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Dideji Kare. 
Mūšiai, kokiu iki si. d dar pa- 

sauli- nematė, traukiasi Prancū- 

zijoj, bet aišku, kad vokiečiams 

pradeda nesisekti, nes ir jų laik- 

raščiai rėkauja mažiau ir vokiš- 
ka- ambasadorius \Vashingtone 
jau neinformuoja su tokiais pasi- 
gyrimais Amerikos laikraščiu 

skaitytojus apie neišpasakytą Vo- 

kietijon galybę ir jos kariutnenė- 

laimėjimus Prancūzijoj, lielgijoj 
ir Rusijoj. Kol traneuzai trau- 

kė> i, vi (kiečiai i "tikro .l; i r L i ga- 

lėjo, nors iš tolesnio karės io 

galima spėti, kad f rancuzai tyčia 
i dideliu- muAius nestojo, o vo- 

kiečiams rodėsi, kad trancu/.ai ir 

dabar taip silpni, kaip buvo 187r 
metuose, todėl pasiseks greitai 
juos ant kelių paklupdyti ir Pa- 

ryžių paimti. Prancūzai, matyt, 
besitraukdami, vokiečius viliojo, 
kad didelį musi jiems surengti 
parankiausioj sau \ietoj. Vieta 

tokia buvo tarp Paryžiaus, ku- 

riame Vokietijos ciesorius žadėjo 
pietus valgyti su savo kareiviais 

rugsėjo 2 d., ir tvirtovės \ erdun. 

Čia tai prasidėjo dideli mūšiai ir 

net Vokietijos ciesorius turėjo 
?r°g«į pamatyti, kad dabar tran- 

euzai ne taip silpni, kaip jis ti- 

kėjo. Jeigu but žinojęs, be abe- 

jonės butu sėdėjęs atleis suglau- 
dęs, karės nebūtų iššaukęs. Di- 

dysis mušis tarp Paryžiaus ir 

Verdun vokiečiams nepasisekė. 
Suvienytos anglų ir irancuzų pa- 

jiegos jveikė vokiečius ir ant vi- 

sos !i įijos privertė juos trauktis 

atgal; prie tvirtovės Verdun pa- 

siliko vien armija Vokietijos sos- 

to Įpėdinio; bet kad kitos armi- 

jos turėjo pasitraukti, turės 

trauktis ir sosto įpėdinis, nes ki- 

taip jj franeuzai, atskirtų nuo ki- 

tų kariumenių, perkirstų amuni- 

cijos ir maisto privežimą, o tą- 

syk jis su savo kariumene turėtų 
pasiduoti, Išpradžių jam pasi- 
sekė paimti net du pietiniu Ver- 
duno fortu, bet juose nėra nei 

tiek amunicijos, nei tiek maisto, 
kad juos palaikyti galėtų. 

Iš ilor.leauK Londono laikraš- 
tis Lloyds \Vccklv N'e\v> gavo 
telegramą, jog besitraukiančiai 
Vokietijos kariumenei tapo per- 
kirsti susinėsimai su tėvyne j ry- 

tus, tai, kad netapti su visu at- 

kirsta, ji turi trauktis prie Lux- 

emburgo rubežiii, kur turi dar 

liuosą kelią. Suvienytos francu- 

zų ir augiu kariunienės stumia 

vokiečių dešini sparną ir vidu- 

rį. Vokiečiai »au pasitraukė už 

linijos Vitry-le-Prancois, apleido 
taipgi Atniens ir traukia prie 
Vesle. Kemegiao jie gintis prie 
upės Marne, nors pozicija ta la- 
bai gera, galėjo pasipriešinti per- 
sikėlimui franeuzų per upę. 
Prancūzai atgavo ii miestu, ku- 
riuos vokiečiai buvo lut'mę, o 

tarp tu ir svarbu iš strategiško 
atžvilgio Luncville. 

Vokietijos ambasadorius sten- 

giasi amerikonus pertikrinti, kad 
is Prancūzijos vokiečiai traukia- 
si iš strategiško atžvilgio, kaip 
traukėsi traneuzai iki Paryžiau*, 
bet kad daugely j vietų vokiečių 
besitratiki nas buvo panašus j bė- 

gimą, o bėgti nėra reikalo iš 

strategiško itivilgio, tai j v.i per- 
tikrini mai vokiško ambasado- 
riaus, turbut, su teisybe nesutin- 
ka. 

Vokiška armija generolo Kluck 
tapo nustumta 60 mylių Į šiau- 
rius. Jis pasitraukė iš apietin- 
kiu Nancy ir Luneville. Mušiuo- 
se tose apielinkėse belaisvčn pa- 
kliuvo 31,000 vokiečiu. Aplinki- 
nės Bclforto tapo su visu nuo vo- 

kiečių išvalytos. Francuzų ka- 
riumenė jati vėl peržengė Vokie- 
tijos rubežių ir atsirado Altkirch 
apielinkėse. kur ir pirma buvo at- 

siradę. 
Didžiausias mušis buvo upės 

Marne klonyj. Mušyj dalyvavo 
4S korpusai, arba apie 1,840,000 
fcartivių. Tiek žmonių viename 
mušyj dar, turbut, niekados iki 
šiol nedalyvavo. Prie Vitry-le 

Franeois 7-as vokiškos kariume- 
nės korpusą- suvisu tapo išnai- 
k'ntiis. 

Francuzijos karės ministerija 
garsina, jog jau veik <1 vi savai 

tės, kaip suvienytos traneuzų ir 

anglų kariumenės stumia vokie- 
čiu- i rytus. Traukiasi ant visos 
linijos, nes pasitraukus kariume- 
nės viduriui ir vienam sparnui, 

I kita- sparnas laikvtis negali, ins 

t<jsyk ji pnesas nuo j<> armijos 
at-kirtų. Apleido jie Amiens, pa- 
sitraukė taipgi iš l'ont-a-Mous 
son, 20 myliu nuo Nancy. Vo- 
kiečiu jau nėra departamente 
Meurthe ir Moselle. Vokiečių 
susinėsimai su tvirtove Metz ir 
Diedcuhoreti tapo pertaukti. Ap- 
leido jie Nomeny, niiestelj, esan- 

tj -į mylias nuo rubežiaus, o 170 
myliu nuo Paryžiaus. 

Kaip praneša telegramai, atėję 
is Baselio, Šveicarijoj, smarkus 

! mūšiai traukiasi ir Alzatijoj, tarp 
l'»lotzheim ir Sierenz. Francuzų 
raiteliai suvisu išnaikino du es- 

kadronu vokiečiu raiteliu. Tarp 
90,000 kareiviu traukėsi mūšiai 
taipgi tarp Thann ir Senheim, 
kur žuvo iš abiejų pusiu dikčiai 
kareivių. Šimtus sužeistų atga- 
beno j Baselj. 

Belgijoj taipgi belgams prade- 
da -cktis geriau, nes iš Angli- 
jos atsiųsta daugiau kareivių bel- 

gams pagelbon. Suvienyta bel- 
gų ir anglų kariumenė sumušė du 
korpusu vokiečių ir juos atskyrė 
nuo centralės jų kariumenės. 

Iš Vokietijos Francuzijou siun- 
čia dar vieną armiją iš i6o,<xx:> 
kareivių, nes, kaip pasirodo, se- 

niau- išsiųstų neužtenka perga- 
lėjimui francuzų. Atsiųsta pa- 
gelbon vokiečiams austrų kariu- 
menė, turbut, iš Prancūzijos tapo 
sugrąžinta locnus namus ginti, 
nes jie atsirado pavojuj. Vokie- 
čiai ne tik austram- negali pa- 
gelbėti, bet ir tuos vokiškos ka- 
riumenės korpusus, kokius buvo 
atsiuntę padėti, turėjo Francuzi- 
jou siųsti. 

.Nepasisekimai ant mūšio lau- 
ko įvarė i nusiminimą vokiečius 
ne tik Vokietijoj, bet ir svetur 
gyvenančius. Žinios apie nepasi- 
sekimus Inu o slepiamos, bet jos 
Vokietijon iš Šveicarijos atėjo. 
Dėl slėpimo nepasisekimų Ber- 
lino gyventojai kėlė maištus ir 
demonstracijas; reikalavo pagar- 
sinimo tikros teisybės. Rerlinie- 
čiai mano, jog jeigu franeuzai 
muša vokiečius ir veržiasi Vo- 
kietijon, tai ūaug blogiau bus įsi- 
veržus rusams, kurie, laikui bė- 

gant, vis-gi prisirengs ir austrus 

įveikę, visas savo pajiegas prieš 
vokiečius pasiųs. 

Iš Petrogrado Paryžiuj gauta 
žinia, buk milioninė austrų ir vo- 

! kiečių kariuinenė tapo įveikta ru- 

sų kariumenės. Mūšiai traukėsi 
17 dienų lygiai Lenkijoj, kur 
austrai buvo įsiveržę, ir Galicijoj. 
Tuose mušiuosc austrai nužudė 
120,000 kareivių užmuštų, sužeis- 

tų ir paimtų belaisvėn. 
Rusams, kurie turėjo trauktis 

iš Prūsų -Lietuvos, vėl pasisekė 
prieš vokiečius atsiremti ir jų 
žengimą Rusijon sulaikyti. Iš 
Petrogrado rašo, kad jie vėl trau- 

kia prie Karaliaučiaus. 
Austrijos ambasadorius 

pavydėdamas vokiškam, taipgi 
garsina apie laimėjimus austrų ir 

■ sumušimus rusu. Jis garsina apie 
sumušimą rusų prie Lembergo, 
kalba taipgi apie laimėjimus Len- 
kijoj, l>ct tai, turbut. tik atnau- 

jinto.- ienos žinios. Rusijos ka- 
rės ministerija paduoda visai 
priešingas žinias. 

Sulyg žinių, garsinamų Rusi- 
jos kari--; ministerijos: pirmoii 
austrų armija nužudė 800 aticie- 
rų, 28,000 kareivių ir 400 kanuo- 
lių: antroji nužudė 500 aficierų 
ir 70,000 kareivių. \u>trai pasi- 
traukė ant visos linijos. Austri- 
jos kariumenė, stovinti prieš ru- 

sus, susideda iš miliono kareivių, 
turi ji 2,500 kanuolių. 600,000 
austru buvo Lenkiioi taro Žavi- 

chosto, Tomaševo, Liublino ir 
Cholino. Dalis Austrijos kariu- 
menės, vakarinis jos sparnas, 
drauge su vokiečiais, Lenkijon 
įsiveržusiais iš Slezijos, yra apie- 
linkėse Uadomio, kuris yra tolo- 

Į kai nuo rubežiatis. 
Rugpjūčio 25 d. austru kariu- 

menė pradėjo Lenkijon veržtis, 
įuanydania luoni sulaikyti rusus 

nuo įsiveržimo j l'rusus. Kadan- 
gi rusai nebuvo ganėtinai prisi- 
rengę, tai išpradžiu austrai juos 
stūmė atgal nuo Galicijos rube- 
žiu. Mūšiai prasidėjo dideli prie 
Krasniko ir Tomaševo. Smar- 
ku.- mūšiai buvo ir prie Lvovo. 
Austrai išsyk uėžmė Lenkijoj 
miestus Krasuiką, Tomaševą, Za- 
moseiu ir prisiartino prie Liubli- 
no. Het tuom tarpu generolas 
Kugsky sumušė austrus (lalici- 
joj, tai ir esanti Lenkijoj ru-u 

kariumenė pradėjo žengti prieš 
įsiveržusius austrus ir stumti 
juos atgal. 

Austrijos ambasadorius rods 
Įgarsina apie naują muši prie Lvo- 
vo, kur buk rusai tapo sumušti, 
bet tas, turbut, neteisybė, nes ka- 
zokai per perėjimus Karpatų kal- 
nuose jau įsiveržė Yengrijon. 
Už tai iš Peterburgo paleista ži- 
nia apie atidavimą rusams Kra- 
kovo, nes buk gyventojai ir len- 
kiški kariumenės regimentai at- 
sisakė muštis, pasirodė neteisin- 

ga; rusai prie Krakovo nepriėjo, 
nes traukti \ indobonan gali ki- 
tu keliu, gali Krakovą aplenkti. 
Dabar rusai ištikro mano trauk- 
ti Vindobonan ir austrus visai 
sumušę, nori kreiptis prieš vo- 

kiečius. l'.et nors Petrograde 
mano, kad j dvi savaiti Austrija 
turės santaikos prašyti, nes dėl 
maisto ir pinigų stokos karės il- 
giau vesti negalės, vis-gi Įspėti 
negalima, ar taip greitai rusams 

pasiseks austrus sumušti, kad vo- 

kiečiai nespėtų Rusijon įsiveržti 
ir ją išnaikinti taip, kaip išnai- 
kino Belgiją. 

Angliškas kariškas Australijos 
laivynas apvaldė prigulinčias Vo- 
kietijai Bismarko salas. Gyve- 
nanti ten vokiečiai gynėsi, bet 
kad jų ten nedaug, tai lengvai 
tapo įveikti. 

Serbai įsiveržė Vengrijon ir 
traukia prie jos sostinės. Ven- 
grijos slavai įsiveržėlius labai 
prielankiai priėmė. 

Bulgarija pranešė kitiems kraš- 
tams, jog nei jokiame atsilikime 
dabartinėn karėn nesikiš, užsi- 
laikys neutrališkai. Gal ir Tur- 
kija turės ramiai užsilaikyti, nes 

dabar nesiseka jos užtarėjai, Vo- 
kietijai, tai kištis pavojinga; 
apart to, trūksta jai pinigų, dėl 
jų trukumo kariumenės mobiliza- 
vimas nepasisekė. Turkijoj yra 
badas, todėl sunku butų kariu- 
menci maistą parūpinti. Albani- 
joj išsodino savo kariitmenę Ita- 
lija ir turbut iš ten nepasitrauks. 

Nors Rusija gyrėsi, kad turi 
prie Vokietijos ir Austrijos ru- 

bežių 4 milionus kareivių, o kitą 
tiek gali greitai sutraukti, bet 
turbut jai toli iki to kareiviu 
skaitliaus. Prieš Austriją 2 mi- 
lionų kareivių nereikia, ypač kad 
rusams padeda serbai. Iš Ry- 
tinių Prūsų, kaip pats rusai už- 
tikrina, visa Vokietijos kariume- 
nė prieš franctuus tapo pasiųsta, 
o bet Prūsų Lietuvoj rusams ne- 

siseka, juos ten jau antrą kartą 
sumušė; neįstengia jie išvyti vo- 

kiečių iš jų užimtų miestų Len- 
kijoj. Dabar rusus, kurie mėgi- 
no bombarduoti Karaliaučių, vo- 

kiečiai sumušė ir nuvijo Klaipė- 
dos link, išvijo jau per Nemuną. 
Kita ru»ų kariumenės dalis tapo 
ties Mys/.incu per rubežių išvyta. 
Vokiečių karės ministerija užtik- 

rina, kad jau Prusūose nėra nei 
vieno ruso. Mat pradžioj kiekv ie- 
nos karės rusus vis jų priešai 
muša, nes j kares pradeda nepri- 
sirengusi. 

Suvienytų Valstijų preziden- 
tas. turbut Vokietijos Įprašytas, 
atsiliepė vėl su pasiūlymu tarpi 
ninkystės prie sutaikymo karę 
vedančių tautų. Vokietija taiky- 
mui nesipriešina, sako jog že- 
mės nenori, todėl sutiktų karę 
Užbaigti nieko neąukaudama. 

Prancūzija vienok taikymą at- 

metė, kol suvisu neišsisems bent 
vienos pusės pajiegos, todėl ir 
pastatė išlygas, kokių dabar Yo- 
l::"tiia priimti negali. Anglija ir 
Francu/.ija pareikalavo išmokėji- 
mo Belgijai dvigubų karės nuo- 

stolių, atidavimo Anglijai laivy- 
no, o Prancūzijai kad sugrąžintų 
karės nuostolius, ati ntas 1N71 m. 

provincijas su Vokietijos žemės 

sklypu prie Reino ir sugrąžinimo 
su nuošimčiais 1N71 m. Vokieti- 
jai išmokėtų 5 miliardų frankų. 

■ 

Iš Kares Lauko. 
Vilnius. J Vilnių atgabeno 

nuo vokiečių atimtas penkias ka- 
nnoles ir daug kitokių ginklų. 
Miestas jau nusiramino, nes vo- 

kiečiams Lietuvon nepasisekė Įsi- 
veržti. 

1*/.stojus karei, Vilniaus žydiš- 
ki bankai mėgino pasinaudoti ap- 
keikiant auksu popierinius pini- 
gus. nes popierinius pinigus skai- 
tė žemiau jų vertės. Bet Vil- 
niaus kariumenės perdėtinis, ge- 
nerolas Rentienkampf prisakė im- 
ti popierinius pinigus pilnoj jų 
vertėj, už jieškojimą pelno ap- 
keikiant skiria bausmės po 3,000 
rublių, arba 3 mėnesius kalėjimo. 

Ryga. Rygos gubernatorius 
prisakė išvyti iš Rygos šimtą žy- 
dų šeimynų, nuo to metų ten gy- 
venusių. Žydai prašė sulaikyti 
išvijimą iki karės pabaigai, bet 
gubernatorius jų prašymą atme- 
tė. Tai toks mat Rusijoj sulygi- 
nimas žydų teisių, su teisėmis 
krikščionių. 

Kuršo gubernatorius uždarė vi- 
sus leidžiamus Kurše laikraš- 
čius, leidžia tik leisti telegrafo 
agentūros telegramus. Redakto- 
rius rusiško Liepojaus ir latviš- 
ko Vindavos laikraščio 3 mėne- 
siam-; kalėjimai! pasodinta. 

Vokiečiams iki šiol niekur Lie- 
tuvon įsiveržti nepasisekė, bet 

jie keliose vietoje mėgino .joti 
Įlįsti, kaip tai: ties Virbalium, 
Jurbarku, Filipavu, Račkais, bet 
visur jie tapo atgal atmušti. 

Petrograd, rugsėjo 9 d. Rusi- 
ja baigia moboli/avimą kariume- 
nės Siberijoj. Sumobilizuotas ka- 
riumenės dalis tuoj siunčia Į va- 

karus prieš vokieems ir austrus. 

Paryžius, rugsėjo 9 d.—Pran- 
cūziški kariški skraiduoliai At- 
lantike paskandino du vokiškus 
garlaivius. 

Berlinas, rugsėjo 9 d. Karės 
ministerija pagarsino, buk vokie- 
čiai užėmė svarbią franeuzų tvir- 
tovę Maubeuge ir paėmė 40,000 
franeuzų ir 400 kanunlių. 

Paryžius, rugsėjo 9 d. Pasku- 
tiniuose mušiuose Cliampagnoj 
vokiečiai nužudė labai daug sa- 

vo kareivių, o nelaisvėn jų pa- 
imta 30,000. 

Prancūzijoj dabar mušasi 4 mi- 
lionai žmonių, bet kiek kokioj 
vietoj kurios pusės yra kareivių, 
to negarsina. 

Rymas, rugsėjo 8 d. Gauta čia 
žinia, jog rezignavo Vokietijos 
kancleris Bethmann-Holhvcg ir 
užsienių ministeris Jagow, ka- 
dangi ciesorius jiems darė išme- 
tinėjimus, kad jie nemokėjo ne- 

leisti taip ankstai susirižt Pran- 

cūzijai su Rusija ir Anglija. 

Berlinas, rugsėjo 8 d. Iki šiol 
mušiuose Prancūzijoj užmušta 
jau keturi vokiški kunigaikščiai. 

Ncw York. Iš čia praneša, jog 
Vokietijos ambasadorius atlankė 

buvusį Amerikos ministerį ir žy- 
mu bankierin Oskara Strausą ir 

v i- .c 

kalbėjo.apie Vokietijos norą tai- 

kytis su savo priešais, žinoma, 
per tarpinrokystę neutrališkų 
kraštų. 

Londonas, rugsėjo 9 d. Laik-| 
rastis Financial Ne\vs spėja, jog1 

Vokietijos ciesorius, jeigu praloš 
dabartinę jo pradėtj karę, išsi- 
kraustys Amerikon, kur bankuo- 
se turi milionus doliarių sudėtų. 
Bet čia jis valdyti negalės; čia 
jo nei prezidentu nerinks. 

Atėjo Londonan žinia, jog su- 

vienytos anglų ir francuztj pajie- 
gos privertė vokiečius nuo Pary- 
žiaus trauktis šiaur-ryčių link. 

Petrograd, rugsėjo 8 d. Rusi- 
jos kariumenė žengia \ is toliau 
Austrijon. Rusai apvaldė drū- 
tus fortus aplink Mikolajevą ir 

apsupo d-rtičiausią prie kelio \ i n 

dobonon tvirtovę Przemysl ir ar- 

tinasi prie Krakovo. Mikolajeve 
rad 40 dideliu kanuolių ir daug 
maisto. Rusų mūšio linija turi 
1,000 mylių ilgio ir prie jos su- 

traukta daug kareivių. Apart t<>, 
Ru>ija turi nemažai kareivių ir 

prie Turkijos rubežių. jeigu toji 
mėgintų karėn kištis Prieš \ o- 

kietiją ir Austriją Rusija pastatė į 
jau 5 milionus kareivių ir nori 
pirma sumušti Austriją, o paskui j 
Berlinan traukti. 2 milionai ka- 

reivių yra sumobilizuoti užpaka- 
lyj ir visuomet gali paremti pir- 
mutinę armiją. 

Atgabenti Lvovan Austrijos 
belaisviai sako, buk visa kariu- 
menė jos yra sudemorali/.uota; 
mūšiuose kareiviai pasiduoda ru- 

sams. 

Quebec, Canada. Kanadoj at- 
sišaukė 121,000 liuosnorių norin- 
čiu prieš vokiečius traukti. Indi- 
jf n vadovas paaukavo karei 
$1,000 ir žada duoti dalį savo 

kariautoju. Tai, turbut, prieš vo- 

kiečius stos visos žmonių veislės. 
Kanados turtuoliai pasižada sa- 

vo lėšomis suorganizuoti ir Eu- 
ropon pasiųsti kariumenės pul- 
kus. 

Paryžius, rugsėjo 9 d. Pabė- 
gėliai, pabėgę prieš vokiečius iš 
Paryžiaus aplinkinių, vėl grjšta 
į savo namus, nes vokiečiai tapo 
nustumti ir gal jau nebesugrįš. 

Bukarest, rugsėjo 9 d. Atėjus 
čia žiniai apie Austrijos nepasise- 
kimus, gyventojai kėlė prielan- 
kias Prancūzijai ir Rusijai de- 
monstracijas. Rumanija gali pa- 
statyti apie 500,000 gerų karei- 
viu pagelbon Rusijai, jeigu karėn 
prieš Rusiją stotų Turkija. 

Petrograd, rugsėjo 9 d. Ka- 
vos paupiuose, į šiaurius nuo 

Lvovo, traukėsi mūšiai rusų su 

austrais. Rusai mėgina apvaldy- 
ti tvirtovę Grodek, 16 mylių į 
pietus nuo Lvovo; ir Lenkijoj ru- 

sai muša Austrijos kariumenę. 
Keliose vietose austrai tapo su- 

mušti ir Karpatų kalnuose. 

Londonas, rugsėjo 9 d. Atsi- 
šaukus Anglijos ministcrių pir- 
mininkių Asquith'ui, atsišaukė 
350,000 vyr'\ norinčių kariume- 
nėn stoti. 

Gauta čia žinia, buk Austrijos 
kariumenė Galicijoj tapo rusų ap- 
supta. Rusų raiteliai prasimušė 
per perėjimus Karpatų kalnuose 
ir įsiveržė j Vengrijos lygumas. 

Didėji vokiečių armija, kuri 
rengėsi jau Paryžių bombarduo- 
ti, tapo rytuose nuo Paryžiaus 
atmušta ir nustumta 120 mylių 
nuo to miesto. 

Vokiečių kariumenės vadovas 
atsišaukė j trancuzų vadovą, ge- 
nerolą Joftre, su prašymu sulai- 
kyti karę 24 vai., kad butų gali- 
ma užmuštus palaidoti. Pran- 
cūzas atsakė, į<>g tiek laiko duo- 
da vokiečiams išsinešdinti iš 

Prancūzijos. 

Paryžius, rugsėjo 9 d. Cliam- 
pagnoj didžiausi mūšiai buvo prie 
Montmirail ir Sampais ir abiejuo- 
se vokiečiai tapo įveikti. Prie 
Luneville vokiečiai mėgino ženg- 
ti pirmyn, bet tapo atmušti. Ant 
visos linijos anglai ir franeuzai 
žengia priešakiu ir >tumia vokie- 
čiu-. Belgijoj vokiečiai renkasi i 
šiaurius nuo Namur. Ir prie 
Orca vokiečiai tapo sumušti ir 

turėjo trauktis iš tvirtų pozicijų. 

Prancūzai apvaldo dešinįjį šoną 
upės Ourcq. Žengia pirmyn ir 
anglai. Prancūzų vadovas sako: 
besitraukimo laikas praėjo, o at- 

ėjo laikas stumti priešus. 

Ostende, rugsėjo 9 d. Atkakę 
čia likučiai belgų kariumenės iš 
X"nuiro sako, jog ginant tą tvir- 
tove- belgų žuvo 14,000, o garni- 
zonas susidėjo išviso iš 26,000. 
taigi žuvo jų didesnė pusė. 

Londonas, rugsėjo 8 d. Anglai 
ant kairiojo šono sumušė vokie- 
čius ir 5,000 belaisvėn paėmė; 
pasiuntė juos Paryžiun. Tie tai 
pip įiausia Paryžių pamalė. 

Kitus karei, ir Anglijos sufra- 
getčs nusiramino; jų .adevė, 
Mrs. Pankhurst, užsienių minis- 
teriui apreiškė, jog ii su savo 

i-andraugėinis pasirengusi liet <u 

ginklu ginti savo kraštą. 

Rymas, rugsėjo 8 d. Monte- 
negrinai vėl pradėjo bombar- 
duoti Austrijos portą Cattaro ir 
išnaikino vandens rupinimo Įtai- 
sas, kad įgula dėl vandens sto- 

kos turėtų pasiduoti. 

Paryžiuc, rugsėjo 8 d. Pran- 
cūzija, j Morokko išsiuntė at- 

sargos kariumenę, o iš ten ka ėn 

parsitraukia reguliarišką kariu- 
menę. 

Petrograd, rugsėjo 8 d. Rusi- 
ja Caliciją pagarsino savo val- 
dyba. Atsiuntė ton savo činau- 
ninkus; Įvedė savo pačto ženkle- 
lius ir pinigus. 

Bordeaux, rugsėjo 9 d. Padė- 
jimas franeuzų kariumenės pasi- 
gerino; vokiečiai pradėjo besi- 
traukimą. Strategiškas padėji- 
mas eina geryn. Bet kad mū- 

šio linija 100 mylių ilga, tai ne- 

galima greitai išvedimus daryti. 
Kaip rodosi, vokiečiai su prista- 
tymu maisto ir amunicijos turi 
sunkumų. 

"Vashington, D. C. Vokiška:* 
ambasadorius garsina, jog Sle/i- 
jos atsargos kariumenė paėmė 
belaisvėn tūkstanti rusų, bet vie- 
tos, kur tas atsitiku. nepaduoda. 

Gyvenanti Xe\v Yorke maho- 
metonai turėjo susirinkimus ir 
kėlė protestus į ries Anglijos pa 
sielgimą, kuri, nors karės su Tur- 

kija dar nėra, konfiskavo du ka- 
rišku laivus, Anglijos dirbtuvėse 
Turkijai padirbtus. 

Berlinas, rugsėjo 9 d. Laik- 
raštis Tageblatt paduoda, buk 
atsargos kariumenė paėmė belais- 
vėn 40,000 rusų gvardijos karei- 
vių. Rug'pjučio 20 d. vokiečiai 
paėmė miestą Radom, esanti 
tolokai nuo rubežiaus ir l'etro- 
kavą. Ant visos linijos nuo Poz- 
naniaus ir Slezijos vokiečiai per- 
žengė Lenkijos rubežin; jie sto-i 
vi prie Ivangorodo ir rengiasi 
traukti prie Yaršavos. 

Petrograd. Austrijos kariume- 
nė, sumušta prie Lvovo, sulaukė 
pastiprinimo. Rugsėjo 7 d. 'Ti- 
rolio korpusas naktyj užpuolė ru- 

sus, bet užpuolimas tapo atmuš- 
tas; nelaisvėn paimta 500 karei- 
\ ių. 

\etoli Zamoscio rusai pagavo 
vokišką orlaivi. Rusijos amba- 
sadorius užtikrina, jog, išėmus 
belaisvius, nėra Rusijoj nei vie- 
no Austrijos, nei Yokietijo> ka- 
reivio. 

Prancūzijoj jau išsodino dvi di- 

vizijas indiečių pėstininkų ir ka- 
valerijos brigadą. Mušvj prie 
()rca atėmė nuo vokiečių v C* 1 i a 

\a 56 vokiškos kariumenės re- 

gimento, kuris už narsumą m il- 

siuose 1870—71 m. tapo apdova- 
notas augščiaitsiu ordenu—Gele- 
žiniu Kryžium. 

Anglų kariumenė peržengė per 
upę A!ame: vokiečiai tapo 40 
mylių toliau nustumti. 

Londonas, rugsėjo 9 d. Su- 
stiprinimui kariumenės Prancū- 
zijoj, iš Vokietijos išsiuntė 60,• 
x>o naujų kareivių. 

Škotijos pakrantėse tapo išnai- 

Įkintas \\ hite Star linijos garlai- I vis "Oceanic." Įgula išsigelbėjo. 

Springfield, 111., rugsėjo 9 d. 
Valstijos gubernatorius Dunne 

(paskyrė spalio 4 d. maldoms, iš- 
prašymui karės sulaikymo. 

Copenhagen, rugsėjo 9 d. Ki- 
niškoj juriu įlankoj vokiškas tor- 

pedinis laivas sulaikė švedišką 
garlaivį "Gauttnod" ir paėmė be- 

; laisvėn daug ten rastų angliškų 
piliečių. 

Paryžius, rugsėjo 9 d. Kran- 
cuziški ir angliški .skraiduoliai 
paskandino Atlantike du vokiš- 
kus garlai\ ius. 

Londonas, rugsėjo 9 d. \"« »- 

kiečiai nuo miesto (iandavos pa- 
reikalavo kontribucijos: 10.000 lit- 
rų benzino, 1,000 minerališkų 
vandenų, 150.000 kilogramų avi- 
žų, 100 bicyklių, 10 automobilių ir 100,000 cigarų ir ginklų ati- 
davimo. Sulyginant, rodosi, tai 
nedaug. Gave reikalaujamus 
daiktus, miestan nėjo. 

Caras apreiškė, jog jis pasi- 
rengęs Berlinan su kariumenc 
pats ineiti, nors reiktų "visus 
mužikus paaukauti." 

Prūsų Lietuvoj rusų trauki- 
mas i vakarus, kaip rodosi, su- 
visti sosto jo. 

Rymas, rugsėjo 9 d. Įsiveržę 
Bosnijon montenegrinai apvaldė 
Fočą ir traukia prie provincijos 
sostinės, miesto Serajevo, kur iš 
kitos pusės artinasi taipgi serbai. 

Londonas, rugsėjo 10 d. \t- 
ėjo čia iš \ indobonos telegramai, 
jog priešakinės rusų kariumetus 
Jai j s traukia Berlino link; jog 
rusu viena armija inejo jau Sle- 
zijon ir rengiasi prie apgulimo 
didelio miesto Bre-lau. 

a 

Berlinas, rugsėjo 10 d. P.er- 
lino turtuoliai važinėja j svetimas 
sostines, prikalbėti neutrališkų 
kraštų valdžias pasistengti sutai- 
kyti karę vedančia:* tauta- ir ka- 
rei galą padaryti. 

