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Dideji Kare. 
Jau trečia savaitė be persto- 

jiino traukiasi kruvini mūšiai ant 

visos linijos nuo Verdun iki Ais- 
ne, Rhcrius ir Helgijos rubežių. 
\ okictijos valdžia garsina, jog 
iki šiol Vokietijos kariumenė nu-1 
žudė 104.589 kareivius, kuriamo' 
tai skaitliuje yra 15/>74 užmušti, 
65,908 sužeisti ir 23,007 nelaisvėn 
paimti ir prapuolę. Bet valdžiom 

iaporta> nepa>ako, iki kokiai dio-; 
nai tie vokiečių nuostoliai yra su-! 
skaityti. Kur mušasi trečia sa-j 
vaite milionai žmonių ir tai bc 

perntojimo, kur kareiviai turi 

ginklus, galinčius kuodaugiausia 
žmonių užmušti, ten per tokį lai- 

ką daugiau žmonių galima už- 

gauti. Skaitlius užmuštų, rodosi, 
perinenkas; gal daugiau yra ir 
belaisvėn paimtų. Taip ilgai ant 

vi>os linijos besitraukiančiuose | 

mušiuose viena pusė kitos jveikti 
neįstengia: jeigu vieną dieną ku- 
ri pusė buva porą mylių atgal 
nustumta, tai sekančią diena at- 

cal atima senasias pozicijas. Pa- 

Prie Antuerpeno daugiausia 
yra austrų kareivių; ten iš Aus- 
trijos tapo atgabentos ir didelės 
apgulimo kanuolės. Už tai pa- 
>-i< i Austrij' i muša apsilpnintas 
austrų pajiegas rusų kariumenė, 
kuri, apart tvirtovės Krokavo, 
apvaldė jau visą Galiciją, Prie 

\ntwerpeno belgai užpuolė aus-' 
trų ir vokiečių du pulku raite- 
liu, brigadą infanterijos ir šešias 

artilerijos baterijas prie Alost ir 
visiškai sumušė. Belgams teko 
daug amunicijos ir belaisvių. 

Iš P»ordeaux paleista žinia, buk 
miesto Muelhausen komendantas 
nusišovė. Mat jam buvo prisa- 
kyta a; valdyti kalnuose perėji- 
mus Francuzijon, o jis to išpildy- 
ti negalėjo. Prieš nusižudymą 
jis parašęs j Vokietijos kariume- 
nės štabą, kviesdamas aficierus 
ateiti ir patiems mėginti išpildyti 
štabo prisakymą ir tuos perėji- 
mus apvaldyti. 

Xors vokiškas štabas retai pri- 
sipažįsta prie kariumenės nepasi- 
sekimų, bet jau ir jis prisipažįsta, 
kad mušyj prie Aisne, rugsėjo 
27 d. (ten buvo tikra kareivių 
skerdyivi) vokiečius pasiekė di- 
delis nepa-isekimas ir fraucuzai 
stumia juos ant kairiojo šono, 
todėl ir apėjimas armijos gene- 
rolo Kluck gali pasisekti. Tą 
pripažįsta jau ir Vokietijos val- 
džia. 

Tarp Yisc, Soissoiiį ir Rheims 
traukiasi kruvini mūšiai. Fran- 
euzai ir čia stumia vokiečius vis 
atgal. Savo stovyklų viduryj 
fraucuzai atmušė visus vokiečių 
užpuolimus, nors jie daug kartų 
mėgino fraucuzų linijas perlauž- 
ti. Fraucuzai išvijo vokiečius is 
Bopaume. Vien tarp Souin ir 
Argonne girių vokiečiai kaip kur 
atmušė sujungtų fraucuzų ir ang- 
lų kariumenių užpuolimus. Su- 
sirėmimai pasitaiko dažnai tarp 
YVoevre ir Argonne. Vokie- 
čiams geriaus sekasi vien prie 
tvirtovės Verdun, kur jiems pa- 
sisekė nutildyti kanuoles dviejų 
pietinių fortų; taipgi ant Šiau- 
riuių jūrių, kur mažas vokiško 
laivyno povandeninis laivelis 
"U. 0," pats nieko nežudęs. pa- 
skandino tris didelius angliškus 
skraiduolius. Prie to žuvo apie 
1,500 anglų. Matyt anglų laivai, 
kadangi jų laivynas yra drūtes- 
nis už vokišką, neprisilaiko rei- 
kalingo atsargumo, jeigu prisi- 
leido vokišką povandenini laive- 
lį. Baltiko jūrėse rusų skraiduo- 
lis "Bajan" paskandino tris vo- 

kiškus kariškus laivus. 

stiprinimai ateina ir vienai, ir ki- 
tai pusei, todėl maž-dattg priešų! 
pajiegos lygios ir ginklai beveik 

lygaus gerumo, todėl ir sunku 

kurią nors pusę tikrai įveikti ir 

priversti pasitraukti iš nuišio lau- 
ko aplinkinių. 

Vokiečiai su visa energija, su 

visu smarkumu stengiasi francu- 

zų linijas perlaužti, puola mušiu 

po kelis kartus, nors atmušti, 
vėl šoka ant priešų. Rugsėjo Į 
26 d. ant visos linijos traukėsi Į 
kruvini mūšiai, kurie pasibaigė 
vokiečių pasitraukimu, nes jie 
nužudė daug kareivių, nors ir 

francuzų-anglų nuostoliai buvo 
nemaži. Ciesorius savo dienos 
atsiliepime į kariumenę prisakė 
kareiviams mūšį laimėti arba žit-į 
ti; bet kur žmogus, pildydamas 
savo pareigas, stato savo gyvas- 
tį, ten jis nereikalauja ciesoriaus 
pamokinimo, ką privalo daryti, 
nes j>ats savo pareigas gal geriau 
pažįsta negu mokytojas. Ar tie 
ciesoriaus mokinimai suskubįsj 
mūšio išrišimą, tą neužilgo pa-j 
matysim. Ir franeuzai su ang-j 
lais, nors ciesoriai jų nemokinai 
pareigų, iŠ paskutiniųjų ginasi, i 
stengiasi priešus įveikti, nes nuo į 
to mūšio išrišimo paeis karės1 
išeiga ir Prancūzijos likimas. j 

Rugsėjo 26 d. mušis buvo, ga-i 
Įima sakyti, kruviniausis dabar-į 
tinėj karėj; kareivių eilės puolė, 
prieš viena kitą su durtuvais,' 
nors iki šiol sunkus vokiečiai' 
vengė susitikimų su durtuvais, j 
nes franeuzai nuo seniai žinomi 
savo miklumu ir mėgimu kovoti j 
su durtuvais. Priešų eilės yra 
labai arti viena nuo kitos; pasi- 
slėpimo grabės yra vos 100 met- 

Vokiškas orlaivitiinkas rugsėjo 
27 d. atlėkė prie Paryžiaus ir me- 
tė miestan bombas. Viena bom- 
ba expliodavo prie kertės Troca- 
flero ir Freycinet gatvių ir už- 
mušė vieną vyriškį, o sužeidė 
mergaitę. Orlaivis mėtė bom- 
bas tieEiffclio bokštu, turbut 
norėdamas jį išnaikinti, ties jame 
yra aprūpinanti visą Francuziją 
ir svarbiausias jos kolionijas be- 
vielinio telegrafo stacija; kita 
bomba užgavo netoli esančius 
kariumenės magazinus ir kelis 
pagadino. Neto!-' F/.ffelio bokšto 
yra Amerikos ..m asados rūmas, 
bei jo išme.it.os ;> orlaivio bom- 
bas neužgavo. Viena bomba nu- 

puolė j besiganančiu Autenil lau- 
ke galvijų bandą ir porą galvijų 
užmušė. Kitos išmestos bombos 
mieste nieko blogo nepadarė. 

ru viena nuo kitos. Mušyj daly- 
vavo ir Prancūzijos kol i on i jų ka- 

riumenės, kurios su neišpasakytu 
smarkumu mušė vokiečius ir sttt-' 
mė juos atgal. Vokiečiams per- 
laužti franeuzų eiles nepasisekė,' 
bet franeuzai juos porą mylių at- 

gal nustumė. 

Vokiečių vadovai jau suprato, 
;og tik palaikant dešinį kariu- 
nieučs sparną ir atmušant fran-; 
euzus nuo vidurio, kurie smar- 

kiai priešakiu žengia, galima ka- 

riumenę uuo mūšio pralaimėjimo! 
apsaugoti. Jeigu vedamas gene-1 
rolo Kluck'o dešinysis sparnas 
butų sumuštas, tai vidurį vo- 

kiškos kariumenės lengvai gali- 
ma butų apsupti; todėl, kad to i 

išvengus, lygiai vidurys armijos' 
ir kairysis sparnas turėtų skubiai, 
trauktis iš Francttzijos. Gyvenanti mieste San Fran- 

cisco mergina Ethel Crackcr ga- 
vo nuo savo giminaičio, tarnau- 

jančio francuzii kariumenėj, laiš- 
ką, kuriame aprašytos naujau- 
sios franeuzų kannolCs, išmetan- 
čios bombas, pripildytas nuoilin- 
s^u ga/.n. Viena tokia bomba, 
nupuolusi j vokiečiu ųrabes, nu- 
troškino i/>oo vokišku kareivin. 

