kad net smulkmenos, jeigu j<»i 
nuolat veikia į žmogų, daug reiš- 
kia, ir smulkmena pavirsta svar- 
biu dalyku, su kuriuom privalu 
skaitytis. Ypatingai tai yra tei- 
singa kaslink mažų, augančiu vai- 
kų. 

I savo sienų popieras mę- pa- 
prastai atkreipiame labai mažai 
atydos. Tuom tarpu gi jo? gali tu- 
rėti gerą ar blogą įtekmę į mus. 
Psicholioga i ir fizioliogai vienu 
balsu pripažįsta, kad parinkimas 
popieros sienoms privalėtų buti vi- 
suomet gerai apgalvotas. 

Pirmiau- balta sienų spalva kam- 
I bariuose, kuriuos pasiturinčios šei- 
mynos paprastai paskirdavo vai- 

!kains auklėti ir žaisti, dabar akių 
gydytoj ų yra pripažinta tiesiog 
pragaištinga kūdikių ir mažu vai- 
kų akims. Patariama taipogi la- 
bai atsargiai griebtis raudonu po- 
pierų. Tvirtinama, kad raudonos 
popieros, sąryšyje su raudonais 
naktiniais žibintuvais, turi labai 
blogą įtekme Į vaikų ir mergaičių 
dorą. 

Reikalajama Įvairiu spalvų vai- 
kams ir mergaitėms. Sakoma, kad 
malonios rožinės ir mėlynos spal- 
vos. tinkančios mergaičių kamba- 
riams. daro blogą įtaką j vaikus, 
kuriems esą reikalinga stiprių ir 
spindinčių spalvų. 

KLAUSIM Ar. 
505. Kaip garlaiviai kovoja 

ledo kalnais jūrėse? 
506. Kaip padaryti mokau, t ra- 

šyti visai ttemokančiu? 
507. Kur yra pirmutinis teles* 

kopasf 
508. Kiek yra dabar čmonitį 

ant žemės. 

moksleivių atbalsis. 

Paprastai sakoma, kad pradžia 
visada sunki buna. Pirmtakunal 
turi pravesti kclfcį — kelią, kuris 
butu tiesus, neklaidingas. Aišku, 
su kokiomis didelėmis sunkenybė- 
mis surištas tas darbas. 

Jau greitai sukaks ištisi metai 
nuo to, kai moksleiviai at-idurč 
pirmtakunų rolėje. Susispietę ne- 
didelis pažangiosios moksleivijos 
būrelis nutarė mesti pirštinę li- 
kimui: išleidinėti savo organu 
"JAUNIMO SAPNUS." Nėra 
abejonės, kad tas metas buvo tik 
bandymo akmeniu. Jis parodė, kad 
moksleiviams reikia tik suremti dar 
smarkiau pečius ir jų darbas bus 
kur-kas pasekmingesnis. 

Taigi, dabar seimo laiku, kad pa- 
žadinus dar miegančius ir kad pa- 
rodžius susispietusiujų moksleivių 
širdį ir veidą, sumanyta i^lei-ti zy« 

Lieuvos' Extra Priedas. 
Europoje iškilo didelis, baisus karas. Musų tėvynė, Lietuva, 

yra pačiame to karo sukuryj. Būdama tarpe tikrosios Vokietijos ir Rusijos, ji yra, tarsi, tas pirštas, pagriebtas tarp replių. Ko- 
kias baisias žinias-naujienas mums gali atnešti kiekviena valanda, 
męs to nežinome. Bet męs žinome, kad tų žinių yra ir bus daug, ir lietuviai jų su nekantrumu laukia. 

Musų laikraštis yra prisiruošes, ir skaitytojai gaus kiekvienam 
'"Lietuvos" numeryj sutrauką visų svarbiausių žinių iš karo lauko 
už visą savaitę. Tačiaus tų žinių iš karo lauko yra taip daug, kad reguliariškam "Lietuvos" numeryj jos visos sutilpti negali. 
Apart to, ir skaitytojai galėtų jas gauti tik sykį į savaitę. 

Todėl nuo pereito nedėldienio "Lietuva," apart savo reguliariško 
numerio, pradėjo leisti kasdien extra priedą iš dviejų puslapių to- 
kio pat didumo, kaip "Lietuva." 

Šiame priede telpa kasdien vėliausi telegramai ir straipsniai iš 
karo lauko. "Lietuvos" extra priedas išeina su paveikslais ir visi 
skaitytojai gali jį gauti, primokėdami po 50 centų į mėnesį. 

Kasdieniniai extra priedai išeidinės kasdien vakare, išskyrus 
nedėldienius. Nedėldieniais ir šventėmis priedai nešeidinės, ne- 
bent atsitiktų kas nors labai svarbaus. 

Atskiri "Lietuvos" extra priedo numeriai yra pardavinėjami 
Chicagoj po 2 centu už kopiją, o visur kitur—po 3 centus. Vie- 
nok prenumerata už šiuos priedus turi buti apmokėta ne mažiaus, 
kaip už mėnesį laik0 ir pinigai turi but prisiųsti už ją iskalno. 

Užsisakydami šį priedą apie karą, skaitytojai tUii prisiųsti sy- kiu su užsakymu 50 centų arba daugiau (sulyg to, už kielf mėne- 
sių nori užmokėti), ir turi paduoti savo aiškų vardą, pravardę pilną adresą. Užsisakydami, adresuokit taip: 

"LIETUVA—PRIEDAS," 3252 So. Halsted st., Chicago, 111. 

Padėdami išleidimui šito didelio kasdieninio priedo daug darbo 
Ir didelius piniginius iškaščius, męs pasitikime, kad tuomi užganė- dinsime musų skaitytojų ir lietuvių visuomenės norus ir kad jie. 
todėl, mokės šituos musų pasistengimus tinkamai apkainuotl. 

"LIETUVOS" REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA. 
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Ei, Dabokis! Meška sukilo... 

miai padidintas, jubilėjinis '"JAU- 
NIMO SAPN(,J" numeris. Šis nu- 

meris bus užpildytas ne vien tiktai 
moksleiviu raštais, bet j jį pasiža- 
dėjo parašyti vienas-kitas iš pa- 
sižymėjusių kaip Amerikos, taip ir 
Lietuvos literatų. 

T'aigoami, męs išreiškiame pilną 
pasitikėjimą, kad musų būtimi pra- 
dės interesuotis plačioji lietuviu 
visuomenė. Moksleiviai tai atskiras 

organas viso organizmo—visuome- 
nės. l'et kad arčiau pažinus tą or- 

ganą, reikalinga pažvelgti į jojo vi- 

dujinį gyvenimą, veikimą. Galop, 
anot tos patarlės, medį pažinsi tik- 
tai i^ jo vaisių. Lyginai ir mokslei- 
vija tegalima pažinti vien tik iš jos 
darbu, norų, 

"JAUNIMO SAPNAI," kaip sy- 
kis, ir yra tuo raktu, kuris atrakina 
duris, vedančias į moksleivijos dva- 
sini gyvenimą. Iš to vi>o pati sa- 

vaimi išvada* visuomenė, užsipre- 
numeruodama "JAUNIMO SAP- 
NUS." ne tik geriau pažins mus 

bet jau tuo pačiu ir rems musų 
dar jauną organizaciją. Pirm? i pa- 
žinčiai, męs pasiuliname užsiprenu- 
meruoti jubilėjinį numerį, kurio 
kaina sulyginus su didumu i apie 
70 puslapių) ir turiniu, visai maža: 
tik 35 centai už egz.etnpliarą. Už- 
siprenumeruoti galima šiuo antra- 

šu : 

''Jaunimo Sapnų" Administracija, 
St. J. Dargužis. 

1720 Rublc St., Chicago, lll. 

VIETINES ŽINIOS, 
Piilisai chicagicČiiį is; užtari- 

mas. ši ncdėldienį, rugpjūčio 6 

dieną \\ i11«»\v Springs, lll., Ihh 
didisai l'hieagos lietuviu išvažia- 
vimas, kuri rengia antrasai SLA. 

Apskritys. Tikimasi turėti mil- 

žinišką išvažiavimą, kokio Oiica- 
gos lietuviai dar niekuomet ne- 

turėjo. šisai išvažiavimas skir- 

sis nuo visu kitu iki šiol buvusiu 
išvažiavimu tuom, kad žadama 
imti krutatnieji paveikslai nuo 

išvažiavimo dalyvij. Tam tik- 
slui lietuvis kinematografistas A. 

T. Račiūnas žada specialiai at- 

važiuoti iš rytu Chicagon. Apart 
krutamųjų paveikslu ėmimo, iš- 
važiavimas žada turėt platų pro- 
gramą. Pakviesta visa eilė ge- 
riausiu Clieiagos lietuviu kalbė- 

toju. Žymesnės Chieagos lietu- 
viu draugijos taipogi žada imti 
dalyvumą išvažiavimo programe. 
Antrasai Apskritys nuo senai ruo- 
šiasi prie šio išvažiavimo, rūpes- 
tingai tvarko viską iki pačiu 
smulkmenų, ir todėl galima tikė- 
ti rengėjų vilčiai, kad šisai iš- 
važiavimas atsilankiusių žmonių 
skaitliu: nu ir savo didumu bus 
atsitikimu. neturinčiu pana- 
šaus visoje Amerikos lietuvių 

istorijoje. Tarp \\ illou Springs 
ir Cliieagos išvažiavimo dienoje 
bėginės speciališki karai. 

y (ikaras. Praeitą nedėldieni 
LRKMS. III ir V kuopos pa- 
rengė šv. Jurgio parapijos sve- 

tainėje vakarą su įvairiu progra- 
mų. Tarp kit-ko suvaidinta ko- 
medija "\eatniczgamas Maz- 
gas." Veikalo atlikimas yra skai- 
tytinas pavykusiu. Antroji pro- 
gramo dalis buvo koncertinė. 
Visa šioji dalis pavyko lr.bai ge- 
rai. l'onia O. Mikalauskienė ati- 
darė koncertą piano solo skam- 
binimu, publikai labai patikusiu. 
Ponia M. Janušauskienė padaina- 
vo "Kur Hakužė Samanota" ir 
"l'ior di Margberita." Savo dai- 
navimu Į). Janušauskienė iššaukė 
publikoje tikrą plojimų viesulą ir 
buvo priversta dar dainuoti tre- 
čiu kartu, virš orogramo. lokio 
pat pasisekimo susilaukė ir jau 
na, apie m., p-lė J. l'rbiutė, 
kuri, padekliamavusi "Mano Kry- 
želi.-," taipogi buvo plojimų pri- 
versta padovanoti publikai deklia- 
macijų extra-numcrj. (ierai pa- 
vyko ir "Kanklių" vyrų kvarte- 
tui. Pasibaigė programas p. [5. 
Janušausko vedamo "Kanklių" 
choro padainavimu poros daine- 
lių. taipogi pakėlusiu publikoje 
smarkius plojimus ir privertusiu 
chorą pasirodyti dar kartą. Cho- 
ras užbaigė programą sudainavimu 
tautiškojo hymno. J. 