Vokiečiai dar vi> yra jų ^įde- 
gintame Lenkijos mieste Kališe, 
nors miestas jų sudegintas. tri< <- 

bos dinamitu išgriautos: sudegin- 
ti ir apielinkėse buvę kaimai 
Opolun ir Ivoslin. Dabar dru- 
tina jie apkasais jų pačių išnai- 
kintą miestą; ka-ti juos suvarė 
tūkstančius apielinkių gyventojų 

Petrograd. rugsėjo 10 d. Ivit- 
sijoj mano, kad i kokią pora sa- 

vaičių Austrija turės pradėti dc 
rėtis apie karė- užbaigimą, ne* 

karės ilgiau vesti negalės. Gy- 
ventojai, nepasisekimu sudemora- 
lizuoti; už visu- nepasisekimus 
ir nelaimes kaltina vokiečiu-, 
prieš kuriuos bent slavai gali su- 

kilti. Išarės vedimui trūksta 
pinigų, o Vokietija atsisakė pa- 
skolą duoti. Gyventojam- grę-ia 
badas, naikina juo- ligos. 

Paryžiun atėjo žinia, buk \u 
trijos ciesorių- miršta. Jam mi- 
rus, Austrijos slavai gaii prieš 
vokiečius sukilti. lUivo jau pa- 
leistas paskalas, io» ji- mirė. tik 
mirti jo slepia. 

Londonas, rugsėjo 10 d. K.>- 
pcnhagenan atėjo žinia, jog I• in- 

liandijoj, mieste \bo, >uareštavo 
vokišką konsulį \Villielui «iadcke 
už šnipinėjimą ir kur.-tymą finu 

į prie sukilimo ir ji *ušaudė. Ži- 
nia ta Londonan atėjo i< Kopet;- 
liagcno. n 

Au^trijo* valdžia prisipažinta, 
j°U J? pasiekė dideli nepasiseki- 
mai (ialicijoi, kur ji labai daug 
kareivų nužudė. Kunigaikštis 
Ferdinand mušiuoe nužudė i_'o.- 
ikxj kareivių, taigi ketvirtą dalį 
kariumenės, buvusios po i" va- 

dovu .ste. 

Azijatiškoj Turkijoj, mieste 
Smyrna ir jo apielinkėse apsi- 
reiškė azijatiška.* maras 

Petrograd. rugsėjo 10 d. Catt-. 
ta čia žinia, y% kii:» Kuropoj 
vedančios -u \ okietija karę tau- 

tos, taip ir Japov. nesitaikys 



su Vokietija be pritarimo Angli- 
jo-, Francuzijos ir Rusijos. Ja- 
ponija sutinka ir Europoj stoti 
prie.-* V okietiją. 

Paryžius, rugsėjo 10 d. Vo- 
kiečiai pasitraukė iš miesto Lune- 
ville, 15 mylių nuo tvirtovės 

Xancy. 

ą'etrogradas, rugsėjo 10 d. Ka- 
rt-. minMeris Sucliomlinov pa- 
garsino, jog rusai atmušė visus 
austru užpuolimus, o dabar vėl 
žengia toliau Austrijon. Rusai 

paėmė bclaisvčn čielą diviziją 
austrijo- kariu menės, suviršum 
12.000 kareivių. Jiems teko 18 

kanimliij ir 2 aeroplianai. 

Londonas, rugsėjo 10 d. Fran- 
cnzai atmušė vokiečių užpuoli- 
mu- ir juos išvijo iš miesto Lune- 
<il!e. Krancuzai sumušė vokie- 
čius ant visos linijos Lotaringi- 
joj. \l/atijoj, kaip praneša laik- 
r;istis Journal des Debats, mū- 

šiai prasidėjo rugsėjo 2 dieną ap- 
linkin»-e \ltkirch. Ir čia vokie- 
čiai priversti tapo trauktis upės 
Reino link. 

Vnt dešiniojo franeuzų sparno 
smarkus mūšiai buvo prie N'ancy; 
čia buvo ir Vokietijos ciesorius. 
Vokiečiai mėgino veržti Nancy, 
bet tapo atmušti, fr ant kairio- 
jo sparno anglai, kuriuos pirma 
vokiečiai vis stūmė, dabar pra- 
dėjo priešakin žengti. Vokiečiai 
pasitraukė iš Amiens Arras link. 

Korespondentas laikraščio Stand- 
ard patvirtina, jog kaip kur vo- 

kiečiai jau nesitraukia, bet bė- 

ga prieš i'rancuzus. Žinias apie 
vokiečių nepasisekimus patvirti- 
na ir amerikoniškų laikraščių ko- 
respondentas E. A. Kartlett. 
Traukti prie Paryžiaus vokiečių 
kariumenė negali, nes visi spar- 
1 ai ūžaujančios kelią franeuzų 
kariumenės remiasi j drūtas tvir- 
tove-: kairysis—j Paryžių, deši- 
nysis— j Verdun. Franeuzai, 
esanti Alzatijoj, remiasi j tvirto- 
ves IJeliort ir Epernay. 

Petrogradas, rugsėjo 10 dieną. 
Miestą* Kava Ruska, 32 mylios 
j vakarus tiuo Lvovo, tapo po 
smarkiam nutšiui rusų paimtas. 
Dal>ar austrai ir jiems pagelbon 
attjo vokiečiai tapo rusu apsupti. 

Rusij- s kariumenė peržengė 
\ islą patikti vokiečių kariumenės 
diviziją, eittančią austrams pagel- 
bon. \tistrų kariumenė, sumuš- 
ta prie Lvovo, Rava lluskos ir 

Mikolajevo, remiasi j tvirtoves 
Przemysl ir Jaroslavv; padedantis 
jai vokiečių sparnas remiasi j 
K ra kovą. 

fr Rytinių Prūsų provincijo 
rusai taipgi vėl pradėjo žengti ir 
dabar yra 60 mylių nuo Kara- 
liaučiaus (bet nuo Rusijos rube- 
žių Į Karaliaučių ne kiek yra to- 

liau). Rusijos štabas užtikrina, 
jog Prusuose yra 2 milionai ru- 

siskn kareivių, o jei prireiks, tuoj 
bus kitą tiek pasiųsta. 

Bordeaux, rugsėjo ic d. Aus- 
tru kariumenė vėl pradėjo bom- 
barduoti Serbijos sostinę Bel- 
gradą. 

Washington, D. C. Vokietijos 
ciesorius atsišaukė j Amerikos 
prezidentą Wilsoną su pasiskun- 
dimu ant anglų ir franeuzų žiau- 
rumo Apkaltina anglus ir iran- 

citztis. Imk jie vartoja sprogstan- 
čia* kulkas. Franc.izų valdžia 
vienok užtikrina, jog tokių kulkų 
fratuuzai visai neturi. Ar tik 
ciesorius Wilhelmas nemėg'na 
vokiečių žiaurumus kitiems pri- 
mesti? 

Paryžius, rugsėjo 10 d. Pran- 

cūzijos karės ministerija' garsina, 
jog prie Argon vokiečiai laiko 
savo stovyklas, o aplinkinėse 
Chateau Šalme nužengė truputi 
toliau. Ant kairiojo sparno su- 

vienyto- franeuzu ir anglų kariu- 
menė-i ties La Perte-Sous-Jou- 
vise, Charly ir Chateau Thierry 
persikėlė i kitą upės Marne pusę 
ir veja priešus. Tose apielinkc- 
se per paskutines kelias dienas 
franeuzai laimėjo 60 mylių. Tarp 
Chateau Thierry ir Vitryle- 
Francois Prūsų gvardija tapo at- 

gal atmušta. Mūšiai traukiasi 
dar tarp Camp-de-Mailly ir Vit- 
ry-de-Francois. Viduryj ir ant 

dešiniojo šono permainų nėra. 
Giriose Champenaux franeuzai 
vokiečius toliau nustumė. Nuo- 
stoliai abiejų pusių buvo dideli. 

Pranešimo apie atidavimą vo- 
kiečiams tvirtovės Mau'ceuge, 
apie ką vokiški laikraščiai gar- 
sina, karės ministerija net-r?. 

Londonas, rugsėjo 10 d. Po- 
piežius atsiliepė į \ i>ų vedančių 
kary tautu valdžias su užklausi- 
mu. kaip jos žiūrėtų i jo mėgini- 
mą taikyti l>t-> i į > j a ti;«a! i c i as tau- 
tas. 

Priešai.-. Nortliumbcrlai-d. Ang- 
lijos pakrantėse, ant vokiečių :ni- 
nos užbėgo angliškas garlaivis 
"Otta\va" ir į padanges išlėkė. 
Iš jgulos neišgelbėjo nei vieno 
žmogaus. 

Mušyj Prancūzijoj tapo šrap- 
nelio užgautas Prūsų kunigaikšti.; 
Joachim Albrecht. Užgavimas 
vienok nepavojingas. 

Kadangi dažnai neutrališkų 
kraštų laivai užbėga ant vokie- 
čių ."siaurinėse jūrėse išmėtytų 
minų ir tampa išnaikinti, per ką 
neutrališki kraštai turi didelius 
nuostolius, tai Anglija nori tas 

jūres blokuoti, jas uždaryti visai 
prekių laivams visų kraštų. 

Kaip garsina iŠ Mucncheno 
atėjusi Paryžiun žinia, nmšiu'jse 

Francuzijoj vien P>erlino garni- 
zonas nužudė 42,000 kareivių. 

Smarkiausi mūšiai traukiasi 
franeuzų viduryj tarp Rcims ir 
Verdun. Ant kairiojo sparno 
anglai turi lengvą pergalę. Mūšiai 
dar čia trauksis gal porą dienų, 
kol bus galutinai išrišti. 

VVashington, D. C. Austrijos 
ambasadorius garsina, jog prie 
upės Bugo rusai tapo 
sumušti ir išvyti kiton upės pu- 
sėn; buk rusai nužudė 150 ka- 
li uolių. 

Londonas, rugs. u d. Iš Pe- 
trogrado gauta žinia, buk Vokie- 
tijos soto Įpėdinis tapo paskirtas 
vyriausiuoju vadovu suvienytų 
Vokietijos ir Austrijos kariume- 
nių rytuose, taigi stovinčių prieš 
Rusiją. 

Petrograd, rugsėjo 10 d. Rug- 
sėjo 9 (1. prasidėjo mūšiai rusų 
su suvienytomis vokiečių ir aus- 

tru pajiegotnis ant visos linijos 
tarp Kramino, Tomašavo, Kava 
Ruska iki Dniestrui. 

Londonas, rugsėjo 10 d. Kaip 
pasirodo, anglišką karišką skrai- 

duolį "Pathtiiuler" išnaikino ne 

vokiška mina, bet povandeni- 
nis torpedinis laivas. 

Vokiečiai Belgijoj paliko vien 
paskutinio pašaukimo senus at- 

sargos kareivius, o visą kariu- 
menę Francuzijon pasiuntė. Tas 
apsilpninimas vokiškos kariume- 
nės padrąsino belgus ir jų ka- 
riuinenė iŠ Antvverpeno ištraukė 
prieš vokiečius. 

Prie Ant'.verpeno belgai atida- 
rė užtvanus ir ant laukų užleido 
jūrių vandenį, kad apsunkinti vo- 

kiškai kariumenei jos pasikruti- 
nimus. U/lieta plotas 70 ketvir- 
tainių mylių. 

Iki rugsėjo 10 dienos muštuose 
su vokiečiais anglai nužudė 19,- 
000 kareivių. 

Londonan atėjo žinia, jog iš 
Antvverpeno išėjusi belgų kariu- 
menė nustumė vokiečius atgal iki 
Louvain. 

Anglijos tninisterių pirminin- 
kas Asąuith nuo parliamento pa- 
reikalavo leidimo pašaukti tar- 

nauti kariumenėj vėl pusę mi- 
1 otio kareivių. Tokiu bttdu Ang- 
lija turės 1,186,400 kareivių. 

Washington, D. C. Prancūzi- 
jos ambasadorius gavo žinią, jog 
dešinysis vokiečių kariumenės 
sparnas pasitraukė į šiaurius nuo 

Marne. 
Vidurys franeuzų kariumenės 

turi smarkius mušius, jis tai trau- 

kia priešakiu, tai grįžta atgal. 
Vosgesų kalnuose franeuzų padė- 
jimas eina geryn. 

Londonas, rugsėjo 10 d. Bu- 
vę Belgijoj vok iečiai ištraukė 
Francuzijon. Visame Belgijos 
plote tarp Antvverpeno ir Brus- 
sels yra tik 20,000 vokiečių. 

Berlino gyventojai, nors karė 
neužbaigta ir nežinia dar, ar vo- 

kiečiai kailin negaus, jau dabar 
reikalauja, kad Belgiją vokiečiai 
,-au paimtų. Bet vokiečių ėdru- 
mas nuo senai yra žinomas kai- 
mynams. 

Washington, D. C. Nors Eu- 
ropoj traukiasi baisi karė, bet 
Suvienytos Valstijos padarė su 

Francuzija, Ispanija ir Kynais 
arbitracijos sutarimus, kurie, kaip 
mano, neleis Amerikai kištis j 
karę Europoj. 

Londonas, rugsėjo 10 d. Gau- 
ta čia is Petrogrado žinia, jog 
Austrijos kariumeuč pradėjo 
trauktis U Krakovo* apie 

NAUJASAI POPIEŽIUS, BENEDIKTAS XV. 
Buvęs kardinolas Giaconno Della Chiesa, kurisai išrinkta po- 

piežium vieton pasimirusiojo Pi aus X. Pirmutinis naujojo po- 
piežiaus žingsnis atkreipta j europinės kares numalšinimą. 

teisingumą tos žinios reikia abe- 
joti. Krakove yra pirmos klia- 
sos tvirtovė, o tvirtovių bc mū- 

šio nei viena tauta priešui nepa- 
lieka. 

Visiems civilistams, gyvento- 
jams prigulinčios Vokietijai ma- 

žos salutės Helgoland, prisakyta 
tuoj išsinešdinti. Jie išsikraustė 
Uamburgan. Mat Prūsų karės 
ministerija randa, kad tu mažu- 
tė salutė, kurią galima j pusę va- 

landos aplink apeiti, yra reikalin- 
ga karės tikslams. Ten yra vo- 

kišku torpediniu laivų stovykla 
ir parengta drūta tvirtovė. 

Rusai įsiveržė j Poznaniaus 
provinciją ir rengiasi prie verži- 
mo tvirtovės Poznaniaus. (Gali- 
cijoj r,isai užėmė miestą (Irodek.' 
Austrai, rusų sumušti prie Ra va 

Ruska, gavo pastiprinimą ir ap- 
sistojo. Dalis iš Prancūzijos su- 

grąžintos kariumenės, kuri sku- 
binasi sueiti su kariumene, su ru- 

sais besimušančia, likosi rusų su- 

mušta. 

Angliško laivyno skraiduolis j 
pagavo hollaudišką garlaivį I 
"Noordam"; laivą sulaikė ir pa-Į 
ėmė belaisvėn keliavusius iš į 
Amerikos vokiškus atsargos ka-į 
reivius ir daug amunicijos. 

Madridas, rugsėjo 9 d. Gauta 
čia žinia, jog Morokko sultanate 
sukilo maurai prieš franeuzus; 
sukėlė juos vokiški agentai. 

Washington, D. C. Rusijos' 
ambasadorius garsina, jog iš 

Prancūzijos sugrąžinti vokiškos 
kariumenės korpusai renkasi prie 
upės Allc, Mozūrų apskriiyj, ir 

žengia rytu link. Priešakinės 

Rusijos kariumenės dalįs prieš 
didesnes priešų pajiegas pasitrau- 
kė į rytus. 

Londonas, rugsėjo ii d. Gau- 
ta čia žinia, buk rusai bombar- 

duoja Karaliaučių ir buk miestas 

dega. Francuza: buk atėmę vėl 
nuo vokiečių miestą Muelhausen. 

Kopenhagenan atėjo žinia, 
buk Baltiko jūrėse prasidėjo mu- 

šis vokiško laivyno su rusišku. 

Petrograd, rugsėjo ii d. Ry- 
tiniuose Prusnose vokiečiai pra- 

dėjo priešakiu žengti, rusai prieš 
didesnes jų pajiegas traukiasi at- 

gal. 
Atgabenti j Triestą sužeisti 

Austrijos kareiviai sako, buk mu- 

šyj prie Lvovo, aficierai trijų 
Austrijos kariumenės batalijonų 
nuo mūšio lauko pabėgo, o iš 

trijų batalijonų kareivių išliko 
tik 50 žmonių. 

Londonas, rugsėjo -.1 d. Gau 
ta čia žinia, jog vokiečiai suvisu 

išdegino Belgijoj miestą Dinant 
ir daug žmonių sušaudė. 

Iš Amsterdamo atėjo žinia, buk 
jauniausiasis šuuus Vokietijos 

; ciesoriaus .VVilheLm mušyj likosi 
pašautas lr ji Berlinan iigabeno. 

Vokiečiai įiivęri* j anglišką 

valdybą Nayssa, rytinėj Afrikoj, 
ir mėgino paimti miestą Kav- 
rong, bei anglai jų užpuolimą at- 

mušė. 

Londonas, rugsėjo ii d. l'ran- 
cuzai ties Chaloits pagavo vokiš- 
ką aeropliaiVą. Iš Amsterdamo 

praneša, buk belgai atėmė nuo 

vokiečiu miestą Tremonde. 
l'landrijoj belgai išvijo vokiečius 
už Diest. 

tr, 

Paryžius, rugsėjo 10 d. Vokiš- 
kas kariškas laivynas, 21 laivas, 
atplaukė i Kinišką jūrių įlanką. 
Laukiama jo susirėmimo su ru- 

sišku laivynu. liet kad rusiš- 
kas silpnas, tai vokiečiai gali 
bombarduoti I* inliandijos pakran- 
čių miestus. 

Berlinas, rugsėjo 11 d. Vokiš- 
ka kariumenė, vedama sosto įpė- 
dinio, paėmė piet-vakarinius for- 
tus francuzų tvirtovės Verdun; 
kiti fortai nuo seredos vra bom- 

barduojami. 
Austrijos kariumenė prie Lvo- 

vo vėl prieš rusus žengti pradėjo. 
Mūšiai traukiasi nuo 9 dienų. 
Muštuose iš rusų pusės dalyvavo 
450,000 infantcrijos, 40,000 rai- 

telių. 1,500 mašininių kanuolių ir 
2,000 lauko kanuolių. 

Vokiečiai ir austrai Lenkijoj 
užėmė trečdalį jos plotų ir pa- 
ėmė miestus: Kielce, Radom, 
Lodz, Petrakov ir Čęstachavą. 
Austrų belaisvėj yra 25,000 rusų 
(pirma garsinta buvo, kad vie- 
name mušyj tarp Krasniko ir 
Liublino paimta 70.000 rusu) ii 
5,000 serbų. 

Rusų 22-as kariumenės korpu- 
sas mėgino prie Lyck i Prusus 
įsiveržti, bet tapo sumuštas. 

Rusų kairysis sparnas, esantis 
dar Prusuose, tapo visiškai su- 

muštas. Rusus vokiečiai stumia 
atgal ir prie Klaipėdos. 

Galicijos lenkai suorganizavo 
liuosnorių legijonus, kuriuos ve- 

da prieš rusus lenkai generolai 
P>aczynski ir Skarbek. 

Šios žinios apie vokiečių pa- 
sisekimus ateina iš vokiečių sos- 

tinės, ir todėl reikia su atsar- 

gumu joms tikėti. 
Vokietija užtraukia paskolą ka- 

rės reikalam?. Kanuolių dirbė- 
jas Krupp duoda yy* miliono 
doliarių. Neįstabu, nes jis iš ka- 
nuolių savo milionus surinko. 

Austrija ir Vokietija dar prieš 
karę sutarė Skyrium su priešais 
nesitaikyti. " 

Petrograd, rugsėjo 11 d. Prie 
rytinio rubežiaus vokiečiai, gavę 
pastiprinimą, žengia priešakiu. 
Prie Myšinco (Lenkijoj), jie ta- 

po sulaikyti. Prie Austrijos ru- 

bežių ant visos linijos traukiasi 
mūšiai. 

Serbai antrą sykį įsiveržė 
VtMigrijon ir užėmė miestą Sem- 
'.in. 

Washington, D. C. Francuzi- 
jO? prezidentas, ant Vokietijos 

ciesoriaus pasiskundimo, buk Vo- 
kietijos priešai mušiuosc varto- 

ja sprogstančias kulkas, pranešė 
Amerikos prezidentui, jog frau- 
euzai tokiu kulkų visai neturi, bet 
vok-ečiai jas turi ir vartoja. 

Pereitos subatos dieną austrai 
sumušė visai serbu kariumenės 
Timoko diviziją. 

Londonas. Žinia apie paėmi- 
mą Krakovo pasirodė neteisinga. 
Tvirtovės Przemvsl rusai neap- 
siautė. Austrų generolai Dankl 
ir Auffenburg, buvę prie Liub- 
lino. Lenkijoj, rusų įveikti, trau- 
kia prie rubežiatis. 

Petrograd, rugsėjo 12 d. Ru- 
sijos karės ministerija garsina 
apie sumušimą vokiečių ir aus- 

trų pietinėj Lenkijoj. Buvo di- 
deli- mušis vokiečių su rusais 
prie Mišinco, Lenkijoj, ir čia ru- 

sai laimėjo. Austrai tapo išvyti 
iš Opole ir Trobin. 

Londonas, rugsėjo 12 d. Bel- 
gai atgavo vokiečių užimtą mies- 
tą Gaudavą (Gentb). 

Berlinas, rugsėjo 12 d. Karės 
ministerija garsina, jog vokiečiai 
išvijo įsiveržusius j Prusus ru- 

sus; jie pasitraukė Grajevan, 
Lenkijoj. 

Paryžius, rugsėjo 12 d. Pary- 
žiaus gubernatorius pagarsino ži- 
nią, jog po septynių dienų bai- 
sau.-^ mūšio, dešinysis vokiečių 
sparnas tapo sumuštas, bet jo 
stovis dar gana tvirtas. 15c- 
laisvėn paėmė 6,000 vokiečių ir 
visą amunicijos transportą. 

Washington, D. C. Vokiškas 
ambasadorius garsina, buk vo- 

kiški generolai Beckendorff ir 

Hindenburg vėl sumušė rusus 

Prūsų Lietuvoj ir atėmė nuo jų 
kelias kanuolių baterijas. Dabar 
jau nėsą rusų Prusnose. 

Bordeaux. Gauta čia žinia, 
jog Turkija karėn nesikiš, nes 

mėginimai mobilizuoti kariumene 
nepasisekė ir karei ji niekur pi- 
nigų gauti negali, o namieje jų 
nėra. 

Mušyj anglų su vokiečiais ta- 

po išmuštas čielas vokiečių re- 

gimentas, susidedantis iš 3,000 
kareivių. Generolas Pau belais- 
vėn paėmė čielą dalį vokiškų re- 

zervistų. 
Mušyj prie Maruos vokiečiai 

turėjo labai didelius nuostolius, 
vokiečių užmušta penkis sykiu- 
daugiau negu anglų ir franeuzų. 
Vokiečiai prieš franeuzų kariu 
menės vidurį sutraukė tris savo 

armijas, bet perlaužti franeuzu 
eiles nepasisekė. Po keturių die- 

nų imtynių vokiečiai tapo nu- 

stumti 46 mylias atgal. 
Prie Ornaiti buvo taipgi mu- 

šis franeuzų su kariumenėmi- 
Vokietijos sosto jpėdinio ir 

Wuerttembergo kunigaikščio. Vo- 
kiečiai turėjo trauktis atgal 

Londonas, rugsėjo 12 d. P.el- 
g'ijoj, aplinkinėse Malinę, belgai 
užpuolė vokiečių artilerijos dalį 
ir ją sumušė. Mušyj dalyvavo ir 
l'»elgijos karalius. 

Londonas, rugsėjo 12 d. Apie 
mušius prie \ itry-le-Francois 
naujų žiiių nėra, bet matyt, mū- 

šiai ant dešiniojo francuzų spar- 
no nepasibaigė; mušis tas la- 
bai svarbus. 

Paryžius, rugsėjo 12 d. Fran- 
euzai privertė dešinį vokiečių ka- 
riumenės sparną atgal trauktis; 
franeuzai nuėjo jau iki Aisne. 

1 raukiasi ir vokiškos kariumenės 
vidurys ir jų kariumenė tarp 
Epernay ir Vitry-le-Francois per- 
sikėlė per upę Marile. Vokiečiai 
traukiasi iš tvirtovės Nancy apie- 
linkių. 

Belgijon vokiečiams atkako pa- 
stiprinimas 50,000 kareivių ir 
tuoj nutraukė miesto Lille link, 
Francuzijon, sustiprinti besimu- 
šančius su franeuzais vokiečius. 

Londonas, rugsėjo 12 d. Eve- 
ning News gavo iš Petrogrado 
žinią, jog Austrijos valdžia su- 
ėmė žinomą lenkų raštininką H. 
Sienke\vicz ir j j atgabeno Kra- 
kovo tvirtovėn, nes jis viešai 
kvietė lenkus laikytis su rusais. 

Trįs vokiečių kariumenės kor- 

pusai tapo sumušti tarp Villers, 
Collerets ir Soissons. Į keturias 
dienas franeuzai nuo vokiečių iš- 
valė 70 ketvirtainių mylių plotą, 

j Sumuštas 10-as armijos korpu- 
sas ir gvardija atmušta nuo St. 
Cloud. Champagnoj traukiasi at- 

gal trečioji vokiška armija. To- 
kiu budu vidurys vokiškos ka- 
riumenės tapo įveiktas. Ketvir- 
tai jų armijai sekasi negeriau. Ji 
tarp Sezanne ir itry tapo įveik- 
ta ir pasitraukė Į girias Trois- 
fontaines. 

Angliškas kariškas laivynas už- 
ėmė Herberto kalvas ir sostinę 
vokiškų valdybų Bismarko ir Sa- 
liamono salų, prie Australijos. 

Franeuzai paėmė visą artileriją! 
vieno vokiško kariumenės kor-{ 
p uso. 

Belgijon iš Vokietijos atsiuntė 
padėti vokiečiams Prancūzijoj 2 

kariumenės korpusus ir 15.000 
kariško laivyno jūreivių, bet bei-, 
gų kariumenė vokiečių mierius 
suardė, jų Francuzijon neleido. 

Paryžius, rugsėjo 13 d. Dvi 
dieni traukėsi smarkus mūšiai 

tarp Meaux ir Montmirail, jie 
pasibaigė francuzų laimėjimu. 
Prancūzai smarkiai gina tvirto- 
ves Yerdun-Toal-Epinal, nes yra 
tai paskutinė tvirtovių linija iki 
Paryžiuj. 

Basei, Šveicarijoj, rugsėjo 13 d. 

Tarp Tliann ir Seunheim buvo 
smarkus mušis francuzų su vo-Į 
kiečiais, kuriame dalyvavo 90.000 
kareivių, bet nežinia dar, kaip pa- 
sibaigė. Daug sužeistų atgabeno į 
į Basei. 

Paryžius, rugsėjo 13 d. Į pie- 
tų.- nuo Livre ir belgai vokiečius 
pradėjo mušti. 

Rytuose vokiečiams taipgi ne-' 
siseka taip, kaip norėtų, ypač gi i 

prie Galicijos rubežių; austrų ir 
vokiečių kariumenės ant visos li- 

nijos iš Lenkijos traukiasi atgal. 
Prancūziškos kariumenės vado- 

vas, generolas Joffre, pranešė, 
iog prieš kairįjį francuzų šoną 
vis traukiasi atgal pirmoji, antro- 

ji ir trečioji vokiečių armija; 
pradėjo trauktis ir jų kariume- 
nės vidurys į šiaurius nuo Yitry- 
lc-Francois. 

Vindobona, rugsėjo 13 d. Aus- 

trijos štabas garsina, jog po pen- 
kių dienų smarkių musių prie 
Grodcko austrai rusus atgal nu- 

stūmė. Stumia rusai austrus 

prie Rava Ruska, todėl nuo čia 
austrų kariumenė trauktis turė- 

jo. 

Paryžius, rugsėjo 13 d. Laik- 
raštis Matin gavo iš Petrogrado 
telegramą, buk ant visos karės 
fronto Austrijos kariumenė tapo 
išnaikinta. Armija generolo Ant- 
fenberg nužudė 300 aficierų, 2&,- 
000 kareivių ir 400 kanuolių, o 

antroji—500 aficierų ir 70,000 
kareivių, kurie pakliuvo belais- 
vė 11. 

Niš, Serbija. Serbams karė su 

austrais gana gerai sekasi. Šer- 
ini kariumenė keliose vietose per 
-ikėlč per upę Savą Yengrijon ir 
ten gyventojai slavai, nekenčian- 
ti valdančių kraštą magvarų, la 
bai prielankiai, net karštai j-: 
vcržėlius priėmė. 
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LIETUVIAI mm. 
15 IVELLSTON, MIC U. 

7 arp Michu^tio ūkininkų lietu- 
Susitverusioji nesenai buvu- 

siame Michigan valstijos lietuvių 
ūkininku išvažiavime prie Big 
Bass ežero draugija, kaip matytis, 
is pačių pradžių pradeda krutėti. 
Neužilgo po pikniko, rugpjučio 23 
d. Inu o antrasai naujosios draugi- 
jos susirinkimas, kuriame buvo iš- 

I 
rinkta pilna vyriausybė iki naujų 
metų. Trečiam draugijos susirinki- 
mui paskirta rugsėjo 27 d. 1914 m. 
Šiame susirinkime žadama bent 
šiaip-taip sutvarkyti konstituciją 
ir parūpinti knygų, lietuviams ūki- 
ninkams reikalingų. 

Lietuvių Ūkininkų draugijos 
Įkūrimas matomai padarė čia įspū- 
dį. Dabar kur tik pasisuksi, lie- 
tuviai ūkininkai tik ir kalba apie 
di augystės reikalus. Toksai vietos 
lietuvių atsitiesimas j draugiją ska- 
tina pastarąją dar uoliai darbuotis. 
V ra sumanymas sutelkti jaunuo- 
menę ir įsteigti knygyną. Tam 
tikslui rengiama gėlių (kvietkų) 
vakaras. Kuomet ir kur jisai bus 
—kol-kas nėra galutinai nutarta. 
Žinoma tiktai tiek, kad tasai gėlių 
vakaras manoma suruošti pas sa- 

ve namie ir paskui su tuom pačiu 
programų nuvažiuoti į Grand 
Rapids. 

Abelnai imant, musų ūkininkai, 
kiek galima suprasti, nori arčiaus 
susipažinti su Grand Rapids lie- 
tuviais miestelėnais. Pastarieji iš 
savo pusės taipogi įdomauja savo 

kaimynais. Antai, šio mėnesio 
pradžioje buvo musų kolionijoje 
atsilankęs iš Grand Rapids lietu- 
vis, p. Pr. Petrila. Jisai čia kiek 
paviešėjo. Išgirdęs apie knygyno 
steigimą, svečias labai jam pritarė 
ir iš savo pusės prižr.dėjo padova- 
noti steigiamam j am knygynui kny- 
gų už 20 dol. Tokiu budu bus pa- 
daryta knygynui gera pradžia. 