Garsi Paryžiaus pranaše* The- 
l*e*. kuriai kaip kada pasiseka 
pirm laiko tulns atsitikimus iš- 
pianašuti (ji išpranašavo ttimu- 

iki siol irancuzams ir anglams 
gana gerai sekasi, nors karės pra-į 
džioj vokiečiai vijo francuzus, Į 
nes jų kariumenė nebuvo įlar 
sutr.ukta į reikalingas vietas, 
bet dabar, nors kartais vokie-j 
rlui paima koki sklypelį niušioj 
!auko, tai kitą dieną francuzai. 
vokiečius dar toliau nustumia. Ap- 
skritai. sujungtos trancuzu ir 
anglu pajiegos, nors palengva, 
bet stumia vokiečius atgal, vis 
arčįaus prie rubežiaus. 

-imą Austrijos sosto įpėdinio, po- 
piežiaus mirti ir dabartino karv), 
dabar vėl pagarsino savo prana- 
\v>tą apie gimu>ios karės bėgį. 
Sulyg tu prauašystų: i) rugsėjo 
j<) d. turėjo mirti kaizeris 
\Yilhelmas; 2) spalių 29 d. fran- 
cu/ai įžengs Vokietijon; 3) lap- 
kričio 7 d. pasibaigs karė. Bet 
pranašė nesako, kokios pasekmės 
bus tos karės. 

N'uo rytinio karės lauko prieš- 
taraujančios ateina žinios: rusai 
garsina apie išvijimą vokiečių iš 

Lenkijos ir mušimą austrų Gali- 

cijoj ir kazokų Įsiveržimą Ycn- 
grijon. Austrijos ambasado- 
rius Amerikoj, Dumba, is princi- 
po užgina visa< Londono ir Pet- 
rogrado žinias ir tikrina, jog 
ne rusai austrus, bet austrai ir 
vokiečiai muša rusus: sumušimą 
tusų prie Krasniko austrų amba- 
sadorius atkartoja jau net kelias 
dešimts kartų, nes daugiau, ma- 

tyt. nėra kuom girtis. liet ir 

Austrijos ambasadorius negali 
užginčyt, jog rusai lenda vis gi- 
lyn Austriion. tai tas rodo. iop- 
austrai ir jiems padedanti vo- 

kiečiai yra atgal stumiami. Ru- 
sai priėjo iau prie Przemyslio. 
Petrogradan rods atėjo žinia ?pie 
Przemyslio užėmimą, bet tas, 
turbut, neteisybė. Apvaldyti 
vien keli fortai, bet miestas Prze- 
tnysl dar neapvaldytas. 

Užėmę Przemysl rusai galės 
lengvai paimti Krokavą, nors ji 
gii ti atėjo vokiečiu kariumenė. 
Vokiečiai mat netiki, kad lenkai, 
o ii jų susideda Krokavo garni- 
zonas, mėgintų smarkiai ginti 
buvusią savo sostinę prieš paža- 
dėjusius sujungti visas buvusios 
Lenkijos dalis rusus. Rusų ka- 
riumenė užėmė tvirtovę Uzok, 
esančią prie kelio, vedančio per 
Karpatų kalnus Vengrijon. 

Dar labjau prieštaraujančios 
žinios ateina nuo karės lauko 
Lenkijoj ir Lietuvoj. Rusijos 
štabas garsina, jog Lenkijoj ir 

Lietuvoj nėra jau nei vieno vo- 

kiečio Kareivio, bet matyt, tai 
buvo tik tuščias žmonių ramini- 
mas. Rusų štabas pranešė, jog 
vokiečiai apleido Suvalkų guber- 
nijoj jų užimtus miestus: Suval- 
kus, Naumiestį, Vilkaviški, Ma- 
riampolę ir Kalvariją. Bet kad 
paskui buvo rusų susirėmimai 
prie giliau esančių Lietuvoj vic 
tų, kaip tai: prie Sopockinės ir 
Druskininkų, kur vokiečiai mėgi- 
no per Nemuną persikelti, tai, 
turbut, vokiečiai nepasitraukė ir 
iš Vilkaviškio, Mariampolės ir 
Kalvarijos. Dabar vėl laikraš- 
čiai paduoda, buk rusų generolas 
Rennenkampf pradėjo gana dide- 
lį mušj su vokiečiais Prusuose, 
Į šiaurius nuo Kidkunų, gal kur 
Stalupėnų, ar Pilkalnio aplinki- 
nėse. Tas rodytų, jog rusai vėl 
Prusuose pradėjo toliau žengti. 

Rusai sako, buk užėmė jie 
miestą Soldau, l>et vokiški tele- 

gramai sako, buk rusai dar toli 
nuo to miesto. Paryžiaus tele- 
gramai paduoda, buk Prusuosna 
iškeliavo iš Prancūzijos ir Vo- 
kietijos ciesorius. 

Afrikoj anglai užėmė vokiškas 
deimantų kasyklas Agua Pacena, 
Luederitz kolionijoj, o vokiečiai, 
atsilygindami, užėmė anglišką 
valdybą prie Didžuvių įlankos. 
Australijoj jau veik visos vokie- 
čiams prigulinčios salos yra ang- 
ių apvaldytos. 

Azijoj, prie Kiau-čau jau pra- 
sidėjo kruvini susirėmimai vo- 

kiečiu su japonais, bet susirėmi- 
mą? tie, nors japonai vokiečius 
atgal- nustumė, buvo menki, ne- 

turinti svarbos. 

Iš Kares Lauko. 
Paryžius. Mušvj paupiuose 

\isne įlešinysis vokiečiu knriu- 
mcnės sparnas tapo 7 mylias at- 

įjal nustumtas. 

Vokietijos ciesorius savo k\a- 
tierą perkelt" iš Prancūzijos i 

Luxcmburgą. Saugoti ji sutrau- 

kė tukstančius kareivių, net or- 

laivius. ' 

Kariumene generolo Kluck, 
nors jai iš Vokietijos atsiuntė 
pastiprinimą, tapo atgal atmušta, 
ir porą mylių atgal nustumta, iki 

Noyon. Krancuzai užėmė mies- 
tą Laon. Atgal pasitraukė ir vi- 
durys vokiečių kariumenės. 

Iš Kopenhageno Paryžiun atė- 

jo žinia, jog iš Vokietijos siun- 
čia Francuzijon dar du miliutui' 
kareiviu. Vokiečiai dar vis bom-i 
barduoja Soissoj ■; it* Rlieims. 

Belgijoj gi vokiečiai bombarduo- 
ja Termonde. AJušiai buvo ir J 
Antvverpeno apie'lnkėse. Vokie- 
čiai užėmė pozicijas tarpe Sempt 
ir Uostade ir apvaldė mažą tvir- 
tove GemblouN. 

Belgijos karaliaus šoferis, ma- 

tyt. norėjo karalių vokiečiams iš- 
duoti. bet karalius, pamatęs kur 
jj veža, išsitraukė revolverį ir šo- 
ferą nušovė. Šoferio kišeniuose 
rado popieras, kurios rodė, jog 
šoferiui pasiūlyta $250,000, jei 
jisai paduotų karulių j vokiečių 
rankas. 

Petrograd. Per paskutine-; trisI 
dienas rusai Galicijoj paėmė 15,-! 
000 austrų kareivių ir 150 aficic- 
rų ir dikčiai mašininių kanuolių. 

Vindobona. Austrijos valdžia 
garsina, jog iš Varšavos išpla- 
tintas paskalas apie suareštavimą 
Austrijoj garsaus lenkiško raš- 
tininko Ilenryko Sienkie\viczo 
yra neteising?Sicnkie\vicz ra- 

miai gyvena Vindobonoj ir rašo 
naują veikalą apie dabartinę ka- 
rę. 

Pekin, Kynuose. Prie 1 iau-1 
čau vokiškas kariškas skraiduolis Į 
paskandino du japonų torpedi- 
nius laivelius. 

Londonas. Mūšiuose šiaurinėj 
Prancūzijoj užmušta iki šiol 50,-1 
000 franeuzų, nuostoliai vokiečių! 
yra dusyk didesni. 

Vokietijos kariumenėj, juo to-' 
liau, juo didesni kįla tarp karei-1 
v in nesutikimai, ypač tarp Prūsų 
ir Bavarijos regimentų. Pasitai- 
ko ir susimušimai. 

Rottterdam. Gyvenanti čia v- 

kiečiai atlaikė susirinkimą ir pa- 
kėlė smarkų protestą prieš karę 
ir Vokietijos ciesorių, ją iššau- 
kusį. Xc visi mat ir vokiečiai 
kaizerį garbina. 

Petrograd. Rusų kariutnenė 
Galicijoj iš Rusijos laukia dar 
900,000 kareivių. Iš Krokavo ki- 
tur perkėlė abudu knygynu—uni- 
versiteto ir Ossolinskio. 

Montreal, Canada. Kanada j šaukia kariumenen dar 19,000 
kareiviu, kurie bus Francuzijon J 
pasiųsti; ten pasiųsta jau 33,000. 

Washington, D. C. Atėjo čia 
žinia, jog garsi Rheims'o bažny- 
čia nežymiai tapo bombų užgau- 
ta. Vokiečiai neužgina, kad ją 
bombardavo, pasakoja vien, buk 
franeuzai bokštuose parengė sig- 
nalinę stotj ir šaudė į vol^ečius. 

Londonas. Buvęs burų vado- 
vas generolas Botlia tapo paskir- 
tas vadovu anglų kariumenės^ 
Pietinėj Afrikoj, kurią siunčia į 
vokiškas piet-vakarines Afrikos | 
valdybas. 

Gyvenanti Belgijos sostinėj 
amerikonai skundžiasi, kad sve- 

timų laikraščių gauti negali. Už 
Londono "Times" numerį reikia 
mokėti doliarj, už kitus angliškus 
ir francuziškus laikraščius reikia 
mokėti iki 60c. Skaityti galima 
tik pasislėpus, nes už skaitymą 
svetimų laikraščių vokiečiai bau- 
džia. 