"TijatrasPraeitą nedėldienj 
Kuglesvood lietuviai turėjo progą pa- 
sigerėli "tijatru" tikroje to žodžio 
prasmėje. 1 skalno buvo pagarsin- 
ta apie tą "tijatrą" ir ristynes. 
Tačiau- susirinkusiems žmonėms 
vakaro vedėjas, p. A. (iauša, per- 
>iprašydainas pasakė, kad ristyniu 
nebus, nesą vienam ristikui Mil- 
\vaukee nakčia prieš tai nusukta 
.sprandas, o likusiai vienai porai ue- 

užsimoką ristis, kadangi žmonių 
esą mažai. 

Tokiu budu likosi tik "tijatras." 
Ką ir kas vaidins — nieko nebuvo 
žinoma, kadangi nebūta nei pro- 
gramų. nei taip paaiškinimo. Koks 
buvo tas tijatras — sunku pasa- 
kyti. IJuvo matyt nigeris tarnas. 
Toliaus John Sliafort vaidino keno 
tai sunaus rolę; paskui išveitė 
švarką, ir .«unus virto tėvu su bal- 
tomis rankovėmis. Trečias jauni- 
kaitis (p. A. (Iauša) pasirodė ap- 

sisiautęs balta paklode ir visus 
"aftisiu>" išbaidė nuo scenos. 

Kiik prie to buvo "strioko," kiek 

baimės! l'ublika. matomai, turėjo 
'' j \ ic-t< > i j t!« «k t ir-, bei juoku nebu- 

vo. Staiga nulciao uždangą, ir 

■'"artistas" A. < iauša. iš- 

bėgę* priešakiu, pradėjo duoti 

pipirų jatmoumenei — už ką, tur- 

būt. put- tiktai žinojo, Girdi, jus 
(tai yra jaunieji) darykite taip, 
kaip męs, taip linksminkitės, o ne 

"ant strytu čiutabakj" spjaudyki- 
te. Išbaręs susirinkusius, už- 
lindo už uždangos, tuoj aus uždan- 

gą pakėlė ir padėkavojo publikai. 
Paskui kalbėjo "artistas" John 
Sliafort (lietuvis, tik angliška pa- 
vardė). šisai buvo dar geresnis) 
už pirmąjį. Pradėjo prakalbą, sa- 

kydamas marsalietą. Du syk 
atkartojo, pavaikščiojo po sce- 

ną. Publika papliauškėjo, ir.... 
visas programas. Kodėl tre- 

čias ''artistas," nigeris, nesakė pra- 
kalbos to nepaaiškinta. Paskui 
buvo šokiai. Ką tas vakaras reiš- 
kė ir kam jisai rengta — dievai 
žino. Vėliaus teko sužinoti, kad 
vaidinta ketvirta dalis veikalo 

''Hagočitis," kurį "artistas" A. 

Gauša išvertė "palei" anglišką. 
Ačiu likimui, kad nesugalvojo vai- 

dinti viso veikalo. 
.Seiliaus tūlas karciamumKas 

rengdavo čia balius be programų. 
Dabar, sekant "madą." pradėta 
rengti "su programais." Kaip ma- 

tyt, atsiranda ir tokiu, kurie tuose 

"progratnuose" dalyvauja. To- 
kiems nelabai kokia čia ir garbė 
Bet tas viskas menkniekis. Ne- 

smagu yra tai. kad žmonės, nety- 
čiomis patekę Į šitokius "vakarus 
su programais." atkanda dantj ir 

nenori rimtesniu ir geresniu vaka- 

ru lankyti. .1 mūras. 

Įvairumai. Praeitos savaitės se- 

redos naktį, nebūnant šeimyninkui 
namie, vagis Įsilaužė į lietuvio J. 
Januso krautuvę. So. Ilalsted 

gatvė, netoli Archer ave., ir iš- 
kraustė beveik visa. ką tik krautu- 

vėje rado. Sugrįžęs is kito mies- 

to. kur buvo išvažiavęs savo rei- 
kalais. šeimyninkas rado vos ke- 

letą knvgučiu, vagiu paliktu. Iš 

tos priežasties p. J. Janušas, sako- 
ma. turėjęs persikraustyti visai iš 

krautuvės. J. Žemaičiukas. 

— Mus prašo pranerti, kad 

naujai rengiamoji Lietuvių Mu- 

zikos Mokykla, 33-čios ir Mor- 

gan gatvės kertėje, bu- subato- 
je, rugsėjo 5 d. atidaryta. I ž- 

kvieėianii visi įdomaujantieji at- 

silanky ti ir pažiūrėti mokyklos. 
Mokiniai busią priimami nuo 5 
iki u d. rugsėjo, o sekantį pa- 
nedėlį prasidėsiąs mokslo mota-. 

Mokykla išskirstyta i šakas, ku- 

jių kiekvienai parūpinta specia- 
lis mokytojas. Mokyklos ren- 

gėjais yra pp. A. Pocius ir A. 
Alexandravieius. 

REDAKCIJOS ATSAKYSai. 
p. Va r-Va i N'etilps ši karty. Pra- 

šome rašyti nbelnai žinučių iš virtos 
lietuvių gyvenimo. 

p. J. Vut-as (Boston Sarcarville). 
Netilps. Prašome rašyti žinučių iš 
vietos lietuvių gyveninio. 

p. J. C. Uolionis. Eilutes peržiūrė- 
sime ir. jeigti tiks, prie progos sunau- 
dosime. 

p. J. Adomaitis (Coal Bluff, Pa.). 
Męs ir patjs buvome pastebėję, kad 
skaitlinių sutraukoje yra klaida, ką 
ir pažymėjome klausimo ženklu. Ant- 
roje sutraukoje paimta pirmoji, ir to- 

dėl nei antroji negali Imti teisinga. 
Męs laukiame, kil patsai autorius 
viską sutvarkys. 

1 

NAUJŲJŲ LAIKŲ PRAKEI- 
KIMAS 

(ialinia sakyti, kad užkietiėji- 
mas su jojo komplikacijomis yra 
nauju laikų prakeikimu visose 
svieto dalyse. Yypatingai mies- 
to gyventojai, ačiu sėdėjimo 
įpročiams, kenčia nuo jo. Jš- 
tikrųjų, vos kelios šeimynos su 

visais savo nariais yra išskyri- 
mu. Vartojama palengvinimui 
įvairus vaistai, bet šie dažnai su- 

daro kenksmingą įproti. Męs 
patariame tokiems svartoti I" r i 
nerio Amerikonišką Kartaus Vy- 
no F.lixirą, kuris turi geras pa- 
sekmes ir kuro doza nereikalin- 
ga nuolat didinti. Jisai yra la- 
bai geras daugelyje skilvio, ke- 
penų ir vidurių ligų. Vartoki- 
te ji užkietėjime ir jojo pasekmė- 
se, nervingume. Aptiekose. Jos. 
Triner. Manufacturer. 1333—1339 
S<_>. Ashland ave., Chieago, 111. 

Skaudėjimai raumenyse ir *suna- 

riuose veikiai pasiduos Triuerio 
Linimentui. Kaina 50c., yer pač- 
ią 'X)C. 

DUUGUįl 8EIKAUI 
Nepaprastas didelis 

IŠVAŽIAVIMAS! 
kurį rengia Antrašai Susivienijimo j 
Lietuviu Amerikoje Kuopų Apskritis. 
Prie kurio priklausoį^jietuviai iš I Iii f 

nojaus, \Vis< -įisin. Indiana. Michigan 
ir Io\va valstijų, ir fpvažiavime dalj- 
vnus 25,000 lietuviu.' 

šitas išvažiavimas jvyks rugsėjo 
(Sept.) 0 d. 1 {»14 m. ir atsibus Leafy 
Grove (Willow Springs, 111.), tuo tik- 
slu, kad nuimti Illinojaus ir aplinki- 
niu valstijų lietuvius ant krutamu pa- 
veikslų. Tą darbą atliks žinomas iš- 
dirbėjas p. A. T. Račiūnas iš New 
Yorko. Vėliaus tie paveikslai bus 
rodomi po visą Ameriką ir Lietuvoj. Į 
Kas tą dieną dalyvaus, bus nuimtas | 
ant filmu ir pasiliks amžinu gyvu1 
atminimu, kad ir pc šimto metų mus 
ainiai galės matyti, kaip męs isrodėm 
rugsėjo 6 .d. 1914 m., kaip jau dauge- 
liui teko matyti paveikslus iš Lietu- Į 
vos. 

Programo daiis: 
I. Išryto 11-tą valandą bus imti pa- 

veikslai ant Chicagos rubežiaus (City 
Mmits), kada susirinks didelis būrys, 
lipant j Joliet karus. 