Musų ūkininkai tariasi tarp sa- 

vęs, kokiu budu geriausia butų pa- 
tiems susinešti su miestelėnais ir 
tiesiog, be jokių tarpininkavimų, 
pardavinėti jiems savo produktus, 
kaip tai bulvės, burokai, morkvos, 
kopūstai obuoliai ir t.t. Yra žinių, 
kad Spn; £ Vallev, 111., lietuviai 
žada pirkti produktus iš musų ūki- 

ninkų. Norima užmegsti santikiai 
taipogi su Kitu miestų lietuvių ko- 

-operacijomis ir šiaip krautuvė- 
mis. Toksai susitarimas butų nau- 

clinas abiem pusėm, kadangi tarpi- 
ninkavimas nedidintų išlaidų ir to- 

kiu bildu, iš vienos pusės, ūkinin- 
kai galėtų (langiaus gauti už pre- 
kes, o, iš kitos pusės, miestelė- 
nams vi<a kas atsieitų pigiau ne- 

gu kad iki šioliai, perkant pre- 
kes (tavoms) iš įvairių tarpininkų 
rankų. O produktų, kaip auk- 
ščiaus pažymėta, iš musų ūkinin- 
kų galima gauti visokių. 

Tiek tai žinių šį kartą apie Mi- 
chigano lietuvių ukininkus. Kaip 
galima matyti iš tų žinučių, michi- 
ganiečių gyvenimo pulsas tvaksi. 
Tikėtina, kad ilgainiit visa kas pra- 
dės dar smalkiau ir pasekmingiau 
kloti-, negu kas iki Šiolei yra. 

J F. V, Strygas. 

IŠ U'ESTVILLE, ILL. 

Klebonas išvažiavo. Apie para- 
piją. Rugpjūčio 30 d. atsisveikino 
-it vietine parapija kun. K. Skryp- 
ka. Šioj parapijoj klebonavo su- 

virsimi 10 metų. Per tą laiką ačiu 
savo darbštumui, jisai daug gero 
yra padaręs parapijai. Atsisvei- 
kinti su klebonu, bažnyčia prisi- 
rinko pilna žmonių. Atsisveikinimui 
su parapija kun. Skrypka sakė 
pamokslą, kuriame apgailes- 
tavo reikalingumą skirtis su parapi- 
ja. Išvažiuojančio klebono vietą 
užima kun. Diksnis. 

Rugpj. 29 d. vakare atsibuvo pa- 
šventinimas naujo varpo neprigul- 
iningoj lietuvių parapijoj. Šven- 
tino neprigulmingas kun. Jankaus- 
kas; taipgi dalyvavo dar koks tai 
lenk i kunigas. Po pašventinimo 
Jankauskas sakė ilgą pamokslą, 
kuriame peikė katalikų kunigus ir 

vyskupus, pavaišindamas iuos vi- 

sokiais vardais. Iš kitos pusės gy- 
rė save ir ragino žmones laikytis 
vienybės neprigulmingoj parapijoj 
ir neatsitraukti nuo jos. 

Manoma, kad kun. Diksnis pa- 
kels smarkią karę prieš kun. Jan- 
kauską. 

Naujas klebonas kun. Diksnis 
pasakė pirmą pamokslą rugpjūčio 
30 d. Paaiškino, kokiu tikslu at- 

ažiavęs, ir pasižadėjo darbuotis 
salėdamas savo parapiiontj 



1al>ui. \ ieto> lietuviai katalikai 
naujam klebonui linki kuogeriau- 
iiid- kloties. 

1\. Katalikas. 

i.s- Kocnr.sTUR, v. r. 

Prakalbos. Rugsėjo (> <1. I.SS. 
/ ta kp. parengė prakalbas ap- 
vaikščiojimui '"Raudonosios Savai- 
tės." Vakarą atidarė p. J. Kra- 
|>oniika.s, kuri- tuoj paaiškino, katu 
tos prakalU» y a surengtos. Pra- 
džioje "Aido" chorai padainavo 
''Sukeikime kovą;" daiiia išėjo 
pusėtinai gerai. 

Paskui u/ėmė e-tradą kalbėtojas, 
p. K. J. Yaivoda. lis kalbėjo apie 
pusantros valandos laiko, nupiep- 
damas dabartinės karė- baisybes 
ir agitavo pri>idėti prie socialistų 
kuopos. Jo kalba publikai patiko. 
Dckliamacijos. kurių buvo įpinta 
programan, i.^ėjo gana prastai, iš- 

skyrus vieną. Paskui "Aido" cho- 
ras sudainavo "Kada noriu—ver- 
kiu," išėjo kiek silpniau negu pir- 
moji dainelė. Pabaigus buvo ro- 

domi paveikslai, bet i- jų jokios 
naudo> nebuvo, nes kinematogra- 
fista> parodė pats save, "correct 

lime" ir "(lood N'ight" ('liktai? 
Red.), luoin viskas užsibaigė. 

Publikos buvo pusėtinai; tvarka 
g e ra. K orespoitd t'ii tas. 

/<? KI\'C;STO.\r, PA. 

I i.tuotino seimo reikale. Judė- 
jimas kilęs tarp Amerikos lietuviu 

sąryšyje "U dabartiniaja kare, rado 
ir či<>n;ii garsu atbalsį. kingsto- 
uiečiai, kurie tartum buvo il- 

game miege ir uieko neatbojo apie 
visuomenės reikalus, sujudo. Kuo- 

pos, draugijos ir kliubai skubiai 
išrinko ir prisiuntė savo atstovus Į 
priešseiminį susirinkimu. iri- 
sai susirinkimas turėjo savo tikslu: 
1 > apsvarstyti klausimą apie prisi- 
dėjimą prie šelpimo lietuvių, nu- 

kentėjusiu nuo dabartinės karės; 
2) išrinkti atstovus i visuotiną scir 
mą; 3) užkviesti visų šios apielin- 
kės lietuvių organizacijas, kad su- 

sidėtų vienatį burelin ir Į>teigtų 
vietinių draugijų suvažiavimą, 
kad tuotn panaikinus arba bent kiek 
sumažinus jsivyravusj tarp lietuvių 
partyviškumą, ir 4) patarti vietą 
visuotinam seimui. 

Atidarius susirinkimą p. Yaitu- 
lioniui iš l.u/.erne, Pa., buvo per- 
žiūrėti atstovų mandatai. Susirin- 
kime buvo atstovaujamos sekan- 
čios organizacijos: S. L. A. 1 kp., 
T. M. 1). 84 kp., S. I.. K.-K. A. 
1 kp. ir Šv. Vincento, Šv. Antano, 
Šv. Izidoriaus, Šv. Jurgio, Šv. Pet- 
ro ir 1'ovilo ( iš Luzerne, Pa.), Šv. 
Jono Krikštytojo, Šv. Martino ir 
Šv. P.enedikto bažnytinės draugi- 
jos. Lietuvių piliečių kliitbų at- 

stovauta: Vytauto, Eduardsvillės 
kliubas, Kingstono Piliečių, l»ra<l- 
riko ir Luzernės politiški kliubai. 

Kuomet mandatai tapo priimti, 
prasidėjo piešimų svarstymas. P»u- 
vo įneštas užmanymas pasiųsti at- 
stovus j visuotiną seimą, šis už- 

manymas pakėlė labai daug klau- 
simų ir triukšmo. Vieni stojo 
prieš, sakydami, buk, nežinant, kur 
atsibus visuotinas seimas, nereikią 
rinkti nei atstovų. Kiti patarė, 
kad nereikalinga siųsti atstovų, 
kadangi ir laišku galima įteikti 
seimui savo nutarimus. Pagalios 
nutarta tuom tarpu nerinkti at- 

stovų. 
Antras įneštas klausimas tai už- 

kvietimas visu flraugi]ų be pakrai- 
pų skirtumo prisidėti prie sio bū- 
relio ir veikti išvien. Šis užmany- 
mas vienbalsiai buvo priimtas ir 
buvo nutarta pakviesti visas kuo- 

pas L. S. S. A., S. L. A., T. M. 
D., S. L. R.-K. A., ir pavienes 
draugija-; ir politiškus kliubus vi- 
so Luzernės apskričio, kad pri- 
siųstų savo atstovus į pavietinį 
seimą, kuris atsibus rugsėjo 20 d. 
7 valandą vakare, bažnytinėje sve- 

tainėje, Kingston'e, Pa. Šio pa- 
vietinis seimas turi išdirbti tam 

tikrą budą, kaip prisidėti prie 
padidinimo Lietuvos Gelbėjimo 
Fondo ir išdirbti nutarimus, 
kurie bus pasiųsti visuotinam sei- 
mui. 

Kaslink patarimo vietos visuoti- 
nam seimui, tai pasirodė, kad di- 
džiuma stovi už P.rooklyną, kadan- 
gi ten yra Lietuvių Namas ir 
Brooklynas esąs netoli nuo plačiai 
lietuvių apgyventų valstijų, kaip 
tai Pennsylvanijos, Conncctieut ir 
Ma?sachusetts. 

Pasibaigus susirinkimui. visi išsi- 
skirstė namo su linksmomis širdi- 
mis, nes pirmu kartu K ings tone 

yra tok- atsitikimas kad visi mos- 

tu partyviškumą i šalj ir spiestųsi 
veikti išvien. 

Tiesos Mylėtojos. 

Redakcijos l'riemšas. I )/.iaug- 
datniesi drauge su K ings tono ir 
apielinkiu lietuviais i-. taip pasek- 
mingai pradėto sio svarbiausio 
nutstt v i sos tautos reikalo: nuken- 
tėjusios nuo karė- Lietuvos šelpi- 
mo ir mūsų tėvynės likimo ap- 
svarstymo, męs tačiaus skaitome 
reikalingu prikergti prie sio rašinė- 
lio porą savo pastabu. M tisų nuo- 

mone. king-toniečiai labai išmin- 
tingai ir taktingai padarė, kad ne- 

rinko šiame pasitarime atstovų j 
visuotiną seimą. Kaip matyt iš 

aug-ėiaus tilpusios korespondenci- 
jos, šiame subrinkime nedalyvavo 
visos draugijos. Dar daugiau: ne 

visos ir >riovės buvo atstovaujamos 
(pvzd.. kaip matyt, nebuvo visai 
socialistų). Todėl išrinkus atsto- 

vą šiame susirinkime, kitos drau- 

gijos ir neatstovautos sriovės butų 
galėjusios pakelti kivirčus dėl to, 
kad jos nedalyvavo rinkimuose. 
Visų pakraipų draugijų sušauki- 
mas i pavietini seimą kaip sykis 
užpildys tą spragą, ir užmetimų 
vargu kas galės daryti, l okiu bil- 
du u/kimsta plyšys, per kur j ga- 
lėtų svarbun darban Įsiveržti su- 

irutė. 

Toliau-, kaip matyt, Kingstono 
ir apielinkiu lietuviai yra palinkę 
prie to, kad visiškai nesiųsti vi- 
suotinau seiman savo atstovo ir 

pasitenkinti tiktai savo nutarimų 
įteikimu seimui. Nutarimas visai 
nesiųsti atstovų (jeigu butų tokis 

'nutarimas galutinai padaryta-) 1 ui- 

tų klaidingas priueipaliai ir prakti- 
koje keblus. 

Rengiatnasai seimas yra vadina- 
jma> visuotinu. Tai reiškia, ka<l 
į tasai seimas principaliai privalo 
atstovauti netiktai visas srioves, 

i pakraipas, partijas ir 1.1., liet taipgi 
Įvi-us \meriko> lietuvius. Taigi 
[visos n uis 11 kolionijos privalėtu 
buti atstovaujamos. [ ei kokios 
nors klintis neleistų by kuriai ko- 
lionijai prisiųsti savo atstovo at 

'atstovu, arba jeigu nebūtų atsto- 

vaujama kuri nors mūsų pasi- 
skirsčiusios visuomenės įlalis, luo- 

jniet seimas, griežto principo at- 

žvilgiu, nebūtų visuotinas. Prak- 

tikoje tačiaus sunku ir, rasi. tie- 
-iog negalima visoms Amerikos 
lietuvių kolionijoms buti seime at- 

į stovą ujamoms. Todėl tyro prin- 
cipo sekimo reikalinga išsižadėti ir 

visuotinumą pakeisti dauguma. 
liet kadangi vardas "visuotinas" 

yra vartojamas (žinoma, kompro- 
miso prasmėje), tai dauguma.- turi 
stovėti kaip galint arčiaus prie vi- 
suotinumo. Kitais žodžiais tariant, 
visuotiname seime privalo buti at- 

stovaujamas kuodidžiausis kolioni- 
jų skaitlius. Todėl kiekviena kolioni- 
ja. jei ji tiktai gali pasiųsti šeiniau 
savo atstovus, privalėtų tai būtinai 
padaryt!. 

Dabar pažiūrėkime, ką nutari- 
mas nesiųsti savo atstovų galėtų 
atnešti praktikoje. Jeigu viena 
kolionija padaro nutarimą nesiųsti 
Seiman atstovų ir pasitenkinti vien 
savo nusprendimų įteikimu seimui, 
tai kodėl negali to daryti ir kita 
kolionija?" Nei viena kolionija ne- 

turi mažesnių ar didesnių privilc- 
Igijų už kitą. Žinoma, nutarimų 
Isurašymas ir Įteikimas seimui ina- 

Įžiau kainuoja, sučėdija vargo siun- 
Įčiamiems seitnan žmonėms ir todėl 
kiekviena kolionija noriau pasi- 
rinktu sau toki būdą. Bet kas hu- 
tu, jei visos kolionijos prisiųs- 
tu, vieton atstovų, sa\o nutarimus? 
Ar galite įsivaisdinti sau seimą 

;l>e jokių žmonių, vien iš didelių 
krūvų popierų su surašytais nu- 

tarimais susidedantį? (lalite? Tai 
toks butų musų seimas. Bet ne- 

būtų nei seimo, nes popicros ne- 

galėtų gi atidaryti seimą, rinkti 
valdybą ir tartis tarp savęs. Juo- 
kingai išrodo, bet prie to privestų 
sekimas minėtamjam nutarimui iki 

galo. 
Dalyvavimas reikalingas dar dėl 

vienos priežasties. Kiekviena ko- 
lionija, pasiųsdama savo atstovus 
seiman, daro tuo:; arba kitus nuta- 
rimus. Nutarimų, be abejonės, 
bus įvairių ir kartais vienas kitam 
griežtai priešingų, čia reikalinga, 
jei norima turėti bendrus nutari- 
mu-. taikytis, derėtis, vieni kitiems 
nusileisti ir t.t. Nutarimai bus kri- 
tikuojami. jie kartais gali buti ne- 
aiškus ir todėl reikalinga žmogaus, 
kurisai gintų juos ir išaiškintų ne- 

ai-kias vietas. lai gali padaryti 
tiktai atstovas, kurisai malė ir 

girdėjo, k;.ip jie nutarimai buvo 

namie svarstomi, kaip tenai juos 
-uprato ir 1.1. 

Dėlei tų visų priežasčių, tnusų 
nuomone, reikalinga butų ir king:<- 
toniečiams prisiųsti savo atstovus 
visuotinau seiman. 

Iš II'. IT Ii K1SURY, CONN. 

I\ uositiinasi prie visuotino seimo. 
Rugsėjo 26 d. atsibuvo visa eilė 
lietuvių draugijų susirinkimų. 
Kiek teko sužinoti, daugumas ka- 
talikiškųjų draugijų, patariant vie- 
liniam klebonui, išrinko vi- 
sos bendrai keletą atstovų ir 
pasiųs juos j t'hicago, 111., idant 
dalyvautų katalikiškame federaci- 
jos suvažiavime. Tautiškos drau- 
gijos išrinko savo atstovus ir nu- 

tarė dalyvauti visuotiname Ame- 
rikos lietuvių bepartyviskame su- 

važiavime. jeigu minėtas suvažiavi- 
mas Įvyktų I\ew Yorke. Lietuvių 
Politiškas Kliubas išrinko atstovu 

seiman—Joną Pruselaitį; \V. Lie- 
tuvių Šviesos Dr-ja—Jurgi I.aske- 
vieią. SLA. 11 -ta kuopa—A. J. 
Povilaiką ir Joną Žemantauską. 
SLA. 11 -ta kp. yra pasiryžus siųsti 
vieną atstovą ir i C'hicagą arba 

l'ittsburgą jeigu ten Įvyks suva- 

žiavimas. l'riegto didžiulė Lietu- 
vos Sunų Dr-ja. kaip teko girdėti, 
ateinančiame susirinkime irgi ar 

tik neisrinks atstovo. Ką veiks 
kitos draugijos, nežinia. Mano- 
ma tačiaus. kad jos nenorės atsilikti 
nuo kitų ir bus priderančiai atsto- 

jvaujamos visuotiname seime. Ma- 
žesnė- draugijos, kaip spėjama ir 
joms patariama, ar tik nesidės po 
kelias krūvon, kad pasiuntus savo 

atstovą seiman. Tuom bus paro- 
dytas vienybės pavyzdys. 

J. M. Kulvietis. 

Is DUS MOfNHS, 101VA. 

Lietuviai. I *isnotinas Seimas. 
Apie šią vietą retai kada telpa ž.i- 
nučių musų laikraščiuose. Rodosi, 
kad lietuviu čia visai nei nebūtų. 
Tuoin tarpu &i čia gyvena suvirš 
pusė tūkstančio lietuviu, priskaitant 
ir mažus. Lietuviai gyvena i^>i- 

>klaidę priemiesčiuose prie augliu 
kasyklų, arčiau prie darbo vietos. 
Draugijų turime keturias. Pir- 
mutinė, Šv. Jurgio Kareivio (kata- 
likiška), narių turi 72. Ši draugi- 
ja gyvuoja virš (> metai: šelpia 
narius nelaimėje (po $5.00 Į sa- 

vaite). 'Poliaus, Lietuvos l'kėsų 
Draugija (laisva); uždėta liepos 
10 d. 1910 m.; narių turi suvirš 
šimtą; pa>elpo> moka taipogi S5.(X) 
Į savi'ite. Trečia pas mus gyvuo- 
jančia draugija yra S. I.. A. 227-ta 
kuopa; narių ii turi mažai; uždėta 
gegužio 23 d. 100*) m. Čia na- 

riai gauna didesnę posmertinę ir 

pašelpos po $6.00 Į savaitę. I'rie 
kuopos priguli 3 moteris. Galop, 
yra čia dar 1.. S. S. 160 kuopa; 
narių turi apie 15. 

| Čia yra mažas skirtumas tarp 
katalikų ir laisvamanių; kol-kas. 
sugyvena visi gra/.iai. 

Rugsėjo 6 d. Švento Jurgio Ka- 
reivio Draugija turėjo savo regu- 
liarišką susirinkimą. Apsvarsčius 
draugijos reikalus, Je. II. Alikonis 
padavė įnešimą, kad prisidėti prie 
"Lietuvos Gelbėjimo Fondo." liu- 
vo perskaitytas "\Vatcrburio Suvie- 
nytų Draugijų Atsišaukimas,'' lil- 
pęs "Lietuvos" \o. 36-tame. Šv. 
Jurgio Kareivio Dr-stės nariai pri- 
tarė atsišaukimui ir sr.kė. kad jei 
bus reikalas, tai šv. Jurgio Kar. 
Draugija nesigailėsianti kad ir 
-imto dnliarių Liaunai pagelbėti. 

J. H. Alikonis, 
Dr-stės rašt. 

IŠ S10 [IX CITY, JA. 

Slaptų smuklių nelaimė. Pas 
mus atsitiko baisi nelaimė—taip 
baisi, kad net užsimerkti reikia. 
Kai-kam toji nelaimė galėjo pasi- 
rodyti baisesnė už didžiausią kare. 
Tiktai pagalvokite: vienu sykiu, 
pašmakšt, ir sunaikino mušu slap- 
tas -smukles, kurios iki šiolei sto- 

vėjo tartum nepasiekiamos t', irto- 
vės su išsikišusiais, vieton kanuo- 
lių, bonkučiu kaklai-" Ir visa ne- 

laimė užėjo netikėtai kaip žaibas. 
Mūsų slaptieji smuklininkai visai 
apie tai nesapnavo. Varydami nuo 
senai tą biznį, jie jautėsi ramiau 
negu, anot tos pasakos, pas Dievą 
užpečkyje. 

Ispradžių buvo čia tik viena to- 
kia smuklė. Uuvo dar vienas agen- 
tas. kurisai pristatydavo Į namus 

tiek, kiek kam reikėjo. Ilgainiui 
atsirado dar tris "geradėjai." Mu- 
siį žmoneles, gyvendami tokiose) 

I "puikiose" aplinkybėse, pradėjo 
.tiesiog iš galvų eiti. 

"Didžioji nelainiė'Įatjjtiko suba- 
! toje prieš "Labor Kadangi 
saliunai turėjo 1>u» i užffluvti dvi 
dienas (rugs. 0 ir 7 d.), tai išr 
kalno pasirūpinta turėti užtektinai 
alaus namuose. Daugeli* svajojo 
apie dvi liuosas dienas su užtekti- 
nu "zopostu" alaus/ Bet subatos 
vakare apie 11 vakvndą^ atsirado 
keturi vežimai, kupini policijos, ir 
pradėjo "kalėdoti" po tas vietas, 
kur užjautė alaus esant. Pradėta 
nuo Fouler ave. \ ienoje vietoje 
policmonai užtiko riebu kąsnį. 
Alaus buvo tiek parūpinta, kad 
policija prikrovė pilną vežimą 
"kcisų" ir betgi viso alaus negalė- 
jo pasiimti su savim. Likosi du 
keisa' kurie buvo atiduoti čia pat 
stovėjusiems žmonėms išgerti. 
Paskui tuojaus užklupta kitas na- 

mas. kurį irgi apvalė nuo svaiga- 
lų. Kratos vėliaus buvo darytos 
dar keliose vietose, ir kur galėta, 
tai visai išklynvta." 

Šią "nelaimę" mačiusieji buvo 
drauge >u tuom ir gan juokingos 

[komedijos liudininkais. Kuomet 
žmonės pajuto policiją, nakties 
tamsoje pasidarė nepaprastas ju- 
dėjimas. Iš daugelio namų pra- 
dėjo sprukti vyrai "keisais" neši- 
ni. Tartum priešų kariumenė bu- 

I tų užklupusi miestą. Vyrai su 

į "keisais" stengėsi pasislėpti kaip 
I Įmanydami. Vieni nešdinosi su 

alaus "baksais" j žoles, kiti—kitur. 
Neturėdami geresnės vietos alui 
paslėpti, kiti nešė jojo dėžes Į.... 

[suprantate, i vietą, kurios laikraš- 
tyje nelabai paranku minėti, ir te- 

jiiai alų skandino. Vienas žmogus, 
norėdamas greičiaus j skiepą nusi- 
nesdinti. žengdamas nusilaužė sau 

kojos pirštą. Žodžiu sakant, mies- 
te kilo liarmas. kokis sunku yra 
sau jsivaizdinti. Kitą dieną dau- 
gelis jautėsi tartum po baisiau- 
Įsiain priešo u/puolimui. 
! O girtuoklystė turi puikią dirvą 
'pas mus. Ir kur gi neturės: Įsi- 
vaizdinkite sau apie septynis šim- 
tus žmonių, kurie (išskyrus keletą) 

daugiau nieko neveikia, kaip tik 
|girtuokliauja. Ar šisai policijos 
į užpuolimas kiek palengvins dalyku 
j stovi pažiūrėsime. 

I 'id žemės /'ankštelis. 

IŠ DE K A LB ILL. 

Xelniui?. Rugsėjo <> d. -I vai. 
po pietų atsitiko nelaimė prie Chi- 

cago North \Vestern geležinkelio. 
Keletas vaiku išėjo maudytis už 

poros myliu nuo De Kalb. Tuom 
tarpu iš (hieagos ėjo prekinis 
traukinis. Vienas vaiku, Bronius 
Adašiunas. 7 metu amžiaus, užsi- 
manė pasivažinėti. Jisai šoko ant 

einančio karo, bet paslydo ir pate- 
ko po ratais. Buvo nuvežtas li- 

gonbutin, bet tenai už penkių va- 

landų pasimirė. S. J. 

IŠ Il ORCliSTER, M.lSS. 

I'akarai. Kugj. 27 ir 28 d., są- 

ryšyje su katalikų moksleivių su- 

sivienijimo trečiuoju seimu, buvo 
du vakaru. Firmą vakarą l>rock- 
ton'o moksleivių lietuvių vaidinta 
vienveiksmis veikalėlis isa (ly- 
vybė iš Kiaušinio." Apart to. bu- 
vo prakalba (apie alkoboliaus 
kenksmingumą) ir padainuota ke- 
lios dainelės. Antrą vakarą vaidin- 
ta "1 -itvomanai," keturveiksmė 
drama iš laikų spaudos uždraudi- 
mo I .ietuvoje. šj kartą prie vai- 
dinimo prikergta muzikalis progra- 
mėlis, kurio itimerius atliko cho- 
ras ir pavienės ypatos. 

Abu vakaru nusisekė neblogai. 
Antrasai, galima sakyti, buvo net 
ir visai geras. Žmonių abu kartu 
susirinko pilna svetainė. 

Prie vakaro rengimo daugiau-ia 
prisidėjo vietos bažnytinis choras. 

C c (j ulė. | 

IS PU!ladflpuia, PA 

Nedaryti barščiu'. .LUr.o čia kas' 
tokio lai u i panas'iin Į prokalbe 
bet ar ištiktųjų prakali -oar kas 
kita—sunku išrišti. 1 »ct liek tu! 
Tegul tai buvo ])rakalbos. Kalbė- 
to jum pirmininką^ pęrstato pasi- 
mirusio "Pirmyn1' redaktorių, da- 
bar labai arti prie socialistu orga- 
no stovintį. Žmonių buvo prisi- 
rinkę gan daug. Matomai, tikė- 
josi išgirsti ką nor> naujo ir rim- Į 
to apie atsitikimus, suriktus -u d;:-j 
bartine kare. ir sužinoti, kas de-j dasi Lietuvos padangėje. Vieton to., 
klausytojai buvo pavaišinti pluo 
.eliu -kyšt ii žinių apie Me::ik;i. 

■alop išgirdo apie lai, kaip jisai 

— 

Į (kalbėtojas) "fylina," kuomet pa- 
imato gražią žydelkaite. Apie na 

neva matytą žydelkaitg papasako- 
jama gan riebus anekdotas ir kaip 
tuomet neišpasakytai gerai "fy- 
linta." O vienok jei išgirstų apie 
vokiečių laimėjimą, kur kas geriau 
'•fylintų." Pasako, dar, kad Vokie- 
tijos socialistai smarkiausi vado- 
vai ( ? Red.) kariumenėje. Žo- 
džiu sakant, nedaryti barščiai, be 
naudos ir reikalo, už kuriuos pas- 
kui renkama pinigų, uždengimui 
prakalbų lėšų." Joscpltinc. 

IŠ BROOKLYN, N. Y. 

Priešseimiiiis reikimas. Prade- 
dama ruoštis prie įvyksiančio lietu- 
vių amerikiečių visuotinojo poli- 
tiško seimo. 

Keletos vietinių inteligentų triu- 
ku. tapo sušauktas pirmutinis pa- 
sitarimui susirinkimas rugsėjo <S d. 
p. Draugelio svetainėje, 73 < irand 
street. 

Vienas i> sumanytų, p. Krušins- 
kas. atidarydamas susirinkimą, 
])ratarė keletą žodžių, primindamas 
svarbią valandą, kurioje męs tu- 
rim darbuotis Lietuvos klausimuo- 
se. Pranešė, kad esą išsiuntinėta 
j Brooklvn'o ir Xew York'o drau- 
gijas u/kvietimai, kad draugijos, 
išrinkusios delegatu-, pasiųstų juos Į 
viešąją konfertneiją, kuri Įvyks 
rugsėjo 21 d. p. Draugelio salėje. 

Priminė, kad kol Įvyks visuoti- 
noji draugijų konferencija, kad 
butų šiek-tiek jau iškalno apkalbė- 
ti šie klausimai: Lietuvos politiš- 
kasai stovis ir sąryšyje su tuom 
autonomijos Įgijimas Lietuvos (iel- 
bėjimo Fondu reikalas, ir visuoti- 
nojo politiško seimo suvažiavimo 
vieta ir laikas. 

Į >į su>irinkinią atsilankė kuone 
visa l'rooklyno ir Xe\v Yorko lie- 
tuviu inteligentija. 

Žiūrim iššalies i -į susirinki- 
mą, lmvo tiesiog malonu, kad vi- 
sos Lietuvos reikalai, rodosi, mus 

pradeda jungti Į vieną didele šei- 
myną. Šiame susirinkime buvo 
visu srioviu žmonių: kunigu, so- 

cialistų. tautininkų, laisvamanių. 
Nutarimų šiame susirinkime 

mažai padarvia. baugiausia tik 
kalbėta apie augliaus minėtus 
klausimus. 

Pripažinta, kad visuotinas poli- 
tiškas seimas Imtinai reikalingas. 
Antra, kad toksai seimas atsibūtų 
rytinėse valstijose, kadangi didžiu- 
ma lietuviu gyvena rytinėse val- 
stijose. o ŠĮ seimą reikią padaryti 
kuoskaitlingiausiu. 

Toliaus, p. V. K. Račkauskas 
pranešė, kad spaudos draugija sei- 
mo reikalu užsiėmusi ir išsiunti- 
nėjusi visiems Amerikos lietuvių 
laikraščiams ir didžiulėms organi- 
zacijoms pakvietimus išreikšti sa- 

vo nuomonę, kur ir kada seimas 
turėtų atsibūti? Pasakė, kad iš 
gautų atsakymų nuo laikrašti jos 
ir nuo organizacijų galima spręs- 
ti. jog seimas turėsiąs Įvykti ry- 
tinėse valstijose, šis susirinkimas 
išrinko komisiją iš trijų ypatų: 
kun. Petkaus, p. \ inikaičio ir p. 
Rimkaus, kurie pasistengs apdirb- 
ti kiek plačiau ir Įteikti sekan- 
čiam susirinkimui Lietuvos auto- 

nomijos. Lietuvos (iJbėjimo Fon-į 
do ir kitus klausimus. 

Sekantis pasikalbėjimo susirin- 
kimas Įvyko rugsėjo 15 d. Drau- 
gelio salėje, N vai. vakare. 

Judintojas. 

IŠ KENOSHA, III S. 

Kur iliiu/o:' Mokykla. Darbai. 
1 ius devyni metai, kaip čia susi- 
organizavo Lietuvių Politikos 
Kliubas. Pradžioje darbavosi pu- 
sėtinai: laikydavo susirinkimus, 
parengdavo prakalbas politikos 
reikaluose, ypatingai sukrusdavo 
kliubas veikti rinkimų metu. 

Pirm trijų metų \\ isconsin 
valstijoje buvo leidžiama balsuoti 
pirmasias pilietystes popieras 
tmii.tiems. Ta teisė paskui buvo 

... 

panaikinta, ir dabar balsuotojais 
gali buti tiktai pilnieji piliečiai. 
Pakeitus tokiu bud u balsavimo 

( 

j>tatus. nežinia kur at-idurė ir 
mūsų ]iolitikos kliubas. < ial jisai 
visai žlugo? Tokį klausimu ver- 

čia pastatyti bent ta aplinkybė, 
kad šiądien nėra čia kliubo daro- 
mų sutrinkimų, kur butų aiškina- 
mi politikos dalykai. Tokių aiš- 
kini nų stoka krolabjausiai trukdo 
laike rinkimų, kadangi žmogus ne- 

žinai nei už kuri kandidatą bal- 
ViUui. Patarimo ir paaiškinimo iš 
r.iekur. 1^ viso šio apsireiškimo! 
galima padaryti išvada, kad lie-| 
tuvių, turinčių pilnasias pilietys-j 

tčs popieras, yra menka dalelė. 
K lietuvių popieras turi, kaip ga- 
lima manyti, beveik vieni smukli- 
ninkai., kuriuos, taip sakant, biz- 
nis priverčia prie pilnųjų popierų 
išsiėmitno. 