Rymas. Buvęs Albanijos val- 
donas, kunigaikštis \Yieil, galu- 
tinai nori sostu išsižadėti ir pa- 
stoti atgal Vokietijos kariume- 
nėn. 

Petrograd. \ aidžia garsina, 
jog rusų kariumenė vėl rengiasi 
prie apgulimo Karaliaučiaus; lau- 

kia vien atėjimo iš Rusijos pa- 
stiprinimo, tada pradės iį veržti. 
Kad tik šiuom kartu pasisektų 
geriau negu du paskutiniu kar- 
tu. 

Niš, Serbijoj. Serbų valdžia 
gavo žinią, jot;' Austrijoj daug 
slavų statyta prieš karės teismą 
ir sušaudyta. Slavų moteris aus- 

tru kariumenei turi pilti apkasus. 

Londonas. Atlantike angliš- 
kas kariškas skraiduolis "Ver- 
\vick" pagavo vokišką skraiduolį 
"Spree\vald." taipgi du gabenan- 
čiu anglis garlaivius. 

Afrikos pakrantėse anglų lai- 
vai pagavo vokišką garlaivį "Pro- 
fessor \Yoerman" ir atgabeno i 
Sierra Leon, vakarinės Afrikos 
pakrantėse. 

Rugsėjo 22 d. šiaurinėse jūrėse 
vokiški povandeniniai torpediniai 
laiveliai paskandino tris didelius 
nuo 12,000 tonų angliškus ap- 
iviiusivuis sKraiutionus: ADoukir, 
Ilogue ir Cressv. Didesnę Įgulos 
dalį išgelbėjo kiti angliški ka- 
riški laivai. Turbut angliškas lai- 
vynas nemėgsta savo laivus nuo 

netikėto užpuolimo apsaugoti, 
nors žino, kad vokiečiai turi po- 
vandeninius laivus. 

Rymas. Popiežius Benediktas 
XV mėgina besipjaujančias Eu- 
ropos tautas taikyti, bet nežinia, 
ar.tas pasiseks. Seniaus be po- 
piežių leidimo karių nebūdavo. 

Petrograd. Rusijos kariume- 
nės vadovas prie Przemysl'io iš- 
pildė prašymą tvirtovės komen- 
danto ir 5 valandoms sulaikė mū- 

šį, kad civiliški gyventojai galėtų 
prasišalinti. 

New York. Austrijos konsu- 
lis pagarsino, jog prie Monte- 
negro rubežių franeuziškų kariš- 
kų laivų tapo paskandintas Aus- 
trijos kariškas skraiduolis "Žen- 
tą."' Daugiau Adriatiškosc jūrė- 
se laivynų susirėmimų nebuvo. 

Peking. Japonai apvaldė vo- 

kiečių geležinkelį Į rytus nuo 

\Yeisavei, Kynuose, ir vokiečius 
tarnus nelaisvėn paėmė. Paėmė 
taipgi tulą skaitlių norinčių iš- 
keliauti Austrijos rezervistų. 

Venecija. Gauta čia žinia, jog 
tarp Austrijos kareivių pietinėj 
Vengrijoj apsireiškė azijatiška 
cholera. Apsirgo jau 9 sužeisti 
kareiviai. Turbut cholera iš Tur- 
kijos tapo atvilkta; Turkijoj ji 
gana smarkiai siaučia. 

Londonas. Central Ncws : 

Agency praneša, jog Baltiko jū- 
rėse rusiškas skraiduolis paskan- 
dino vokišką skraiduolį, bet lai- i 

vų vardų, nei vietos, kur tas at- 
sitiko, nepaduoda. 

Reuter'io telegrafo agentūra : 

praneša, jog serbai nuo austrų 1 

įtėmė Ljtibecna ir austrus nu- ! 

stūmė dešimti mylių atgal. 
Prie Prūsų rubežių jau susidu- 1 

"ė vokiečių kariumenė su rusais, : 

>et didesnių mušiu čia dar nc- 

)UVO. 

Belgijoj, aplinkinėse Brussels, 1 

>o visais keliais vokiečiai minas « 

padėjo ir aplinkinėse parengė 1 

ipkasus. Garnizonai pasitraukė ! 

»ric Ath, Tournai ir j kitas vie- 

as, kur taipgi parengė apkasais 
šudrutintas stovyklas. ; 

Indijų kunigaikščiai rengia sa- ' 

/o kariumenes ir pasiųs jas pa- 1 

sfelbon Anglijai. Parengtos iš- 
siuntimui. kariumenes 15 autono- * 

niškų kunigaikščių; tikimasi dar • 

miaukti kariumenių 10 kunigaik- 
ščių. G\valior maharadja davė Į J 
$K>o,ooo nupirkimui automobiliu 
cariumenei ir $25,000 sušelpimui 
jelgiškų pabėgėlių. 1 

Sulvg paskutiniu žinių, su pa- ; 

skandintais trimis angliškais ka- 1 

•iškri- skraiduoliais žuvo 1,400 
gulus žmonių. Angliško laivy- 
10 užvaizda garsina, jog tapo 
-naikinti ir du vokiški povande- 1 

liniai laiveliai, bet vokiškoji vai- 1 

ižia užtikrina, kad ten buvo tik l 

/ienas, su 20 žmonių, laivelis 

"U 9." Kas su jitom atsitiko, 
dar nežinia. 

Trapezunt, Mažojoj Azijoj. 
Netoli nuo čia angliškas garlai- 
vis "Uelgian king" užbėgo ant 
minos ir tapo paskandintas. 1.4; 
buvusių ant jo 120 žmonių, 98 
išgelbėjo rusiška> garlaivis. 

Bėdinas. Vokiečiai užėmė 
Craonnc kalvas ir miestą Betha- 
ny. 

Paryžius. Lotaringijoj vokie 
čiai vėl peržengė Prancūzijos ru- 

bežių ir užėmė Donestrc ir Bla- 
inont. 

Niš, Serbijoj. Serbai prie, 
Krupiui sumušė 250,000 austrų. 
Sujungtos serbų ir montenegrų 
kariumenės apvaldė Bosnijos sos- 

tinę Serajevo, kur tapo užmuš- 
tas Austrijos sosto Įpėdinis ir jo 
moteris. 

Londonas. \ustraIijos kariu- ] 
menė išnaikino vokiško bevieli- 
uio telegrafo staciją ant Naudu 
salos Angliška vėliava fapo iš- 1 
pliekta ant «alų Bismarkio ar- 

:hipelago. 
1 

Chicago, 111. Chicagos advo- 
katas, politikierius ir banko pre- 
zidentas Smulski gavo iš Bor- 
:leaux, dabartinės Francuzijos : 

sostinės, telegramą nuo žymių 
lenkiškų veikėjų: pulkininko Ga- 
[ęzo\vskio, Ignaco Paderewskio , 

(muziko) ir teplioru us Stykos 
atsišaukimą j Amerikos lenkus, į, 
kviečiant j tuoj suorganizuoti bent 
20,000 lenkų kareivių ir pasiųsti ; 
iuos Anglijon padėti Vokietijos | 
priešams išliuosuoti Lenkiją. 

Berlinas. G.i'icijos tvirtovė 
r rzemysl dar laikosi, rusai bcni- , 

barduoja ią su visu smarkumu, j 
Rusų šūviai mieste ne daug nuo- 

stolių pridirbo, bet išnaikino pen- 
kis tvirtovės tortus, o išviso jų 1 

yra aplink miestą 23. Yindobo-j- 
11011 kasdieną atgabena daugybę 
?užeistii kareivių. 

Austrų kariumenė nmšiuose 

Galicijoj turėjo milžiniškus nuo- 1 

štolius. To nei Austrijos štabas 
įeužgina. Austru kariumenė. J 

1 įraukianti prie Krokąvo tapo su- 

a'kyta. Milžiniškas mušis tu- Į 
rėsiąs atsibūti tarp Przemysl ir i 

Krokavo. Mušiu stosią 2 milio- 
įai kareivių. 

Londonas. K( respondentas 
Londono laikraščio Daily Mail 
uio mūšio lanko Francuzij j at- 
siuntė telegramą, kuriame pra- 
įeša, jog franeuzai vėl toliau mi- 
rtume dešinį vokiečių sparną 
arp Peronne ir St. Quentin. 
Mūšio lauko 6 myliu plotas nu- 

tįstas užmuštu kareivių kūnai;, 
[•'iancuzų kariumenės vadovas, 
generolas Joffre, pranešė karės 
ninisteriui, jog ne tik armija ge- 
įerolo Kluck'o tapo atgal nu- 

rtumta, bet traukiasi ir vidurys 
,'okiečių kariumenės. \rmija sos- 

o įpėdinio jau seniau pasitraukė 
iigal. 

Londonas. Garlaivis "Kilmar- 
loik" Siaurinėse jūrėse užbėgo 
mt vokiečių minos ir tapo į šmo- 
us sudraskytas. Iš jo Įgulos ii; 

'igelbėjo tik 3 žmonės. 

Washington, D. C. Vokiškas 
tmbasadorius gavo bevielinio te- 

egrafo telegramą, jog fraM.cuzų 
iriešakin žengimas eina vis silp- 
įyn. Nuostolius mušiuose jie 
urėjo milžiniškus. Vidurys jų 
„ariumenės atgal traukiasi. 
Tvirtovė Verdun vis be apsisto- 
imo bombarduojama. 

Konstantinopolis. lydiškoj i 
nicsto TTnslicni dalyj, prie "Auk- 
inio Rago" siautė l»aisns gais- ! 

as, kuris išnaikino 800 namu. 1 
į ,000 žmonių neteko pastogės. '1 

Rymas. Italijoj susiorganiza- 
•1. liuosnorių pulkas 5.000 ita- k 

ų ir po vadovyste Garibaldi iš- ] 
raukė padėti franeuzams. Ir I. 