II. Bus imti ant Kean Ave., lipant 
iš karu prie Leafy daržo. 

III. Bus imti automobiliai, kurie j 
bus pasipuošt* su lietuvių ir Amerikos' 
vėliavomis, ir kiti tinkami dalykai ant < 

vieškelio važiuojant j kapines. 
IV. Rus imtos draugijos su vėlia- 

vomis. 
V. Birutos Draugija žais visokius 

žaislus, ir podraug dalyvaus dauge- 
lis Chicagos choru, grais didžiausias 
Henas, kalbės žymiausi kalbėtojai.1 
daržas bus papuoštas. Tai bus pir- 
mas šiu valstijų lietuviu tokios rūšies 
išvažiavimas. 

P. S. Iš visu Chicagos daliu va- 
žiuokit Archer Ave. (City Limits) ant 
Joliet linijų, bus gauta extra karų. 

Įėjimas j daržų 25c. vyrui su mo- 
tere ir gaus knygą, kurioj tilps kita 
programo dalis. 

PASARGA. Jeigu ištis;.i diena lytų,' 
o ant rytojaus butų gražu, tad tas 
darbas butų atliktas 7 d. (Labor: 
Day). 

Rengimo KOMITETAS. 

Jaunu Lietuvių Amerikoje Tautiško 
Kliubo Mišrus Choras. 

Surengė didelį įdomu vakarą ned., I 

rugsėjo (Sept.) 6t<? d. 1914 m. M. i 
Meldažio svet., 2242-44 W. 23rd pi. 
Pradžia 6 vai. vak. Statoma scenoje 
Elenos Rucevit-fehės parašyta 2 veik- 
smu drama su epiliogu: 

"SMUKLĖ" 
Tai yra gražus ir įdomus veikalas. į 

visiems lietuviams pamatytinas. Visa 
kas atsitinka mušu Tėvynėje. Pasi- 
baigus vaidinimui, 

GRAŽUS KONCERTAS. 
Dalyvauja 5 chorai, pianas ir or- 

kestrą. Po programo Didelis Balius. 
M el d žia m e n t si tau fcyt i. 

Kviečia KOMITETAS. 

TEATRAS IR BALIUS 
parengtas 

Dr-stes Jaunikaičiu šv. Aloizo 
stalo scenoje veikalą, po vardu 

"NETIKĖTAI" 
atsibus ned., rugsėjo (Sept.) 6 d. 
1914 m. šv. Jurgio Parap. svel., prie 
32-ro pl. ir Auburn ave. Prasidės 7:30 
vai. vakare. Jžanga 25c. ir augšf-iaus. 

širdingai užkviečiame visus lietu- 
vius ir lietuvaites, kaip jaunus taip ir 
senus atsilankyti ant niusų viršmiuėto 
Teatro ir Paliaus, nes šitas Teatras 
yra vienas iš puikiausiu. Po Teatrui 
bus "Lekiojanti Krasa," ir puikus Ba- 
lius. kur visi galės smagiai pasilink- 
sminti. 

Kviečia visus, KOMITETAS. 

ŠEŠTAS DIDIS METINIS PIKNIKAS 
parengtas dr-stės šv. Alikolo Arkanio- 
lo No. II. Ned., rugsėjo (Septl G d. 
lf»14 ni.. Atlas Park. N. Cravvford ave.' 
Netoli nuo čekišku tautiškų kapiniu. 
Prasidės !i vai. išryto, {/.anga L'5c, 
porai. 

Į pikniką galite davažiuoti bile ko- 
kiais karais iki Cra\vford ave. (se-j 
niaus vadinosi 401 li ave.). Šiais karais 
privažiuosite prie upės (rives) tilto, 
išlipę eikite gatve j rytus ir urnai ra- j 
sites pikniko darže. 

ŠOKIŲ MOKYKLA. 
Mokinu nemokamai visokiu šokiu. 

Valco, Two Step, Tango, Danek ir kl- 
iokiu. Pirmas lietuvi)., šokiu mokyto- 
jas Amerikoje prol'. Julius Silsko. 
Kviečiu atsilankyti, kol yra nemoka- 
mai, nes toliaus reikės mokėt. Adre- 
sas: 

Julijonas S Mkanskis, 
1127 So. Desplain st.. kampas Dunker 
st., arti 12-tos ir Halsted gat. Chi- 
cago, 111. 

PRANEŠIMAS. 
Kadangi rugsėjo 6 d. nedėliojo Jau- 

nųjų Amerikos Lietuviu Tautinio Kliu- 
bo bus didelis' vakaras — teatras, 
koncertas ir balius, tai mėnesinis su- 

sirinkimas bus subatoj. rugsėjo 5 d., 
7 vai. vakare, Radaviėiaus svetainė- 
je. 936 W. 13rd st. Nepamirškite. 

Sekretorius. 

iPajieškojjimaL 
Pajieškau savo |?p>lių Antano ir 

Juozapo Jodokjtj, Auniniškių sodos, 
Vabalninku pats p.. Panevėžio pav.,, 
Kauno gub. Girdėjau, gyvena Chi- 
cagoje. Turiu svarbu reikalą. J u pa- 

čiu, ar kas juos žtno, meldžiu atsi- 
šaukti antrašu!' 

Petronėlė .Todokaitė, 
34 Pine st., Atliol, Mass. 

Pajieškau brolio Motiejaus ir sesers' 
Marijonos Butkų (Butkus). Brolis 
— 10 metu Amerikoje, o sesuo 7 
metai. Keturi metai atgal jie gyveno 
Maspeth, N. Y. Paeina iš Kauno gub„ 
Telšių pav., Alsėdžių vol., Pelenių so- 
dos. .Tų pačių. arba kas apie* juos 
žino. meldžiu pranešti antrašu: 

Jonas Butkus, 
1705 Su. Canal st.( Chicago, 111. 

$10 RADYBŲ. 
Pajieškau savo vyro Simanavičių Petro, iš Cižinų kaimo, Aukštodvario 

parap., Vilniaus gub. 7 metai Ame- 
rikoje. Meldžiu atsiliepti antrašu: 

Simanavičienė, 
;il2 Poplar st., Mt. Carinei. Pa. 

Pajieškau savo dviejų pusbrolių, 
Antano ir Vinco Dapkumi. Suvalkų gub., Mariampolės pas,, Kvietiškio 
gm„ Vaitiškio kaimo. Taipogi pa- jieškau savo draugo Antano Gabriuko, 
Suvalkų gub., Kalvarijos pav., Liud- 
vinavo gm., Vadrupio kaimo. Jie pa- tįs, ar kas kitas, meldžiu atsišaukti 
adresu: 

J. Dapkunas. 
1002 Olive st., Philadelphia, Pa. 

Pajieškau savo sesers Sofijos Ivins- 
kienės, kuri penki metai atgal prasi- 
šalino: atsišauk prie manęs, tėvas 
mirdamas paliko $:>00. Jei neatsi- 
šauksi. tai tie pinigai tėvo giminei 
liks. Mano adresas: 

Bron. (Jotovvt, 
Rox 587, Glencoe, 111. 

Pajieškau brolio ir sesers, brolis 
Antanas Jomantas gyveno Waterbury,. 
Coliu., o sesuo Marijona Pittsburg, 
Pa. Jie patįs, ar kas apie juos žino. 
meldžiu atsišaukti adresu: 

Zuzana Jomautas, 
3252 So. Halsted st., Chicago, 111. 

Pajieškau Motiejaus ir Ignaco Radz- 
vilų; esu Vilniaus gub., Trakų pav..' 
Kitaviškių parap., solio sodžiaus. Jie 
patįs, ar kas kitas, meldžiu atsišaukti 
adresu: j 

Miss lT. Radzvilo, 
1107 W. Erie st., Chicago, 111. 

Pajieškau savo švogelio Jono ir 
Agotos Astrauskų; pirmiaus gyveno 
Chicagoj. keletas metų atgal persikė- 
le Kansas City, paskui girdėjau, juos 
iš ten išvažiavus kiton vieton. Jie 
patjs, ar kas kitas, meldžiu atsišaukti 
adresu: 

Mike Ripkevič-ius, 
3252 So. Halsted st., Chicago, 111. 

Pajieškau darbo prie barzdaskutys-! 
tės: esu 20 metų amžiaus, praktikavęs 
4 metus. 

John Tololas, 
3252 So. Halsted st., Chicago, 111. 

Pajieškau savo brolio Jono Mar- 
cinkaus, Morkiškio kaimo, Kražių 
parap.. Raseinių pav., Kauno gub. 
Gyvena Amerikoje jau apie 7-8 me- 
tai. Pranešėjas gaus $n.OO. Jo pa- 
ties, ar kas jj žino. meldžiu atsi- 
šaukti adresu: 

Kazimieras Marcinkus, 
Box 125, North Jav, Me. 

ReikaSavimai. 
Reikalinga:—Agentą pardavinėjimui 

žemės (fanuos). Geras nuošimtis, 
kiekvienas gali tą darbą atlikti, kreip- 
kitės prie lietuviškos kompanijos: 

Suuset Land & Colonization Co., 
(Not Inc.) 

82 \V. \Vashington st.. Room 222, 
Chiėago, 111. 

Pajieškau darbo:—prie keptuvės už 
pirmą ar antrą ranką. Nesenai antru 
kartu atvažiavau j Ameriką. Galiu 
ir savarankiškai varyt visą darbą: ke- 
pti visokias duonas ir keksus; atsa- 

komybę už savo darbą imu ant sa- 

vęs; esu blaivus. Atsiliepkite ad- 
resu: 

Kazimieras Lukaševi'.r, 
4:554 So. \Vood st., Ch'.cago, 111. 

Reikalaujama partnerio kriauriti biz- 
niui; turi mokėti petrinas kirpti ir 
kiek kapitalo turėti. Gera vieta ir 
geras biznis. Iki kito mėnesio norė- 
čiau partnerj turėti jau pas save. 

Merchant Tailoring, 
106 W. Main st., Staunton, Va. 

Reikalingas:—UI melu vaikas, bai- 
gęs Public Sobool, mokintis ūruko-' 
rystės darbo. 

Lietuva Publishing Co. 
B252 So. Halsted st., Chicago, 111.; 

Ant Pardavimo. 
Parduodama:—pigiai bufernė ir gro- 

sernė. Apgyventa ruskių ir lietuviu,1 
išdirbta vieta; gera proga jieškanėiam j 
biznio. Savininkas užsiima kitu ama- 
lu. 