Parapijinė mokykla šįmet savo 

laiku neatsidarė, ir ne/inia, begu 
atsidarys, ne^ klebonas, kun. (ia- 
deikis, jau du mėnesiu serga ir 
nėra kam tuom pasirūpinti. Pa- 
maldas lietuvių bažnyčioje laikyti 
atvažiuoja iš Chieagos kun. H. 

Steponavičius. 
į Darbai suvis sumenkėjo. be- 
darbiai būriais vaikščioja. 

Pranas Pilietis. 

JŠ P ITT S BU RG, PA. 

Sitimė lietuvaiti'. Likosi suareš- 
tuota lietuvaitė Karolina Augu- 
niukė. Jinai jtariaina, buk, eida- 
ma iš ligonbučio, kur ji, sakoma, 
pagimdžiusį kūdikį, ta kūdikį nu- 

metusi į miesto atmatas (garbage). 
Miesto darbininkai, sakoma, radę 
kūdikį dar gyvą ir nuvežę į ligon- 
butį. kur Auguniukė buvo. Iš te- 

nai. sakoma, ir susekta įtariamoji 
motina. A. D. 

IŠ C U. IRLF.RO f, PA. 

Balius. Rugsėjo 7 d. buvo šv. 
Juozapo draugijos balius. Žmo- 
nių buvo nemažai. Tvarka užlai- 
kyta gera. Daugelis buvo atva- 

žiavę pasiklausyti lietuvių muzi- 
kantų iš \\ ilmerding. Pa., bet mu- 

zikantai buvo iš Fittsburg. '! uom 

publikos dalis buvo apvilta. Taip 
viskas gerai. Lietuvos Simus. 

Iš CLliVELAND, OUJO. 

l akams. Prie Daukanto su- 

kaktuvių. Rugsėjo 7 d. šv. Juoza- 
po draugija buvo parengus vakarą 
su vaidinimu ir balium. Statyta 
scenoje veikalas "Nastutė."' Vai- 
dintojais buvo Clevelando Lietu- 
vių Teatrališkojo Choro artistai. 
Veikalas atlikta neblogai. Visi vai- 
dintojai buvo savo rolėse ir vai- 
dino gerai. Prie daugiau atsižy- 
Įmėjusių pri-kaitytina viršaitis (p. 
ij. Urpšaitis), raštininkas (p. J. 
Kariackas) ir pati Nastutė (p-lė 
I!. Skripkauskaitė). Nastutė gavo 
iš publikos gėlių bukietą. Vaidi- 

įnimui pasibaigus, Cl. Liet. Teat. 
Choras graiiai padainavo keletą 
dainelių. Toliaus užgriežė Cleve- 
lando Liet. Taut. Benas, ir prasi- 
dėjo šokiai. 

Pastebėtina, kad laike vaidini- 
mo publikos buvo neperdaugiau- 
sia. o vėliaus j šokius prisirinko 
pusėtinas skaitlius. Visas vakaras 
atlikta geroje tvarkoje. Svaigi- 
nančių gėrimų visai nebuvo. 

Rugsėjo 20 d. pas mus rengiama 
didelio apvaikščiojamas Simano 
Daukanto 50 metų mirimo sukak- 
tuvėms paminėti (S. Daukantas 
mirė lapkričio 24 d. 1 S<>4 m. Red.). 
Drauge su t uom bus paminėtos ir 
spaudos atgavimo 10 metų sukak- 
tuvės. Apvaikščiojimas bus Acme 
svetainėje. 24U'» E. 9-ta gatvė. 

J. M. K. 

IŠ PITTSBURG, PA. 

lakams. Pittsburgo Lietuviu 
Dramatiška Draugija rugsėjo <> ir 
7 d. vaidino I.iudo Giros tragedi- 
ją "Kerštas." Vaidinimas, galima 
sakyti, nusisekė. Publikos pirmą 
vakarą buvo neperdr.ugiausia, o 

antrą .stebėtinai mažti. Nesilan- 
kyme) priežastis -bedarbė, kuri 
Pittsburge dabar labai išsiplatinus 
ir kurios greitos permainos nesima- 
to. Aktoriai-mėgėj; i savo roles, su 

tūlais išėmimais, gal ir ne nuo jų 
priklausančiais, atliko gerai. Ma- 
nigii'do, Panemunės pilies kunigaik- 
ščio. role išpildė studentas J. Sau- 
ris. Atliko labai gerai. Rūtelę, 
Manigirdo sužiedotinę. vaidino p-lė 
Marijona Kauniutė. Atliko labai 
gerai, kuone artistiškai; tiktai rei- 
kėjo truputį balsiau kalbėti. Ji- 
nai buvo pirmu kartu scenoje ir 
pasirodė didelių gabumų vaidinto- 
ja. dailute buvo p-lė Ona P»ara- 
nauskiutė, neperblogiausiai vaidi- 
nusi. I'astaroji, kaip teko sužinot, 
pasirodo scenoje jau kelintu sykiu, 
bet aiškiai matosi, kad vaidinimais 
mažai interesuojasi. Siuom sykiu, 
kuomet Rūtelė recitavo savo pir- 
mosios meilės atsiminimus ir vėles- 
nei kalbėjosi su Manigirdu. vieton 
įdomavus savo ponios ir draugės 
reikalais arba užsiėmus ruoša, ji 
sėdėjo sau ramiai kedėje. Tas 

padarė jos rol^ monotoniška. 
^Rusnus. Manigirdo motinos, rolę 

išpildė p-lč Marijona Zinkiutė. ci 
vaidintoja turi halsą, stiprų, aiMoj 
ir labai tinkantį scenai, ir, kaip r 

dosi, rolę galėjo vaidinti kur kas 
geriau negn kad atliko, l'a s i eld- 
ine kaip su Rūtele, Lėla. taip i 
su savo Minum Manigirdu. rodė 
kaž-kokį tai šaltumą, kas labai 
kenkė jos rolei. Lėlos, Manigirdo 
atmestosios meilužėm, rolėje buv- 
p-lė A. M. Sutkaičiutė. Kolė yra 
viena i- did/.iausiu ir >varbiausiu 
visame veikale. Vienok, rods, ne- 

suklysiu pasakęs, kad p-lė Sutkai- 
čiutė atliko ja visai artistiškai: jo* 
jausmingumas žavėte žavėjo. Mū- 
sų scenos žvaigždės titulas, regi-, 
pilnai tinka p-lei A. M. Sutkaiči^- 
tc i. Railą, Manigirdo dvariški, va 

dino Vladas Miliauckas; atliko la- 
bai gerai. < lelbuta, Manigirdo 
juokdariu, buvo p. S. Pranskietis 
Role savo atliko pusėtinai gera-. 
Gaila, kad (iellmtos rolė šiam vai- 
dinime neaiški. Rašytojas, ra-i, 
nepermatė gerai ir padarė 
stambią klaidą, suteikdamas < iei- 
butai, kurs turėjo but daugiau ta:-- 

nas-vergas. tiek drąsos, kad atvirai 
prašyti meilės kunigaikštaitė* 
(Psichologiškai žiūrint, toksai 1i' 
būtos žingsins yra pilnai galimas. 
Jeigu žmogus yra dideliu sielos jie- 
gų ir jeigu tos jiegos yra nicilč- ar 

kokios kito> priežasties nukeltos, tai 
visuomenė, viešieji papročiai, 
įstatai, drausmė ar ka- kita vargu 
gali sulaikyti ii nuo daromo žing- 
snio. /vW.). Kuno. k ryžiu įčio, 
rolę išpildė J. 'i. Miliauckas—atli- 
ko užtektinai gerai. Pirmo Karei- 
vio rolę vaidino Jonas Senulis, ar. 

ro—J. Simanavičius, trečio—B. Va- 
lailis. ketvirto—S. Petrauckas; pir- 
mo tarno—Y. Petrauckas, antro— 
vardo negalima buvo sužinot, nec 

programe negarsino. Kareiviai, 
tarnai, nors vietomis klydo, atliko 
savo roles vidutiniškai. Paėmus 
visa krūvon, reik pasakyt: vaidi- 
nimas nusisekė. Palyginęs >Į vai- 
dinimą su kitais, pirmiau kitur -ioj 
apielinkėje matytais. skaitau 
reikalingu tarti pagyrimo žodį 
Pittsburgo Lietuviu Dramatiškai 
Draugijai už jos darbą. 

I 'aidiiiimlis mylįs. 

IS TORONTO, OXT., C A V. 

Vakaras. Rugsėjo 5 d. "Lietu- 
vos Sunų" draugija parengė va- 

karą su vaidinimu P>roadvie\v sve- 

tainėje, prie Spadina ave. Yaka- 
ras buvo gerai išgarsintas, ir pub- 
likos prisirinko diktokai. \ aidin- 
ta žinoma J. Keturakio komedija 
"Amerika Pirtyje." Vaidinimas 
negalima sakyti, kad butų nusise- 
kęs. Pirmiausiai dūrė akis dra- 
bužių nepritaikymas. Nusigyve- 
nęs ūkininkas Bekampis savo dra- 
bužiais greičiaus išrodė Į kokį tai 
amerikonišką džiauitorių, bet ne 
Lietuvos ūkininką. Piemenukas 
gi buvo apsitaisęs ilgomis pančia- 
komis, kaip kad vaikai čia nešioja. 
Šlubavo ir kitų aprėdalai. \ ai- 
dima irgi silpnai. Kiek geriau 
vaidino p. Y. Jusaitis, Faibčjko 
rolėj, bet ir jisai veik visą laiką 
stovėjo užpakaliu atsigręžęs Į pub- 
liką. Publikai, matomai, nubodo 
tėmyti lošimą, ir pradėta taip ne- 
rimauti. kad nuleista uždanga, ne- 

pabaigus vaidinimo. Publika ma- 
žai gavo ir pasišokti, nes vaidinti 
pabaigta vienuoliktoje valandoje, 
o. atėjus dvyliktai, reikalinga bu- 
vo skirstytis. Vakaro pradžia bu- 
vo garsinta S vai.. ■> pradėta «lc- 
vyniose. Pastebėtina, kad apgar- 
sinimuose buvo vartota labai blo- 
ga rašyba, r ir kalba neperpui- 
kiausia. Apgarsinimai matomai 
spausdinti nelietuviškoje spaustu- 
vėje (Pradžia visuomet sunki, ir 
todėl lai torontieėiai nenuleidžia 
ranku dėlei šio nepasisekimo. 
Anot patarlės; tas neklysta. kuri- 
sai nieko nedaro. Abelnai nui^ 

scena yra dar tiktai pačioje ^ivo 

išsivystymo pradžioje, vaidintojai® 
yra dažniausiai darbo žmonės, irk 
liuosą valandą galintieji pašvęsti 
scenai, ir todėl sunku Imtu tikėtis 
tokio vaidinimo, kaip i> profesio- 
nalų artistu. Pagirtina, kad da- 
roma pradžia. Reikalinga liktai 
kas kartas gerai prisiruošti. Męs 
linkime to'rontiečiams scenoje pa- 
sisekimo ir neabejojame, kad. dirb- 
dami, jie galės ilgainiui .gerus \; i- 
dinimus teikti publikai. Rrrf. i. 

I.imlaus. 

BUDRI S. 

Išvogė viską iš kambario, o 

pats po priegalviu turėjai resi- 

verį ! 
Laimė, kad lu man nepav.- 

k'ė. 



Apžvalga. 
J.. M. D y. šakos steigimo reikale. 

'Gal skaitytojas pafnena, kad, va- 

žiuojant Dr. J. Basanavičiui su 

j i. M. Yču po Ameriką, buvo kilęs 
tuomet sumanymą Įsisteigti čia 

Amerikoje Lietuvių Mokslo Drau- 

gijom skyrivi, a r ha Šaką. Tuomet 
klausimas buvo laikraštijoje pa- 
keltas, truputi pasvarstytas, pri- 
pažintas naudingu, bet paskui vėl 
užmiršta^. Pačiam l)r. J. Basa- 
navičiui ta-ai dalykas rūpėjo, ir su 

nevienu jisai apie tai kalbėjosi. 
Bevažinėdamas p<> lietuviu kolioni- 
jas, jisai pažymėjo žmones, 
km ie, jo nuomone, buvo tikę kaipo 
sumanymo vykintojai. Tarp jųjų 
buvo kun. I". 1'.. Serafinas ir Dr. 
A. K. Rutkauskas, abu i-> Chica- 

gos. 
Dabar šiuodu išrinktuoju krei- 

piasi per spaudą j visuomenę, iš- 
naujo keldami tą klausimą eikštėn. 
Savo atsišaukime, užvardintam 

"Lietuvių Mokslo Dr-jos šakos 
tvėrimo reikale." jie sako: 

"Dabar Į il Lietuvių l'olitiki- 
nį Seimą besiruošiant (savųjų in- 
teligentijos jiegų sužinojimas, o 

dabar ytin reikalingas), kuomet 
su Lietuvos inteligentija susinėsi- 
mas karo metu—negalimas, tmlel, 
manome, kad prakilnesnieji Lietu 
vos sunus ir dukterįs pripažins, 
iogei dabar patogiausia proga su- 

tverti Lietuvių Mokslo Draugijos 
Saką Amerikoje." 

Paminėję sumanymo ats'radimą, 
organizatoriai tęsia: 

"Dabar atsirado pageidaujamoji 
veikimo ir susipratimo proga.^ 

"Dabar musų inteligentiškoms 
iiegoms noroms nenoroms— rei- 

kia pasirodyti, net ir Lietuvių Tau- 
tos II Politikinį Memorialą rašant. 
Keikės >tati>tiškai nurodyti tarp 
kitu dalyku ir musų inteligentiš- 
kąsias jiegas. Patsai Lietuvos au- 

tonomijos klausimo gvildintmas 
verčia musu inteligentiją susiorga- 
nizuoti. Dėlei musų inteligentijos 
pakrikimo ir yra nuolatinė (kultū- 
riniu darbų vykinime) maisatis. 

"taigi. visuose musų naujoky- 
nuose — Amerikoje — vietiniai 
lietuviai) lai tveria u 

tuvių Mokslo Draugijos kuopeles, 
<m visos tos kuopelės, kadir II Lie- 
tuviu Politikiniamc Seime, išrinks 
visuotiną veikiantįjį komitetą, arija Pildomąją Tarybą ir tokiu budu 
susilauksime kaipir Tautinio ko- 
miteto, per kurio rankas eis visi 

musų tautos reikalai—bent šiame 
sumišimo laike. 

Raštelyje toliaus pranešama, kad 

Chieagoje jau tveriama kuopa, ir 
visi norintieji prie tos kuopos pri- 
sirašyti yra kviečiami kuoveikiaus 
prisiųsti savo prisižadėjimus ir 

antrašus kun. F. B. Serafinui, 
10806 So. \Vabash ave., Roseland, 
111.. arba Dr. A. K. Rutkauskui, 
2302 So. Leavitt st., Chicago, Ui. 

Lietuvių Mokslo Draugijos šaka 

Amerikoje, musų nuomone, g?b 
buti labai naudinga ir gera, jei ji- 
nai suspies apie save inteligente 
kesniasias Amerikos lietuvių jiegas. 
Pati Liet. Mok. Draugija Lietuvoj 
rodo, kad joje gali buti įvairių pa- 
žiūrų žmonės. Tiesa, kai-kurie 
aiškina toki susiderinimą tuom, 
kad patsai Dr. J. Basanavičius, 
draugijos pirmininkas, yra užtek- 
tinai įtekminga ir neutralė figūra, 
apie kurią gali sueiti draugėn įvai- 
rus ir kartais vieni kitiems prie- 
šingi gaivalai. 

Ar galima buti rasti čia Amer 1- 

koje tokia pat centralė figūra—la- 
bai abejotina. Bent iki šiol jos 
nematome. Pasidarbavusieji musų 
visuomenės dirvoje veikėjai, kurie 
kartais gali parodyti savo kredi- 
te" gan ilgą nuopelnų eile, visi yra 
įtraukti į verdančius vaidus, ir pa- 
prastai jpo didesnė yra tulo asmens 

įtekmė savo plauko žmonių eilėse, 
juo didesniu priešu jisai yra ki- 
toms sriovėms ir tokiu budu juo 
mažiau galima tikėtis susiderini- 
mo apie jįjį. 

.Neutrali tiguros tokiame daly- 
ke, kaip Lietuvių Mokslo Draugi- 
ja. yra svarbus dalykas, het ta figū- 
ra vien savyje vargu turi spren- 
džiančią];} reikšmę. Kad ir labjau- 
siai neutralė butu figūra, pastoves- 
nis įvairių nuomonių žmonių su- 

sigrupavimas apie ją vargu butų 
galimas, jeigu pamatas, ant ku- 
rio visa grupė stovi, nėra atsakan- 
tis. neutralis. 

Vienu principialių reikalavimų, 
kad pamatas butų tvirtas, šiame 
atsitikime yra visokios politikos 
prasalinimas. Visa, kas >okiu ar 

tokiu bud u yra surišta su politika, 
grebia pavojum tokiai organizac- 
jai. kaip Lietuvių Mokslo Draugi- 
ja- 

Kiek galima i? kun. Serafino ir 
Dr. Rutkausko atsišaukimo supras- 
ti, sumanytoji 1.. M. I). šaka ža- 
dama Įtraukti pat i n sukuriu t<» ju- 
dėjimo, kitrisai dabar pakilęs tarp 
Amerikos lietuvių, lieveik ištisai 
visa- ta- judėjimas yra politikinio 
pobūdžio. ir todėl papėdė, ant ku- 
rios norima pastatyti visa L. M. D. 
saka. yra labai netvirta ir gręsianti 
pavoju visam reikalui. 

Taipogi abejotina, ar praktiška 
butu, kaip gerbiamieji organizato- 
riai ragina, tverti visose kolioni- 
jose Iv. M. I). kuopeles. Atsime- 
nant mušu gyveninio aplinkybes, 
reikia bijotis, kad l>e tinkamo plia- 
no kuopelių steigimas visur gali 
nukrypti Į vagą, kuria vargu norė- 
tu patį-5 sumanytojai matyti savo 

sumanymą einanti. Sakant tai, yra 
daleidžiama, kad sumanytoju min- 
ti-! yra užlaikyti tas kuopeles pa- 
stoviomis vienutėmis. 

Dabar su seimu yra karštas lai- 
kas mušu veikėjams. Rus gerai, 
jeigu jie suvalios tinkamai atlikti 

tą darbą, kurisai yra suri>tas su 

ruošimusi prie visuotino seimo. 
Todėl naujo darbo užk rovimas var- 

gu apsimokėtų. liūtų atitraukta 
dalis jiegų nuo seimo darbo, ir var- 

gu butų užtektinai jiegu, kad tin- 
kamai tokias kuopeles suorgani- 
zavus. 

L. M. D. šakos tvėrimas reika- 

lauja, musų nuomone, daug ir ge- 
rai apgalvoto darbo, ir dabartinė 
sumišimo valanda vargu tam tin- 
ka. Todėl, principaiiai giliai pri- 
jausdami šiam sumanymui ir noriai 
apsiimdami pasidarbuoti jam, kiek 
išgalėsime, męs drauge >u tuom 

manome, kad dabartinė valanda 
tam darbui nelabi!i paranki ir vi- 
sas reikalas atidėtina iki ramesnės 
ir patogesnės progos. 

Prasidedant mokslo metui, Ku- 
Įn»pos karė sukėlė daug sumiši- 
mo ir šioje jūrių pusėje. Visos 
Amerikos visuomenės atyda yra 
nukreipta rytu link. kur eina bai- 
liausios visoje žmonių istori- 

joje žudynės. lškilusiaja kare 
ypač yra susirūpinę ateiviai, ku- 
rie dainai yra tenai palikt* tė- 

vus, bnolius, seseris ir kitus arti- 
mus asmenis. Greta visos eiles 
kitų tautų, kurios įtrauktos šios 
karės sukuriu, yra Lietuva, ir to- 

dėl kiekvienam Amerikos lietu- 
viui. nors ir būnant t< >1 i nuo ka- 
miolių griausmo ir kraujo upe- 
lių, skausta širdis, rupesnis ir 
nusiminimas stovi pirmoje vieto- 
je. Amerikos lietuvių visuome- 
nės atyda yra atkreipta u/.jurin, 
ir šiądieniniai savi. vietiniai rei- 
kalai yra užmiršti. 

\ ienų svarbiausiųjų ir dau- 
giausiai pamirštų musų reikalų yra 
mokyklų lankymas. Apie ap- 
švietą ir mokslą pas mus mėg- 
stama labai daug kalbėti, rasi. 
net daugiau negu by kur kitur, 
bet praktišką svarbą vargu tos 
visos kalbos turi. Atvažiavęs j 
čia jaunimas nelabai yra palan- 
kus prie mokslo. Ar tai yra pri- 
gimtas nepalankumas, ar tai ne- 

žinojimas kaip pasiekti tų rno- 

ikyklų, bet fakts lieka faktu, kad 
I mokslainėse galėtų buti daug 
daugiau lietuvių negu kad dabar 
matome. 

Apie mokslo naudą ir svarbą 
tiek daug sykių kalbėta, kad vėl 
kartoti tai nesimato jokio reika- 

ilo. Savo raginimuose mokintis 
Amerikos lietuvių laikraščiai taip 
smulkiai persijojo klausimą, kad 
vargu galėtum rasti koki nors 

dar argumentą, kurisai iki šiolei 
nebūtų buvęs paliestas, daug 
kartų skaitytojui kalte kaltas, 
ir skaitančiam laikraščius jisai 

i senai žinomas. 

Vienintelis dalykas, kuri čia 
galima padaryti, tai priminti, kad 
šisai mėnesis—tai mokslo meto 

pradžia visose Suvienytose Val- 
stijose. Iki šiol jau beveik visos 
mokyklos pradėjo savo mok- 
slo metą. F'.ct pasivėlavusiems 
Įstoti kokion nors mokyklon drr 

yra proga nesugaišinti šių 
mokslo metų. Kiekviename Su- 

vienytų Valstijų mieste lietuvi- 
turi mokyklų, kurias jisai gali 
lankyti dienomis arba vakarais. 

Ypatingai gerai šiuom atveju yra 
tiems lietuviams, kurie gyveno 
didesnėse kolionijose. Mūsų jau- 
nuoliai ir jaunuolės, jei tik turi 

mažiausią progą mokintis, priva- 
lėtų jąją išnaudoti. Pradėtasai 
darbas vėliaus bit> šimteriopai 
apm< >kėtas. 

Dėlei šaukiamojo Seimo. 
Nenoriu Imti blogo pranašu, 

įI»et esu priverstas išreikšti savo 

nuomonę apie tai. kokion linkmėn 
[nusviro visuotino seimo reikalas ir 
kokiu galima susilaukti pasekmių 
iš (l.lykų ėjimo ta vsga. kuria jie 
dabar eina. 

"Liet.'' ankšeiaus jau buvo iš- 
reikšta pasarga j>rieš- veltu skubini- 
mą ir karščiakojavimą, kurie retai 
kuomet išeina keno nors naudai. 
Ypač tokiame svarbiame dalyke,kaip 
visuotino bepartvvio Amerikos lie- 
tuvių seimo surengimas, męs pri- 
valome parodyti maximum atsargu- 
mo, apgalvojimo ir nusileidimo,— 
taip sakė prieš 2-3 savaites "Liet." 
Atsižvelgiant j įtempimą, kurisai 
viešpatauja tarp esančiųjų sriovių, 
vienas neatsargiai padarytas žing- 
snis gali suardyti visą ši neužgin- 
čytinai naudingą seimo reikalą. 

Tie, kurie stovi prie esančiųjų 
sriovių vairo, labai gerai turi su- 

prasti dabartinį psicholiogišką mū- 

sų visuomenės stovį. Jie labai ge- 
rai turi žinoti, kad veikėjai, pri- 
klausanti prie atskirų sriovių, ne- 

gali daryti jokio galutino žingsnio 
seimo reikale, nepasitarę ir nesu- 

siderinę su kitomis sriovėmis. i»y 
kurios nors sriovės išsišokimas 
priekin ir kvietimas visų kitų pri- 
pažinti ir pildyti tai, ką toji viena 
sriovė nutarė, kaip kiekvienas bent 
elementariai pažįstantis musų gy- 
venimo sąlygas turėtų permatyti, 
yra tiktai aliejaus liejimas į tą ne- 

sutikimo ugnį, kuri viešpatauja 
pas mus. Panašus pasielgimas ga- 
li visiškai sugriauti visuotino sei- 
nio sumanymą, ir kvietimas vieny- 
bėn tokiu budu gali, neatsiekęs 
savo tikslo, pagimdyti dar didesnį 
tarpsriovinį nesutikimą, gali tik- 
tai išplėtoti tuos vaidus, kurie šią- 
dien pas mus viešpatauja, šau- 
kimas visuotinau seiman ir drauge 
uždėjimas ant to šaukimo vienos 
sriovės firmos be kitu sutikimo yra 
ne kas kita, kaip paties sumanymo 

griovimas. Argumentas, kad štai to- 

ji sriovė atstovauja Amerikos lietu- 
viu daugumą, šiame atsitikime ne- 

išlaiko kritikos. Šiądien męs turi- 
me tris srioves, ir \ ;sos jos pren- 
tenduoja buti didžiausios lietuvių 
dalies atstovėmis. Paimkime taip 
socialistus, taip tautininkus, taip 
katalikus,—visi jie šaukia, kad vi- 
suomenės diduma yra jųjų pusėje. 
Statistikos skaitlinių męs neturime 

jokių, ir todėl, rimtai kalbant, ne- 

galima pasakyti, kurioj i sriovė turi 

didžiausi pamatą tai pretenzijai. 
Bet galop ir nesvarbu, jeigu kuri 

sriovė turėtų savo pusėje daugu- 
mą. Kiekviena sriovė gali buti 
autoritetu tiktai saviems žmonėms. 
Kitoniško plauko asmenis to auto- 
riteto nepripažins. Todėl, norint 
daryti koki nors visuotiną žing- 
sni, reikalinga, kad tasai žingsnis 
butų autorizuotas visų srioyių. 
Tai vienintelis matomas kelias, 
kuriuom galima atsiekti tikslo mū- 

sų aplinkybėse. 
Kuomet "Liet." prabilo apie vi- 

suotiną seimą, jos atsišaukimo pa- 
matau—kaip aš bent supratau 
—buvo padėtos augščiaus iš- 
dėstytos mintis. Tolimesnius savo 

kvietimus prie taktingumo, toleran- 
cijos, nusileidimo "Liet." tuom 

pačiu rėmė. lai, rods, turėjo 
kiekvienas aiškiai suprasti. Ir 

taktingumo, tolerancijos męs priva- 
lome, kaip "Liet." sakė. laukti ne 

iš kitų, bet patįs tai parodyti. Lv- 

ęiai tokioje pat dvasioje atsiliepė 
ir beveik visi kiti kvietusieji prie 
visuotino seimo, liet kaip dabar 

matyt, visa tai, kas buvo pirmiaus 
sakoma, yra paminama po kojų. 
Kiekvienas šaukęs visus prie vie- 
nybės, prie susispietimo vienan bu- 
riu nori, kad tai butų daroma apie 
jįjį kaipo apie centrą. Norima 
taikinimosi iš kitų, bet apie save 
visiškai užmirštama. Tai yra pa- 
matinė klaida, kuri dabar daroma 
visame visuotino seimo sušaukimo 
reikale. 

Atskira organizacija, kaip atig- 
Ačiatis pažymėta. neturi užtektinai 
autoritetingumo, kr d josios paklau- 
sytų kitu nuomonių žinouė-. Ar 
tai butų S. L. A., ar S. L. k.-K. 
A., ar L. S. S., ar T. M. D., ar 

Lietuvių Rymo Katalikų Federa- 
cija, ar kokis kitas organizuotas 
kūnas,—skirtumo nedaro. Vienos 
šių draugijų išsišokimas priekin 
hutinai turi iššaukti reakciją kai- 
kuriose kitose. Ir tuom pačiai vi- 
suotinumo idėjai grrsianvi pavo- 
jum. 

šių žodžių rišyliijn nuomone, 
balsa^, iškilia b. L. A., apk 

'Lietuvos (idhtjimn Fondo i-teisei 
mą, tu fondo paėmimas, be reika- 
lingojo autorizavimo. išimtinai j 
S. L. \. valdybos rankas buvo 
vienu tu akinj-nu, Į kurios turėjo 
atsimuštiįvisiMtinumo idėja. Kaip 

I fondo kilnitetiis suprato savo pa- 
reigas. mes į aiškiai negirdėjome 
atsišauki™ę, v "Liet." iš >avo 

pusės pridėjo pastabą, kad to ko- 
miteto veikimas yra suprantamas, 
kaipo laikinas, kol nebus paskirtas 
visuotinu sutikimu tam tikras vi- 
suotinas komitetas, ar kitokia Įstai- 
ga. 

N'caiški atsiaukimo vieta apie 
šio komiteto pareigų rubežiu- tuo- 

jaus turėjo atsiliepimą iš pusės 
soeiali>tu. kurie nurodė, kad prie 
L. S. S. yra jau Įstaiga nukentė- 
jusiams šelpti. Toji Įstaiga kaip 
socialistai pastebi, buvo visai ig- 
noruota. 

Cbicagoje būrelyje lietuviu kilo 

sumanymas sušaukti visuotiną sei- 
mą. Šio burei o butą labai uolaus 
darbininko, ir štai "Drauge" ir 
"Katalike" pasirodė atsišaukimas 
po kuriuom pasirašo Dr. A. K. 
Rutkauskas. J. I. Hagdžiunas. ad- 
vokatas A. A. Šliakis, kun. F. 15. 
Serafinas ir p. S. P. Tananeviėia. 
Kadangi tašai atsišaukimas nebuvo 
tilpęs "Lietuvoje" ir kadangi noriu 
apie ji plačiaus pakalbėti, tai -kai- 
tau reikalingu paduoti čia svar- 

biasiąją jo dali. Chicagos šv. Jur- 
gio parapijos svetainėje būrelis lie- 
tuviu veikėjų 

"Po ilgų s\arstymų priėjo prie 
persitikrinimo, kad lietuviu poli- 
tiškiįjj seimą veikia kuoveikiausiai 
vykinti. Taip buvo beveik vien- 
balsiai ir nubalsuota, kad rugsėjo 
21 ir 22 d. 1914 m. yra tinka- 
miausias skaitlingo seimo vykini- 
mo laikas. Didžiulė Lietuvių Ka- 
talikų Federacija sutraukia savo 

skaitlingus atstovus iš visų lietu- 
viškų naujokynų Chicagon—ir už- 
leidžia Tautiškam Politiškam šei- 
niui pirmybę šv. Jurgio svetainė- 
je. 32 pl. ir Auburn ave., Cliica- 
go. 111.. rugsėjo 21 ir 22 d. 1(,14 m. 
Tokio didžirt atstovų skaitliaus, 
atstovaujančio kelis šimtus tūk- 
stančių lietuvių—-Amerikoje nega- 
lima ignoruoti. Tikrai galima 
džiaugtis, kad Lietuvių Katalikų 
Federacija maloniai ištiesia bro- 
liškas rankas visoms mūsų tautos! 
atskaloms ir savo iniciatyva visus į kviečia bendra n Lietuvos darban. 

"\ \<\ tie gerbiamieji tėvynainiai, 
kurie myli savo tautą ir nori Lie- 
tuvai. aršiausioje valandoje, su- 

teikti pagelbą, lai sunaudoja savo 

įtekmę draugijų sueigose, laikraš- 
čiuose ir visokiuose susirinkimuo- 
se—idant musų visuomenė sukrus-i 
tų darban ir būtinai atsiųstų savus 

atstovus minėtan seiman—Chica- 
go. 111.. rugsėjo 21 ir 22 d. 1914 m. 

"Nepaisykime į betikslius truk- 
dymus visų tų. kurie visokiam nuo- 

sekliam darbui priešinasi. 
"Anot pasakos—jie drožia, dro- 

žia ilgą i iešme, kol šuo kepsnį 
nuneša. 