871 m. senasis Garibaldi ir du- \ 

baltinio liuosnorių vadovo tėvas 
atėjo irancuzams pagelbon. Se- 
nasis Ciaribalili turėjo apie 30,000 
iš visu civilizuotu kraštų liuos- 
norių ir kariavo Beltorto ir Dijo- 
110 aplinkinėse. 1871 m. karėj 
Francuzijoj buvo iš 10,000 ka- 
riautojų legijonas, susidedantis iš 
unerikonų i'- kanadiečių liuosno- 
rių. Tas jau ro<io, kad visame 
civilizuotame sviete francuzai 
turi daugiau pritarėjų, negu vo- 
kiečiai. Vokiečiams kitos tautos 
neina pagelbon, iš tokių vokie- 
čių p isėj kariauja vien pavergtos 
kitokios kilmės tautos, kurios ki- 
taip pasielgti negali, bet -u no- 
ru turbut niekas vokiečiams ne- 

padeda. 

Washinbton, D. C. Vokiškas 
imbasadorius garsina, buk sulyg 
atskaitos Belgijos dailės komi- 
sijos Belgijoj dailės daiktai ir tu- 
•inčios istorišką ir dailės atžvil- 
giu didelę vertę triobos miestuo- 
še Louvain ir Licgc nedaug nu- 

kentėjo, nes bombarduojant mies- 
:us, vokiečiai stengėsi tokių daik- 
ų ir triobų nenaikinti. Ar am- 
>asadoriaus pranešimas sutinka 
>u teisybe, tai jau kitas dalykas, 
^al jis vien teisinasi taip sau, 
cad apmuilinus kitiems akis, nes 
nat visuose civilizuotuose kraš- 
uose už vokiečiu barbariškus 
larbus dabartinėj karėj visi juos 
^markiai peikia. 

Londonas. Kariu menės vokie- 
:ių ir austrų renkasi j rytus nuo 

brokavo, 50 mylių nuo jo. Cia 
uitis buti didelis mušis, nes ru- 
;ai turi stengtis paimti Krokuvą, 
cad turėti liuosą kelią prie vo- 

kiečių tvirtovės Breslau. 
Gana skaitlinga vokiečių k.i- 

iumenė yra tarp Kališo ir Vie- 
unio, Lenkijoj. Ji stengiasi 11c- 

eisti rusų prie B'eslau ir l'er- 
ino. 

Sulvg rusų Štabo žinių, vukie- 
iai tapo iš Lenkijos išvyti, buk 
ei turėjo ir Kališą apleisti. 

Rusai Galicijoj užėmė šiuos 
niestus: Sanok, Zagorz, Krzo- 
:o\\. Rymanou', Korsno, Kor- 
zyn, Frysztak, Blazovą, Jaslo, 
iorlice, Odrzykon, Lancuta, 
Yze\vorsk, Rzeszo\v, Ropczycc, 
>;bica. Rusai garsina, buk cieli 
ufkai austrų kareivių pereina 
rusų pusę. 
Vokiečiai atkaukė savo kariū- 

nėm*. Lietuvon įsiveržusiu, kuri 
)tivo užėmusi: Naumiestį, Vil- 
ią v išk į, Mariampolę, Kalvariją ir 
nivalkus, taipgi Augustavą Ru- 
ų valdžia paimtus vokiečių ir 
uštrų kareivius siunčia dirbti ka- 
lalus, pilti kelius ir prie kitokių 
iešos naudos darbų. 

Pctrograd. Apie 60 čerkesų 
lipuolč vokiečiu užimtą Lenkijoj 
niestą Częstacha\vą. Išmušė 
argvbą, išdaužė kavines ir res- 

aurauus ir nužudę keliolika \o- 

iškų aficierų, sugrįžo atgal i ru- 

ų stovyklas. 
Rusai Galicijoj užėmė \Yišloki 

raupius, prie Vengrijos rubežių. 
švijo jie vokiečius, užėmusius 
„enk i joj miestą Mlavą. 

Paryžius. Francu/u kariume- 
ės vadovas generolas Joffre, 
ranesa, jog ant dešiniojo vo- 

iečių -parno nesiliauja nei clit- 
ą, nei naktj, smarkus mūšiai. 
Cairįjį gi sparną generolo von 

vluck'o palengva stumia Belgi- 
)n. 

Vokiečiai bombarduoja miestą 
oissons. Ir čia vokiečiai -11 

ombąrdavo katedros bažnyčią ir 
aug triobų. bombarduojamas ir 
liestas Noyon. 
Ant dešiniojo franeuzų sparno, 

.otaringijoj, vokiečiai pasitraukt' 
> miestų Nomeney ir Akrocourt. 
Austrijos lenkų regimentai Ca- 

cijoj nenori muštis su rusais; 
ulkais jiems pasiduoda ir ati- 
uoda daug ginklų ir amunicijos. 

Londonas. Tie* dideliu Yo- 
ietii"> miestu Dne-si-M >rf atlėkf 

enki angliški orlaiviai ir mėtė 

ombas i vokiškų orlaivių sto- 

\ klas. Nois vokiečiai saudč, 



bet nepataikė. Kiek vokišku or- 

liaviu bombos išnaikino, tą val- 
džia slepia. 

Paryžius. Žinovai apskaito, 
jog karė Kuropos tautoms atsi- 
eis 14 miliardų doliarių Į metu?. 

Nelengva tiek pingų gauti. 
Visus vokiečiu užpuolimus ant 

tvirtovės Verdun garnizonas at- 

mušė. rrie Louvain franeuzai 

paėmė 7,o<x) vokiečiu. 
1 Ath, Belgijoj, atkako 1,500 

vokiečių, bėgančių iš l'rancuzi- 

jo.->. N ra tai pirmutiniai pabėgė- 
liai, bet jie pasakoja, kad bėga 
daug daugiau. 

Londonas. Kariškoji valdžia 
trim- dienoms uždarė Berlino 

socialistų laikraštį "Vorvvaerts" 
už tai, kad jis peikė vokiečių el- 

gimąsi su belaisviais. Vėliaus 

ji<ai likosi visai uždarytas. 

Fetrograd. Rusijos karės mi- 

nisterija pagarsino, jog rugsėjo 
1 [ d. paėmė 64,000 austrų ir vo- 

ku.ciu. '>Si lauko kanuolę ir 44 
revolverines kanuoles. Iter knr 

buvo mus:', to negarsiu,; 
Uu.-ų skraiduolis "Majan" Bal- 

tiko jūrėse paskandino vieną 
vokišką karišką skraiduolį ir du 

torpedinius laivus. 

Anglija Belgijon atsiuntė dau- 

giau kareivių ir mėgjs besitrau- 

kiančiu'. ii Francuzijos vokiečius 
iš užpakalio užpulti. 

Varšava. Nors Kurijos karės 

ministerija garsina, jog vokiečiai 
i^ Lenkijos tapo išvyti, bet iŠ 

tikro jie laiko Kališą, kurį pa- 
vertė j tvirtovę, taipgi Čęstocha- 
\vą. < iana didelės vokiečiu pa- 
jiegos yra prie VVloclavvko ir 

Makovvo. Traukimas vokiečių 
nu<> \ugu-«tavo, dėlei keliu blo- 

gumo, pasiliovė, 

Rerlinas. Vokietijos ir Aus- 

trijos kariuinenės krūvon suėjo 
prie Krokavo, kur laukiama da- 
bar didelio mūšio su rusais. 

Paryžius. Rytiniuose Prusuo- 
se rusai vėl žengia vakarų link. 

Sujungtos franeuzų ir anglų 
pajiegos stengiasi atkirsti gene- 

rolą Kluek nuo vokiečių vidurio 
ir paskui jį apsupti. 

Kalkutta. Vokiečių kariškas 
skraiduolis paleido kelis šuvius į 
didelį Indi jų miestą Madras. 
Mušti vokiečius Kynuose pagel- 
bon japonams Anglija iš Indijų 
atsiuntė 1,500 savo kareivių. 

Londonas. Montenegro val- 

džia garsina, jog jų kariumenė 

paėmė miestą Tračeno, o pasislė- 
pusi mieste Serajevo austrų ka- 

riumenė tapo iš ten išvyta. 

Washington, D. C. Vokietijos 
ambasadorius pagarsino iš Ber- 

iliu > atėjus] telegramą, sulyg ku- 
rio: ant dešiniojo vokiečių spar- 
no prie upės Oise mūšiai susto- 

jo. Apeiti tą sparną franeuzams 

nepasisekė. Mėginimai franeuzų 
iš tvirtovių Verdun ir Toul išėjus 
vokiečius užpulti nepasisekė; jie 
tapo atgal atmušti. Vokiečiai 

bombarduoja francu/.ų fortus 
Trovon, Camp des Romains ir 
Lionville. Įsiveržti franeuzams 
Lotaringijon taipgi nepasisekė, 
jie nuo rubežiaus tapo atmušti. 

Prie Krupini austrai sumušė 
serbus ir miestą tą nuo jų at- 

Paskandinęs tris angliškus ka- 
riškus skraiduolius vokiškas po- 
vandeninis laivelis '"U 9" lai- 

mingai atplaukė j savo stovyklas. 
Jis jokiu nuostolių neturėjo. 
Anglišku skraiduolį "Pathfinder" 
paskandino vokiškas povandeni- 
nis laivelis "U 21." 