A. Drignat, 
1358 So. Peoria st., Chicago, 111. 

Parsiduoda:—pigiai įrankiai bučer-, 
nes: kaladės, stalai, svarstyklės ir 
visa kas tik reikalinga. Atsišaukite 
greitai adresu: 

Peter Jaunis, 
2248 Lime st.. Chicago, 111. 

Parsiduoda. Antru ranku namu 

:laiktai, labai pigiai; priežastis: ma- 

no vyras išvažiavo j kitą miestą, li- 
kau viena, man nereikalingi; atsi- 
gaukit adresu 
1906 W. 21 st place. Chicago, III. 

Ant antrų lubų. 

Parsiduoda:—saliunas geroje vie-! 
oje, lietuvių apgyventa, geras biznis, 
abai pigiai. Atsišaukite: 

Paul Klassovitz, 
1900 Canalport ave., Chicago, 111. 

Parsiduoda: — Lietuviškas saliunas, 
[abai pigiai, vieta senai išdirbta, per 
20 metų; savininkas išvažiuoja j Ca 
lifornia. Kreiptis: 
1931 Canalport ave., 'iiicago. 111. j 

j 
Parsiduoda:—Pekarnė ir grosernė 

Jėlel nesutikimo su partneriu; lietu ! 

/ių ir lenkų apielinkė; biznis gerai 
išdirbtas. Platesnėms žinioms kreip- 
tis: 

V. Jareekis, 
r04 Cliuton st., ililwuuk.ee, \Yis. 

Parsiduoda: — už prieinam."} kainą 
pirmos kliasos karčiama (saloon), 
kur yra Krenglių salė. Biznis gerai 
išdirbtas tirštai lietuviu ir kitų tautų 
apgyventoje vietoje. Dėl smulkesnių 
žinių kreiptis antrašu: 
1905 Canalport ave., Chicago, 111. 

KLAUSKIT. 
Kiekvienas, kuris norite dažinoti, 

kur yra geros tanuos, gausite atsa- 
kymą. Aš turėjau serą progą pa- 
matyt. daug farmų ir apvažinėjau 
lietuvių apgyventas kolionijas ir 
drauge važinėjo žemės žinovas, ku- 
ris supranta apie žemes. Norintieji, 
klauskit ypatiškai arba laišku 

J. Sinkus, 
3151 So. Halsted st., Chicago, 111. 

Parsiduoda: — gera pirmos kliasos 
barbernė. 3 kėdžių kombinacija, ge- 
roje lietuvių apielinkėje; pigiai, jei 
paimta išsyk; pardavimo priežastis: 
kitas biznis. Kreiptis: 
1615 So. Halsted st., Chicago, 111. 

Parduodu valgomų daiktų sankrovą; 
pigia kaina; gera vieta ir ger;u biz- 
nis. Artesnėms žinioms reikia kreip- 
tis adresą* 

Mrs. Phallen, 
3603 Emerald ave., Chicago, 111. 

Parsiduoda:—Bilijardinė, stnlai. ri- 
diniai, kėdės. Labai geroj, ii 'tuviu ir 
lenkų apgyventoje vietoje. Savinin- 
kas greitu laiku turi išvažiuoti. Pla- 
tesnėms žinioms kreipkitės adresu: 

P. A. Miller, 
Box 735, Collinsville, Conr. 

PIGIAI. 
Parsiduoda:—saliunas su laisniu ir 

saliunas arba vienas laisnis: biznis 
išdirbtas per 21 metų: geroj vietoj, 
gera proga padaryti pinigus. Atsi- 
šaukite šiuo adresu: 

Jonas Aglinskis. 
546 \V. 14th st.. Chicago, III. 

Parsiduoda: — saldainiu, apatinių 
drapanų ir kitų smulkmenų sankrova, 
labai pigia kaina. Artesnėms žinioms, 
reikia kreiptis adresu: 
3307 Auburn ave., Chicago, 111. Į 

Farmos, Farmos! 
Geros ukčs parsiduoda pigiai 

Michigano valstijoj. 
Didžiausioj lietuviu kolionijoj, gali- 

ma pirkt geru farmu, gyvenamų su 
triobomis. sodais ir gyvuliais, taipgi 
turiu ir negyvenamu t'armų; laukai 
geri. prie upeliu ir ežeru, netoli nuo 
geležinkelio ir portavii miesu.i. Kai- 
na žemės nuo $5.00 iki $75.00 už ake- 
rj. Galima pirkt joiokant tik $100, li- 
kusius palaukiame daugeli metu pa- 
gal sutarties. Kas perka likę, tam ke- 
lionės kiištus apmokam. Kas nori but 
turtingu ir sveiku, tegul perka farmą! 
Gera proga! Atvažiuokit dabar, tai 
pamatysite, kokie javai ir daržovės au- 
gu. Aš aprodysiu daugelį farmu, iš 
kuriu galėsite rinkties ir praleist va- 

kacijas ant sveiko ir tyro oro. Va- 
žiuojant. pirkt tikiety. j Peacock 
Lake Co., Mich. Atvažiavę j i'eacock, 
damokėkit 10c. konduktoriui ir pasa- 
kykit kad išleistu ant sekančios sto- 
ties, tai 3 mylios nuo Peacock, Little 
Meuistte River. Tai atvažiuosite ant 
mano tanuos prie pat namo. Laiškus 
rašant padėk adresą taip: 

ANTANAS ZABIELA. 
Peacock, Box 1. Lake Co., Mich. 

Tiems, kurie rengiasi statyti namus, 
pranešu, kad šitą darbą atlieku gerai, 
greitai ir labai prieinamai. Pirma kol 
eisi kitur kur pasiklausk manęs. Ma- 
no išlygos tikrai tamistą užganėdins. 

John G. Mozlaiškis, 
Aplamas kontraktįninkąs 

ir statytojas. 
230G !r->. Leavitt st.. Chieago. 111. 

AR SVEIKAS NORI TURĖTI FARMĄ? 
Medžiu bendrovės Arkansase ir 

Louisianoje parduos jums geros že- 
mės pigiai su mažu {mokėjimu ir li- 
kusiąjai sumai paliekant užtektinai lai- 
ko. Jos turi prityrusių žmonių, kurie 
išmokys jus, kaip ukiuinkauti ir duos 
jums darbą gera alga, kuomet jus ne- 

reikalingi prie sato farmos. Jus gali- 
te gerai gyventi ir greitu laiku išmo- 
kėti už gerą farnią. Mušu žemdirbys- 
tės Departamento patarnavimas taipo- 
gi pasiekiamas visiems apsigyvenan- 
tiems. Rašykite ar kreipkitės dėlei 
pilnų informacijų. L. N. Allen, P. F. 
M., Roek Island Lines. Room 718 La 
Salle Station, Chieago. 

,i AR JŲS NORITE VALDYTI 
NUOSAVĄ FARMĄ? 

Lumber kompanijos Arkansase ir 
Louisianoje parduos jums pigiai geros 
žemos mažu {mokėjimu ir duos laiko 
likusiai sumai išmokti. Jos turi pri- 
tyrusi! žmonių, kurie pamokins jua 
ukninkauti, ir duos jums darbų su ge- 
ra alga, kuomet jųs nereikalingi savo 
žemei. Jųs galite gerai gyventi ir 
greitai užsimokėti už gerą farmą. Mū- 
sų žemdirbystės Departamento patar- 
navimai taipogi naudingi visiems ap- 
sigyvenantiems. Pilnų informacijų dė- 
lei rašykite ar kreipkitės: L. M. Allen, 
P. T. M., itoek Island l,ines. Hoom 
718 La Salle Station, Chicago. 

MOKYKIS BUTI AGENTU. 
Męs išmokysime dykai. Vakarais 

ir nedėldieniais, neapleidžiant savo 
dieninio darbo, ir laike mokinimos ga- 
li uždirbti didelius pinigus. Malonus 
darbas ir didelis uždarbis išlavin- 
tiems agentams. Adresuokite: 

M A N'AG KR. 
Room 24, 154 \V. Randolph st., 

Chicago, 111. 

MOKYKLA ANGLIŠKOS KALBOS 
šios mokyklos puiki amerikoniška 

metodą gvarantuoja kiekvienam vy- 
rui ir moteriai greičiausią ir teisin- 
gą išniekinimą angliškos kalbos, skai- 
tyti ir rašyti labui trumpu laiku. 

ši mokykla nevartoja jokių knygų, 
iš kurių vargu išmoksi, bet turi tik- 
rai tam sutvertas lekcijas lengvam 
ir greitam išmokinimui angliškos 
kalbos. 

Kurie gyvena už C'hicagos. kitose 
miestose Suv. Valstijų ar Kanados, 
ir ypatiškai i mokyklą lankytis ne- 
gali. mokinam per laiškus (korespon- 
dencija) labai pasekmingu metodu. 

Dėl platesnių žinių, rašykite, pa- 
duodami pilną adresą, o męs susiu- 
sime pilnas informacijas ir pirmą 
lekciji}. 

Paminėk, kokiam laikraštyj matei 
apgarsinimą. Adresas: 

WAITCHES BROS.. 
1741 VV. 47th st., Chicago, 111. 

Ar da nori laukti ilgiau? 
Pakolei neužteks tavo uždarbio 

pragyvenimui. Ar nematai, kad 
kasdiena pramitimas eina brangyn? 
Nelauk, kol praleisi savo visus pi- 
nigus pragyvenimui. Apsigyvenk 
ant žemės. Stengkis kol da nėra 

pervėlu. Męs turime geros že- 
mės arti Chicagos — išdirbtos ir 
nedirbtos lengvu išmokesniu, ne- 

brangiai. Taipogi išmainome lotus 
ant fr.rmu. tarmas ant namu, na- 

mus didelius ant mažu, mažus ant 

dideliu. Nelauk, rašyk tuoj, arba 

atsilankyk pas mus : 

Boleslavas Jasmles & Co. 
1574 Mihvaukee ave., Chicago, 111. 