"Kur šimtai tūkstančių lietuvių 
jau veikia—ir, regimai, bus nuo- 
seklus darbas—tenai kiekvieno lie- 
tuvio pareiga prisidėti, bet ne- 

klausyti abejotinos doros balsų, iš 
įvairių kampų į musų visuomenę 
šaukiančių. Tų sukau to j tj tik- 
slas gal ne visiems aiškus bet 
tie. kurie tautos vienybės dvasią 
auklėja, jau senai gavo patirti tų 
iš pakampių balsų veidmainingumą. 

"Dabar yra valanda, kuomet 
kiekvienas lietuvis turi patsai sa- 
vo sielos balsu vadovautis. Jeigu 
nori suteikti Lietuvai pagelbą, rei- 
kia būtinai veikti tuojaus. Taigi, 
tėvynainiai, i darbą!" (cituota pa- 
gal "Draugą." numeris 37-tasi. 

Jeigu ta kuopelė, kuri davė pra- 
džią šiam atsišaukimui butu truputį 
pagalvojusi, jinai nebūtų padariu- 
si tokio betaktingo žingsnio, ir 

uuisŲ visuomene nebutu išvydusi 
dar bet.aktingpsnio atsišaukimo. 
Tegul atsišaukimo autoriai šaltai 
ir rimtai dar kartą perskaito sa- 

vo rašinėli! ir jie pamatys, kad 
jisai nuo pradžios iki pabaigai 
vra viena ištisa klaida. 

< ial skaitytojas pastebėjo, kad 

visoje čia t'lpusiojc ištraukoje nėra 
minėta žodžio "visuotinas?" Xė- 

•j 
ra to žodžio nei visame atgauki- 
me. Taigi iš to galima butu ma- 

"l. į t > 

nvti, kad sis;:i pobtiskas semias 

nėra visuotinas. Tame pačiame ir 
"Draugo" numeryje ir ant to pa- 
ties puslapio yra "Chicagos Lie- 
tuvių Inteligentu Susirinkimo 5 d. 

Kugrėjo Protokolas." kurisgi turi 

guVti ano atsišaukimo pamate, nes 

:iam< susirinkime buvo išrinkta 
l:»»mi>ija. sustačiusi aną atsišauki- 
ivii. ir -ia r" susirinkime komisijai 
buvo duotas direktyvos (nurody- 
mai). Minėtame protokole Mi- 
sai kalbama apie visuotino 

jpolit'ško Seimo sušaukimu ir "viso 
reikalo sutvarkymui'' išrinkta minė- 
toji komisija. "Draugas," straipsne- 
lyje "Kongresas Čia l'at,, (36-tas 
num.) vadina tą seimą taipogi 
visuotinu. Kadangi "Draugas" 
stovėjo labai arti prie to "Chica- 
gos lietuviu inteligentu" susirinki- 
mo, tai galima, rodos, jam tikėti. 
Taigi šisai šaukiamas politiškas 
seimas daroma visuotinas, ir h vi- 
suomenės reikalaujama žiūrėti į jįji- 
kaipo visuotiną. Todėl tokiomis 
pat akimis žiūrėtina j cituojąjj 
auk š; i aus atsišauk imą. 

Atsišaukime sakoma, kad esą 
negalima ignoruoti tokios didelės 
Įstaigos, kokia yra katalikų fede- 
racija, kuri berods, iki pastarųjų 
laikų kituose, negu katalikai, 
sluogsniuose, mažai ir buvo gir- 
dėta ir kurios įtekmės viešam ja- 
me mūsų gyvenime iki šiol nema- 

tyt. Tos federacijos niekas, re- 

gis, nei neignoravo. Atsišauki- 
mas gi ignoruoja visus kitus lie- 
tuviu:. Jie visi yra vadinami vos 

"tautos atskalomis," kurioms fe- 
deracija "maloniai ištiesia broliš- 
kas rankas." Taigi, atskalūnais 
yra tautininkai, kurių organizaci- 
jomis vra pripažintos dvi didžiau- 
sius Amerikos lietuvių draugijos 
—S. L. A. ir T. M. D., kurių 
kuopų užtiksime kiekvienoje di- 
desnėje kolionijoje Amerikoje. O 
kur dar šimtai smulkesnių tautiš- 
kųjų ir neprigulmingų draugijų? 
Atskala yra socialistai, turintieji 
didelę L. S. S. A. su visur išsi- 
mėčiusiomis kuopomis. Atskala 
yra visa musų visuomenės dalis, 
kurios laikraštija yra kelis kartus 
didesnė už '.uos du-tris laikraščius, 
kurie atstovauja sluogsnius, arti- 
mus federacijai. Tautininkų arba 
socialistų laikraščiai, paimti, sky- 
rium, yra skaitlingesni už anos 

ne-atskalos laikraštiją. Bet, ne- 

žiūrint jųjų skaitlingumo ir skait- 
lingumo tos visuomenės, kurią tie 
laikraščiai atstovauja,—jie visi 
krūvon sudėta ir uždėta jiems 
vardas "atskalos." 

\ isuotinas seimas turėtų kaip 
galint mažiaus surišti sau rankas 
tikėjimu klausimu. Katalikiškoji 
1 'suomenės dalis seime privalėtu 
Imti atstovaujama lygiai taip pat. 
kaip ir kitos sriovės. Nei viena 
sriovių neturėtų stengtis užimti 
vadovaujančią poziciją, kadangi 
tuom pačiu hutų sukelta reakcija 
iš kitų sriovių pusės ir kiltų tiktai 
vaidai, šio atsišaukimo autoriai 
netiktai pamynė po kojomis šiuos pa- 
matinius visuotino seimo jvykdinimo 
reikalavimus, bet tiesiog pataria 
džiaugtis maloniai ištiestomis par- 
tyviškos (ar tikejimiškos) drau- 
gijos rankomis. Reiškia, 
visiems reikia džiaugtis, kad 
vienos sriovės draugija paima 
vadeles i rankas ir tuom laužo pa- 
matines taisykles. Atsišaukimo 
autoriai, rodos, galėjo suprasti, 
kad panašiu pasielgimu jie atstums 
nuo » seimo tautininkus ir dar 
labiau socialistus. "Visuotinas 
scim; tokiu budu susidarytų 
vien is desinojo sparno atstovų, ji- 
sai butų grynai katalikiškas. Tai 
kam dar vartoti tą žodi "visuo- 
tinas. (įeriaus butų, pakeitus ji 
žodžiu "katalikiškas." 

l'»et ar istikrųjų nenorima ši- 
sa: seimas padaryti katalikišku? 
Atsakymui pažiūrėkime j laiką, 
kuriuom jisai turėtų susirinkti. 

1 ai yra dvi dienos, paskirtos i^ to 

laiko, kurisai buvo žadėta pavesti 
federacijos kongresui. Šaukiamo- 
jo seimo laiku (bieagoje bus susi- 
rinkęs didelis skaitlius katalikiškų- 
jų draugijų delegatų, suvažiavu- 
sių kongresam U kitos pusės, ne- 

katalikiškų draugijų vos viena-ki- 
ta galės turėti išsirinkusi savo de- 

legatus. 
Jeigu atsisaukimo autoriai butu 

išpradžių gerai apsidairę ir pažiū- 
rėję j 'laikraščiu pranešimus apie 
priešseiininius susirinkimus kitose 
kolionijose. tai jie hutų truputi »u- 

laike savo perdideli skubininią. 
Peržiūrėkime laikraščiu korespon- 
dencijų skyrius, ir pamatysime, 
kad daugelyje vietų priešseiminiai 
susirinkimai atsibus daug-ma/. to- 

se pačiose dienose, kaip ir šaukia- 
masai seimas. Daugelyje vietų 
galutini; i priešseiminiai susirin- 
kimai yra paskirti net vėliaus. 
Tokius apsireiškimus nu s matome 

:1 idelėse Amerikos lietuvių kolioni- 
jose, kaip Xe\v York suKrookly- 
nu ir apielinkėmis. I'hiladelphia. 
VVaterbun ir kitur. 

Tokiu bttdu liek." s i beveik vieni 
kongresą n suvažiavę federacijos 
atstovai. Jie bus pilnais šio "vi- 
suotino" t simo šeimyninkais ir ką 
liorčs, tą darys, i'rie tokių -ąly- 

Igtf vargu Icurl nors pažangesne 
draugija norės prisiųsti savo dele- 
gatus. 

Atsisiukimo vieta, kurioje sa- 
koma, kad prie šio "nuoseklaus 
darbo" yra "kiekvieno lietuvio 
pareiga prisidėti, bet neklausyti 
abejotinos don.s balsu iš Įvairiu 
.kampų," ir truputį /.ėmiaus stovin- 
tis jtarimas veidmaningume tu "iš 
pakampių balsų," kurie suprask, 
nenori priimti federacijos "malo- 
niai ištiestų broliškų rankų" ir ne- 

nori glaustis prie federacijos, yra 
tif>iog drožimas žandan dideliam 
skaitliui lietuvių Tai yra iš- 
virkščias pakvietimas neatvažiuoti 
seiman visiems tiem-, kurie kitaip 
mano negu federacija, atsišaukimo 
autoriai ir vi<?i tame abaze stovin- 
tieji. Taip rašyti ir drauge su 

tuom kviesti prie vienybės, kaip 
susirisa tuodu dalyku—sunku su- 

prasti. Kaip galėjo po tai ^ žo- 
džiais pasirašyti žmonės, kurie 
prieš dvejatą-trejatą savaičių kvie- 
tė visus prie taktingumo ir tole- 

rancijos—aš bent neišmanau. 

Prilyginimu apie ilgo j iešmo dro- 
žimą, matomai, norima pasakyti, 
kad reikia skubėtis su seimo su- 

šaukimu. Ilgan krepšin seimo su- 

šaukimo niekas ir neatideda. Ži- 
nios iš daugelio kolionijų rodo, 
kad prie seimo ruošiamasi su visu 
galimu skubumu. P>et gi suruošti 
viską Į vieną-dvi savaites negali- 
ma. Kad draugijos net ir šauktų 
extra susirinkimus—visko vistiek Į 
taip trumpą laiką negalima su- 

ruošti. Vietų draugijoms dar rei- 
kia susitarti tat p savęs, o tam 

reikalinga laiko. 
Skubus paties seimo sušaukimas 

yra labai abejotinai reikalingas, 
jeigu nepasakyti daugiaus. Karė 
dar nežinia kuomet pasibaigi. 
Tvirtinimas, kad, vokiečiams pra- 
dėjus nesisekti, štai tuoj aus jau 
bu> pradėta taikintis, o čia ir tarp- 
tautinis dipliomatų kongresas prie- 
angyje stovi,—toksai tvirtinimas 
yra labai drąsus. Telegramai i> 
Londono ir Paryžiaus praneša tu 

šalių karės expertų persergėjimus, 
kad j dabartinius francuzų ir jųjų 
draugų pasisekimus reikalinga žiū- 

rėti labai atsargiai ir perdaug tų 
pasisekimų svarbos nedidinti. Ang- 
lija viešai išreiškė savo pasiryži- 
mą kariauti, kol Voketija nebus 

galutinai sumušta, ir rengia karei- 
vius 1015 m. vasarai karėti stoti. 
Tas pats pranešama ir apie Ang- 
lijos laivyną. Visi kiti kariautojai 
atkartotinai išreiškė savo pasiry- 
žimą eiti iki pačiai pabaigai, ko- 
kia jinai jiems nebūtų. Prie tokių 
sąlygų tvirtinti, kad karė beveik 
jau baigiasi, yra. atkartoju, labai 
drąsus žingsnis. 

Galop, kad karė ir greitai baig- 
tųsi—to tarptautinio dipliomatų 
kongreso męs galime tikėtis ne už 

dviejų-trijų savaičių. Susinešimas 
sit I .ictuva taipogi ne kelių savai- 
čių jei ne mėnesių, klausimas. 
Pagelbėti sunaikintajai Lietuvai 
męs taipogi čia pat tuojaus nega- 
lime. 

Todėl, kur yra tasai neišpasaky- 
to skubumo reikalas? Jei palauk- 
ti keletą savaičių, kol dalykai 
bus galutinai sūvvarkyti, seimas 
butų galima sutaisyti su visu jam 
reikalinguoju užbaigtmumu. Da- 
bar gi padaryta tiktai skubus ir 

viską sumaišyti galintis žingsnis. 
Tiems, kurie sugalvojo šaukti šį 

seimą, reikalinga buvo pasižiūrė- 
ti i Brooklyno ir Nevv Yorko lie- 
tuvius. Pastarieji prie seimo ruo- 

šiasi nemažiau už cliicagiečius. 
P>et jie nenėrė vandenin, nieko 
nepasiklausdatni. Pas save jie 
ruošia savą priešseiminę konfe- 
renciją. Jie nepasiėmė ant savęs 
atsakomybės greituoju šaukti vi- 
suotina seimą. 

I'ą patį reikėjo ir čia padaryti. 
Federacijos kongresas davė progą 
Amerikos lietuviams katalikams 
si^ ieiti ir susitarti apie seimą, 
prisiruošti prie pastarojo. Jie ga 
Įėjo. ačiu savo kongresui, sutvar- 

kyti -avo dalyvumą visuotiname' 
seime geriau negu tautininkai ir 
Micialistai. Bet šią progą sunaudo- 
ti skubiam visuotino seimo šauki- 
mui nebuvo jokio reikalo 

Tokiu budu nesimato kitokiu 
motyvu šiam greitam žing- 
sniui. kaip tiktai noras turėti ne- 

va visuotiną seimą, kurisai. ačiu 
kitu .riovių neskaitlingam dalyva- 
vimui. šoktu taip. kaip katalikiš- 
kosio> sriovės dūdelės pus. Tuoin 
tiktai galima išaiškinti žingsnis, 
kurį padarė visuotino seimo sava- 

valiai šaukėjai. 
Savavaliais seimo šaukėjai yra 

pavadinti čia. ne> kitokis vardas 
-unku parinkti. Legališkų scituoi 

šaukėjų męs iki šiolei matėme du t 
spaudą ir didžiasias or^anizaci* 
jas. Spauda savo nuomonėse 
i>siskaldė j kelias dali-. Liko tik- 
tai didžiosios organizacijos: S. L. 
A.. S. L. R.-K. A.. L. S. S. ir 
I. M. F). IVie šių keturių ma- 
tomai reikia pridėti ir lietuvių katalikų federacija. Šio> organi- 
zacijos apima visas tris srioves 
musų gyvenime, ir valdybos hal- 
sų daugumu butų galėjusios pa- 
skirti vietą seimui. 

Kito kelio nesimatė. Bet 
jisai rasta. Mažai kam ži- 
nant, susirenka mažas "Chicagos lie- 
tuvių inteligentų būrelis nuo įvairių Įsriovių" (minėtasai protokolas 
"Draugo" 37-tame numeryje), 
tuojaus viską išriša (pvie progos 
pasakytina, kad tos ''įvairios srio- 
ves," sulyg dalyvų žodžių, susi- 
dėjo, kaip vienas pakviestųjų iš- 
sireiškė, "iš kunigų, vargonininkų 
ir, rasi, zakristionų" ir dar keleto 
[lietuvių, kurių tarpe visai nebuvo 
socialistų o dalyvavusieji tauti- 
ninkai atsisakė atstovauti tauti- 
ninkų sriovę kaipo tokią) ir nu- 

taria. o išrinktoji paskui komisija 
išleidžia atsišaukimą, kuriame 
kviečia visus katalikiškos federaci- 
jos globoti. 

Taip tai yra su šio seimo šauki- 
mu. Kokią įtekmę jisci turės pla- 
tesniuose mūsų sluogsniuose, kaip 
atsilieps į jįjį organizacijos ir laik- 
raštija, dabar negalima pasakyti. 
Chicagoje teko man patirti didelį 
tautininkų nepasitenkinimą visu 
taip pradėtu seimo reikalu. Jei i; 
Chicagos lietuvių tautininkų upo 
galima daryti aplamas sprendimas, 
tai tautininkų sriovė sutiks šį 
kvietimą labai neprielankiai. Jei- 
gu gi tautininkai taip atsineša i 
šaukiamąjį seimą, kvietimas pas so- 

cialistus sutiks dar griežtesnę ir 
smarkesnę opoziciją (pasipriešini- 
mą). 

J r visa tai padaryta, tiktai ačiū 
neužtektinam apsvarstymui ir per- 
dideliam skubiniinuisi. Geras ir 
neabejotinai didžios svarbos suma- 

nymas gali sugriuti. Visuotino gi 
seimo griuvimo pasekmėje męs tu- 
rėtume nepataisomus nuostolius: 
1 i praleistume reikalingiausią progą 
pagelbėti 1 .ietuvai: 2 ) tarp Ameri- 
kos lietuvių galėtų iškilti vaidai, 
kokių iki šiol dar neturėjome, o 

žinoma, kad buvusiais ir dar tebe- 
sitęsiančiais vaidais męs. lietuviai, 
galėtume vadintis didžiausiai val- 

dininkai. 
Momentas dabar yra svarbus ir 

įtemptas. Padarytoji klaida dar 
gali buti atitaisyta, jei kuri nors 

pusė neužsikirs savo atkaklume. 
Mušti, kaiyo tautos, gerovė ir atei- 
tis šiądien išdalies yra kiekvienos 
sriovės rankose. Jei kuri nors pu- 
sė nenorėtų nusileisti ir suardy- 
tu visuotiną darbą, ji kalta bus už 
tai. ką blogo atneš Lietuvai ir lie- 
tuviams artimoji ateitis. Atsako- 
mybė labai didelė, ir Į ją a- patar- 
čiau visiem- atsižvelgti, pirm negu 
tarius savo paskutini žodį. 

/. A. 
I\ S. Aukščiaus tilpęs straip- 

sni- buvo baigiamas rašyti, kuo- 
met pakliuvo rankosna vėlesnis at- 
sišaukimas Tautiečiai. po ku- 
riuom pasirašo ta pati komisija. 
Prie komisijos parašų prikergta 
dar ištisa eilė naujų. Šisai atsi- 
šaukimas parodo dar vieną sku- 
binimosi vaisių. Komisijos atsi- 
šaukimas, "Draugo" 37-tame nu- 

meryje, kviečia seimą -v. Jurgio 
svetainėn, o atsisaukime 1 autie- 
;iai paskiriama Masonic I emple. 
Toksai dvejopas skelbimas vargu 
ęali darvti žmonėse įspūdį, koksai 
butų reikalingas šiame dalyke. 

Atsišaukimai. 
I. 

/ Arew York o, Brooklyno ir 

tpielinkių Lietuvius. 

Mušu Tėvyne stovi šiądien ne- 

išpasakytai dideliame pavojuje, ko- 
kio ji per daugelį šimtų metų ne- 

turėjo. Haisi europine karė su- 

traukė ant musų žemės du dideliu 
priešu, tai yra Rusiją ir Vokietiją, 
kurios milionus savo kareivių ant 

Lietuvos rubežių suvarė ir su ug- 
nia bei kardu vieni kitus žudo. 

Kaip tas atsilieps ant musų Tė- 
v\ nės ? < )gi tūkstančiai musų bro- 
lių /us ant karės lauko. 2us duo- 
uos davėjai tūkstančių našlių ir 
šimtų tūkstančių našlaičių.—kūdi- 
kių, tėvų, senelių ir kitų negalin- 
čių sau užsidirbti duoną. Pusė 

Lietuvos žmonių bus j elgetas pa- 
vergi. 



Didelis pavojus grasia tame, kad' 
Lietuvos nusėtus laukus armijos 
nutryps, Lietuvos maistą kareiviai 

išplėš tiesiog iš mušu Kroliu bur- 

nos, lietuviu nameliai ir čieli kai- 
mai hei miestai bus kannoliu iš- 

deginti ir paversti j griuvėsius l»ei 

pelenus. 
\ i>a ta I ►; i i karė pagimdys vi- 

sose šalyse. podraug ir Lietuvoje, 
hadą, liga- ir marą. Kitos tautos 

jau įrengė fondus savo nupustytoms 
šalims gelbėti, keikia ir mums t< >kj 
Lietuvos i iclbėjimo Fondą -utverti. 

Yra ir kitas mums da svarbes- 

nis klausimas gimęs iš sito visa- 

svirtinė- karė> momento. Męs da- 

bar turime reikalauti poli- 
tiško atlyginimo už nuisų visas 

skriauda-, seniau ir dabar pakeltas. 
Turime triustis, kad niustt šalis 

kokiu-nors budu Įgytų sau liuosy- 
bę. ar tai pavidale respublikos ar 

tik autonomiškos valstijos-Lietu- 
vos. 

Dėl šito \ ra rengiamas Amerikos 

Lietuviu \ isuotinas Politiškas Sei- 

mas. Šita n Seiman ir męs visi tu- 

rime rengtis. Visi lietuvių veikė- 

jai suvažiuos ir visų lietuvių 
drr 'gijos -usiųs savo atstovus. 

Todėl ir męs Brooklyno lietuviai, 

pradėkime dirbti. 
šiuomi yra nžkiicciama Brook- 

lyno, Nczv Yorko ir apielinkių 
kiekvienus ; eikėjas ir draugijų de- 

legatai nusirinkti į generališką kon- 

ferenciją. kad išrinkti \ isuotinan 

Seiman delegatus vardan Mrook- 

lyno lietuvių ir kad išdirbti at- 

sakančias rezoliucijas. Lai visi 

veikėjai rengiasi ir lai draugijos 
išrenka saro delegatus šiton kon- 

ferencijon. 
Pakilkime. Lietuvos sunųs ir 

dukterjs, j veikimą! Tėvynė ir 

mūsų broliai pagelbos reikalauja. 
< ieneralė konferencija atsibus 

panedėlyje. rugsėjo (Sept.) 21 d. 

1914 m. T. Draugelio svetainėje, 
73 Grand $t., T'rooklyn, N. Y. 

Prasidės 8 vai. vakare. 
Laikinasis rengimo komitetas: 

P. Mikolainis, 
M. J. Vinikaitis, 
K. J. Krusinskas, 
J. Gedminas, 
K. Pilėnas, 
K. Brazys, 
/. Ambraziejus, 
J. B. Ambr ožaitis, 
J. 0. Sirvydas. 

II. 

TAUTIEČIAI. 

Mes jus kviečiame j visuotinąjį 
lietuvių politiškąjį seimą, kurs bus 

Chicagojc rugsėjo 21 ir 22 d. šių 
metų. Jau bus mėnuo, kaip pra- 
skatnbėjo balsas L. R. K. F'ed e ra- 

cijos valdybos, kviečiantis visus lie- 
tuvius daryti seimą Chicagojc 
drauge su Federacijos kongresu. 
Daugelis laikraščių net nepaminėjo 
to pakvietimo, ir vedė ir tebeveda 
ilgus ginčus, kur ir kada suvažiuo- 
ti. 

Tuo tarpu reikia suvažiuoti kuo- 

grciciausiai. Karė gali pasibaigti 
netikėtai greitai, nes vokiečiams vis 
blogiau ima >ektis. Ar busiantis 

Europos valstijų kongresas užklups 
mus netikėtai? Ar išgirs val- 

stijų diplomatai musų balsą, kuo- 
met jie svarstys Prūsų Lietuvos, 
Suvalkijos ir visos Lietuvos liki- 
mą?—Tai prigulės vien nuo inu- 

sii vienybės ir susipratimo. Jeigu 
/nes, atmetę šalin visus ginčus, ne- 

atidėliodami suvažiuosime į vie- 
ną vietą, aptarsime Lietuvos rei- 

kalus, pasiskubinsime nusiųsti, kuri 
reikės, musų reikalavimus,—tai dar! 
#a!i buti vilti* šį-tą ir musų tau- 

tai laimėti. 
Visa tai atsimindami 'hicagos 

|vairiu sriovių lietuviai inteligentai, 
pasinaudodami tuo, kad pabaigoje 
rugsėjo btn Chicagoje ir taip di- 
delis suvažiavimas atstovu nuo lie- 
tuviuku parapijų ir draugijų, para- 
ginti taip-pat p. (iabrio atsiliepimu 
ir pasinaudodami gerais norais Fe- 
deracijos valdybos, užleidusios pir- 
tnasias dienas politiškam seimui— 
ir sutarė kviesti visų sriovių lietu- 
sius j visuotinąjį bepartyvj lietu- 
vių politiškąjį seimą Chicagon rug- 
sėjo 21 ir 22 d. (Federacijos kon- 
gresas bus rugsėjo 23, 24 ir 25 d.). 
Tiesa, laiko liko nebedaug; tačiau Į 
jeigu tiktai visi sukrtjsime išvien,' 
tai męs dar suspėsime atsiusti i tą! 
seimą atstovų. kad suvažiavimas 
butu ištikrujij didelis ir visuoti- 
nas. Juk tie delegatai tarsis ir nu- 

tarimus darys vardu tų parapijų. į 
drargijų, jstaigų. kurias jie atsto-j 

vans politiškamjame seime. Tad 
mę- ir kviečiame nuoširdžiai: 

1 ) Mparapijas, ar jų komi- 
tetu-.. susižinoju.- >u savo gerb. kle- 
bonais. ; t siųst i po 3 delegatus nuo 

parapijos (gali buti ir mažiau). 
Ji Visas lietuviukas draugijas, 

kuopa-, be pažiūrų ir pakraipų skir- 
tumo. atsiųsti taip-pat -avo dele- 
gatus. Kuopa ar draugija, turin- 
ti nedaugiau kaip 50 narių lai 
siunčia po vieną atstovą. Dides- 
nė-. kuopos ar draugijos gali siųs- 
ti po tiek atstovų, kiek kartų turi 
po 50 narių. 

3 t i entralės musų orgauiacijos, 
k. a. susivienijimai, sąjungos ,•— 

taip-pat prašomos yra atsiųsti po 
keletą atstovų nuo eentro 

4> Musų laikraščių redakcijos, 
mokyklos, ir kitos kultui inės lie- 
tuvių jstaigos gali taip-pat siųsti 
po delegatą. 

5j Draugijų ar kuopų valdybos, 
gavusios šitą atsišaukimą, lai pasi- 
rūpina rugsėjo 13 d. (jei nesuspės, 
tai kitą kurią dieną) sušauuti ne- 

paprastą savo draugijų susirinki- 
mą, perskaityti sitą atsišaukimą ir 
pasitarti apie Lietuvos reikalus ir 
nuskirti delegatus Į seimą. 

6) Jeigu dėl kokių nors priežas- 
čių susirinkimų padaryti nebega- 
lėtų. tai lai bent padaro valdybų 
posėdžius ir nuskiria delegatus. 
I okiame svarbiame kritiškame mo- 

mente valdybos gali atstovauti sa- 

vo draugijas. 
7) \ isi delegatai turi turėti sa- 

vo draugijų mandatus, paliudy- 
tus valdybos. 

Seiman bus priimami su pata- 
riamuoju balsu ir kiti, tėvynės 
balso trokštamieji lietuviai, nors 

ir ne delegatai. 
Seimo posėdžiams nusamdyta 

yra viena iš gražiausių Chicagos 
miesto salių "Drill Hali." Ji ran- 
dasi visoje Chicagoje žinomuose 
namuose "Masonic Temple," piet- 
vakariniame tu namų kampe, 17- 
tame augšte. Namai "Masonic 
lemple" stovi ant kertės Randolph 
ir State gatvių. Svečių drabužius 
priimdinės tarnai 16-tamc augšte. 
Posėdžiai tęsis nuo 9 vai. ryto iki 
5 vai. vakaro su valanda pertrau- 
kos pietams. Tarpe geriausių 
Chicagos viešbučių pažymėtini yra 
»ie: La Sallc Ifotel, La Šalie ir 
W. Madison st., Sherman Hotcl, 
N. Clark ir W. Randolph st., 
F'fiffgs Hotel, 1<S8 \\ Randolph 
st. 

Jie yra gana brangus. Męs pa- 
darėme sutarti su Kemvood Hotel 
47-tli st. ir Ellis ave. kur bus galima 
gauti kambarius už $1.00 už parą. 
Taip-pat su C. C. Motei, 3449 S. 
State st., kur imama po 50 centų 
už kambarį. Archer, 18tb ir State 
st.—JK) 25 centus už kambarį. 

Politiškam j ame Seime męs tu* 
rėsime apsvarstyti sekančius klau- 
simus : 

f. Dabartinio Lietuviu padėji- 
mo apsvarstymas ir sušelpimas nu- 

kentėjusių nuo karės. 
1. Didžiojoj Lietuvoj. 
2. Mažojoj Prūsų Lietuvoj. 
II. Koksai Lietuvos padėjimas 

privalėtų buti ateityj ? 
1. Reikalingumas suvienyti vi- 

sos Lietuvos srytis vienon admi- 
nistratyvėn vienaton. 

2. Atskyrimas Suvalkų gub. nuo 

Lenkijos, ir santykiai Lietuvių su 

Lenkais. 
3. Priskyrimas Prūsų Lietuvos 

prie Didžiosios Lietuvos. 
4. Lietuvos autonomijos klau- 

simas. 
5. Priemonės Lietuvos autono-l 

mijos išgavimui. 
6. Santikiai Lietuvių su Lat- 

viais. 
7. Santikiai Lietuvių su Bal- 

ta-rūsiais. 
Tad sukrttskitnc visi lietuviai ir 

pasiskubinkime j savo Didįjį Sei- 
mą. Juk nuo to seimo gali prigu- 
lėti visa ateitis mušu Tėvynės. 
Saliu partyviškumai, neapsikenti- 
mai! Lietuva, suspausta ir nu- 

varginta karės, gręsiamu Įvairiu 
priešu, laukia musų pagelbos. Tad 
stokime, kas gyvas, ir pasakykime 
visam pasauliui, ko musų tauta 

reikalauja ir be ko ji negali gy- 
vuoti. 
Kom.Pirm. Dr. A. K. Rutkauskas, 

L. Šernas, 
\dv. Juozas Gabrys, 

Kuu. F. B. Serafinas, 
i d v. A. A. ŠI a kis, 

Kun. K. Ambrosaitis, 
S. P. Tananetitia, 
J'r anas Gudas. 
M. L. GurinskaitP, 

AUSTRIJOS KANUOLIŲ DARBO VAISIUS. 
Paveikslėlyje yra paduotas vidus stovėjusios prie Serbijos ka- 

raliaus rumų kazarmčs, kurią austrai, apšaudydami Belgradą, 
pavertė į rėtį. Tai paprastas dabar Belgrade vaizdelis. 

Kun. Al. Skrypko, 
Kuti. I'. Kemėšis. 
M. Kadzicfsh'is, 
J. I. Bagdžiuuas ir 

Rast. Julius Kaupas. 
Prierašas. Xors tarp kviečian- 

čių Seiman yra ir mano vardas, 
bet mano vardas čia pateko per 
nesusipratimą: aš maniau, kad 
bus sukviestas visuomenės susi- 
rinkimas surengimui visų lietu- 
vių Seimo, išdirbimui programų, 
apkalbt-jiinui svarbiausių musų 
tautos reikalų. To juk Į savaite 
laiko padaryti negalima. 