Canton, Kynuose. Kyniečiai 
pradeda boikotuoti japoniškus iš- 
dirbinius, bet valilža nenori leis- 
ti. Laikraščius, talpinančius pei- 
kiančius japonus straipsnius, už- 

darinėja. 

Paryžius. Atėjo čia žinia iš 
Triesto, jog Adriatiko jūrėse 
Austrijos laivyno du torpediniai 
laiveliai ir vienas torpedų naikin- 
tojas užbėgo ant minos ii tapo 
išnaikinti. 

Priešakinė rasų kariumenės da- 
lis atsirado jau prie Krokavo. 

Leidžiamas mieste Bacbma'j, 
j\Yestfalijoj, vokiškas socialistų 
'aikraštis "Volksblatt," už kri- 
tikavimą karės vedimo budo 
Francuzijoj tapo uždarytas, o 

redaktorių suėmė. 
Smarkus mūšiai austrų su ru- 

|ais dar vis traukiasi Zamoscio 

ir Sandomiro aplinkinėse. 
Francuzai nuo vokiečių, po 

-markiam nutšiui atėmė miestą 
Peroune. Ant kairiojo sparno 
su didelėmis pajiegomis vokiečiai 
mėgino perlaužti rytinę irancu- 
zų sparną, bet jiems pasisekė at- 
stovėti. 

J rytus nuo Argonne vokiečiai 
paėmė miestą Varennes. Mū- 
šiai čia nesiliauja. 

Vokiečiu kariumenė ii rytiniu 
Prusu traukiasi ir renkasi ant 

linijos Kalis—Thorn, nes čia, nuo 

Varsavos ver/iasi skaitlinga rusų 
karumenė. 

Tarp CJ>ise ir Aisne vokiečiai 
labai skaitlingi ir ateina jų vis 
daugiau; ginasi jie už apkasų, 
bet franeuzams pasisekė jtros tru- 

puti atgal nustumti. Naticy ap- 
linkirn-.se vokiečiai mėgino prie- 
iki n /.engti, bet tapo sulaikyti. 

Washington, D. C. Karės mi- 
nisteris Daniels prisakė uždaryti 
staciją bevielinio telegrafo Sias- 
cou-ettt. 

Petrograd. Liublino laikraščio 
redakcija visokias naujienas bal- 
su iššaukia, nes, dėl stokos po- 
piero-f, laikraščio leisti negali. 

Berlinas. Prie tvirtovės Iv n- 

gorod, bėgant traukiniui su ka- 
reiviais per Vislos tiltą, tiltas 
sugriuvo ir traukinis upėn nu- 

puolė. Prigėrė 1.000 rusiškų 
kareivių ir daug aficierų. 

Londonas. Priešakinės rusų 
kariumenės dalįs atsirado jau 
prie Krok-vo. Dabar jau visa 

Galicija, išskyrus vien tvirtoves 
Przemysl ir Krokavą, yra ru-ų 
apvaldyta. Galicijos geležinke- 
liai veik visi yra rusų rankose. 

Rusijos karės ininisteris užtik- 

rina, jog rusai j dvi savaiti ga- 
lutinai išnaikins austrų vokiečių 
karimnenes. 

Francuzai išvijo vokiečius iš 

Peronne. Tokiu budu vokiečiai 
nuo Paryžiaus tapo nuvyti 75 
mylias. 

Paryžius. Sujungtos franeuzų 
ir anglų kariumenės palengva, 
oct nuolatai stumia vokiečius ir 

neužilgo juos išvys iš Prancūzi- 
jos, o paskui ir iš Belgijos. 

Vokiečiai meluoja, jog Į 
Rheims bažnyčią paleido tik vie- 

ną šuvj, ir buk bažnyčia tik ne- 

žymiai tapo pagadinta. Istikro 
jon paleido jie 50 didelių bombų 
ir iš jos liko tik vieni griuvėsiai. 

Londonas. Anglijos laivyno 
mitiišteris, lordas YVinstoti Chur- 
chill apreiškė, jog Angilja karę 
pradėjo, norėdama perkeisti Eu- 

ropos žemlapj ir suteikti savi- 
stovystę ir mažoms tautoms. 

Iš karės bėgio pasirodo, kad 
vokiečiai tik tuose mušiuose ang- 
lus ir franeuzus įveikė, kur jų 
yra daugiau, bet kur tik susire- 
mia lygios pajiegos, ten vokie- 
čiai buva įveikti. 

Bern, Šveicarija. Vokietija 
atsišaukė į Šveicarijos valdžią su 

prašymu per Šveicariją leisti 
l'rancuzijon vokiečių kariumenę. 
Šveicarija vienok prašymą at- 

metė ir apreiškė, jog jeigu vo- 

kiečiai mėgintų jos neutrališku- 
mą sulaužyti, šveicarai jo apgy- 
nimui stos taipjau, kaip stojo 
belgai; tąsyk ir italai stos prieš 
vokiečius. 

Londonas. Šiaurinėse jūrėse 
norvegiškas garlaivis 'Ilesvik" 
užbėgo ant vokiečiu pamestos 
minos ir tapo paskandintas. 

Rugsėjo 26 d. kartu išplaukė 
32,000 Kanados kareiviu. Lai 
vus, vežančius tuos kareivius, Iy- 
di kariški laivai. Neužilgo Ka- 
nada pasiųs prieš vokiečius dar 

daugiau savo kareivių. 

Kopenhagen, Danija. Gauta 
čia žinia, jog Vokietija rytiniuo- 
se Pru9uose sulaikė pasažierinių 
1 raukinių bėgiojimą, nes buk ten 

prasidėjo didelis mušis vokiečių 
su rusais. 

Paryžius. Mėginant veržti 
franeuzų tvirtovę Ycrdun, už- 
mušta 10,000 vokiečių, o sužeista 
20,000. 

Berlinas. Bombarduoti franeu- 
zų tvirtovę Verdun vokiečiai iš 
Metz išsiuntė sunkias, toli ne- 

šančias, dideles kanuoles. 

Bordeaux. Ant karės lauko 
Francuzijoj iš Anglijos atėjo 
daugiau kareivių. Gauta čia ži- 
nia, jos yokiečiįį sensiolįjj Sisa-i 

AR PAKLAUSYS? 
Taikos angelas negalėjo sulaikyti nuo karės. Jis verkia, kuo- 

met jo visos pastangos nuėjo perniek ir Europa pasinėrė karės 
liepsnose. Bet štai ateina Juodas Badas ir sugniaužęs kumščias 
sako: "Tavęs neklausė, bet jie turės paklausyt manęs..." 

zer paliepė savo kareiviams ne- 

imti pasiduodančiu francuzų ka- 
reiviu, bet visus išmušti, kad nei1 
vieno francuzo neliktu. 

I'rancuztj kairysis sparna- su- 

sirėmė prie Xoyon su didesnė- 
mis vokiečiu pajiegomis, todėl 
turėjo truputi atgal pasitraukti. 
I'.et gavę pastiprinimą, francuzai 
vėl palengva vokiečius stumti 
pradėjo. Ant to sparno -markus 
mūšiai traukiasi toliau. Ant de- 
šiniojo sparno vokiečiai palengva 
trauktis pradėjo. J pietus vo- 

kiečiai taipgi traukiasi atgal. 
Maas paupiuose vokiečiai nužen- 

gė iki St. Miliiel, bet persikelti 
per upę nepasisekė. 

Petrograd. Vokiečiu žengimas 
Suvalkų ir Augustavo aplinkinė- 
se tapo sulaikytas. 

Londonas. "Central \ews 
Agency" gavo per Rymą žinią 
iš Berlino, jog belaisvių apskai- 
tyme vokiško štabo, kuris prane- 
šė, jog Vokietijoj yra 250,000 be- 

laisvių, padaryta žymi klaida: be- 

laisvių yra tik 50,000, o tame tik 
30.000 rusų. 

Austrijos portą ir salą Lissa 
užėmė išsodinti nuo francuziškų 
kariškų laivų jūreiviai ir išplic- 
kė francuzišką ir anglišką vėlia- 
vas. 

Morokko sultanete francuzai 
suėmė ten gyvenusius vokiečius 
ir atgabeno j Sebdu. 

Bosnijoj, ant visos linijos tarp 
Z\vorinko, Lošincos ir tarp Mi- 

nibja ir Sabats per visą rugsėjo 
23 d. traukėsi smarkus mūšiai 
serbų su austrais. 

Rytuose Francuzijos pasisekė 
vokiečiams nustumti franeuzus 
iki Varennes. Ant dešiniojo upės 
Maas šono užėmė jie kalvas ap- 
linkinėse Ilatton Chatel iki St. 
Mihiel. Jie bombardavo fortus 
Paroches ir Camp des Romains, 
bet jų paimti neįstengia. 

stale ginklus ir pradėjo pilti tvir- 
tovę. austrai sugrjž.o atgal ir už- 

puolė to nesitikėjusius serbus. 

Daug jų užmušt", daug upėj pa- 
skandino, o 7,000 suėmė. 

Londonas. Vokiečiai, neužsi- 
tikėdami Austrijos garnizonui, 
kuriame buvo daug lenku karei- 
viu, patįs užėmė Krokavą, seno-j 
vė- Lenkijo* sostinę. .Miestą] 
valdo vokiečiu kariškas komen- 
dantas ir vokiški aficierai; civi- 
liškoji miesto valdžia tapo panai- 
kinta. ('ivvci)ipja\ pulkais bėga 
iš miesto. Komitetas, tvarkantis 
lenkų liuosnorjų legijonus, pra- 
sišalini iš K17iUavvi, «» čia atkako 1 

trj> korpusai, yokįečių kartume-Į 
nės. 