Naujas Player-Pianas 
už $375. 

Naujas Plaver-Piatias. kurį męs pasiūlome ui 
$.<75. yra visais atžvilgiais puiku* instrumen- 
tas, Jojo kaina galėtų versti ne vieną manyti, 
kati jisai, rasi, turi trukumų, bet taip nėra. 

Jisai yra pilnas 88-notinis Player su gerais 
išreiškimo įtaisais, ir yra išskaitiiuota, kad 
jisai teiktų puiku patarnavimą per ilgus metu*. 

Kaina, kuria męs jj siūlome ir kuri yra tru- 

pučiu didesnė t»š paprasto |>iano vertę, daro 

jj pasiekiamu kiekvienam. Instrumentas groja 
reguliuojamus Player'io ir taipogi naujai gro- 
tus ritinius, šioji aplinkybė leidžia girdėti tik- 

r;j didžiųjų pianistų grojimo reprodukcija. 
Ar jųs pavelysite mums parodyti jums š| 

nait-a Player-Piana? 

Sąlygos $15 įmokoj inv> ir $10 mėnesinių ii- 
mokėjimų gali buti sutaisytos. 

Kalbama Lietuviškai. 

Didžiausia Pasaulyje Muzikos Įstaiga 
VVabash Avenue ir Adams Streel 

SKAUDĖJIMAI IR DIEGLIAI 
nuo reumatizmo, neuralgijos, strėnų diegimo 

ir "sciaticos" greitai prašalinami, jeigu 

SEVERA'S 
GOTHARDOIL 

(Severos Gothardiškas Aliejus) 
yra pavartojamas tepimuisi. Jisai sumažina už- 
degimą, prašalina tiuiinij, ir apmalšo mėšlun- 

giškus traukimus ir stingumą. 
Kaštuoja 25 ir 50 centų. Gaunamas kiekv'enoj- aptiekoje. 

Puikiausis 
I maudymuisi ir 

I toilet inis 
muilas yra 

Severa's Medicated 
Skin Soap 

[ 

Taipgi geras ^ 
skutimuisi ir 
galvos t 
plovimui. 4 

(ooveros by dantis Odinis muilas.) hu-tuoja Uj centus ( 

0QUQrno T.L I ay Cukrinis vidurių suliuosuotojas. Vaikams 
OCVCIUO I dU'LdA ir suaugusiems. Kaštuoja 10 ir 25 centus. 

Aptiekoje reikalaukite vien Severos sutaisyti) gyduolių ir 
neimkite jokių užvaduotojų. Jeigu aptiekorius negalėtų 
išpildyti jusų reikalavimo, tai parsitraukite tiesiog nuo i 

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, !owa. < 
i 



3252 So. Halsted St., CMCAGO, ILL. 
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 

Jsteigta 1893 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Doliario iki didžiausių sutnų ir moka už juos 
3 procentą metams. 

SKOLINA pinigus pirkiniui ir statymui namu Cliicagos mieste. 
I'KRKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kiliems namus ir storus ant lengvu 

išmokesčių. 
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSI I£MS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose baukose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNTI A pinigus i Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai., 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus 

važiuoaintietns Lietuvon, Rusijon. 
RIZNI KRIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, bi- 

las ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas 
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be batikos čekių negali šiądien atsa- 
kančiai savo biznį vesti. 

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Tvankines Skryneles (Boxes) saugiai {rengtoje Rankoje, prie kurios 

nė vagis, ne ugnis negali prieiti. 

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

A. OLSZEWSKI BANK 
1252 So. Hatsted St., CMICAGO, [LL. 

Atvsžtavusius IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti ir mūsų 3anką. 

BANKOS VALANDOS: 
IJtarninkais, Ketvergais ir Subatornis nuo 8 ryto iki 9 vafcrro. 
Panedeliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedčliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

"LIETUVOS" AGENTAI. 
AHIOL, MASS. 

Kaz. Oranickas, 23 Kasei St 

BALT1MORE, MD. 
L. GawllB. 1834 N. G'astle st 
Vincas želvis, 520 W. Conwuy at 

BROOKLYN. N. Y. 

1. Ambrozėjus, 120 Grand at. 
Vincas Daunora, 229 Bedford Ave. i 

BURLINGTON, N. J. 

g. Petrunas, 413 Earl st. 

Pa-> šluos mua agentus galima u Ir 
ilsakjrtl "Lietuvą" metama ar at t 

pusėj raetij ir užsimokėti. 
CAMBRIDGE. MASS. 

?et. Batkcvičius, 877Cambridge st 

CICKRO, ILL. 
V. K. Boczkus, 1318 So. 4!)th Ct 

GRAND RAPIDS, MICH. 
Z. Kentraitis, 448 Leonard St. N.W. 

GARY, IND. 

Ant. Meiklnls, 1109 Jeferson st. 

HERR1N, ILL. 
J. T. Adomaitis, 820 So. 16th st. 

CHiCAGO, ILL. 
Juozus Aleksa, 8374 Reikoft a*/2. 

Juoz. Braknis, 3327 Lowe are. 

fcd. ButkevltMa, 3153 Emerald ave. 

Jotiu Bimba, 1801 S. Johnson st. 
Antanas Gridius, 708 W. 17tb PI. 
W. Gaižauskas, 10759 8. Michigan av. 

Adomas Jodelis, 1709 Rubio st. 
Julius Kaupas, 2232 W. 24th st. 
J. A. Rimkus, 920 W. 2Ctb PI. 
Jonas Visockis. 8139 Vlncennes Rd. 
Ant. Zelnya, 3240 S. Morgan st 

INDIANA HARBOR, IND. 

R. Yaaiulis. 3604 Deador st 
Petras Kurkulis Chicago, 111. 

KENOSHA, WIS. 
M. K Petrauskas, 415 Middle st. 

LEWISTON, M E. 
K. Vilaniškls, 14 Summer st 

KENOSHA, WIS. 

J. Sukells 712 Park at. 

LOS ANGELES, CAL. 
P. O. Mankus. 319 Germain Bldg 

M3LROSE PARK, ILL. 
VVlad. Vaišvila, 2219 Lak« ir. 

^/NERSVILLE, PA. 
I. RATVJuuuskas, Box 53S 

naugatuc^ conn. 
J. J. Inamaltis, g Curtis st 

NEWARK, N. J. 
V. Ambrazevlčia, 178 Ferry 3L 

NEW BRITAIN, CONN. 
M. J. Cbepouis, 510 Mala 3t. 

PETERSON, N. J. 
A. Varaškevičius, 70 Lafayette 3t 

PITTSBUKO, PA. 
Baltrušaitis Bros., 2400 Fifth ave. 
Jonas A. Ignotas. 4t> So. 22-nd st. 
Pius Zaviuckas, -145 Statkum st. 
Juoz. Petrikys, 1514 Ross ave. 

PIT'iSTON, PA. 
J, Ka/.akevičia, 103 N. Main st. 
J. S. Vaškevičiius, 72 N. Main st. 

I 

KUK uAUTl "LIETUVĄ" ! 

Galima gauti kiekvieną savaitę 
"Lietuvą" už 5c., šiose vietose: 

CHICAGO, ILL. 
"Aušros" skaityk., 3140 3. Halsted 3t. 
J. I. Bagdžiunaa, 2334 S. Oakley av. 

A. Dargis, 732 W. 18th st. 
Jouas Ilga ūdas, 1811 S. Halsted st. 
Fr. A. Jakutis, 733 W. 14th PI. 
P. M Kaitis. 1G07 N. Ashland ave 
Ant. Kasperas, 3416 Auburn av. 
Zig. Mlckevlčla, 2342 S. Leavltt st 
M. J. Tananeviče, 670 W. 18th st. 
Mike Valaakaa, 345 Kensington ava 

M. A. Vabol, 1700 N. Ashland ave. 

BALTIMORE, MD. 
Just. Mandrovickas, 112 N. Green st. 

BROOKLYN, N. Y. 
Ant. Jankauskas, 65 Hudsnn ave. 
Balt. JuozupavlClus, 222 Barry st 
Jan MUevakl, 166 Grand t-t 
Ant. Plochocirl. 87 Grand st 

CLEVE1,AND. OHIO 
P. ftukys, 2118 St. Clalr ava. 

ELIZABETH, N. J. 
Dom. Boczkus, 211 First st. 

LAWRENCE, MASS. 
A. Ramanauskas, 101 Oak at 

LOWELL, MASS. 
A. Jankauskas, 131 E. Alerrimack ot. 

KONtELLO, MASS. 
B. P. Mifzkinls, 35 Arthur at 

NEW HAVEN, CONN. 
K. A Makarevich, 25a Wallace at 

PATERSON. N. J. 
Atklnda Bros., Kl Rlvtr 

PiliLADELPHI A, Pa. 
M. A. iguotas, 1028 So. 2-nd st 

PITTSBURGH, PA. 
J. B. Miskevičia, 2135 Sarali Bt. S. S, 

PORTLAND, OIIEG. 
Bowman News Agenoy. 

RACINE, \V1S. 
J. Phl'ipavlčia, «0<> Sixth Lt, 

UTICA N. Y. 
V". S. Tarczyn:;Ui. 1?.D V/hitesboro at 

WOUCESTER. MASS. 
M. Paltanavičių, 15 Alillbury sf 

WATERBFRY, CuNN. K. Ch. Kažemekas, 78.r» Bank st 

VVAUKEGAN, ILL. 
Jos. Matulenas, 1403 Lincoln ave 

PLYMOUTII, PA. S. Poteliunas, S-45 E. River si 

PURITAN, PA. 
Jonas Martinkaltls. 