Jeigu Seimas turi but visų lie- 

tuviu, tai prie jo surengimo ir 
programo apdirbimo turi but pa- 
kviesti. visi lietuviai. Taip, kaip 
šis Seimas rengiama, jis bus vien 
L. R. K. Federacijos Seimas, bet j 
ne lietuvių! Visuomenė juk ga- 
li visai nepasiganėdinti taip siau- 
ru programų, kaip šitame atsi- j 
šaukime pabrėžta. Jeigu Seimas 
turi buti visų lietuvių, tai ir Sei- 

mą turi rengti visi lietuviai, visa j 
lietuviška visuomenė, jai nėra Į 
reikalo gitu 'is po sparnu L. R. j 

K. Federacijos, kuri, kaip iki šiol. 
nieko taip svarbaus nenuveikė, 
kad galėtų savintis sau vadovau- 

jančią rolę, Visuomene globėjų 
nereikalauja, nes ji stovi augšeiau 
už federacijas' be nuopelnų ir 
atskalas. Seimo programą turi 
visuomenė apsvarstyti pirm Sei- 
mo, ka i Seiman suvažiavę žilin- 
tu. kam jie suvažiavo. Pakvieti- 
me gi programas persiauras. o 

vietomis neaiškus, kaip antai 
klausimas atskyrimo Suvalkų gu- 

bernijos nuo Lenkijos. \r ne- 

geriau butų "atskirti kitą Lietu- 
vos dali nuo Rusijos, nes kaip 
ten nebūtu, vis-gi Suvalkų gu- r i 
bertiijoj lietuviai daugiau turi 
tiesų negu Kauno ir Vilniaus, o 

geresni niekas nepakeičia blogės-j 
niu. 

Aš karštai pritariu Seimui, bet 
ne Federacijos, tik visų lietuvių.1 
o toki Seimą gali surengti tik lie-1 
tuviška visuomenė; tokio Seimo 
surengimui reikia daugiau laiko.' 

L. Šernas. 
P. S. Laikraščių, talpinusių at-! 

sišaukimą su mano parašu, mel-' 
džiu pakartoti ši prierašą. 

509. Kas tai yra Permetimui 
Mobile! Išsireiškimas "Perpetuum 
Mobile" yra lotyniškas ir vertime 
reiškia amžina judėjimą. Tuoni 
vardu pavadinta mašina, kurią per 
daug šimtų metu stengtasi išrasti. 
Kaip iŠ vardo matosi, toji maši- 
na turėtų eiti tol, kol jos dalįs ne- 

susinešiotų. Jiegą gi tam judėji- 
mui jinai turėtų pati pasigaminti. 
Praktiškesnieji išradėjai norėjo, 
kad mašina ne tiktai pati eitų, bet 
kad dar ir darytų kokį nors kitą 
naudingą darbą. Daugybė žmonių 
stengėsi išrišti šį "Perpetuum Mo- 
bile" klausimą. Iki šiol tačiaus 
nieko nepasiekta, ir dabar mok- 
slo vyrai tvirtina, kad panašios 
mašinos išrasti esą visai negalima. 

Pamatinis dinamikos (mokslo 
apie jiegas) dėsnis yra. kad tnla 

jiega. taip sakant, gali pagaminti 
tiktai tiek naujos jiegos, kiek yra 
senosios. Kalbant fizikos žo- 
džiai-. jiega liekasi ta pati, tiktai 
perkeičia savo formą. "Perpe- 
tuum Mobile" pamate gi guli min- 

tis, kad mažesnė jiega gali paga- 
minti didesnę už save jiegą, Tai- 
gi jinai yra priešinga pamatiniam 
fizikos dėsniui. 

Kuomet kokia nors jiega yra 
sunaudojama tam, kad varius ma- 

šiną, tai varančioji jiega turi pasi- 
skirstyti i dvi dali. Viena tų da- 
lių turi btiti sunaudota, kad per- 
^alėjas mašinos priešinimąsi, kį- 
lantj O mašinos dalių trinimosi Į ma- 

šinos pamatus (ašis). Tik likusioji 

jiega varo mašiną ir dirba reika- 

lingąjį darbą. Šioji likusioji jiega' 
turėtu pagaminti tiek jiegos, kiek 

įpirmiaiis buvo anose dviejose da-| 
lyse. Kitais žodžiai^ sakant, tula 
jiega turėtu gaminti kitą, u/, save 

didesnę, f> tai yra priešinga minė- 
te" m j am pamatiniam fizikos 
dėsniui. 

ldealė (vien mintyje esanti 

"Perpetuitm Mobile mašina \ r.t 

galima, žinomas yra vienas pa- 
matinių fizikos dėsniu, kuris va- 

idinas inercijos dėsniu. Tasai de- 
nis sako, kad kiekvienas daiktas,' 
padėtas tulan stoviu, tam stovyje J ir pasilieka. Taip, jeigu pastatyti 

■skritulį stovėti, tai ji<ai tol stovės 
kol kokia nors jiega neperkeis jo- 
jo stovio (sakysime, kol kas ne- 

stuktels ir nepadės jo naujau judė- 
jimo stovi n). Bet dabar ir nauja- 
me stovy} jisai tri pasilikti tol. kol 
kokia nors jiega nesulaikys jojo. 
Reiškia, jeigu'nebūtų sulaikančios 
jiegos, tai pastumtas kamuolys ar- 

ba mestas akmuo turėtų amžinai 
judėti pirmyn Ant lygumos su- 
laikančia jiega kamuoliui ar ak- 
meniui yra trinimasis j lygumos pa- 
viršių ar stovint j orą ir žemės pri- 
traukimas. Šis priešinimasis pama- 
žėliu atima iš kamuolio ir akmens 
jųjų judėjimą ir juos priveda ne- 

judėjimo stovin. 
Jeigu galima butų padirbti to- 

kia mašina, kuri savo ašimis vi- 
siškai nesitrintų į stovintįjį pa- 
matą ir jeigu nebūtų kitokio prie- 

šiniinosi, lai tokia magina galėtų 
amžinai judėti. Tačiaus visiškas 
triniinosi prašalinitua^ praktiškai 
yra negalimas, ht-iil iki šiolei. Tri- 
nimasi.s gali bu t i sumažintas labai 
daug. bet tūlame laipsuvje ji>ai 
visuomet pasilieka. Misina su 

mažesniu daliu trinimusi ilgiaus 
eina, bet visgi jos jiega ilgainiui 
baigiasi, ir mašina galop turi su- 

stoti. Žinoma, ideale "Pcrpctuutn 
.Mobile" mašina galėtu varyti tik- 
tai pati save; pašalinio darbo jinai 
negalėtu atlikti jokio. Ka- 

dangi triniinosi negalima visiškai 

praša'inti, tai ir "Perpetuum Mo- 
bile" mašinos negalima prak- 
tikoje padaryti. 

Paryžiaus mokslo akademija dar 
1775 metuose atsisakė priimdinėti 
by kokius plianus mašinos su am- 

žinu judėjimu. Tačiaus dar ir 

šiądien yra žmonių, eikvojančių 
savo jiegas tam daugamžiniam 
klausimui i-ri>ti. Viduriniuose gi 
amžiuose "Perpetutim Mobile" 
klausimas buvo r įtai svarstomas, 
ir tūkstančiai eikvojo savo jiegas 
jam išrišti. Dabar mokslininkai 
iš panašaus darbo juokiasi. 

Tačiaus. kaip ten nebūtų, "Per- 

petuum Mobile" klausimas turi 

didelę reikšmę mokslo i-torijoje ir 

nauda iš jojo yra neabejotina. 
Kaip alchemija (viduramžių mok- 
slas paversti vieną metalą į kitą ir. 

atskiriai imant, pastangos daryti 
auksą iš kitu metalų) uždėjo tvir- 

tą pamatą moksliškajai chemijai, 
nes surinko daugybę faktų ir pri- 
tyrimo, taip ir "Perpetiumi Mo- 
bile" klausimas buvo naudingas 
fizikai. Daugybė tyrinėjimų su- 

rinko gausią medžiagą jiegos tau- 

pinimo klausime, kurisai mechani- 
koj yra vienas svarbiausių. Ir jei 
galima juoktis iš pastangų pasiekti 
nepasiekiamo, tai iš kitos pusės 
reikia su padėka pažvelgti Į tuos 

gausius patėmijimus ir patyri- 
mu-. kuriuos paliko žmonijai su- 

klaidintieji "Perpetuum Mobile" 

j ieškotojai* 

51 C. Iš kur paeina žodis "or- 
kestrą. Paprastai dabar orkes- 
tra yra vadinnna grupė žmonių, 
grojančių muzikos instrumentais, 
kurie yra parinkti pagal tam tikrą 
plianą. Pasigaudanii anglų, Ame- 
rikos lietuviai orkestrą vadina gru- 
pę žmonių, grojančių styginiais, 
pučiamais ir mušamais muzikos 
instrumentais, (irupė gi. kurioje 
vartojami išimtinai pučiamieji ir 

mušamieji instrumentai, yra vadi- 
nama benu. 

Žodis "orkestrą" yra labai senos 

kilmės, ir išpradžių iisai visai ką 
kitą reiškė negu kad dabar. Tą 
žodi męs pirmiausiai užtinkame 
pas senovės grekus. Jie orkestrą 
vadino ne pačius muzikantus, bet 

tą protarpi,-kuris;-i buvo tarp pub- 
likos ir scenos. Jame protarpyje 
susitelkdavo muzikantai ir choras. 
Ilgainiu tuoin pačiu vardu pradė- 
ta vadinti ir muzikantai, kurie sė- 

dėjo ori <estroje. 
Patįs grekai ( rkestros, kaipo iš 

įvairių muzikalių instrumentų su- 

sidedančio rinkinio, neišplėtojo. 
Nors grekai žinojo apie Įvairius 
muzikos instrumentus, paliktus iš 
senesniųjų laikų, tačiau- patįs 
mėgdavo vartoti tiktai aprubežiuo- 
tą skaitlių instrumentų, tarp ku- 
rių buvo arfos, lyros, gitaros, il- 
gos fleitos, trumpėtai ir t.t. (ire- 

kų muzikoje nebuvo sutartinio bal- 
sų padalinimo, kaip kad dabar 
męs turime. Jųjų muzikai papras- 
tai grodavo visi vienu balsu. 

l'ž dabartinių muzikos instru- 
mentų įvairumą męs turime būti 
dėkingi romėnams. Iš romėnų 
padirbtųjų instrumentų vėliaus iš- 

sivystė fleita, obojus, klarinetas. 
tromnonas ir daugelis kitu pučia- 
mųjų instrumentų, Instrumentais 
muzika pas romėnus buvo jau be- 

siplėtojusi. Bet 4-tame šimtmety- 
je bažnyčia uždraudė instrumentą-1 
lę muziką. Vakarinę Kuropy už- 

plaukė gotai, vandalai ir hunai. 
Senovė- romėnu valstija puolė. į 
Vieninteliais muzikos nešėjai- li-j 
kos keliaujanti muzikantai ir vie- 
nuoliai. liet jie daugiau rūpinosi 
vokale (balso) muzika negu instru- 
mentale. 

Daug laiko turėjo praeiti, kol 
žmonės suprato, koksai garsų tur- 
tas slepias tuose padariniuose, 
kuriuos nešiojosi su savim keliau- 
jantieji muzikantai. Tiktai vidu- 
riniuose amžiuose griebtasi pla- 
čiau instrunientalės muzikos. At- 
siranda dviejų, trijų instrumentų 
sutartinė. Ilgainiu instrumentų 

skaitlius sutartinėje auga, darosi 
vis didesnis ir didesnis. Tuoni 
pačiu tarpu atsiranda ir veikalų 
šioms sutartinėms. Pamažu silpnutė 
dviejų trijų insirumentų sutartinė 
virsta simfonija, Kikštėn pakįla 
muzikos karaiiai-getiijai, kuriais 
šiądien kiekvienas kultūringas žmo- 
gus gėris. Susidaro simfonijos or- 

kestrą iš 60—1.20 ir daugiau mu- 

zikantų. Muzika išsivysto iki aug- 
ščiausio laipsnio. Viskas griežtai 
persimaino, sulyginant su senovės 
f'irekija. Bet gimęs tenai žodis 
"orkestrą" lieka ir pasiskleidžia po 
visą pasauli. 

□SD 
511. Kokius įstatus turi Suv. 

I alstijos kas!ink apsii'cdimof Be- 
veik visose Suv. V alstijose norintis 
be tėvų leidimo apsivesti vyriškas 
privalo turėti 21 metą arba dau- 
giau amžiaus. Išskyrimą daro tik- 
tai Arizonos valstija, kur tokiu 
budu apsivesti galima, turint tik- 
tai 18 m. Mergina savavaliam 
apsiveditnui privalo turėti 21 me- 

tus sekančiuose valstijose: Connec- 
tieut, Florida, Kentucky, Louisia- 
na, Ohio, Pennsylvania. Rhode 
Island, South Dakota, \ irginia, 
\\ est \ irginia ir \Vyoming. Ari- 
zonos, Marvland ir Nebraskos val- 
stijose mergina privalo turėti 16 
nietų amžiaus; kitose valstijose 
18 metu. Jeigu savavaliai susituo- 

kiama prieš tą laiką, tai beveik 
visose valstijose apsivetlimas yra 
skaitomas nelegališku. Apsivedi- 
mo laisnių reikalaujama beveik 

Į visose valstijoje. 
Susituokimai tarp baltų ir juo- 

dų yra uždrausti valstijose: Ala- 
bama, Arizona, Arkansas, Califor- 
nia, Colora'do, Delavvare, Florida, 
(leorgia. Idaho, Tndiana, Kentucky, 
Maryland, Mississippi, Missouri, 
N'ebraska, X e vada, Nortli Caroli- 
ua, ' )klahoma, Oregon, South Ca- 
rolina, Tenuessee, Texas, Utab, 
Virginia. \Yest Virginia ir Dist- 
riet of Columbia. Michigan val- 
stijoje toki susituokimai vra spe- 
cialiai įstatuose pažymėti kaipo ge- 
ri ir tikri. 

Apsivedimai >u pirmos eilės pus- 
broliu ar pussesere yra uždrausti 
valstijose: Arizona, Arkansas. Illi- 
nois. Indiana, Kansas, T.ouisiana, 
Missouri, Montana, Nevada, X*c\v 
Hampshirc. Xorth Dakota, Oliio, 
( )klahoma, < >regon. Pennsylvania, 
South Dakota ir \\ voming. Taip 
vadinamiems suvestiems giminėms 
(tiems, kurie susigiminiuoja per 
savo giminių susituokimą) yra 
leista apsivesti tiktai valstijose: 
California, Colorado, Florida, 
Georgia, Idaho, Minnesota, New 
Mexico, Xe\v York, North Cr.- 
rolina, Oregon, Utali ir \Viscon- 
sin. Visose kitose valstijose tai 
uždrausta. 

512. Koki 15 miestų yra di- 
džiausi pasaulyje: Penkiolika di- 
džiausiųjų ant žemės skritulio 
miestų seka žemiau, didumo tvar- 

koje su gyventojų skaitliaus pažy- 
mėjimu: 1) Londonas—7,251,358; j 
2) Xe\v York—4,766,883 ; 3) Pa- 

□ed 

Didžiausia Kare! 
Kur? Lietuvoje! Musų Tėvynėje 

Jei norite dasižinoti, kas dabar Lietuvoje de- 
dasi, kaip ir kur Europoje karė siaučia, tai 
užsirašykite 

Kasdien Einančią 
"Amerikos Lietuvą" 

Laikraštis "AM KRI KOS LIETUVA" išei- 
na kasdien 4 valandą po pietų ir paduoda visas 
naujausias žinias ir telegramus tos pačios die- 
nos iŠ karės lauko. Tiktai šiame laikraštyje rasite naujausias ir tikriausias karės žinias. 

Todėl užsirašykite "Amerikos Lietuvą" luo- 
jan ir gausite ią k sdien pačtu j savo natnus. 

Kaina vienam mėnesiui $ .50. 
Dviem mėnesiam 1.00. 
Pusei metų 2.75. 
Visam metui 5.00. 

Užsirašydami, siųskite ir prenume atos mo- 
kestį drauge. Money Orderiu arba pinigais 
registruotame laiške adresu: 

"Amerikos Lietuva" 
3252 So. Halsted St. Chicago 111. 

_■ 

ryžius—2,888,110 ; 4) Tokyo— 2,186,079 ; 5) Chicago—2.185,283 (tai sena skaitlinė; dabar Giicago turi apie 2,500,000 ir bene neužima ketvirtą vietą); 6) Berlinas— 2,071,250 ; 7) Yienna—2,031,500; 8) Petrogradas (Peterburgas)— 1,962,400; 9) Pbiladelphia — 

1,549,000; 10 > Maskva—1,533,400; 11) Buenos Aires—1,434,830; 12) Osaka 1,226.500; 13) Konstanti- 
nopolis- 1,200.000; 14) Kio de 
Janeiro—1.128,600, ir 15) C'al- 
cutta—1,122,300. 

Is to skaitliaus matome, kad Su\. Valstijos turi tris didžiausių- jų miestų, tuom tarpu kaip retai kuriai kitai valstijai išpuola p<» du. 

KLAUSIMAI. 
513. Iš kur atsirado šokiai.' 1 

514. Kiek laiko užėmė greičiau- 
sios kelionės per Atlanlikq? 

j 515. Kaip yra įspėjamas oras* 
516. Kokios upės y ra ilgiausios I ant žemės? 

(Atsakymai bus kitam numeryj.) 

į VIETINES ŽINIOS. 
CHIC IGIECL U, PRIEŠSEIMI- 
NĖ KONFERENCIJA ŠIOJE 

NEDĖUOJE! 
Kaip jatt kelios savaitės atgal buvo pagarsinta, Susivienijimo Lie- 

tuviu Amerikoje Antrasai Apskri- 
tys rengia rugsėjo 20 d. priešsei- 
įninę konferenciją. Šioji konferen- 
cija bus laikyta M. Meldažio sve- 
tainėje. Pradžia pusiau pirmą 
valandą dienos. 

Savo laiku paties Apskričio val- 
dyba tam tikru atsišaukimu j chi- 
cagieeius buvo kvietusi visus da- 
lyvauti toje konferencijoje. Kiek 
mums teko patirti, Cbicagos drau- 
gijos atsiliepė j tą atsišaukima, ir 
daugelis jųjų jau turi išsirinku- 
sios savo atstovus, kurie dalyvaus 
šaukiamoje šj nedėldienį konfe- 
rencijoje. 

Iki konferencijai likosi vos po- 
ra-trejata dienų. Tos draugijos, 
kurios dar nėra išrinkusios savo 
atstovus j konferenciją, tegul pa- 
sinaudoja likusiomis keliomis die- 
nomis ir išrenka reikalinguosius 
atstovus. 

Tautiečiai! Chicagos lietuviai! 
Momentas yra svarbus. Visiems 
reikalinga veikti. Xe lietuviu butų 
tas, kulisai stengtųsi išvengti už- 
duoties, kurią likimas uždėjo ant 

jo. Rengiamasai visuotinas sei- 
mas, nors dar nežinome, kur ir 
kuomet jisai bus, yra begalo svar- 

bus. Apie jį tiek daug rašyta ir 
kalbėta, kad vargu gali rastis 
Amerikoje lietuvis, kurisai nesu- 

prastų jojo svarbos ir reikalingu- 
mo. Žinios iš daugelio musų ko- 

lionijų rodo, kad lietuviai ant vie- 

tų uoliai ruošiasi prie seimo: da- 
roma susirinkimai, nutarimai, ren- 



iFama atstovai, svarstoma suriktieji 
žu seimu klausimai ir 1.1. Mažes- 
tiės kolionijos renkasi po kelias 

krūvon, kad visa ką darius beudro- 
tiiis jiegomis. Vietomis padaryta 
\ietiniai priešseiminiai susirinkimai 
Ir dabar šaukiama ištisų apskričiu 
[(county) konferencijos. 

Chicagieciai! Neužmirškime, 
$cad męs sudarome didžiausia lie- 
tuviu kolioniją. Neužmirškime, 
kad čia yra svarbiausias mu-u 

kultu ros centras Amerikoj'4. .Ne- 

užmirškime, kad daugelis maž< -nių 
leolionijų žiuri į mus ir laukia 
mus pirmą žing-nj padarančius, j it* 
laukia pavyzdžio iš mūsų. Męs 
negalime jųjų apvilti. Męs taipogi; 
turime išpildyti savo priedermę 
kaipo lietiniai. Ta dviguba pareiga 
verčia padaryti -iu nedėldienio kon- 

ferenciją tokia, kad jiji ištikrųjų 
galėtų vadintis: vi-ų ( hieagos 
I.ietuvių Konferencija. 

Dar kelios dienos liko. Sunau- 

dokime jas. šioji konferencija 
savo pasekmėmis gali buti mums 

lai ai svarbi. Todėl nei vienas iš 

mmų negalime praeiti pro ją. 
Tegul vi-a> Chicagos "lietuvių vie-| 
ža»ai g_\ venimas šį nedėldieni susi- 

koncentruoja, subėga toje konfe- 

rencijoje! 
Parodykime, kad męs esame lie- 

tuviai- ir žymiausios Amerikoje 
lietuvių kolionijos nariais! Ispil- 
d\kime savo priedermę! 

Mokyklos jieškantiems. Mokslo 
metas mokyklose juu prasideda. 
Daugelis irusų j.ivinij j u lietuviu 

ateivių, kaip ant kiekvieno žingsnio 
tenka pritirti, turi daug keblumu 
su mokyklos pasirinkimu, firmo- 

je keblumų eilės vietoje stovi mo- 

kyklų nežinojimas ir negalėjimas 
rasti mokyklas. Tiems, kurie die- 
nomis dirba, viesos mokyklos turi 

oarengtus specialius vakarinius 
kursus. Smulkmenų apie tuos 

kursus galima gauti kiekvienoje 
artimiausioje viešoje mokykloje. 
Mokantieji angliškai gali kreiptis 
mtrašu: Board of F.ducation of 

"hieago, iš kur jie gaus pilnas 
informacijas kaslink visų viešų 
Cbicagos mokyklų. 

Iš dieninių mokyklų, tinkamų 
ateiviams, jau atdara yra Jonės 
Viešoji Mokykla (Jonės Public 
Scliool), prie llarrison st. ir Ply- 
motith Place. Joje mokinama ang- 
lų kalbos ir rašto, geografijos, gra- 
matikos, istorijos ir aritmetikos. 
Mokinimas yra suteikiamas uždy- 
ką, ir kiekvienas ateivis, pasiekęs 
1<> metų amžiaus, gaV stoti ton 

mokyklon. Yra specialiai kursai 
tiems, kuri nori gauti natūrali- 
zacijos (pilietybės) popii-ras, ir 
tiems, kurie nori ruoštis augštesnėn 
mokyklon (lligb School). Šie 
kursai taipogi neapmokami. Mo- 

kykla yra atdara penkias dienas 
savaitėje nuo 9 vai. ryto iki 3:15 
vai. po pietų. 

Atėjus rudeniui ir prasidėjus 
mokslo melui, męs čia norime pa- 
raginti kiekvieną, dirbanti dienomis 
ar naktimis, neleisti veltui liuosojo 
laiko. Kiekvienas bent truputėlį 
Amerikoje pagyvenęs ateivis yra 
ant savo kailio pritvręs visą anglu 
kallios nemokėjimo sunkumą. Juo 
geriau žino ateivis anglų kail i, 
juo daugiau progų turi jisai prie 
geresnio gyvenimo, ir todėl męs pa- 
linkėtume kiekvienam lietuviui 
ateivių nevilkinant griebtis taip 
svarbios šioje šalyje anglų kalbos 
mokinimosi. \ ien sau nauda iš 
to bus. 

Susirinkimas, Praeito panedėlio 
vakare < irand Pacific hotelyj su- 

sirinka apie 25 lietuviai, kad apta- 
rus keletą klausimų, iškilusiu są 
ryšyje su dabartiniaja kare. Su- 
sirinkime dalyvavo ir trejatas lat- 
viu chicagiečių. Pirmininkaujant 
F. P. P.račiuliui. pastatyta svarsty- 
mui sekantieji klausimai: 1) ko 
reikalauti lietuviams ir latviams, 
pasibaigus šiai karei: 2) kaip tuos 

reikalavimus paremti ir kokiu bil- 
du juos jvykdinri; 3) kaip atsi- 
nešti j rugsėjo 21 ir 22 d. šau- 
kiamiamąjj sąryšyje su lietuvių ka- 

talikų federacijos kongresu seimą, 
ir 4) kaip sutvarkyti aukų rinkimą. 

Pirmuose 2 klausimuose daug 
kalbėjo p. (iabrys, prirodinėdamas, 
kad I.ietuvos autonomija turi buii 
paremta istoriniai-geografiniu < te- 

ritorialiu) pamatu, ir gindamas rei- 
kalingumą panaudoti spaudą, kaipo 
jranki svetimtaučių atydos atkrei- 
pimui j lietuvius ir lietuviams prie- 

lankios viešos opinijos išdirbimui. 
Šiuose klausimuose kalbėjo ir da- 
lyvavę nusirinkime latviai. I'. Gri- 
gaitis pasipriešino šių abiejų klau- 
simu svarstymui, kadangi Ameri- 
kos lietuviai kokios nors spren- 
džiančios reikšmės neturi, ir tu 

klausimų svarstymas esąs visai vel- 
tis laiko eikvojimas, ir patarė ženg- 
ti prie vi>uotino seimo ir aukų 
klausimų apkalbėjimo, kas esąs 
svarbiaiiMs tikslą^ šiam susirinki- 
mui. 

Seimo klausimas pakėlė gan 
daug ginču. Svarbiausiu nesuti- 
kimo punktu buvo tai, kad šaukia- 
masai prie federacijos kongreso 
seimai butų visuotinas ir visų srio- 
vių pripažintas kaipo tokis. P. 
Grigaitis, l)r. Zimontas ir p. šar- 
ka prirodinėjo, kad šisai seimas 
nėra visuotinas ir negali buti tokiu 
vadinamas, kadangi svarbiausiu 
veiksniu jame busiąs dešinysis 
-parnas. (lalop daugumos balsų 
priimta sekančioji p. (iabrio pa 
siuljta to seimo definicija: 

"Politiskas Lietuvių Rymo Ka- 

talikų Federacijos seimas, j 
kuri kviečiama ir kitos 
sriovės." Susirinkime buvo dau- 
gel pasirašiusių po atsišaukimu 
"Tautiečiai." ir jie visi balsavo už 

si;i definiciją. Kaip matome, šioji 
definicija atima visuotinumo reik- 

šme iš katalikų federacijos ren- 

čiamojo seimo. 
Tačiaus p. iabrys ir kun. Sera- 

finas išreiškė nuomonę, kad galu- 
tinė definicija turinti būti pavesta 

pačiam seimui. 

Aukų klausimui liko labai ma- 

žai laiko, ir greitomis išreikšta pa- 

geidavimu. kad aukas rinktų kiek- 

viena sriovė, kaip įmanydama. 
Poliaus, jei Įsikurtu centralė aukų 
rinkimo ištaiga, tuomet, sulyg 
tų pageidavimų minties, aukos tu- 

rėtų buti įteiktos tam centrui. 

Xuo 1 H-tos gatvės. Praeitą ket- 

vergą Apveizdos Dievo parapijos 
svetainėje buvo "Vyčių" prakalbos 
su Dr. Rutkausku kaipo kalbėtoju. 
Daktaras ragino lietuvius būtinai 
dalyvauti politikoje ir remti lie- 
tuvius kandidatus, nežiūrint kokios 
partijos jie butų. Aukų rinkime 
taipogi ragino nedaryti tarp lietu- 
vių skirtumo partijų atžvilgiu. 
Ksančius tautiškus kliubus, daly- 
vaujančia politikoje, ir ypatingai 
tuos, kurie rūpinasi pilietybės po- 
p.ierų išgavimu, kalbėtojus ragino 
remti. Dr. Rutkauskas kvietė vi- 
sus nežiūrėti, ar kas yra tautiš- 
ka ar socialistiška, ir remti, jei 
tik iš darbo yra nauda. Pripaži- 
no taipogi naudą, kurią atneša pa- 
kraipos, neinančios išvien su kuni- 

Įgais. Pagyrimai tautininkų ir socia- 
listų antrašu buvo kaip dideli, kad 
vienas geras katalikas paskaitė rei- 
kalingu mi stebėtis iš to. 

Žinomas čia tūlas peštukas už- 

puolė ant keleto ėjusių lietuvių. 
Nepatiko jam visai nepažįstamo 
žmogaus kaklaraišis, už tai prisi- 
kabino ir pradėjo muštynes. Už- 
puolikui reikėjo nešdintis. Abel- 
nai, peštynių tarp 18-tos gatvės 
lietuvių yra nemažai. 

< iirdėtis, kad "(iiedros" draugi- 
ja sumanė naują ir iki šiol negi.'- 
dėtą dalyką: manoma padaryti 
"prakalbų sezoną." Pirmam sezo- 

nui norima paruošti 25 prakalbos, 
kurių kiekviena butų paįvairinta 
muzikos ir žaislų programų. Kiek- 
viena prakalbą atliksiąs vis naujas 
kalbėtojas. Įžangos nariams ski- 
riama vienas centas, o pašaliniams 
5 centai. Publika šį sumanymą 
labai giria. 

Prie lH-tos gatvės esama dviejų 
lietuvišku politikos kliubų: Ch. 
Liet. Demokratiško Kliubo ir Lie- 
tiniu Piliečių Kliubo. Pirmasai 
remia dabar Sullivano partiją, 
antrasai Harrisono. Antrasai 
kliubas gyvuoja jau keli metai ir 

šįmet varo labai smarkią agitaciją. 
Pasinaudojant žmonių nesusipra- 
timu. garsinama kai-kada tiesiog 
nebūti dalykai; pvzd., išrinkus jų 
priešą, gazas pabrangs 1 dol. ant 
1000 kub. pėdų. 

A. Hfloben. 

Xauju parapija. Kun. A. l'.riš- 

jka yra pa.-k irta s klebonu naujos 
Rymo-Kataliku parapijos, kuri tve- 

riasi i< lietuvių, gyvenančių daug- 
.maž tarp Kerlzie ir California 

aves., ir 49-tos ir 35-tos gatvių. 
Tuom tarpu, kol nebus savos vietom 
pasirūpinta, naujoji parapija lai- 

kys visas savo pamaldas šv. Onos 

bažnyčioje, prie 38-to placc ir Ca- 
lifornia ave. Naujosios parapi- 
jos varda- yra: \ckalto Prasidėji- 
Dio Panos Švenčiausios. 

"Aušros" t a karas. Užbaigiant 
vasarinį "Aušros" mokyklos se- 

zoną, buvo parengtas vakarėlis 
M. Meldažio svet., 2242 \Y. 231-ą 
pl. \'akarėlin atsilankė nemažai 
svečių. Programas buvo mažas, 
bet gerai atliktas. Ypatingai ge- 
ras buvo solistas dainininkas. 
Publika pasiliko pilnai užganė- 
dinta. Svarbiausia progamo da- 
lim buvo p. S. Biežio prakalba, 
kurioje jis kalbėjo apie reika- 
lingumą ir svarbumą kiekvienam 
mokintis. 

Ateinantis "Aušros" mokyklos 
sezonas prasidės rugsėjo 21 d. 

Juozas r. Olekas-. 

Įvairumai. Suimta Alexandras 
Gricius, kurisai yra skundžia- 
mas apgavystėje, Byla yra mu- 

nicipalio teisėjo VVade rankose. 
Al. Griciui užmetama apkaltini- 
mas, kad jisai, prižadėdamas gau- 
ti Jonui Kiedžiui, 3140 N. Ilal- 
sted st., Juozui Venešiui 3144 
4211d st. ir Ant. Vilnoniui, 3019 
Union ave., darbą miesto valdy- 
bos namuose (City Ilall) bc "ci- 
vil serviee" kvotimų, tokiu bū- 
du išviliojęs iš jųjų $15. 