\'< ikicčiai Sjulaike žmonių susi- 
sinešimams geležinkelių bėgioji- 
mą tarp Berlino, (ledanijos, F.l- 
biugo ir Stettino. Matyt, vokie-, 
čiai bijosi užupolimo nuo jūrių. 

Petrograd. Rusų kariummė 
sulaikė Suvalkų gubernijoj vo- 

kiečių pirmyn žengimą: Galici- 
joj rusai išvijo austrų kariume- 
nę iš Chyro\vo ir nustumė Kro- 
kavo link. 

Rusijo? kariumenės vadovas, 
kunigaikštis Nikolajus \i kola j c- 

vič pranešė, buk rusai apvaldė 
atisrtų pozicijas Czyžki ir Fusz- 
tyn, taipgi miestą Radymno. 
Austrų garnizonai pasitraukė iš 

Medykų ir Burgudų ir pasislėpė 
už Przemysl'io fortų. Rusams 
teko ~ustrų artilerija. 

Prie tvirtovės Jaroslaw mūšiai 
austrų su rusais traukėsi septy- 
nias dienas, bet galų gale rusai 
atėmė nuo austrų kalvas, o k a- 

riumenę, ten buvusią, išvijo į 
Przemysl. 

čių kareiviu, pasitraukusiu iš 

Prancūzijos. Belgijoj vokiečiai 
apkasais drutina savo pozicijas. 

Londonas. \Okiski orlaivinin- 
kai iš orlaivių metė bombas Į 
laivų varstotus Ikmlogne, Pran- 

cūzijoj. 1 >et nedaui; nuostolių 
pridirbo, isgązdino vien žmones. 

V/ashington, D. C. Kongre- 
sas priėmė prezidento \\ ilsono 
sumanytą mokesti uždengimui 
Amerikos iždo neprietckliaus dė- 
lei kares Europoj. Naujasis mo- 

kestis iždui atgabęs 105 milio- 
nus doliarių. 

Paryžius. Vokiečiai atgavo 
Alzatijos miestą Muellutusen ir 
aplink ji rengia tvirtovę. Mu- 
ši uos e prie Verdun užmušta vo- 

kiečių 10.000, o sužeista 15.000. 

Antwerpenas. V okietijos cie- 
soriui atsišaukė j Belgijos kara- 
lių, siūlydamas jam taiką be Ang- 
lijos ir Prancūzijos žinios, bet 
karalius tai atmetė, nenori jis 
vienas taikytis. Tarpe Ant\ver- 
peno ir Brussels belgai sumušė 
dalį vokiškos kariumenės ir pa- 
ėmė 800 belaisvėm 

Prancūziškas kariškas skrai- 
duolis užėmė Kamerūno portą 
Koko. Kamerų n yra tai vokiška 

valdyba pietvakarinėj Afrikoj. 

Londonas. Mušis francuzų su 
vokiečiais aplinkinėse St. Ouen- 
tin pasibaigė francuzų pasitrau- 
kimu. 

Japonai užėmė Kynų portą 
\Yei-Haien, į pietus nuo Te-Chi- 
Li. Kynų kariumenė nesiprie- 
šino japonams. 

Niš, Serbijoj. Po smarkių mu- 

šiu serbai nuo austru atėmė mies- 
tą Linkavą, o montenegrai Ro- 
gaticą, 10 mylių nuo Scrajevo. 

Londonas. Vokiškas štabas 
garsina, jog ant dešiniojo spar- 
no buvo gan smarkus mū- 
šiai, bet jie pasiliko neišrišti. 
Vokiečiai prie Verdun užėmė for- 
tus Camp des Romains ir St. 
Mihiel. 

Vokiečių armija, generolo von 

Kluck, prie upės Oise pradėjo 
priešakiu žengti ir nustumė kai- 
rjjj franeuzų sparną 12 mylių at- 

gal (tai išpuola tik 1 mylia, nes 

pirma franeuzai vokiečius nustu- 
mė 11 myliu). Ant vakarinio 
kariumenės sparno mūšiai trau- 
kiasi toliau. 

Vokiški orlaiviai skraido Flan- 
drijoj, o Ostendoj metė miestan 
bombas. 

Angliški kariški laivai pagavo 
vokišką "Ossa," knris iš Port- 
land, Ore., gabeno kviečių ir mie- 
žiu transportą. 

Franeuzų kariški laivai paėmė 
austrų tvirtovę Pelagosa. 

VVashington, D. C. Austrijos 
ambasadorius Dumba užtikrina, 
buk žinia apie atidavimą serbams 
ir montenegrams Bosnijos sosti- 
nės Serajevo yra neteisinga, 

Londonas. Smarkus, dar ne- 

pabaigti mūšiai serbų su austrais 
traukiasi prie Z\vorniko ir Lošni- 
cos, Bosnijoj. Austrai pareikala- 
vo nuo Serbijos sostinės, Bel- 
grado, pasidavimo, bet įgula rei- 
kalavimą atmetė. 

Paryžius. Sujungtos iraneuzų 
ir anglu kariumenės vėl nustumė 
vokiečių kariumen'ę iki St. Ouen- 
tin, taigi vis'ai arti rubežiaus. 

Aisne paupiuose ant visos li- 
nijos 120 mylių traukiasi kruvini 
mūšiai virš 2^'savdič. be paliovos, 
lygiai dieną ir naktį, bet nei vie- 
na pusė kitos' negali įveikti. 

a 

Petrograd.Didelės rusų ka- 
nuolės išgriovė du fortu Trze- 
my-lio tvirtcwės. 

\L i; 

Londonas. A;«sf'ijos kariume- 
nės aficierai įpruneša, jog gana 
didelės vokiečių pajiegos, užpul- 
tos franeuzų, padavė ženklą ang- 
lų kariumenei, jog nori pasiduo- 
ti. Bet prisiartinus anglams, no- 

rėjusiems pasiduodančius paimti, 
vokiečiai pradėjo šaudyti. Afi- 
cierai paliepė kareiviams sugulti 
ant žemės, at-igabeno tri> revol- 
verines kanuoies ir visus tuos vo- 

kiečius iššaudė. 
Netoli garsaus \YaterIoo mū- 

šio lauko yra jau 40,000 .vokie- 

Berlinas. Vokietija skiria ko- 

misiją ištirti priežastis išnaikini- 
mo Belgijos miesto Louvain. 
Bet ta komisija bus vokiška, tai, 
suprantama, kad ji vokiečių kal- 
tės neras. 

Vokiški laikraščiai kelia smar- 

kius protestus dėl to, kad anglai 
bombardavo atvirą miestą Da- 

ressalam, vokiškose valdybose ry- 
tinėj Afrikoj. Bet Daressalam 
tai ne vokiečiu išnaikintas atvi- 
ras Belgijos miestas Louvain. 

Paryžius. Laikraštis "Petit 
Parisien" praneša, jog Prancūzi- 
ja grąžina atgal Afrikon iš ten 

Europon partrauktus čiabuvių 
regimentus, nes kareiviai neiš- 
laikytų Europcj šalt'"1 žiemos oro. 

Didelės apgulimo kanuolės, ku- 
rias atsigabeno vokiečiai Paryžių 
bombarduoti, nuklimpo dumble, 
todėl jas turėjo klampynėj palik- 
ti, ir jos teko francuzams, bet ir 
jie jų negali išgriebti. 

Vindobona. 30,000 serbų jsi- 
veržė j Slavoniją. Austrai išsyk 
^sittaukč, bet kada serbąi^sti- 

Berlinas. Penktasis Vokieti- 
jos ciesoriaus suims O.-kar ant 
karės lauko apsirgo ir tapo 
Mctzan atgabentas. K;išu ta'pgi, 
buk ir ciesoriui; nuo arklio nu- 

puolė j pilną vandens t'-abę ir 
gavo plaučių uždegimą. 

Petrograd. Laikraštis "Novo- 
je Vremia" gavo žinią iš Buka- 
rešto, buk Rumanija sutraukė 
pirmą savo kariunienės korpusą 
prie Austrijos rubežių. 

Londonas. Anglijos karės mi- 
nisterija organizuoja naują ar- 

miją, kuri tuoj bus prieš vokie- 
čius l'rancuzijon prisiųsta. 

Didesnė dalis kariunienės, sto- 
vinčios prie Antverpeno, yra 
austrai, ir didėsės apgulimo ka- 
nuolės čia atsiųstos iš Austrijos. 

Anglai užėmė prigulinčius Vo- 
kietijai deimantų laukus I.iudc- 
vitz vokiškoj valdyboj, o vokie- 
čiai apvaldė anglišką valdybą 
Didžuvių Įlankoj, Afrikoj. 

Kadangi Brussels ir Uoge 
miestai neįstengia išmokėti vo- 

kiečių uždėtos kontribucijos ant 

vieno 40 milionų, o an* kito 10 

milionų doliarių, nes iš bankų 
pinigai tapo i Antuerpeną išga- 
benti. tai gyventojus apėmė bai- 
uie, Kaa voKieciai nenaikintų is- 

toriškų triobų ir moksliški] bei 
dailės rinkinių ir įtaisų, o tokių 
ypač Mrusselyj yra daug: vien 
karališkame knygyne yra didelės 
vertės knygų 600,000 tomų, 100,- 
000 rankraščių ir 50.000 senovės 
pinigų. 

^itą mėnesį iš (ialveston Lon- 
donan išgabeno 3.420,000 bušelių 
kviečių, o iš Bostono 200,000 bu- 
šelių. Anglija maisto sau pa- 
kaktinai parsigabęs, nes vokiškas 
laivynas gabenimo sutrukdyti ne- 

įstengia. 