ROCHESTEK, N. Y. 
J. Shacek 135 Wefger st 

SHENANDOAH, PA. 
T. Kryžanauskas, 38 E. Centre st 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Ps il P. Mikalauskas, 248 W. 4th Si K. Yurgeliunas, 233 Broadwa; 

SPRINGFIELD, ILL. 
G. Tacliilauckas, 2145 So. 15th sl 

ST. CHARLES, ILL. 
Sim. Kijla, 575 W. 6th 

WATERBURY, CONN. 
Jurgis žemaitis, 827 Bank sl 

> Užsisakykit kasdieninį > 

y "LIETUVOS" 
y priedą apie karą. • 
v 

> Skaitykit apie jį ant 5 puslapio. < 
> 

Pipmynai vyry ir jaunikaičiu apredy 
Nauji, aut užsakymo padaryti pavasariniai 

siutai, vilnoniai, po ??>5, $45 ir $50, dabar par- 
siduoda nuo $10 iki $20. Dėvėti siutai, kurie 
buvo padaryti už $40 ir $50, dabar parsiduoda 

" 

už $5 ir augščiaus. 
Didelis pasirinkimas ant užsakymo padarytų 

kelinių, padarytų už $4, $5 ir $6, dabar parsi- 
duoda už $2.50. 

Speciališkumas ant kupa,-ų ir valizų drabu 
žiams. 

Paduoti užsakymai veikiui aprūpinama. ( 

S. GORDON 
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ STORĄ 

1415 S. Halsted St, Chicago, III. 

ANTANAS VISBARAS 
Parduodu namus ir lotus po 

vls^ Chicago. Apdraudžiu na- 

mus ir rakandas nuo ugnies ge- 
riausiose kompanijose, kaip Kov- 
ai, North Western ir kitose, 
kurios turi po kelet.? milionų 
kapitalo. Taipogi parduodu far- 
mas po visą. Ameriką ant labai 

lengvų išmokėjimų. Duodu pa- 
skolas ant pirmo mortgage. 
3112 So. Halsted st., 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas Yards 3159. 

Telefonas Humboldt 4532 

Atdara Dieną ir Naktj. 
L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO. 

Rusiškai-Turkiškos ir vi- 
sokiu rŲŠhi maudyklės. 

1914-1916 W. Division Street 
Arti Robey st. 

Taipogi Rusiškai-Turkišku maudyklių 
kambariai ir moterims. 

Barzdaskutykla krūvoje. Chlcago. 

TELEPHONE DROVER 1924 

Goriausia Akušsrka 

33S4 S. Halstcd Si. 
(KainpM 31 t$s) 

Ciucago, SH. 

vasaraP 
Visur galima gauti marškiniu, 

bet uc visur bus toki, kaip pa> 
nuis. Kitur pajjįidupda po $2.00, 
$1.75, $1.50 — męs-parduodame j 

į po $1.25. J 
I'a si skubink. kolei yra geras 

pasirinkimas. r. 

THE BRIDGEPORT 
CLOTHTNG CO., 

3246—48 So. Halsted st., 
rh5<rag<~>. Tll. | 

JONAS KŪLIS 

13259 So. Halsted st., Chicagc i 
GENERALiSKAvS AGEiMTAS ! 

Lankosi Chi-agoj. užrašinėu 
"Lietuvą", Renka apgars.nimus 
ir šiaip spaudos darbus. l'crka 
namus, liptus ir parduoda, i*. : 

-i: i p suteikia informacijai lii/nii-į 
mikniuose. 

A. Glszewski, 
"Lietuvos" leidėjas. 

PETRAS VAITIEKŪNAS 
"LIETUVOS" AGENTAS 

I lankosi dabar Youngčt.o\vn ir C'.cve- 

jland, Oliio. Pas jį galite užsisakyti 
"Lietuva ir prenumeratos pinigus už- 
simokėti. 

>j A. 0LS2EWSKI, 
"Lietuvos' leidėjas. 

J. J. STASULANIS, 
PRAKTIŠKAIS lSDIRBEJAS IR PARDA V£.■ 

JAS MUZIKAL1SKŲ INSTRUMENTŲ. 
I tiriu krautuve 

ir dirbtuve rnuzi- 
kaliskų instrumen- 
tu. Dirbu naujus 
ir gerai pataisau 
senus instrumen- 
tus. Nesikreipki! 
prie agentų, ku- 
riems už patarna- 
vimu turite mokė- 
ti; kreipkitės sta- 
čiai į mano dirb- 
tuvę, bus jums pi- 
giaus. Turiu 3C 
metų praktiku ir 
paliudijimus iš Ro- 

simos, Vokietijos ir 
Amerikos, kad dar- 

"« miicKu KuojĮcriausiBi. .Mano Kraucuveje yra 
didelis pasirinkimas įvairių inuzikališlcų instru- 
mentų, ir mano kainos daug pigesnis kaip ki- 
tų. Jei pirkęs nebūtų kuom nors užganėdin- 
tas, ai permainau, arba pataisau uždyk). Savo 
darbi) garantuoju. 

J. J. STAS JLANIS, 
3231 S. Halsted st., Chicago, 111. 

"LIETUVĄ" GALIMA GAUTI PAS: 

Jos A. Duoba, 
1234 Mlcliigan ave., Shcboygpn, Wls, Į 

P. BARTKBVIČIA. 
877 Cambridge st., Cambridge, Mass. | 

Tel. Canal -10.52 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
302 So. Leavitt St. Kampas 23-čios gatves 

Chicago, Illinois 

Naujas Savaitin s Laikraštis j 
"ATEITIS" 

"Ateitis yru bepartyviškas laik- ji rastis, tarnaujantis j:iunimo ir kulturos reikąjariis. Tai- 
pina daugybę įvairiausių ži- > 
nių. Didelio formato, S pusi. < Kaina tik $1.50 metams, o s 
G5c. pusei metų. / 

"Ateitį" isicidinėjsj. bendrovė, in- s 
korporuota ant $25,000. Da- ) 
bar laikas užsirašyti ''Atei- ( 
tj". Reikalaukit vieno ntirne- S 
rio pažiūrėjimui u/dyką. ) 
Adresuokit taip: ) 

"ATEITA" į 
306 \V. Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. 

Lietuvišku Knygti Krautuve, 
Mylėtojai geru kningų. norinti 

išlavinti savo protą ir išsimokinti 
anglišką kalbą, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuvės. Čia 
gaunama visokios lietu viškos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš- 
kus ant užsakymo. Scenos mylė- 
toją rateliai imdami kompletos, 
■i v. gauna papiginta kaina. Krau 
tuve adara kas vakaras. 

Iš kitij miestu atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogą dykai. Arlrc.: 

M, J DAMIJONAITIS 

j901 West 33-rtI Si., OHICAGO, ILL. 

PIRMAEILINIS BUFETAS 
Saitas alus, gera deg- 
tinė, kvepianti ciga- 
rai. Priima svečius 
: kuošlrdinglauslal. : 

2200 S0. HALSTED ST. 

r—i 

NEW CITY SAVINOS BANK 

4601 So. Ashland ave., Chicago. 
A. J. BlERZYNSKI, pres. 

Prilnia bankon pinigus ir moka 3%. Už sudėtas tii 11 i^rus mūsų banko] duo- 
dame čekiu knygutę, Iš kurios para- šyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Heal Estate. Perka ir parduo- da namus ir lotus. Išsamdo bankines 
skryneles (boxes) po $2.50 metams. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus į visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėliais, se- redomis, ketvergais ir subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro; nedčliomis, utar- ninkais ir petnyčiorais nuo 8 rvto 6 vakaro. 
,< 

M 
Telephone Carini 283 

K. KATUTIS 
LIETUVIŠKAS 
GRABORIUS 

710 W, 181h St, Ghicagū 

Tel. Ganai. 2ltP 

D R. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSRED SI CHICAG3, ILL. 
COKNEK 18tU STREET 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KUL 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

3259 So. lialstec! St., Chicago, III. 
Gydo visokias ligas moterių, vaikų ir 

vyru. Speciališkai gydo limpančias, už- 
sisenčjusias ir paslaptingas vyrų ligas 

Ii EI? A PROGA! 
Crrmatika anirliškoskalbumv 
ky tipbe mokytojo(apdaryta)$ 1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky- 
thskaityti ir rašyti be mokyto- 
jo 15c 

Naujas Budas mokytis rašyti be 

mokytojo 10c 
Aritmetika mokinimuisi rokuu- 

dij, su paveikslais (apdaryta).. 35c 
V i8o $ f 00 

Kas atsius iškirpps šita apgarsi- 
nimais "Lietuvos" ir $1.00 per 
money order', tai ęaus visas i 
knygas 00c. pigiau. 

P. 31ikolainis 
Box 62 New York City 

LIETUVIŠKA BANKA 

To\vn of Lake Savings Bank 

Joseph J. Elias, Savininkas 
4600-4602 S. Wood St.f Cnicago. 

Priimame pinigus j Banką užčėdi- 
jiruui uuo vieno doliario ir daugiaua 
ir mokame trečią, procentą ratomia 
ant metų. Siunčiame pinigus j vi- 
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tei- 
singai, o svetimų žemių pinigus mai- 
nome, perkame ir parduodame. Par- 
duodame šifkortes ant visų linijų j 
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus 
ant geležinkelių po visą Ameriką ir 
Europą. 

Mūsų Banka išdirba visokius raštus 
ir dokumentus visose kalbose ir duo- 
da rodą lietuviams visokiuose atsi- 
tikimuose ir reikaluose ypatiškal Ir 
pt- 'aiškus. Tik kreipkitės viršmino- 
tu antrašu. * 

Phone Drover 505 

DR. K. DRANGELIS 
LIETUVYS DENTISTAS 

VALANDOS:-ntio S iki U ryte nuo I iki 
1 po p i t; t nuo 7 iki 0 vak. Nedėliotu pagal 

3261 S o. Halslsd Si. Ghicago, III. 
Priešai A Olievskio Banką 

Eikit dirbt,—uesivalkiokit! Išmokit 
barberio biznio; maži ibSuščiai, pra- 
sidekit locną bizni. Klauskit smulk- 
menų. Nossokoff's Barber Scliool, 
Pittsburg, Pa. Moteris išmokinam 
barberiuvitno. Plauku Dabinimo, Ma- 
nikuravitno. C.:ilite pinigus uždirbti 
mokykloj. Išduodame diplomus. 