— Praeitą nedčldienj "Biru- 
tės" dr-ja atidarė savo šjmetinj 
sezoną keturveiksme drama "Lit- 
vomanai," M. Meldažio svetai- 
nėje. Vaidintojų parinkimas bu- 
vo vykęs, ir veikalas, sulyg pub- 
likos sprendimo, vaidinta gerai. 
Kaip vienas senas "scenos vil- 
kas" tvirtina, "Birutė" negalėju- 
si pasekmingiau pradėti savo se- 

zono, kaip kad buvo šiuom kar- 
tu. l'rie vaidinimo prikergta ke- 
letas dainų, atliktų p. A. Pociaus 
vedamo "Birutės" choro. Tarp 

I kit-ko, padainuota didžiulis vei- 
kalas "Lėk, Sakalėli" ir puikus 
su solo "Karvelėli Mėlynasis", 
abu Č. Sosnausko kompozicijos. 

— Bridgeporte antrašu 3252 
So. ITalsted st., 3-čias augštas, 
apsigyveno lietuvaitė siuvėja, 
p-lė R. Mantkaitė. Jinai yra bai 
gusi F.uropoje specialę siu ve- 

jystės mokyklą ir turi keletą me- 

tų praktikos, kaipo vedėja, dides- 
nėse siuvėjystės jstaigose Ame- 
rikoje. Savo gyvenimo vietoje 
p-lė R. Mantkaitė yra atnlariusi 
savą dirbtuvę ir mano, pasitrau- 
kus iš amerikonų tarpo, dirbti 

Į tarp lietuvių. 

KIBIRKŠTIS 

Atmaina. Ilgus amžius senis 
perkūnas mušė ir užmušdinėjo ne- 

laimingus lietuvius. \ ienok nieks 
jo užtai nesistengė j teisiną pa- 
šaukti, bet kada lietuviai pirmą 
kartą savo gyvenime truputėlį pa- 
barškino šonus Perkūnui, tada tas 

ponas net "gevalt"' suriko. So- 
cialistai deda skatiko, kad mušei- 
kas pamokyti, bet butų gerai, kad 
tie patįs socialistai sumestų po ke- 
letą rentų ir perkūnui pamokinti— 
gal ir sumes. 

* # 

Tame tai sutinka. Nekurie lie- 
tuvių kunigai liepdavo savo parapi- 
jonatns vyti i^ savo namų stalau- 
ninkus, laisvamanius ir socialistus; 
dabargi vienas naujas apsivedęs 
Connecticut'o valstijos miestelio 
socialistėlis užtikrino savo "drau- 
gučius," kad jis nei jokio kataliko 
nelaikysiąs ant "burdo." Ka> yra 
gero pas kunigus, to ir uni-ų so- 

cialistai nepaniekina. 

Nori palikimų. Susipratę "drau- 
gučiai," pamatę, kad vienas geras 
žmogelis užrašė savo posmertinę 
|Tėv. Myl. Draugijai, savo pir- 
meiviškuose laikraščiuose mėgino 
j^ugriaudinti sąjungos narius, kad jie 
greičiaus mirtų ir mirdami savo 

palikimus sąjungai užrašyti. Taigi, 
taigi tegul sveiki miršta, bus dau- 
giau* naudos Sąjungai. Puikus i:- 
radimas. 

* * 

Advokato rodą. "Keleivyje," 
kartais, p. de-Bagoče\vski, iš numi- 
ru-ivt prisikėlęs garsus advokatas, 
skyriuje teisiu patarimų kaip 
kur duoda "rodą" -avo klijentams, 
kad tie paimtų lazdą arba duu^ 

per žandą savo priešams! Hoosick 
Pails lietuviai iš tos r<rodos" pilnai 
pasinaudojo, manydaini, kad ir p. 
Perkūnas yra nemažiaus susipratęs 
u/. Bagočevvski, bet kur tau! Kur 
advokatas tai advokatas. Perkū- 
nas gi nesupranta tiesu .ir mėgina 
kabintis prie tų BagoČewskio kli- 
jentų; bet ką jis prieš advokatą 
padarys? Trakietis. 

JUOKELIAI. 
l-AS FOTOGRAFĄ. 

Ateina bobelė pas fotografą ir 
prašo, kad padarytų jos sunaus 

fotografiją. 
Tas klausia: "O kur jisai?" — 

"Jis dabar labai užimtas, turi pil- 
nas rankas darbo ir negali ateiti, 
bet štai čia jo pasportas; tegul po- 
nulis iš jo padaro fotografiją." 

KODĖL J S METE. 
— Jonuk, u i ką tave išmetė iš 

mokyklos? Ką tu padarei? 
— Nn, mama, nieko. Mokyto- 

jas pasakė, kad jeigu jisai atsisto- 
tų ant galvos, tai kraujas subėgtų 
jam j galvą, ir paskui užklausė, 
kodėl nesubėga kraujas į kojas, 
kuomet jisai stovi, tai aš atsakiau, 
kad kojos netuščios. 

KRITIKŲ KRITIKAMS. 
Du vyru karštai ginčijosi apie 

knygos verte. Gaiop vienas jųjų 
(piits buvo rašytojas) ištarė: 

— "Ne, gerbiamasai, jus negali- 
te to apkaimioti. Jųs niekuomet 
pats neparašėte knygos." 

— '"Ne," atsakė anasai: "ir 
niekuomet nepadėjau nei kiaušinio, 
bet apie kiaušinienę aš daugiau iš- 
manau i»egu by višta." 

MAGIŠKA VIETA. 
Jonas užėjo pas savo pačiuotą 

draugą, kad pasikviesti eiti kru- 
tamu pa\ciksiu teatran. Namie bu- 
vo tik draugo pati. Nenorėdama 
cp'eisti geros progos, jinai tuojaus 
rado rodą. Pribėgo prie Irlefono. 

— Alio, čia Malinkaus saliuoas? 
— Taip. 
— Mano vyras yra tenai? 
— Ne. 
— Alio. NSra? Tikrai? Kaip 

jųs žinote? Aš nepasakiau net nei 

į savo pavardės. 
— Čia nėra mekeno vyro — nie- 

kuomet nebūna" 

BALTA VĖLIAVA. 
Motina: "Vaikai, bukite geri. 

Tėtei skauda ranką ir todėl nega- 
lės šiądien mušti." 

REDAKCIJOS ATSAKYBai. 
p. W. V. Strygas. Ačiu už siutinę- 

11j. žinutes sunaudojame. Paveikslo 
.dėlei techniškų kliūčių negalima dėti: 
jisai yra persmulkus ir prie niusg 
laikraščio spausdinimo budo atsimuštų 

j labai blogai. Todėl paveikslą. įteikė- 
j me "Jaunajai Lietuvai," kuri, jei jus 
j nieko prieš tai neturite, rasi, galės 
'jįjį atspausdinti savo skiltyse. Pri- 

siųstuosius laiškus padėjome archy- 
van. 

p. Piknike Dalyvavęs (Cambridge, 
j Mass). Labai atsiprašome Tamistos 
; už nepatalpinimą žinutės apie pikui- 
1 ką. Išnetyčių laiškas su korespon- 
j (iencija, užsimetė ir tiktai šiose dieno 
!se buvo patėmytas. Talpinti kores- 

jpondenciją dabar butų pervėlu. Dar 

j kartą atsiprašomf už neapsižiūrėji- 
mą. ir tikimės ateityje panašaus ne 

| susipratimo Išvengti. 
p. R. (Baltlmore). Apie tai jau 

j buvo ankščiaus prisiųsta ir spaudon 
I atiduota žinelę. Visgi ačiu. Lauksi- 
me daugiaus. 

p. V. R. Delianis. Jusu prisiųsto 
rašto negalime talpinti dėlei sekančių 
priežasčių: 1) {tariamieji užsipuldinė- 
jimai ant Tamistos buvo daryti ki- 
tame laikraštyje, kuriam Tamista turi 

! patalpinti Ir atsakymą j tuos užpul- 
[dinėjimus; 2) čia yra Tamisios ir 

I anos pusės reikalas, gulįs savo pa- 
malė tikyboje, o polemikų tokiuose 
klausimuose męs nenorėtume savo 

laikraštyje kelti. Savo nuomonės iš- 
reikšti negalime, kadangi nesame ar 

Įtimai susipažinę su visu jusu reikalu 
I ir manome, kad mušu nuomonė esen 

'cialės atmainos visame reikale nepa- 
darys. 

p. Stasis. Jusų straipsnio negali- 
me ištisai spausdinti. Ką galėsime— 
sunaudosime. Ačiu. 

p. ž-g—A-s. Vietos stokos dėlei bu- 

vome priversti atidėti? kitajA numeriui. 

p. Vinas Keistutis. Jusų raštelį apie 
Pinto ugniakalnį gavome. Manome, 
kad dalykas yra įdomus, bet stoka 

jusų raštelyje smulkesnių žinių. 
Priegio, nelabai aiškiai surašytas. 
Todėl turime atidėti į šalį. 

p. E. Čepulis. J šį numerį negalė- 
jome įdėti vietos stokos dėlei. 

pp. Vietinis (Elizabeth, N. J.), Pa- 

rapijonas (Port NVashington, Wis), 
Al. Popeika (Nokom., III.), Nevedęs 
(Pittston, Pa.) ir kitiems čia nemi- 
nėtiems. Peržiūrėsime ir talpintinus 
raštus sunaudosime. 

Apgarsinimai. 
IR TAU TAIP GALI 

ATSITIKTI. 
Nesenai laikraščiuose buvo tokia 

žinia: vienas Chicagoje gyvenantis 
lietuvis buvo pakvietęs savo tėvą 
atvažiuoti Amerikon. Pasiuntė 
šifkortę ir laukė tėvo atvykstant. 
Apie tą laiką, kada. tėvas turėjo 
atvykti, tasai žmogus staiga gavo 
telegramą iš Nc\v York'o. Angliš- 
kai jisai visai nemokėjo. Pažiu- 
rėjo j telegramą, pamanė, kad tai 
pranešimas apie tėvo atvažiavimą j 
Chicagą, ir, padėjęs telegramą Į ša- 
lį, i >radėjo ruoštis prie tėvo susiti- 
kinu) Hel perėjo diena, kita, tre- 
čia, galop visa savaitė, o tėvo vis 
nėra. Susirupinęs, atsiminė tele- 
gramą, rado žmogų, kurisai galė- 
tų jam pasakyti, kas ten yra, ir 
sužinojo, kad tėvas sulaikytas 
kaslegarnėje. Telegramas sakė. jei 
sunus neatsišauktų umu laiku, tai 
tėvas bus sugrąžintas Lietuvon.! 
Griebėsi gelbėti tėvą, bet buvo jau 
pei vėlu : žilagalvis senelis panešęs 
vargus kelionės j Ameriką, buvo 
išsiųstas atgal. 

Kodėl taip atsitiko? Nes sunus 

nesuprato telegramo. Jeigu jisai 
butų turėjęs "Lietuvos" žodyną, 
butų galėjęs suprasti telegramo turi- 
nį ir taip didelės nelaimės nebūtų 
patikęs. Tokią arba panašią ne- 

laimę, dėlei anglų kalbos nesuprati- 
mo. gali kiekvienas turėti. Kartais 
svarbų sau dalyką žmogus gali pra- 
žudyti, jei nežino anglų kalbos. 
Parašyk antrašu: Lietuva Pub. 
Co., 3252 So. Ilalsted st.. Chicago, 
111., ir pareikalauk uždyką knyge- 
lės apie žodyną. Įgijęs žodyną, 
busi apsaugotas nuo daug nelai- 
mių ; 

PAGELBA! 
Nors Gamta, be jokio klausi- 

mo, yra geriausis gydytojas, ta- 
čiaus dažnai buvo reikalinga su- 

teikti mažą pagelbą, kad paska- 
tinus pasveikimą. Geriausia pa- 
gelba yra išvalyti kuną ir jjjj su- 

stiprinti. Tai geriausiai yra at- 
liekama gerai žinomo vaisto, va- 

dinamo: Trinerio Amerikoniškas 
Kartaus Vyno Elixiras. £isai 
vaistas turi labai gerą veikmę 
virškinimo systemai, visiškai ją 
išvalydamas ir suteikdamas nau- 

jas jiegas. Skaudėjimuose, kįlan- 
ėiuose iš gazų susirinkimo, 
pilve, ar viduriuose, šisai vaistas 
veikia labai greitai ir paprastai 
beveik tuojaus suteikia palengvi- 
nimą. Aptiekose. Jos. Triner, 
Manufacturer, 1333-1339 South 
Ashland ave., Chicago, 111. 

Męs norime patarti Trinerio 

Linimentą kaipo vieną geriausių 
vaistų štyviems raumenims ir su- 

nariams, tynimams ir išsisuki- 
mams. Trinerio Linimento kai- 
na 50c., per pačtą 60c. 

RaULAI, kur bėgi? 
NAGI PAS PETRĄ ŠLIAKĮ, 

nes esu labai ištroškęs. Pas jį gali- 
ma gerai atsivėdinti, nes tnri puiku 
bavarską alų, rusu ošišccnnoi ir ci- 
garus net iš Rusijos. He to jis pa- 
tarnauja. kaipo perkalbėtojas viso- 
kiuose teismuose ir priima visokias 
provas. 

PETRAS ŠLIAKYS, 
3301 S. Halsted st., CHICAGO. ILL. 

MOKYKLA ANGLŲ KALBOS. 
Dieninės ir Vakarinės Kliasos. 

Kurie negali lankytis į mokyklą ypa- 
tiškai, mokiname per laiškus (ko- 
respondo cija) labai pasekminga me- 
todą. atesniii žinių, rašykite pas: 

WAITCH ES BROS., 
1741 W. 47th st., Chięago, III. 

DBAUGUU mmJ 
JAUNŲ LIET. AMERIKOJ TAUT. 

K.LIUPO ADMINISTRACIJA 
Chicago, II). 

J. Jankauskas, Pirai. 
1)27 W. 34th pl. 

A. Zalatorius, Pageli).. 
1)17 W. 33rd st. 

D. Gulbinas, Prot. Ha l., 
D27 W. 34tli pl. 

P. Motiejūnas. Turtų Hašt., 
930 W. 33rd st. 

T. Radavičia, Kasierius, 
936 W. 33rd st. 

J. Mikalauskas, Užžiurėt.-org. 
841 W. 33rd st. 

DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS 
VIRŠININKAI. 

;.T. C iraus, kompoz.. Mokytojas choro, j 
902 N. California ave. 

• Vaitiekūnas, Režisierius, 
314^ So. lialstcd Bt. 

X". M. Juodis, Pirin. choro ir dramos.1 
3252 So. Halsted st. 

Mitingai atsibuna kiekvieną pirm? 
nedėldienj mėnesio 1-nia valandą po 
rieti; T. Radavičiuus svetainėje, 93C 
77. 33-čios gc-ttvės, roit antru lubu. j 
Taipogi choro ir dramos repeticijos, 
atsiouna toje paeinu* sveuinėjc Cho- 
rj repeticijos atsibuna seredomis, ! 
7:30 vai. vakare*. Teatru re^ptirilns 
tlsibuna pėtnyciomig, 8-tą vai. vak. 

'Taigij jauni vaikinai ir merginos, jei 

mylite prasilavinti dailėje, kaip tai 
dainose ar teatrų lošimuos-?, tai kvie- 
čiam prigulėti prie Jaunų Lietuvių 
Am. Taut. Kliubo, nes J. L. A. T. K. 
nevien tik užsiima dainomis, loši- 
mais, bet taipogi ir pašelpa ligole. 
Taigi, kiekvienas lietuvis ir lietuvai- 
tė privalo prisidėti prie jo auklėjimo. 

Su pagarba, J. L. A. T. K. 

DIDELIS TEATRAS IR BALIUS. 
Lietuviškas Teatrališkas Kliubas 

"Lietuva" stato set-noje vieną is ge- 
riausių lietuvių kalboje veikalų—L. T. 
K. L. nario Pr. Staslulio sutaisytą 
istorišką dramą 6 veiksmuose: 

•18 PO BUDELIO KALAVIJO." 
Atsibus ned., rugsėjo (Sept.) 20 d. 
1!>14 m. šv. Jurgio parapijos svetai- 
nėj. 32nd pi. ir Auburn av. Pradžia 
7 vai. vakare. Svetainė bus atdara 
nuo B vai. vakare. Tikietai y patai: 
25c., ir aukščiau. 

Pastaba: Ant tikietų bus lipinami 
"Tautos Iždo" ženkleliai. 

Gerbiamoji lietuvių visuomenė! 
Kviečiame j tą Teatrą visus be skir- 
tumo ir užtikriname, kad tas veikalas 
visus užganėdins. Nei vienas atsi- 
lankęs. nesigailėsite. 

L. T. K. L. Rengimo Komitetas. 
Pastaba: Tas pats L. T. K. L. 

vaidins "Keistuti" ned., rugsėjo 
(Sept.) 27 d. Columbia svetainėj, 
prie 48-toe ir So. Paulina gatvių. 

Paieškojimai. 
$10 RADYBŲ. 

Pajieškau savo vyro Simanavičių 
Petro, iš Cižinų kaimo, Aukštadvario 
para p.. Vilniaus gub. 7 metai Ame- 
rikoje. Meldžiu atsiliepti antrašu: 

Simanavičienė, 
312 Poplar st., M t. Carinei. Pa. 

Pajieškau savo sesers Sofijos Ivins- 
kienės, kuri penki metai atgal prasi- 
šalino; atsišauk prie manęs, tėvas 
mirdamas paliko $300. Jei neatsi- 
šauksi. tai tie pinigai tėvo giminei 
liks. Mano adresas: 

Bron. Gotottt. 
Box 587, Glencoe, 111. 

Pajieškau darbo prie batzdaskutys- 
tės; esu 20 metu amžiaus, praktikavęs 
4 metus. 

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

Pajieškau savo brolio Jono Mar- 
cinkaus, Morkiškio kaimo, Kražių 
parap.. Raseinių pav„ Kauuo gub. 
Gyvena Amerikoje jau apie 7-8 me- 
tai. Pranešėjas gaus $5.00. Jo pa- 
ties, ar kas jį žino. meldžiu atsi- 
šaukti adresu: 

Kazimieras Marcinkus, 
Box 125, North Jay. Me. 

Pajieškau savo kūmo Jurgio Mišei 
kio, Ruskių kaimo, Laukuvos parap., 
Kauuo gub. Jo paties, ar kas jį ži- 
no, meldžiu atsišaukti adresu: 

Marijona Jakaitė, 
P. O. Box 13, NVestville, 111. 

Pajileškau Motiejaus Bigelio, buvu- 
sio keli metai atgal Anglijoje. Po 
jo moters ir sunaus užmušimui jam 
išprovota 600 svarų sterlingu. Jis 
pats, ar kas kitas, praneškite, ką 
jisai nori daryti, nes be jo niekas ne- 

gali gauti tų pinigu. Kreipkitės ant- 
rašu : 

G. M. Glaser, 
Attorney & Counselor at la\v, 

1253 Clermont st., London, England. 

Pajieškau Jono J. Lipskio, gyvena 
Chicagoje, užsiima Real Estate biz- 
niu. Jis pats, ar kas kitas, malonė- 
kit pranešti adresu: 

Joe Saurusaitis, 
1611 Kishwaukee st., Roekford. 111. 

Pajieškau savo brolio Kazimiero 
Buzio, Kauno gub., Vilkmergės pav„ 
Daugėliškiu sodžiaus. Meldžiu atsi- 
šaukti adresu: 

Stanislovas Buzis, 
Box 12, Southwest, Pa. 

Pajieškau savo draugų Jono Butvi- 
lo, Mykolo Greičiaus, Juozapo Veri- 
ligos, draugės Anelės Jaskučės ir 
kitų iš Nemakščių parap., Raseinių 
pa v., Kauno gub. Aš pats iš ten, 
šilu kaimo. Noriu susižinoti sn jais. 
Meldžiu atsišaukti adresu: 

Mr. Antanas Tamavlčia, 
3252 So. Morgan st.. Chicago, III. 

SKAUDĖJIMAI IR DIEGLIAI 
nuo reumatizmo, neuralgijos, strėnų diegimo 

ir "sciaticos" greitai prašalinami, Jeigu 

SEVERA'S 
GOTHARDOIL 

(Severos Gothardiškas Aliejus) 
yra pavartojamas tepimuisl. Jisai sumažina už- 
degimą, prašalina tinimą, ir apraalšo mėšlun- 

giškus traukimus ir stingumą. 
Kaštuoja 25 ir 50 centų. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje. 

Puikiausia <5pvprfl\ MpHiffltpH TaiPKi R(>ra8 

maudymuisi ir uvVCId 5 llvUivuLCU skutimuisi ir 
toiletinis ęi • galvos 
muilas yra 3K1I1 dOup ploviniui. 

(Severos Gydantis Odini! muilas.)Kaštuoja 25 centus 

OQU0rnę T«U I .y Cukrinis vidurių suliuosuotojas. Vaikams 
OuiClUo I ŪU'udA ir suaugusiems. Kaštuoja 10 ir 25 centus. 

Aptiekoje reikalaukite vien Severo6 sutaisytų gyduolių ir 
neimkite jokių užvaduotojų. Jeigu aptiekorius negalėtų 
išpildyti jūsų reikala/imo, tai parsitraukite lieBiog uuo 

W. F. SEVERĄ C0„ Cedar Rapids, Iowa. 

** MU. 30 

! Pajieškau darbo prie barberlo, mel- 
džiu atsišaukti, kam reikalinga, ant- 
rašu: 

J. B 
r»F.8 W. J4th st., C'liicago, 11). 

Reikalavimai. 
Reikalingas gerų tėvų vaikas, 16 

metų, mokantis gerai rašyti ir skaity- 
ti, mokintis drukorystėa darbo. Atsi- 
šaukti j 

"Lietuvos" administracija, 
3252 So. Halsted st., Chicago 

Reikalinga:—mergina prie ofiso, 
turi mokėti kalbėti angliškai ir lie'u- 
viškai. Kreiptis: 
3112 So. Halsted st„ Cbieago, 111. 

Reikalaujama—Vyrų ir Vaikų mo- 
kintis barberystės. Pagal musų naujfc 
sistemų, jųs galite išmokti i 4 iki € 
savaites. Męs taipgi mokiname mote- 
ris barberystės ir manikurystės. Mę* 
galime pradėti jums varyti biznį su 
tiktai $50. Informacijoms rašykite 
Nossokoff's Barber Scbool, 1202 P»-lh 
ave., Pittsburg, Pa. 

Ant Pardavimo. 
LABAI PIGIAI. 

Parsiduoda namas dviejų augstų, 
dviem pagyvenimais—5 kambariai ir 

kambariai. Maudynė, gazas ir toa- 
letai vidui; kaina 52100. 

Antras namas $2000 rtandos j m ė- 
nesĮ $32.00. Kreipkitės j 

A. Visbarą, 
112 S. Halsted st., Cliicafo, 11!. 

Tel. Yards 315? 

Parduodama mūrinis namas prie 
Parnell av. ir 35-tos gar., trimi auk- 
štais ir užpakalyj medinis, abu labh? 
pigiai. $500 reikia įnešti, o likuti 
suma lengvomis išlygomis. Atsišauk- 
ti reikia A. ()l»zewskio Bankon, 326-' 
So. Halsted st. 

Kas turi $1,000 gali jsigyti gerą 
nutrinį namą prie Halsted gat.. tarp 
31-inos ir 33-čios gat. Namas atn^n 
gera randa. Likusi išmokėjimui su- 
ma leidžiama lengvomis išlygomis 
Atsišaukti reikia A. Olszevskio Ban- 
kon, 3252 So. Halsted st. 

Parsiduoda: —Barzdaskuty kla labai 
pigiai; lietuvių ir lenkų apgyventoje 
vietoje, dėl lij;os. 
Tel. Yards 3813 4538 S. Honore st. 

Kas turi $500 gali Jsigyti du muvi- 
uiu namu keturioms šeimynoms. nes* 
gerą randą. Netoli nuo Halsted ga1- 
vės ir kitų tramvajų. įnikusi sumoe 
dalis labai lengvomis išlygomis. At- 
sišaukite j A. 01azev.skio Banką. 
3252 So. Halsted st. 

Ant pardavimo:—smuklė, po num. 
2401 So. Oakley av,: labai geras biz- 
nis lietuvių apgyventoje vietoje Su 
smukle parsiduoda drauge ir leidi- 
mas (laisnis). Adresas: 
Gust. Haline, 2401 So. Oakley av. 

Parsiddoda:—Bilijardinė, stalai. iž- 
diniai, koaės. 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, Conn. 

KLAUSKIT. 
Kiekvienas, kuris norite dužinoti, 

kur yra geros fannos, gausite aisa.- 

kymą. Aš turėjau gerą progą pa 
matyt daug farnių ir apvažinėjau 
lietuvių apgyventas kolionijas ir 
drauge važinėjo žemės žinovas, ku- 
ris supranta apie žemes. Norint ie.:', 
klauskit ypatiškai arba laišku 

J. Sinkus. 
3151 So. Halsted st.. Chicago, 111. 

PIGIAI. 
Parsiduoda:—saliuuas su laisniti ii 

salitinas arba vienas laisnis; biznis 
išdirbtas per 21 metą; geroj vietoį. 
gera proga padaryti pinigus Atsi- 
šaukite šiuo adresu: 

Jonas Agliuskis, 
546 W. 14tb st., Chieago, 111. 

Parsiduoda:—groseruės ir mėsir.y- 
čios įtaisai; $7," painia juos Kreip 
tis; 

3278 Archer ave.. Chieago, 111. 



Farmos, Farmos! 
Geros ukes parsiduoda pigiai 

Michigano valstijoj. 
Didžiausioj lietuvių kolionijoj. Kali- 

ma pirkt gerų fartuų, gyvenamu su 

triobemis, sodais ir gyvuliais, taipgi 
turiu ir negyvenamų farmu; laukai 
geri, prie upelių ir ežerų, netoli nuo 

geležinkelio ir portavų miestų. Kai- 
na ženi<s nuo $5.00 iki $75.00 už ake- 
rj. Galima pirkt įmokant tik $100. li- 
kusius palaukiame daugeli rnetų pa- 
sai sutarties. Kas perka ukę, tam ko 
IIoik kantus apmoka n:. Kas nori but 
turtingu ir sveiku, tegul perka farmft! 
Clera proga! Atvažiuokit dabar, tai 
pamatysite, kokie javai ir daržovės au- 
ga. Aš aprodysiu daugel] farmu, iš 
kuriu galėsite rinkties ir praleist, va- 

kacijas ant sveiko ir tyro oro. Va- 
žiuojant. pirkt tikietg. J Peacock 
Lake Co., Mich. Atvažiavę j Peacock. 
damokėkit 10r. konduktoriui ir pasa- 
kykit kad išleistų ant sekančios sto- 
ties. tai '•> mylios nuo Peacock, Little 
Monistte River. Tai atvažiuosite ant 
mano farmos prie pat namo. į.aiškus 
rašant padėk adresą, taip: 

ANTANAS ZABIELA, 
Peacock, Box 1. Lake Co., Mich. 

LABAI PIGIAI 
0 lotai po 30 pėdų pločio. Parsi- 

duoda tik už $1200; galima ant išmo- 
kėjimu. Lotai randasi prie pat Trano 
fabriko. Kreipkitės pas: 

A. Visbaras & Co. 
3112 So. Halsted st„ C'hicago, III. 

Tel. Yarda :5l59. 

PERSKAITYK IR PASAKYK SAVO 
DRAUGAMS, 

kad galima jgyti farmas su visai ma- 

žai- pinigais be jokio vargo Didžiau- 

sioj Lietuviškoj Kolionijoj Wisconsin.į 
žemė gera: juodžemis su moliu, ne-' 
toli nuo miestelių, geležinkelių, mo- 

kyklų ir bažnyčių; parduodame vi- 
sai pigiai ir ant lengvų išlygų. Per- 
kantiems žemės duodam darbo, jei 
reikalauja; perkantiems kelionės kaš- 
tus apmokame. 

Platesnių žinių kreipkitės šiuo ant.-: 

rašu: 
Chas Zekas & Co. 

186 N. LaSalle st., Room 214, 
Chlcago, III. 

MOKĖKITE UŽ NAMUS DIRBDAMI. 

Medžio kompanijos Arkansase ir Loul- 
slanoje parduos juras žemės pigiai su 

mažu Jmokt-Jimu ir duos užtektinai lai- 
ko likusiai daliai išmokėti. Jūsų Šei- 

myna galėtų padaryti geriausią gyve- 
nimą, koki JI kuomet nors turėjo iš 
daržo, karvės, kiaulių ir vištų. Kuo- 
met jųs nereikalingi savo farmoje, me- 

džių kompanijos noriai samdys jus. 
Pabandykite. Rašykite ar ateikite vi- 
sų smulkmenų gauti. L. M. Allen, P. 
T. M., Rock Island Lines, Room 718 
La Šalie Sfation, Chicago. Musų 
žemdirbyste.-: Departamentas yra nau- 

dingas visiems apsigyvenantiems. 

Išr^.ndavoįimui: —Didelis kampinis 
Storas, sena saliuno vieta, bet gera 
by kokiam bizniui. Kreiptis: 

A. OLSZEVVSKI BANK, 
3252 So. Halsted st., Chicago, III. 

A. A. 
Pasimirė Ona Baškienė 

rugsėjo !) d. 1914 m.; laidotuvės atsi- 
buvo rugsėjo 13 d. Buvo graži tvar- 

ka. Nutraukta paveikslas prie šv. 
Kr>/.iaus bažnyčios. Velionė palai- 
dota šv. Kazimiero kapinėse. Paėjo 
iš Kauno gub., Šiaulių pav., Šaukėnų 
parapijos. Pagrabas atsibuvo pas 
Povibį Jucių, 4508 So. Paulina st. 
Graborius M. A. Ežerskis, 4557 So. 

Hermitage ave., Chicago, III. 

ŠOKIŲ MOKYKLA. 
Mokinu nemokamai visokių šokių, 

Vaico, Two Step, Tango, Danek Ir ki- 

tokių. Pirmas lietuvių šokių mokyto- 
jas Amerikoje prof. Julius Silsko. 
Kviečiu atsilankyti, kol yra nemoka- 
mai. nes toliaus reikės mokėt. Adre- 
sas: 

Julijonas Silkauskls, 
1127 So. Despiain st.. kampas Bunker 
st.. arti 12-tos ir Ilaisted gat. Chi- 

cago, 111. 

"LIETUVOS" AGENTAI. 
ATHOL, MASS. 

Kaz. Granlckas, 28 Easex St 

BALTIMORE, MD. 
L. Gawlis. 1334 N. Castle st 
Vincas želvis, 620 W. Conway st 

BROOKLYN. N. T. 
J. imbrozčjus, 120 Grand st. 
Vincas Daunora, 229 Bedford Av8. 

BURLINGTON, N. J. 
0. Petrunas, 413 Earl st. 

Pas iluos inus agentus galima uiv 
■tsakjtl "Lietuvą" metams ar ai c 

puaėj metu ir užsimokėti. 
CAMBRIDGE. MASS. 

Pet Batkevlčius. 877Cambrtdge at 
CICERO, ILL. 

A. K. Boczkus, 1318 So. 49th Ct 
GRAND RAPIDS, MICH. 

C. Kentraitis, 448 Leonard St. N.W. 
GAR Y, IND. 

Ant. Melkinis, 1109 Jefcrson st. 

HERRIN, ILL 
J. T. Adomaitis, 820 So. 16th et 

CHiCAGO. ILL. 
Juozas Aleksa, 8374 Rerkoff a'/2. 
Juoz. Braknia, 3327 Lowe are. 
Ed. Butkevičia, 3153 Emerald ave. 
Jotin Bimba, 1801 S Johnson st. 
Antanas Grižius, 708 W. 17th PI. 
VV. Gaižauskas, 10759 S. Michlgan av. 
Adomas Jodelis. 1709 Rublo st. 
Julius Kaupas, 2232 W. 24th st. 
J. A. Rimkus, 920 W. 20th PI. 
Jonas Visockis, 8139 Vlneennes Rd. 
Ant. Zelnys, 3240 S. Morgan »f- 

INDIAN'A HARBOR. INB. 
B. Yaslulls, 3604 Peador st 
Fetras Kurkulis Chlcago, 111. 