Londonas. Tarpe Brussels ir 
Termonde anglų ir belgų kariu- 
menės užpuolė traukiančią į Ter- 
monde vokiečių infanteristų bri- 
gadą ir ją sumušė. Apart be- 
laisvių, paimta dikčiai vežimų 
su amunicija ir maistu. 

V okiečiai, keršindami, bombar- 
davo belgų stovyklas tarp Ma- 
linęs ir Alost. -Mieste Malinęs 
tapo drūčiai pagadintas geležin- 
kelio rūmas ir daug namų su- 

griauta. Užmušta tūlas civilis- 
tų skaitlius. 

Paryžius. Atlėkė ties miestu 
vokiškas orlaivis ir mėtė mies- 
tan bombas. Užmušta vienas 

vyriškis ir sužeista mergaitė. 
Orlaivininko, matyt, norėta iš- 
naikinti Eiffelio bokštą, kur yra 
beveilinio telegrafo stacija, bet 

jos neužgavo. 

Varšava. Atlėkė čia Zeppcli- 
110 systemo vokiškas orlaivis ir 
miestan mėtė bombas, kurių ex- 

pliozijos užmušė tris kareivius. 
Bet prie tvirtovės Novogeor- 
gievsk štiviais jis tapo žemėn nu- 

trauktas ir teko rusams. 

Paryžius. Buvęs Francuzijos 
užsienių ministeris Pickon sako, 
jog vokiečiai iššaudinėja sužeis- 
tus franeuzų kareivius, taipgi mo- 

teris ir vaikus. 
Rusu generolas Rennenkampf, 

du syk jau Prusnose sumuštas, 
vėl priešakiu žengia ir antrą kar- 
tą sakosi užėmęs miestą Sol- 
dan. Rct vokiečiai tą žinią už- 

gina. 
Ant linijos tarp Rheims ir So- 

nain vokiečių ciesoriškoji g-ar- 
dija mėgino priešakiu žengti, bet 
tapo nustumta iki Berry au Bac. 

Rugsėjo 25 d., matyt, vokiečiai 
norėjo mūšį užbaigti, savo pu- 
sėn pakreipti, todėl su neišpasa- 
kytu smarkumu mėgino franeuzų 
eiles perlaužti, bet tas nepasise- 
kė, vien nužudė jie vėliavą, kiek 

kanuolių ir dikčiai kareivių be- 
laisvėn pakliuvo. 

Petrograd. Susirėmimai rusų 
buvo Suvalkų gubernijoj prie So- 
pockinės ir priešais Druskinin- 
kus. Pereiti kiton Nemuno pu- 
sėn vokiečiams nepasisekė; prie 
Druskininkų juos sumušė. 

Pranešama dar, kad buvo mu- 

šis prie Mariampolės. Žinios sa- 

ko, kad šiame mūšyje vokiečiai 
buvo atstumti atgal 10 angliškų 
mylių. 

Irkucko gubernatorius nuo ka- 
rės ministerijos pareikalavo, kad 

paimti belaisvėn Rusijos priešai 
butų atsių>ti Siberijon keliui tai- 
syti. 

Iš Ant\verpeno atėjo žinia, j "g 

tarp vokiečių kareivių šiltinė vis 
smarkiau pradeda siau :ti. 

MVIM AMESIKOJ, 
IS GARDNliR, MASS. 

Xilcintas pasielgimas. Darbai. 
Teatralė draugija "Aidas" turėjo 
parengusi šokius, j kuriuos prisi- 
rinko gana daug publikos; buvo 
žmonių net iš aplinkiniu mieste- 
lin. Šukiai, kaip šokiai, ir apie 
juos netaip svarbu paminėti, iiet 
čia noriu nurodyti j vieną apsi- 
reiškimą, kuri visi rimtesnieji vie- 
tos žmonės griežtai pasmerkia. 
Keli vyrukai, kurie vadina save 

socialistais; stovėjo prie durių ir 

atkalbinėjo žmones, kad neitų šo- 
kiuosna. Girdi, "ką eia eis ant 

špitolninkų šokių, (ieriaus nuva- 

žiuoti pas mergas negu eiti ant 
"Aido" šokių." Reikia pastebėti, 
kad "Aidas" yra pažangi ir tau- 
tiška draugija. Bet ne tame svar- 
ba. Vietos žmonės su pasipiktini- 
mu iš tokio pasielgimo sako, kad, 
nežiūrint, kokios pakraipos butų 
draugija—tautiška, socialistiška ar 

bažnytinė—panašus pasielgimas yra 
tiesiog begėdiškas. Jie sako, kad 

jei neprijauti, gali neiti, bet atsisto- 
ti prie svetainės durių ir žmones 
atkalbinėti, o juo labiau siūlyta 
"mergas" vieton šokių, toksai pasi- 
elgimas iš kiekvieno doro žmogaus, 
kokių pažiūrų jisai nebūtų, užsi- 
tarnauja kuosmarkiausio papeiki- 
mo. Tikimasi, kad vietos lietuviai 
socialistai ištirs, ar ištikrųjų anie 
vyrukai prisiglaudę prie socialistų, 
ir jei tai pasirodys teisybė, kad 
riusų socialistai tuofs vyrukus ar- 

ba suvaldys, arba neleis jiems že- 
minti socialistų vardą, prašalinda- 
mi juos iš savo tarpo. Tą pati pa- 
darytų ir kiekvienos sriovė- žmo- 
nės. 

"Aido" dr-ja prie Pleasant gat- 
vės nusisamdę svetainę, kurioje 
bus galima turėti šokiai, žaidimai, 
įvairus vakarai ir t.t. 

Darbai musų mieste pradeda 
truputį gerintis. X, 

!Š GIRARDVILLE, PA. 

Prakalbos. Rugsėjo 20 d. at- 

vyko čia su prakalbomis p. Smel- 
storius iš Philadelphijos. Pra- 
kalbas surengė LSS. 79-ta kuopa. 
Buvo dalinami plakatai išanksto, 
bet žmonių susirinko nedaug. 
Prakalbose dalinta raudonomis rai- 
dėmis išleistas "Kovos" numerius. 
Ponas Smelstorius pirmiausia kal- 
bėjo apie dabartinį gyvenimo su- 

rėdymą, apie streikus ir t. t. 

Publikai prakalba patiko. Tarp 
susirinkusių buvo girdėtis Šnektos, 
kad socialistai einą geryn, rimčiau 

pasielgia, nieko nekludą ir darbi- 
ninkams nešą šviesą. Bet kur iš- 
kentės vilkas nestaugęs. Antroje 
prakalbų dalyje pasipylė pliovonės 
ant niekam neprasižengusių ypa- 
tų, kurių dar ir pravardės minėta. 
Pasigirdo ir apie kunigų vaikus, 
ir kunigų gaspadines ir t.t. 

Girardi'ilictis,, 

IS D0RRISV1LLII, 11. L 

Prakalbos. Rugsėjo 13 d. LSS. 
18/ kp. parengė prakalbas. Kal- 
bėtojum buvo p. J. T. Kučinskas. 
Žmonės, kurie tikėjosi šiose pra- 
kalbose išgirsti ką nors gero, labai 
apsiriko. Kalbėta apie kares abel- 
nai ir taipogi apie dabar Europoje 
esančiąją. Patriotizmas ir kuni- 
gija pasmerkta, kaipo visų kariu 

priežastis. Labjausiai bombarduo- 
ta krikščionija. Nors p. K. iš- 

gyrė Kristaus mokslą kaipo teisin- 

giausią, bei. sakė, kad dvasiškija 
pamynusi po kojų tą mokslą. Ta- 
čiaus, girdamas Kristaus mokslą, 
ponas kalbėtojas čia pat prie- jį 
prasižengė, kviesdamas sugri; uti 

bažnyčias i> pamatu. Rods, jei 
krikščioniškai ir išmintingai butų 
norėta pasielgti, tai butų patarta 
negriauti, bet užtėmytasas klaidas 

taisyti. Kalbėdamas apie buvusias 
kares, p. K. parodė nepcrdidelj is- 

torijos žinojimą, kaip matyt iš 

tvirtinimo, kad Rusija ap-kelbusį 
Japonijai karę (Žinoma yra, kad 

I aponi j a pirmutinė pertraukė dip- 
Hoin.it i skus satitikius su Rusija ir 

bet formalio karės apskelbimo už- 

puolė ant rusų). Prasidėjus kai- 
liai apie dabartiniąją karę. i-kilo 

vienas jdomus dalykas. Ačiu \Lu- 

ropos socialistų pritarimui karei, 
socialistai abelnai atsidūrė labai 
kėblame padėjime: pirmiau- visur 

^akėsi stovį principialiai prieš ka- 

rę, o, iškilus šiai karei, kaip vo- 

kiečių, tai ir franeuzų socialistai 

pilnai pritarė savo šslių "aidžiai ir 

prižadėjo in remti. Nežinant 

smulkmenų, kaip viskas tenai atsi- 



tiko. reikėtų palaukti, kaip Vokie- 

tijos ir Krancuzijos socialistai pa- 
vo pasicltfftm. ^ ;r„I 

kalbėtojas. n atyv. yra nekantru8 
žmogus ir pat stojo uz ;i'l\ k a 

tą vokiečių socialistams, buk jw 
giną savo tėvynę nuo Rusijos bar 
barizmo (nor- ue Rusija Vokieti 

jai. bet \ okietija Rusijai karę ap 
skelbė, ir tokiu bildu Vokietijai, 
kariauji yra užpu<»lusiaja puse, nė- 

ra reikalo gintis). Apie traneuzų 
ir rusu socialistu-, kurie gali pasi- 
sakyti, ir sakosi, gina savo tėvynę 
nuo užpuolusių vokiečių militariz- 
mo. ponas kalbėtojas pasistengė 
visai užmiršti. Skaitanti įvairiu? 
laikraščius ir nenorinti buti nepra- 
šytai* advokatais gerai žino, kad 

\ okietija pirmutinė užpuolė Ru- 

siją ir l'rancuziją, sulaužė F'elgi- 
jos ir l.u.Nembcrgo neutralitetą, 

Huvęs Prakalbose. 