Dr. O. C. H EI NE 
DENTiSTAS 

OFISAS—Kampas 31 ir So. Halsted gat. 
(CjvinlM.1 viršiftiekai.) X CHiCAOO, ILL 

Tcl. f/loi ton Parh 351 

Chicagoje Pirmutinė 
Mokslą Baigusi Lie- 
tuve Nurse, Akušerė 
: ir Masažistė. : 

1339 3. 4-Sth Ct. Cicero. III. 

*' F. A. J0ZAPAIČ10 APTIEKA 
J Telefonas Vards 155 ir YarJs 551. 

U/laikome tik geriausius vaistus. 
V patingą atydą atkreipiame į gerą iš- *J 

'įi pildymą receptų. Reikalui e>ant, mcl- Ę 
Y ddame pas mus kreiptis. S 

„aiškus tik tiem atsakome, kurie pri- fj j. L siunčia už 2c. stamps. 
F. A. Jozafaitis, A pliekos Prozisorius. jį 

i 3601 So. Halsted St. rhieago ll|. ►j 

EVESKIO far 
Dienine ir llAlfVlf I & 
Vakarine IflURlRLfa 

MOKINAMA! 
Angiy Kaioa nuo pra- 
dines iki augščlauslal 
Aritmetika 
Augštesn. Matematika 
Istorija, Geografija 
Politiška Ekonomija 

Lietuvių J 
JSft* Ulbos 
Lenkų ; 
Knygvedyste Grairašt. 
Lalškiį rašymas 
Prekybos teisės ir tt. 

hl06 So. Halstsd St., Chicago. 

jlMirtttf .1 irUt-. ril ti". -|8W« .Įf.T ■■ 

Geriausia Gyduole 
PLAUKAftflS 

sustiprina skclpa, sujudina taknii, 
plaukus padaru švelnius, blizgančius, 
yra geriausis vaistas nuo Dandruff 

luskų". Vartojant du ar tris kartus 
j savaitę, sustabdįs plaukti slinkimą. 

Trinkie Kerai j skclpa, ant šaknij 
kas antra ar trečia diena. 

Prekė 50c. ir $1.00. 

F, A, POSZKA'S PHARMACY 
3121 So Morgan Sireet 

Tel. Yards 695 CHICAGO, ILL. 

F. P. BRADCHULIS 
Attorney & Counselor at Law 

30 N. LaSalle St„ Cor, Wasbiiigto.i St. 
Siock Exchanga Bldg., Rooms 1107-1114 

Telephone Franklln 1174 
Lietuvjsadvokatas, haigęst^lsių moksli An»- 
nkoje. Veda visokias bylas, cirilišlnsir <ft« 
minaUskis visuos* leismuosa įsuiioss). 

Gyv. 1123 S. Halsted St., arti 31-au 
Telephone Vards2Ji»J) 

Telefonas Humboldt 4532 

Dr. G. M. Glaser 
šiuonii apreiškiu pagodotai visuo- 

menei, jog ūsu seniausias gydytojas 
ant Brįdgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni- 
mą j savo locną namą po numeriu 

3149 S. Morgan St. 
Kertė 32-ros gatvės. 
Telefonas Yards 087. 

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 

| ir toliv.UB mane rems, esiu namie ant 

l kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 
tĮ. Esiu specialistas ligose vaikų, rno- 

1 
terų ir vyrų ir užsendintose ligose, 

l Darau visokią operaciją. 
j Liekuosi su pagarba 

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

Kertė 32-ros gatvės. 

10 METŲ 

Kaip Lietuva 

Atgavo Spaudą 
Visi privalo žinoti, kokią 
milžinišką svarbą turi spau- 
da kiekvienos tautos kultū- 
riškam gyvenime. Todėl pa- 
tariame perskaityti labai žin- 
geidžią ir naudingą knygą 

Kultura ir Spauda. 
Šitą knygeię verta perskai- 
tyti visiems laikraščiu skai- 

tytojams, korespondentams 
ir io-metinio jubilėjaus at- 

gavimo spaudos rengėjams. 
Knygos didumas 153 pusla- 
piai. Kaina tik 45 centai. 
Imant didesnį skaitlių,—dar 
pigiau. 

Adresuokit, kartu pasiųsdami 
ir pinigus: 

Lietuva Publishing Co. 
3252 SOUTH HALSTED SThEET, 

CHICAGO, ILLINOIS 

Jei nori teisingu žinių iš Anglijos, 
užsisakyk sau metams ar 

pusmečiui 
"IŠEIVIŲ DRAUGĄ" 

Vieninteli Didžiosios Britanijos lie- 
tuvlg-katalikų-tautininkų laikrašti, 
einantį kas dvi savaiti. Kaina su 
prisiuntimu i namus metams $1—pus- 
mečiui — 50 centų. 

Adresas: 
Rever. Jos. Norbut. 

I Mossend, Lanarkshire, Scotland. 

DU-KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eina jau 25 metai 
Utarninkais ir Pėtnyčiomis 

Prenumerata metams $2.50 
pusei metų $1.25 

Adresuokit taip: 
W. B. B0CZK0WSKI CO., 

Mahanoy City, Pa. 

Geriausia dovana draugams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

savaitinis laikraštis 

"DRAUGAS" 
"DRAUGAS" paduoda žinių iš viso 

pasaulio, nušviečia Amerikos lietu- 
pių gyvenimą, suteikia daug skaity- 
mo iš visuomenes, politikos, litera- 
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin- 
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje. 

Rusu cenzūra "DRAU3Ą" į Lietuvą Inleldžia 

"DRAUGAS"-atsieina ir.eT. $2, pusei m. S1: 
Užsieniuose melams S3, pusei metu $1.60 

DRAUGAS PU B. CO. 
ISOO VV. 46th St., Clilcago, III. 

ToJcphonC Drovor 6114 



'LIETUVOS' 
SPAUSTUVE 

3252 
South Haisted Street 

CHICAGO, ILL. 

VISOKIUS 

Skaudos 
U 

ifZžįlį l-.': m. 

e 
u 

'/pifisš-s 

Atlieka greitai 
pigiai 

ir 

gražiai. 

Kaip tai: 

Knygas, 
Konstitucijas, 
Vizitines ir Biznio 
Korteles, 

i Uzprasymus 
\ Ant vestuviu, 

Perstatymams ir 

Baliams 

^ Programas, 
j Afišas, 

Tabeles, 
Cirkuliorius, 

^ Batikos čekius, 
lį Laiškams ir 

Konvertams 

^ Antgalvius, 
^ Biznieriams 

fc Sieninius 

J Lietuviškus ir 
I Angliškus 
^ Kalendorius, 
k Etc. Etc. 

t Naujausio stiliaus 
raidės 

graži spauda. 

'LIETUVOS' 
SPAUSTUVE 

3252 
South Halsted Street 

CHIC4GO, ILL. 

STKICTIjY HICiH CI.AS8 
MSRCHAXT TAIIjORING (J 

b SATISFACTION GUARANTECD 

'r 

OVER ISOOO SATI5FIED 
CUSTUMCr.S TFSTIFY 

TO THE SUPE»IORVALUE 
Cr OUR GAKMENTS 

b "r %>'* 

LONG DlSTANCt PHONC 
w»rx pr?»vA-r cxcm/ -„c 
ro Au 0£MHTMCMTS 

FRANKUI N 4052 
ctN'.a»Lorriccs 186 N9 LA SALLE ST. 

c v/n a no. 

Jysy Drangai Gali Pažinti, Ar Jysy Siutas Yra Fabrikaj 
Ar Pas Kriaučiy Dir&ias, Nepamirškit Ap e Tai! 

Jeigu jįjs leisite mums padaryti jums siūty, jųs niekados daugiaus ne- 
ne-osite "Gatavai Padirbtų Fabrikiniu" drapanų. Jusų draugai nesiklaustų 
jus. kur jus pirkote siutą, bet kas jums darė siutą. Jeigu jųs užorde- 
riuosite šiądien, tai tliomc duosite mums progą pertikrinti jus, kad tas, ką 
mos sakome, yra teisybė. 

Agentai kiekvienos lautos visoj .šalyj. Lietuviai agentai, kurie moka 
rašyt angliškai, reikalaujami tose vietose, kur nifs neturime savo repre- 
zentantu. 

Kur Galima Rasti Tūkstančiai?, 

Daugeli* žmonių, atvykę į Ameriką, padarė čia tuksiančius. Ko-| 
kiu biulu? Nes jie išmoko anglų kalbą, ėjo bizniu ir, ačiu anglu 

: kalbos žinojimui, savo reikalus galėjo vesti su visais Suv. Val- 
stijose gyvenančiais žmonėmis. Pirmą žingsni ir pamatą savo 
laimei jie padarė, kuomet pradėjo mokintis anglų kalbos Jei 
tukstančiai pasiekė savo laimę tokiu budu, kodėl Tamistai tas ne- 

galima? Kiekvienas lietuvis dabai lengvai gali tai :it siekti. nes 

S gali įgyti "Lietuvos" Lietuviškai-Anglišką ir Angliškai-Lietuvišką 
1 Žodyną, didžiausį, rūpestingiausiai, sutaisytą ir sulyginamai pi- 
| giausį žodyną, kokis kuomet nors pasirodė tarp lietuvių. Su šio 

Žodyno pagelba ir nemokantis gali viską perskaityti ir suprasti 
angliškai. Trečioji Žodyno laida jau baig:asi. Pasiskubinkite! 
Kaina abiejų dalių—$(>.oo, puikiuose, brangiuose ir drutuose ap- 
daruose (kaip ant paveikslo) — $7.00. Lietuviškai-Angliškoji 

1 )alis— S j .00, gražiuose apdaruose $2.50. Angliškai-Lietuviškoji 
; Dalis (sn nurodymu, kaip tarti kiekvten,". anglišką žodį)—$3.00, 
i drūtais ir dailiai padirbtais aptaisais—.f4.00. Reikalaukite kny- 

gelės su žodyno aprašymu. Išsiunčiama uždyką. Žodyną išsi- 
rašydami, ar knygelės su aprašymu reikalaudami, rašykite: 

LIETUVA PUBLMING CO. 
A. OLSZEWSKI, Prjs. 