KENOSHA, WiS. 
M. K Petrauskas. 415 Middle st. 

LE\VISTON(. ME. 
K vilaniSkls. 14 suoinier st 

KBNOiJHA, WIS. 
J. butelis "12 Park st. 

LOS ANRFT.ES, CAL. 
P. O. Mankos, 319 (Jermain Bldg 

M7.LROSE PARK, ILL. 
VVlad. Vaišvila. 2210 Lake st. 

Ji I .VERS VILLE, PA. 
J. R&trrdiiauskas, Box 538 

NAUGATUCK, CONN. 
J. J. Inamaitlu, 6 Curtis st. 

N'EWARK, N. J. 
V. Ambrazevičia, 178 Ferry afc. 

NEW BRITAIN, CONN. 
M J. Chepoolu, ;"10 Main «L 

PETERSON, N. J. 
A. Varaškevičius, 70 Lafayette st 

PITTSBUKO, PA. 

Baltrušaitis Bros., 2400 Fifth ave 

Jonas A. Ignotas, 46 So. 22-nd Bt. 
Pins Zaviackas, 445 Staotum st. 
Juoz. Petrikys, 1514 Ross ave 

PITl STON, PA. 
J. Kazakevičia, 103 N. Maln st. 
J. S. Vaškevičiius, 72 N. Main st. 

KUR GAUTI "LIETUVĄ" 
Galima gaut' kiekvienu savaitę 
"Lietuvą" už 5c., šiose vietose: 

CHICAGO, ILL. 

"Aušros" skaityk., 314'J 3. Ualated Bt. 

J. I. Bagdziunas, 2334 S. Oakley av. 

A. Dargia, 732 \V. 18th st. 
Jonas I'gaudas, 1841 S. įlaisted st 
Fr. A. Jakutis, 733 W. 14th PI. 
P. M. Kaltis, 1607 N. Ashland ave 

Ant, Kasperas, 3416 Auburn av, 

Zig. Mickeviftia, 2342 S. Leavitt st 
M. J. Tananevlče, 670 W. 18th bL 
Mike Valaskas, 345 Kensingtoa avo 

M. A. Vabol, 1700 N. Ashland ave. 

BALT1MORE, MD. 
Just. Mandrovickas, 112 N. Grecn st. 

BR.OOKLYN, N. Y. 

Ant. Jankauskas, 65 Hudson ava 

Balt. Juozupavičlua, 222 Berry st 
Jan Milevaki, 16#? Grand J»t 
Ant. PlochockJ, 87 Grand st 

CLEVELAND. OHIO. 
P. Šukys, 2118 St Clair ave. 

ELIZABETII, N. .i. 
Doiu. Boezkus, 211 First st. 

I,AWREXCE. MASS. 
A. Ramanauskas, 101 Oak s~ 

I,OWELL, MASS. 

A. Jankauskas, 131 E. Merrimack st. 

MONTELLO. MASS. 
B. P. Miezkinis, 35 Arthur st 

NE\V 1IAVEN, CON'N. 

K. A. Makarevich, 255 Wallace st. 
PATERSON. N. J. 

AtKinds Liros., 273 River st. 

PHILADELPHIA, PA. 

M. A. Ignotas, 1028 So. 2-nd st. 

PITTSBURGH, PA. 
J. B. Miskcvičia, 2135 Sarah st. S. S, 

PORTLAND. OREQ. 

Bowman News Agency. 

RACINE, WIS 
J. Phi'ipavičia, 60'J Slitb tt. 

UTICA, N. Y. 
V*. S. Tarczynskl, 130 \Vhitesboro st. 

WOUCESTER, MASS. 

M. PaltanaviCia, m 
15 Millbury st 

YVATEKBURY, CoNN. 

K. Ch. Kažemckas, 785 Bank st. 

VVAIKKGAN, ILL. 

J-.is. Matulenas, 1408 Lincoln ave. 

PLYMOUTH, PA. 
S. Poteliunas. .. 34fc E. River st 

PURITAN, PA. 
; <t 

Jonas Martinkaltis: 

rochest^r,<kn. y. 

J. Shacek 135 \Vefger st 

SHENANDOAH, PA. 

T. Kryžanauskas, 38 E. Cen're st 
SOUTI1 BOSTON, MASS. 

Paul P. Mikalauskas. 248 W. 4th St. 
K. Yurgeliunas, 233 Broadvvay 

SPRINGFIELD, ILL. 

G. Tachilauckas, 2145 So. 15th st. 
ST. CHARLES, ILL. 

Sim. Kiala, 575 W. 6th 
\VATERRURY. CONN. 

Jurgis žemaitis, 827 Bank st. 

SVEIKATOS PASIEKIMAS 
yra lengvas tiems žinantiems, kurie, kuomet randa, kad jųjų gyvumas yra nupuoli- me parūpina sau pačio3 gamtos didj atitaisanti toniką. 

Šisai nesulyginamas kraujo, kaulo lr mėsų gamintojas veikia beveik tuojaus, pa- siekdamas lyguistas kimo gelmės, suteikdamas sveiką gyvybę, niušančią į kiekviena sus;',/;<!• tą organą. Telefonuokite: Calumet 5401 tuč-tuojaus—turėkite kcisą prista; tyta ; namus šiądien. Sergėkitės pamėgdžiojimų (imitacijų). Kasykite mums dėlei knygelės, "Kminent Physicians o£ thc West." 
McAVOY MALT MARROi/tf DEPT CHICAOO. 

3252 So. Halsted St., CHICAGO, 1LL. 
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 

Įsteigta 1893 metuose. 
Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Doliario iki didžiausių siunti ir moka už ,iu<»s 
3 procentą metams. 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ani lengvų 

išmokesčių. 
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO rtiskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. SIUNČIA pinigus i Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus 

važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon. 
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, bi- 

las ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas 
vedinio rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsa- 
kančiai savo biznj vesti. 

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai. PARŠAM DO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai Įrengtoje Bankoje,,prię kurios 
nė vagis, nė ugnis negali prieiti. i-.- 

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

A. GLSZEVvSKl BANK 
3252 So. Halsted St., CHICAGO. ILL. 

Atvažiavusius IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti Ir mušu Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarnlnkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 0 vakaro. 
Panedcliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

Pigumynai vyru ir jaunikaičiu aprėoy 
Nauji, aut užsakymo padaryti pavasariniai 

eiutai, vilnoniai, po $35, $45 ir $50, dabar par- 
siduoda nuo $10 iki $20. Dėvėti siutai, kurie 
buvo padaryti už $40 ir $50, duba 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 kuparų ir valizų drabu 
(iams. 

Paduoti užsakymai veikiai aprūpinama. 

S. GORDON 
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ ŠTOR.^ 

1415 S. Halsted St. Chicago, III, 

! Telefonas Humboldt 4532 

Atdara Dieną ir Naktį. 
1 

L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO. 

Rusiškai-Turkiškos ir vi- 
sokių rusių maudyklės. 

1914-1916 W. Division Street 
Arti Robey st. 

Taipogi Rusiškui-Turkiškų maudyklių 
kambariai ir moterims. 

Barzdaskutykla krūvoje. Chlcago. 

TELEPKONE DROVER 721S 

Geriausia Akušerka 

0. Jonikiene 
3364 S. Halsted St. 

(Kampas 34tos) 

Chicago, III. 

VASARA! 

! Visur galima gauti marškinių, 
bet nc visur bus toki, kaip pas 
mus. Kitur parsiduoda po $2.00, 
$i-75» $1-50 — męs parduodame 
po $1.25. 

Pasiskubink, kolei yra geras 
pasirinkimas. 

THE BRIDGEPORT 

CLOTHING CO.. 

1 3246—48 So. Halsted st., 
T!!. 

JONAS KŪLIS 

3259 So. Halsted st., Chicagc ; 

j GENERALISKAS AGEiMTAS 

Lankosi Cliicagoj, užrašinėja 
į "Lietuvą". Renka apgarsinimus 
ir šiaip spaudos darbus, i'erka 
namus, liotus ir parduoda, ir 

Į šiai]) suteikia informacijas hiznii. 
reikaluose. 

A. 01szewski. 

"Lietuvps" leidėjas, j 

PETRAS VAITIEKŪNAS 
"LIETUVOS" AGENTAS 

lankosi dabar Chicagoje. Pas jj 

galite užsisakyti "Lietuvą" ir prenu- 

Įjnieratcs pinigus uŠKi.nokėti. 

A. OLSZEVVSKI, 
"Lietuvos" leidėjas. 

"LIETUVĄ" GALIMA GAUTI PAS: 
Jos A. Duoba, 

1234 Michigan avc., Sheboygen, Wis. 
P. BARTKEVIČIA, 

877 Cambridge st., Cambridge, Mass. 

Daugybe gerų Var- 
totų Pianų Pas 
Lyon ir Healy 

šie instrumentai neturi jokių paslėptų ydų, 
nes visi buvo perdirbti dirbtuvėje. Kainos svy- 
ruoja nuo $75, $90, $100 ir aukščiaus. Beveik 
visi garbingi išdirbėjai yra atstovaujami, pri- 
skaitant Steimvay, Chickering, Knabę, Decker 

Bros., Hallct * Davis, Fischer, Mason & Harn- 
lin, Conover, Kingsbury, \Vheclock, Sohmcr, 
Krakauer, Ilardman, Ilazelton ir kitus. Ypa- 
tingai patogios mokėjimo išlygos gali buti su- 

taisytos laike mūsų viduvasarinio išpardavimo. 

KALBAMA LIETUVIŠKAI. 

Didžiausia Pasaulyje Muzikos (staiga 
VVabash Avenue ip Adams Street 

Te!. Canal 4052 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
1302 S«. Leavitt St. Kimpas 23-čiot £itves 

Chlcago, Illinois 

Naujas Savaitin's Laikraštis 

"ATEITIS" 
"Ateitis yra bepartyviškas laik- 

raštis, tarnaujantis jaunimo 
ir kulturos reikalams. Tal- 
pina daugybę (vairiausių ži- 
nių. Didelio formato, 8 pusi. 
Kaina tik $1.50 metams, o 
85c. pusei metų. 

"Ateitį" išleidinėją. bendrovė, In- 
korporuota ant $25,000. Da- 
bar laikas užsirašyti "Atei- 
tį". Reikalaukit vieno nume- 
rio pažiūrėjimui uždyką. 
Adresuokit taip: 

"ATBITIN" 
366 W. Broad\vay, 

SO. BOSTON, MASS. 

Lietuviški' Knygų Krautuve. 
Mylėtojai gerų kningų. norinti 

išlavinti savo protą ir išsimokinti 
anglišką kalbą, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuvės. Čia 
gaunama visokios lietuviškos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš- 
kos ant užsakymo. Scenos mylė- 
tojų rateliai imdami komplctus, 
s. v. gauna papiginta kaina. Krau- 
tuvė adara kas vakaras. 

Ii kitij miestų atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.: 

M. J DAMIJONAITIS 
901 West 33-rd St„ CHICAGO, ILL. 

K. ZORAITIS 
PIRMAEILINIS BlIFETAS 

SaltaB alus, gera deg- 
tinė, kvepianti ciga- 
rai. Priima avečlua 
: kuofilrdlnglauslal. ; 

3200 S0. HALSTED SI. 

NEW CITY SAVINGS BANK 

4601 So. Ashland ave., Chicago. 
A. J. BIERZYNSKI, pres. 

Į Priima bankon pinigus ir moka 3%. Į Už sudėtus yinijua niusij banko j Uuo- 
įdame čekiu knygutę, iš kurios para- 
šyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 

i gus ant Real Estate. Perka ir parduo- ! da namus ir lotus. Išsamdo bankines 
skryneles (boxes> po $^.50 metams. 
Parduoda siflcortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėliais, se- redomis, ketvergais ir subatomis nuo 8 ryto iki D vakaro; nedėliomis, utar- ninkais ir petnyčioniiFs nuo 8 ryto iki 5 Yttkuo. 

Telephone Canal 285 

K. KATUTIS 
LIETUVIŠKAS 
GRABORIUS 

710 W. I8th St. Chicago 

Tel. Canal. 2118 

DR. A. YlJšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSREO ST CHICAGO, ILL. 
CORNER 18th STREET 

Tel. YARDS 153? 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

3259 So. Halsted St., Chicago, III. 
Gydo visokias ligas moterių, vaikų ir 

vyrų. Speciališkai gydo limpančias, už- 
sisenėjusias ir paslaptingas vyrų ligai 

O ERA PROUA! 
Cromatlka angli^koskalboimv 
kytisbe mokytojo(apdary ta)$ 1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky- 
tisskaityti ir rašyti be mokyto- 
jo 15c 

Naujas Budas mokytis rašyti be 

mokytojo 10c 
Aritmetika mokinimuisi rokun- 

dų,su paveikslais (apdaryta). .35c 
V i8o $1.60 

Kas atsiųs iškirpjs Sita apgarsi- 
■ nima iš "Lietuvos" ir $1,00 per 

money order', tai /jaus visas i 
knyęas 60c. pigiau. 

P. Mikolainis 
Box62 New York City 

LIETUVIŠKA BANKA 

Town of Lake Savings Bank 

Joscph J. Elias, Savininkas 
4600-4602 S. Wood St., Chicago. 

Priimame pinigus i Banką užčėdi- 
jiraui nuo vieno doliario ir daugiaus 
ir mokame trečiu procentu ratomia 
aut metų. Siunčiame pinigus l vi- 
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tei- 
singai, o svetimų žemių pinigus mai- 
nome, perkame lr parduodame. Par- 
duodame šifkortes ant visų linijų ) 
krajų lr Iš krajaus, taipgi tikietua 
ant geležinkelių po visą Ameriką ir 
Europą. 

Mūsų Banka Išdirba visokius raštui 
lr dokumentus visose kalbose lr duo- 
da rodą lietuviams visokiuose atsi- 
tikimuose ir reikaluose ypatlškal lr 
pt^ laiškus. Tik kreipkitės viršmlnfr 
tu antrašu. j 

Phone Drover ?>0S2 
DR. K. DRANGEL1S 

LIETUVYS DENTISTAS 
VALAPJDOS:-mto 8 iki II rvle nuu l iki 
4 popiet ritto 7 iki 9 vak. Nedėliotu pagal 
nutarti- 
3261 So. Halsted St. Chicago, III. 

Priešai A. OKevskio Banką 

Eikit dirbt,—nesivalkiokit! Išmokit 
barberio biznio; maži iškaščiai, pra- 
sidėkit I0C114 bizni. Klauskit smulk- 
menų. Nossokoff's Barber School, 
Pittsburg, Pa. Moteris išmokinam 
barberiavimo, Plaukų Dabinimo. Ma- 
nikuravimo. Galite pinigus uždirbti 
mokykloj. Išduodame diplomus. 

Dr.O.C.HEINE 
DBNTISTAS 

OFISAS—Ktmpai 31 ir S». Haltted cri. 
(IjvmIbm rtrft iptlekos.) X CUiCAOO. ILL 

Tel. Morton Pat h 361 

AnnaE.Tuttlis 
Chicagoje Pirmutinė 
Vlokslą Baigusi Lie- 
'uvė Nursė. Akušerė 
: ir Masažistė. : 

1339 S. 48th Ct. Cicero. III. 

s. •«. "•» 

F. 4. JOZAPAIČIO APTIEKA 
Telefonas Yards 155 ir Yards 551. 

I /laikome (ik geriausius vaistus. 
V patingą atydą atkreipiame į gerį iŠ- 
[.il<lym» receptų. Reikalui esant, mel- 
di! ame pas mus kreiptis. 

.aiškus tik tiem atsakome, kurie pri- 
siunčia ui 2c. stamp). 
F. A. Joiapoitis, Aftiehos Provisorius. 
3601 So. Halstod St. Chicipo ,|||, 

ar-ar. «į 

EYE3IN ,??,t 
!5« MOKYKLA 

MOKINAMA! 

Anglį kalba nuo pra- 
dinis Iki augiausiai 
Aritmetika 
Augštesn. Katsmalna 
Istorija, Boografija 
Politiška Ek&ioratja 

Lietuvių \ 

Kus^'U \ "LBOS 
Lenkų ; 
Knjg»e6)fSlo flrairait. 
Lilška rašymas 
Prekybos teisis Ir tt. 

O. Leveskis. Vedėjas Mokyklos 
3108 So. Halsted St.f Chicągg. 



10 METŲ 

Kaio Lietuva 
v 

Atgavo Spaudą 
Visi privalo žinoti, koki^ 
milžinišku svarbą turi spau- 
da kiekvienos tautos kultu-! 
riškam gyvenime. Todėl pa-i 
tariame perskaityti labai žin- 

geidžią ir naudingą knygą | 

Kultūra ir Spauda. 
M u) Knygeię verta perskai- 
tyti visiems laikraščių skai- 
tytojams, korespondentams 
ir io-metinio jubilėjaus at- 

gavimo spaudos rengėjams, j 
Knygos didumas 153 pusla- 
piai. Kaina tik 45 centai. 
Imant didesni skaitlių,—dar 
pigiau. 

Adrcsuokit, leartu prisiųsdami 
ir pinigus: 

Lietuva P>iblishing Co. 
3232 SOUTH HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS 

Geriausia dovana draugams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

savaitinis laikraštis 

"DRAUGAS" 
DRAUGAS" paduoda žinių i5 viso 

pasaulio, nušviečia Amerikon lietu* 
mi gyvenimą, suteikia daug skaity- 
mo iš visuomenes, politikos, litera- 
tūros, gyveninio, ir yra geriausias 
J ranga s, kaip lietuviams darbimn- 
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje^ 

Rus'.i cenzūra "ORIUOl)" Į Lletiiyą inlsidžia 

"OBAUOAS" alsina m«t. $2, pusal m. $1: 
Užsionluosa metams S3, pase! matį Ji.60 

DRAUGAS PUB. CO. 
1800 VV. 46th St., Chieago, III. 

Tolaphono Drovor 6114 

du-kart nedelinis laik- 
raštis 

^•'1^ 
&k i W«;-v;- J\ 

TVV& SBtm* 
Eina jau 25 melai 

Utarninkais ir Petnyčiomis 
Prenumerata metams $2.50 

„ pusei metų $1.25 
Adresuokit taip: 

W. B. B0CZK0WSKI C0„ 
Mahanoy City, Pa. 

Tei«tx<n<ig Humboldt 4532 

Dr. Q. M. GJaser 
giuonti apreišklu pagodotal visuo- 

menei, jog ėsti seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni 
mą | savo loena namų po numeriu 

3149 S. Morgan St. 
Kertė 32-ros gatvės. 
Telefonas Vania »>87. 

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toli -iis mane rems, estu namie ant 
ki«kvieno pareikalavimo diena ir nak- 
tj. Esiu specialistas ligose vaiki;, mo- 

terį; ir vyri; ir užsendintose ligose. 
Darau visokių operacijų. 
Lie'mosl su pagarba 

Dr. G. M. Gldser 
3149 S. Morgan St. 

Kertė 32-roa gatvės. 

Jei nori teisingi; žinių iš Anglijos, 
užsisakyk sau metams ar 

pusmečiui 
"IŠEIVIŲ DRAUGĄ" 

Vieninteli Didžiosios Britanijos lie- 
tuviukat.aliki;tautininki; laikraštj, 
einantj kas dvi savaltl. Kaina su 
prlsluntlmu i namus metams $1—pus- 
mečiui — 50 centų. 

Adresas: 
Rever. Jos. Norbut. 

Mossend, Lanarkshire, Scotiand. 

F. P. BRADCHULI5 
Attorney & Counseior at Lavr 

30 N. LaSalle St., Cor. Wasiii.i£to.i St. 
Sistk fichange 8Mg., Rooai 1107-1111 

lek|>hon« Pranklln 117d 
Li«to«iia<lvokat», baifcataisii} nokti) \n» riko ja. VccU rUokiaa .iyUs, ciTiliiliMir 
aaUaliika* t kuom te.itnuat* Uuduo'a). 

6j». 3112 S. Halsted SI, irti ji-ina 
Tclephona Yird».'IW 

Geriausia Gyduole 
PLAUKAMS 

sustiprina skclpa, sujudina šaknis, 
plaukus padaro ivelnius, blizgančius, 
yra (jeriausis vaintus nuo Dandnff 
"liukų". Vartojant du ar tris kartus 
j «»vait«, sustabdjs plaukų slinkimą- 

Trinkie «erai j skelpa, ant šaknų 
ka< antra ar trečia diena- 

Prekė 50c. ir $1.00. 

F. A. PflSZKA'S PHARMACY 
3131 S« tnr;<m Street 

Tll. Yards 695 CHICAGO, IIL, 

Faunoj r 
i Lili i 

Jaunoji 
Lietuva 

Vienintelis savo rūšies 64 puslapių 
lliiic'ruotas mėnesinis Lietuviij laikraštis. 

Jame dedama geriausi moks- 
liniai straipsniai ir geriausios apysakos. 

Kalba gryna, graži ir supran- 
tama. Jei nori smagiai ir naudingai lai- 
ką praleisti skaityk Jaunąją Lietuvi}. 

Kaina metams $3.00: pusei 
metu $1.50; vienas numeris a5c, 

Užsisakyk tuojaus: 

"JAUNOJI LIETUVA" 
4611 S, Paulina SI. Chicago, III. 

Daugelis žmonių, atvykę ] Ameriką, padarė čia tūkstančius. Ko- 
kiu budu? Nes jie išmoko anglu 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 
tūkstančiai pasiekė savo laimę tokiu budu, kodėl Pamištai tas ne- 

galima? Kiekvienas lietuvis dabar lengvai gali tai atsiekti, nes 

gali įgyti "Lietuvos" Lietuviškai-Anglišką ir Angliškai-Lietuvišką 
Žodyną, didžiausi, rūpestingiausiai sutaisyta ir sulyginamai pi- 
giausi žodyną, kokis kuomet nors pasirodo tarp lietuvių. Su šio 
Žodyno pagelba ir nemokantis gali viską perskaityti ir suprasti 
angliškai. Trečioji žodyno laida jau baigiasi Pasiskubinkite! 
Kaina abiejų dalių—$6.00, puikiuose, brangiuose ir drūtuose ap- 
daruose (kaip ant paveikslo) — $7.00. Lietuviškai-Angliškoji 
Dalis $2.00, gražiuose apdaruose—$2.50. Angliškai-1 lietuviškoji 
Dalis (su nurodymu, kaip tarti kiekvieną anglišką žodį)—$3.00, 
drūtais ir dailiai padirbtais aptaisais—$4.00. Reikalaukite kny- 
gelės su žodyno aprašymu. Išsiunčiama uždyką. Žodyną išsi- 
rašydami, ar knygelės su aprašymu reikalaudami, rašykite: 

LIETUVA PUBLISIilNG CO. 
A. OL5ZEVVSKI, Pras. 

3252 So. Halsted St. Chicago, III. 

UŽSIRAŠYKITE SAU A fa SAVO GIMINĖMS LIETUVOJE 

Pažangic sios pakraipos dienraštį "LIETUVOS ŽINIAS" ir "LIETU- VOS ŪKININKĄ" per šitų laikraščių generalę agentūrą. Amerikoje. Prenumerata "LIETUVOS ŽINIŲ" Amerikoje: uietams $6.00, pusei metų — $3.00, norint-gi gauti du kartu Bavaitėje po 3 num. antsyk, metams — $4.30, pusei metų — $2.15. Lietuvoje: metams — $3.20. pusei metų — $1.60. "LIETUVOS UKIMfNKO" prenum. metams Amerikoje — $2.20, pusei metų — $1.10; Lietu1 oj*; — metams — 

$1.65, pusei metų 85 centai. 
Gnuer. "L. t." ir "L. U." Agentūroje Amerikoje galima gauti vi- sos Kuropos leidimo kningos. Reikalingi yra agentai. Užsakymus ir piningus siuskite Bendrovės vyriausiam atstovui Amerikoje šituo adresu: 

Madi«. S„uar, 
* "< A U S K A S 

New York, N. Y. 

Kodėl Neskaitai!! 
Ar interesuojiesi kada nors gerais ir teisin- 

gais apgarsinimais, kurie gali atnešti naudą ir pi- nigą užčedyti? 
Ateik pas mus, ir matysi, kaip pigiai męs 

parduodame siutus Nebuvo girdėti tokiu pigu- 
mvnų! 

Siutai $30.00, $27.00, $25.00 
parduodami $18.50 

Taipgi turime daug visokių siutu, kur par- 
duoda už $6.50, $7.00 ir S10.00. Pasiskubink', 
kol dar yra geras pasirinkimas. 

IHE BRID6EP0RT CL0THIN6 GO. 
3246 So. HALSTED STREET 

CHICACO, ILL. 

S U_S I V IE N I J IM A S 

i. 

I 
E 
T 
U 
V 
I 

U 

[STEIGTAS 1886 M. 
Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisidėti 

prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po 
$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius: 

$159 

$300 

awem !%£ 

IffliMAiimnccSSifi EimmSSS^^Z i*|| 
ląs? 

$600 
į 
$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. 9 Ncw York, N. Y. 

A 
M 
E 
R 
I 
K 
O 
J 
E 

LIETUVIU APDRAUDOS DRAUGIJA 

A. Šlakis 
A13 V O K A T A. 

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. LaSallc St. 

C H IC A G O 

Telephone RANDOLPH 5246 

BRIDGEPORTO OFISAS: 

3255 So. Halsted Street 
Priešai 33-čią gatvę) 

VAKARAIS: nuo 7 ik 9 va!., 
išskiriant Medelius 

Telephone DROVER 5326 

D-re Maria Dovyiatt-Sass 
Moterų ir vaiku ligų specialistė 

Ofisas 
1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Woodgat. 

FtoEC Canal 1203 
Vnlandoi: 

rvc8;80 iki 12:00 vai ryto 
rvo r, :CO iki 8:00 vai. vak. 

Nsdūlioms 
moCiBOiki įa.-yOvaL ryto 

Rezidencija 
5 208 W. Harrison Street 

Tel. Austin 737 

Valandos. 

tiktai iki 9:00 kiekvieną rytį 

I 

Europos Kare Gali Padaryti Amerikoje 
Geriausius Laikus. 

Dabartinė Europos karė yra didžiausia, kokia 
kada nors sviete buvo. Joje kariauja ne vien Vo- 
kietija su Rusija, bet visos Europos viešpatystės. 
£ita karė ne vien kad išmuš šimtus tūkstančių 
žmonių, bet išdegins miestus, kaimus ir fabrikus, 
išgriaus tiltus ir geležinkelius, išnaikins javus ir 

viską, kas gyvenimui reikalinga. Pasibaigus ka- 
iri. Kuropa neturės nei duonos, nei namų, nei dra- i 

panų, nei padarų ir tą viską bus priversta pirkti iš 
Amerikos. Amerika turės dirbti dieną ir naktį su 

visais darbininkais, kad spėti pristatyti tą viską, 
ko Europa reikalaus. 

Tokiu budu Amerikoje bus didžiausia darbymetė 
ir geriausi uždarbiai, koki kada nors čia buvo. 
Pakils čia ne vien išdirbystė, bet ir visoki bizniai. 

Todėl dabar čėdykite pinigus, kad, karei užsi- 
baigus, turėtumėte už ką parsikviesti savo alkanus 
gimines iš Europos, kurie ten liks gyvi, nes Euro- 
poje bus badas ir maras, rėdykite pinigus, kad, 
prasidėjus geriems laikams, turėtumėte už ką biznį 
pirkti ir pasidaryti daugiau pinigų, kada bus tam 

proga. 

J ei perkate propertes, tai pirkite jas ne laukuo- 
se, bet mieste, tokioje vietoje, kurioje galima biz- 

nį daryti ir kurioje properčių kainos kįla, kad jūsų 
įdėti pinigai atneštų jums antrus pinigus. 

Geriausia bizniui vieta yra tai IJalsted gatvė, 
tarp 31-mos ir 33-čios gatvių. Čia yra didžiausias 
žmonių susitelkimas, didžiausi biznio namai sta- 

tomi, i" properčių kainos kįla. c ia dar šiądien 
galite pigiai pirkti namus ir lotus, o laikams pa- 
gerėjus jų kainos kil>. ir tie, kurie čia propertes 
turės, galės pasipinigauti. 

Męs čia dar turime pardavimui keletą labai ge- 
rų biznio namu ir lotų. J<'i manai pirkti, tai ateik 
pas mus,i o pirksi pigiau kaip kitur. Męs nereika- 

laujame t,visų pinigų: įmokėk tiek. kiek gali. o li- 
kusiu^ !>ati namo randa išmokės, ne> musų \isi 
namai neša geras randas. 1 

A. OLSZEWSKI BANK 
3252 So. Halsted St., Chlcago, 111. 

PUIKI FARMA 
Didelė farma iš 325 akcrių, t anie apie 200 akerių išdirbtos t»m»--. 

o ręstas miškas ir ganyklos, žemė nesunki išdirbiniu!, gera kornams, bulvėms, javams ir daržovėms. Tiktai keturios angl. mylios nuo 
strytkario ir geležinkelio ir tik 6 mylios nuo miesto. Puiki vieta. 
Aplink daug lietuvių farmerių. 

Ant farmos visi naujausi ūkiški įtaisymai lr įrankiai. Sailo (ra u 
ginimui kornų) ant 25 karvių, tartokas lentų pjovimui, geri budinkai; 
4 arkliai, dvi poros jaučių, 16 karvių ir 1.1. Viena mylia nuo "kryme- 
ri," kur sviestų dirba ir visų pienų superka. Mokykla aut farmos 
lauko. Parduodama su visais šiemetiniais javaio. 

Savininkas pats prižiūrėti negali. Todėl parduos ant lengvų išlv 
gų: gali parduot visų farmų, 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 8t., Amsterdara, N. Y 

W Turėk Savo Namuose 
įjy Geriausią Degtinę (arielką) jei 
ffnori buti sveikas ir turėti kuom 
'pavaišinti savo mylimą svečią. 
Daktarai rekomenduoja už geriau- 
sią degtinę 

S=0=L=0 Rye 
Kaipo Skanu, Tvirtu ir sveiką jjvirymą 

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine. 

jjjg Gaunama visuose geresniuose Saliunuose 

| STRAUS BROS. C0.-'|£Mk DEP'T L, CKICAGO, ILL 
216 W. Madison St. A. CHAPOSKE, irT. PODLASKIS lietuviai 

Rusiškas Dovierennastis, 
Pasportus, Affidavitus, 
Kontraktus Pirkimo Namu ir 

Lf 

Biznių ir Visokius kitus Rejcnta- 
liškus Raštus Geriausia Padaro 

Į_IETUVŪS REJEHTALISKAS BIURAg 
Iškolektuoja vekselines paskolas, algas, da- 
lės ir pinigus, paliktus kitose bankose Ame- 

rikoje ir Europoje greitai ir pigiai. 

LIETUVOS 8EJENTUISUS BIURAS 
A. OLSZEWSKIO BANKOJE 

3252 SO. HALSTED ST., CHICACO. 

BIURO VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 6 iki 9 vakarai* 

Nedeliomis nuo 9 iki 12 rytais 

Bell telefono patarnavimas i aukština įnik- 

tų augimiį. Jis išplėtoja biznio ribas ir na- 

mines pramones sujungia su išlaukinėmis 

prekyvietėmis. 

Bell telefonas apvienija inieeto draugijinį 
gyvenimu 

Kiekvienas Bell telefonas yra t;ii įrankis re- 

težyje, kuris suvienija namus ir pramon** ir 

pakelia pilietinę vienybe, kuri tarnauju gu- 
riausiems miesto ir sali<s reikalams 

Vartok apsčiai vietinį ir Long Distance 
telefoną. 

Chicago Telcphonc Company 
Bell Tclcphonc Building 

Official 100 
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