3252 So. Halsted St. Chicago, II!. 

UŽSIRAŠYKITE SAU AR SAVO GIMINĖMS LIETUVOJE 

Pažangiosios pakraipos dienraštį "LIETUVOS ŽINIAS" ir "LIETU- 
VOS ŪKININKĄ" per šitų laikraščių generalę agentūrą Amerikoje. 
Prenumerata "LIETUVOS ŽINIŲ" Amerikoje: metams $6.00, pusei 
metų $3.00, norint-gi gauti du kartu savaitėje po 3 nuni. antsyk, 
metams — $4.30, pusei metų — $2.15. Lietuvoje: metams — $3.20 
pusei metų — $1.60. "LIETUVOS UKIfM»NKO" prenum. metams 
Amerikoje — $2.20, pusei metų — $1.10; Lietuvoje — metams — 

$1.65, pusei metų 85 centai. 
Gener. "L. ž." ir "L. U." Agentūroje Amerikoje galima gauti vi- 

sos Europos leidimo kningos. Reikalingi yra agentai. Užsakymus ir piningns siųskite Bendrovės vyriausiam atstovui Aaierikoje šituo 
adresu: 

V. K. RAČKAUSKAS, 
8t»uare stat- Box 204. Ncw York, N. Y. 

❖ * ❖ * * ❖ ❖ * * * * * .> .J. ...... ... .j, .J. .. .J. .. ... ... ... ... .. A ... ... 

Kodėl Neskaitai!! 
Ar interesuojiesi kada nors gerais ir teisin- 

gais apgarsinimais, kurie gali atnešti naudą ir pi- 
nigą užčėdyti? 

Ateik pas mus, ir matysi, kaip pigiai męs 
parduodame siutus. Nebuvo girdėti tokiu pigu- 
mynų! 

Siutai $30.00. 5527.00. $25.00 

parduodami $18.50 
Taipgi turime daiic visokių siutų, kur par- 

duoda už $<>.50. $7.0o iv $10.00. Pasiskubink, 
kol dar yra geras pasirinkimas. 

1HE BRID6EP0RT GL0THIN6 GO. 
3246 So. HALSTEO STREET 

CHICACO, ILL. 

5 US I VIENIJI M A 5] 1 
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ĮSTEIGTAS 1886 M. 
Ki kvieno lietuvio privalumu yra prisisideti 

prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po 
$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius: 

$150 

$300 SSEžsSi1 

3600 

$1000 

Išmokėjo našiems ir našlaičiams posmertinių pa- 
šalpų $91.797.68; įvairiems kulturos reikalams $8.431.18. 
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36. 

A. B. Strimaitis, Centr. Sekr. 
307 W. 30th St. • New York, N. Y. 
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LIETUVIŲ APDRAUDOS DRAUGIJA 

Antanas A. Slakis 
A UV O VCATAS 

Veda visokias bylas, civiliškas ir kriminališ- 

kas visuose teismuose (suduose). Peržiūri 
obstraktus ir padirba visus kitus legališkus 

dokumentus. 

MIESTO OFISAS: 

Room 1014 Association Bldg. 
19 So. LaSalle St. 

C H ICAGO 

Telephone RANDOLFH 5246 

BRIDGEPORTO OF ISAS: 

3255 So. Malsted Street 
Priešai 33-čią įntvę) 

VAKARAIS: nuo 7 ik M va!., 
išs tiriant nedėlias 

Tfcicphone DROVER 5326 

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

Ofisas 
1725 Wcst 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood gat. 

fbone Canal 1203 
Valandos: 

iv c t-.cO iki 12:00 vai ryta 
LV.o'iiOO ik' 8:00 vai. vak. 

Isadūlioms 
r.uofc£0ikl 12:00 vaL ryto 

Rezidencija 

5208 W, Harrison Street 

Tel. Austin 737 

Valandos. 

tiktai iki 9:00 kiekvieną ryti 

\ 

Europos Kare Gaii Padaryti Amerikoje 

J);il>artinė Europos karė yra didžiausiu, kokia 
kada nors sviete buvo. Joje kariauja ne vien Vo- 

kietija su Rusija, bet visos Kuropos viešpatystės. 
Šita karė ne vien kad išmuš šimtus tukstaiuiu 
žmonių, bet išdegins miestus, kaimu- ir fabrikus, 
išgriaus tiltus ir geležinkelius, išnaikins javus ir 

viską, kas gyvenimui reikalinga. Pasibaigus ka- 
rei. Kuropa neturės nei duonos, nei namu, nei dra- 

panų. nei padaru ir tą viską bus priversta pirkti iš 

Amerikos. Amerika turės dirbti dieną ir naktį >u 

visais darbininkais, kad spėti pristatyti tą viską, 
ko Kuropa reikalaus. 

Tokiu budu Amerikoje bus didžiausia darbymetė 
ir geriausi uždarbiui, koki kada nors čia buvo. 
Pakils čia ne vien išdirbystė, bet ir visoki bizniai. 

Todėl dabar čėdykite pinigus, kad, karei užsi- 

baigus, turėtumėte u/ ką parsikviesti savo alkanus 
gimines iš Kuropos, kurie ten liks gyvi, nes !•'u ro- 

poję bus badas ir maras, ('ėdykite pinigus, kad. 

prasidėjus geriems laikams, turėtumėte už ką bizni 
pirkti ir pasidaryti daugiau pinigų, kada bus tam 

proga. 

Jei perkate propertes, tai pirkite jas ne laukuo- 
se, bet mieste, tokioje vietoje, kurioje galima biz 

nį daryti ir kurioje properčių kainos kila. kad jūsų 
Įdėti pinigai atneštų jums antrus pinigu-. 

(jeriausia bizniui \ieta yra tai Ualsted gatvė, 
tarp 31-mos ir 33-čios gatvių. Cia yra didžiausias 
žmonių susitelkimas, didžiausi biznio namai sta- 

tomi, ir įproperčių kainos kjla. Cia dar šiądien 
galite pigiai pirkti namus ir lotus, o laikams pa- 
derėjus jų kainos kils. ir tie, kurie čia properte- 
turės. galės pasipinigauti. 

Mys čia dar turime pardavimui keletą labai ge- 
rų biznio namų ir lotų. Jei manai pirkti, tai ateik 
pa- mus. 10 pirksi pigiau kaip kitur. Mrs nercika- 

laujaiiH' visų pinigų; Įmokėk tiek, kiek gali. o li- 

kusius? pati namo randa išmokės, nes nuisų visi 

namai neša geras randas. 

A. Ol.SZF.WSKI BANK 
3252 So. Halsled St., Chicago, 111. 

L 

Didelė fanna iš 325 a keri u, tame apie 200 akerių išdirbtos žemės, 
o reštas miškas ir ganyklos, žemo u«suuki išdirbimui, gera kornams, 
bulvėms, javams ir daržovėms. Tiktai keturios angį. mylios nuo 
strytkario ir geležinkelio ir tik 6 mylios nuo miesto. Puiki vieta. 
Aplink daug lietuviu farmerių. 

Ant farmos visi naujausi ūkiški įtaisymai ir įrankiai. Sailo (rau- 
ginimui komų) ant 25 karvių, tartokas lentų pjovimui, geri budinkal; 
4 arkliai, dvi poros jaučių, lt> karvių ir t.t. Viena mylia nuo "kryme- 
ri," kur sviestu dirba ir visą, pienų superka. Mokykla ant farmos 
lauko. Parduodama su visais šiemetiniais javais. 

Savininkas pats prižiūrėti negali. Todėl parduos ant lengvų išly- 
gų: Rali parduot visą farmą, arba dalimis (nes susideda Ji iŠ dviejų 
farmų viena prie kitos), gali išmainyti ant gero namo mieste. Kas 
nori artimesnių žinių, tegul atsišaukia adresu: 

ŪKININKAS, 
260 E. Main st., Amsterdam, N. Y. 

W Turėk Savo Namuose 
jį Geriausią Degtinę (arielką) jei 
f nori buti sveikas ir turėti kuom 
'pavaišinti savo mylimą svečią. 
Daktarai rekomenduoja už geriau- 
sią degtinę 

S=0=L=0 Rye I 
Kaipo Skanų, Tvirtą ir sveiką gėry m ą 

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine. 

Caunama visuose geresniuose Saliunuose 

STRAUS BROS. CO. DEP'T L.' GHIGAGO, ILL 
216 W. Madison St. A. CHAPOSKE, irT. PODLASKIS lietuviai 1731!* 

Rusiškas Dovierennastis, 
Pasportus, Affidavitus, 
Kontraktus Pirkimo Namų ir 
Biznių ir Visokius kitus Rcjeata- 
liškus Raštus Geriausia Padaro 

[IETUV0S REJENTALISKAS BIURAg I 

Iškolektuoja vekselines paskolas, algas, da- 
lės ir pinigus, paliktus kitose bankose Ame- 

rikoje ir Europoje greitai ir pigiai. 

LIETUVOS REJENUIISKAS BIURAS 
A. OLSZEWSKIO BANKOJE 

3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO. 

BIURO VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 6 iki 9 vakarais 

Nedel'omis nuo 9 iki 12 rytais 

Bel1 (I JSk D System 

Kuomet keliauji, tai jieškok B'ne Heli 

ženklo—tai ženklas, kurs ve iri a jus jaus- 

ties svetimame miepte Kaip namie. 

Kaip toli neišvažiu »tum, Blue Bell suriša 

tave su narnai ir šeimyna. 

Kur tik yra Blue Bell ženklas, ten taipgi ( 

gali rasti ir telefonu, kurs gali sujungti mi 

by kokiu iš 8,000,000 Bell sistemom telefonų. 

Vartok apsčiai vietinį ir Long Distance 

telefonu 

Chica^o Telcphonc Company 
Bell Telephonc Builciing 

Official 100 
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