IŠ li.ILTIMORE, M D. 

"Blinda' sienoje. Vietinė Te- 
atro Mylėtojų (Ir—1<" rugsėjo 19 d. 
-tatė scenoje Žemkalnio parašytą 
-1 aktu ir vieno paveikslo dramą 
".Blinda." Nors puikiai buvo iš- 

garsinta ir publikos prisirinko pil- 
na svetainė, bet vaidinimas nekaip 
nusisekė. Viena: rolės buvo pa- 
skirstytos labai netinkamai, nes, 
teko girdėti, ne režisierius dalino 
roles, bet kas kokios rolės norėjo 
tai tas ją ir pasiėmė. Režisie- 
rius pasiskyrė sau paties "Min- 
dos" rolę. Ji»ai sakosi tą Mindą 
vaidinę.- < 'hieagoje 1('1() metai-, ir 
net gerai. liet Haltimorėj jojo 
i'iliiirla im jo >il[>iiai: viena, ką ro- 

lės nemokėjo atmintinai, antra, ir 
nudavitnai buvo <il|>ni. I'riegto, 
kuomet reikėjo prie publikos ap- 
sirengti i elgetą, tai apsirengė iš- 
irkščiai. Kiti visi ir neperpui- 

kiausiai vaidino, ir čia kaltė irgi 
rolių netnok'jimas. Publika savo 

lankymusi gerai remia vakaru?. 

Nepriderėtų atšaldinti to publikos 
prijautimo, ir, atmetus pašalinius 
ir nenaudingus dalykus j šalį, mū- 

sų jaunimui reikėtų daugiau rū- 

pintis stena. Dabar gi dauguma 
inusų jaunimo girtuoklystėje 
paskendusi* (Apie šj vakarą rašo 
mums kitas korespondentas, bet 
vaidinimo jisai taip nenupeikia. 
Red.). B ij mias. 

IŠ BKOOKLYN, V. V. 

Priesseimini' konferencija. Rug- 
sėjo 21 d. Draugelio salėje atsi- 
buvo priešseiminė visų Brooklyno 
ir Ww Yorko draugijų atstovų 
konferencija. Atstovų susirinko 
K1 nuo 30 draugijų. Apart atsto- 

vų, buvo nemažai ir pavienių vieti- 
nių inteligentų. Išrinkus prezi- 
diumą ir priėmus mandatus, kilo 
klausimas, ar vi>i lygiai turi hal- 

są, ar tiktai draugija atstovai. Čia 
pasirodo dvi aiškios sriovės, tau- 
tininku ir socialistu. Tautininkai 
aiškina, kad šioji konferencija bu- 
vo šaukiama lygiomis teisėmis vi- 
siems, kaip draugijų atstovams 

taip ir pavienioms žymesnėms ypa- 
toms. Socialistai prieštarauja ir 
užmeta komisijai, kad ji, pati per 
save susitvėrus, neturėjo teisės 
veikt, neigi šio? konferencijos su- 

šaukti, ir tiesiog pradeda kolioti 
komisiją ir duoda įnešimą, kad ne- 

turintieji mandatų neturėtų balso 
šioje konferencijoje (Čia aiškiai 
galima buvo matyt, kad socialistai, 
prašalinę pavienes yratas, tarpe 
kurių daugiausia tautininkų buvo, 
galė> draugijų atstovus vest Į tą 
pusę, į kurią jiems patinka). Po 
karštų ginčų prieina prie balsavi- 
mo. Nubalsuoja, kad neturintieji 
mandatų neturi balso. Šieji aplei- 
džia salę. 

Tolesniai kjla klausimas, keno 
vardu bus rengiamas seimas. Ne- 
viackas, Pruseika ir Šukys karštai 
ginčija, kad reikią pavesti visą 
seimo rengimo reikalą "Draugijų 
Sąjungai," (Draugijų Sąjunga yra 
po globa socialistų), nes toje są- 
jungoje esama 28 draugijų, suda- 
rančių šioje konferencijoje didu- 
mą. Tautiečiai reikalauja, kad bu- 
tų rengiamas seimas visų P.rook- 
lyno draugijų vardu. Kila dideli 
ginčai, užgauliojimai ir net sumi- 
šimas. 

< ialų gale prieina prie balsavimo, 
f'rezidium skaito: pirmas įnešimas, 
kad visos P.rooklyno ir New Yorko 
draugijos rengia seimą; antras; 
kad "Draugijų Sąjunga" painia 
seimo rengimą į savo rankas. Čia 
Šukys pašoka ir sako, kad prezidium 
neteisingai elgiasi -u įnešimais, sta- 

tydamas pirma ne tą, kuris pri- 
valus hiti; girdi, pirmas įnešimas 

turįs bu t, kad "Draugijų Sąjunga'' 
rengianti seimu, nes jau vakar lai 
buvę ii'všti įuj;; konferencijoje. Pre* 
/idmin aiškina, kad vakarykšti*, 
konferencija nieko bendro netu- 

rinti ui uadienine. kila vėl 
triukšmai. Pag alios Liutkauskas 
aiškina, kad jeigu "Draugijų Są- 
junga" prisiima padengti \isii» iš- 
kasciu-. seimo rengimui, tai tegul 
ji rengia. N'eviackas aiškina, kad 

"Draugijų Sąjungos" konferenci- 
joje nutrrę tiktai inciativą pasi- 
imti seimo rengime, o kaštus nu- 

tarę padengti i- fondo, kuris bu- 

siąs surinktas Lietuvos gelbėji- 
mui. I ( ia daugelis nusistebi iš 
tokio nutarimo). IJalsttoja. Du- 
syk suskaičius balsus, pasirodo. 
kad lygiai kaip už "Draugijų Są- 
jungą," taip ir prieš. Pasilieka 
pirmininkui nuspręsti, o kad pir- 
mininką- tautininkas ir socialistai 
žino, kad nebus jųjų pusėj, kelia 
triukšmą ir reikalauja išnaujo bal- 
suoti. Sirvydas pataria australiš- 
ku būdu balsuoti, t. y. iššaukiant 
atstovus vardais. Sutinka. Nu- 

balsuoja trimi bals; is. kad šeimą 
rengia visos limoklyno draugijo*. 

To'esniai renka komisijas sal<*s 
samdymui, koncertų rengimui i* 
t. t. 

Pagalios Rimka skaito referatą 
'autonomijos kh; ilsinu*. Nutari# 
priimti ir pavesti seimui apsvarsty- 
ti. 

Susirinkimas užsibaigė 2 vai. 

nakties. 
Rokiškirtis. 

IŠ U'IiSTVILLE, J L L. 

Apie ncpriįjulmimjąją parapijų. 
Rugsėjo 1'' <1. vakare atvažiavo 

j įia neprigulmiugas arcivyskupa* 
\ ilatc. Kai-kurios draugystės jj 
su iškilme pasitiko. Tą palj va- 

karą arcivyskupas pašventino var- 

pą. o ant rytojaus taip pat su iš- 
kilme pašventė tieprigulmingąją 
lietuviu bažnyčią. Pašventinime 
dalyvavo arcivyskupas \ ilatc ir 4 

kunigai; t«rp kunigų nebuvo nei 
vieno pa/i-tamo lietuvio kunigo, 
išskiriant Jankauską. Iškilmėje 
taipgi dalyvavo 5 lietuviškos drau- 
gystės, 2 svetimtautiškos ir dau- 
gybė žmonių. Po bažnyčios ap- 

1 šventinimui arcivyskupas laikė mi- 
šias; po evangelijai Jankauskas 
sakė pamokslą, kuriame daugiau 
nieko nepasakė, kaip tik nupeikė 
kunigus ir vyskupus, išvadinda- 
ma*. juos išgamomis ir žmonių 
skriaudikai-. Po pamokslui prasi- 
dėjo dirmavonė, o apie 4 valandą, 
vakare arcivyskupas važiavo pa- 
šventinti tautiškų kapinių dalj ne- 

prigulmingajai parapijai. Panedė- 

lyje arcivyskupas atlaikė mišias už 

Lietuvą. Tokiu budu užsibaigė vi- 
sas pašventinimas. Xed., rugsėjo 
20 d., kun. (iustaitis sakė pamokslą 
apie tikėjimą, o p<> pietų vai. 
sakė prakalbą, duodamas kiek pa- 
aiškinimu apie kun. Jankauską, 
kad M>ai nesąs tikru Kymo kata- 
likų kunigu; taipgi aiškino, i» kur 
paeina neprigulmingoji sekta. 

Dabar žmonės visaip mano, abe- 
joja ir kelia ginčus. Vieni sako, 
kad Jankauskas yra tikru kunigu, 
o kiti -ako, kad ne. Besiginčijant, 
net u ir kelios peštynės ištiko. 

Gerai Zinųs. 

IŠ CLUVELAND, OHIO. 

Didele paroda. Rugsėjo 20 d. 
buvo pas mus visuotinas tautiškas 
apvaikščiojitnas su programų, pel- 
nas skiriama pastatymui lietuviškos 
svetainės, kuri yra či.t būtinai rei- 
kalinga. Užvardinta ši iškilmė: 
"Tautiškas Apvaikščiojitnas Cleve- 
lando lietuvių 50 m. sukaktuvių 
raštininko S. Daukanto ir 10 m. 

atgavimo spaudos Lietuvoj." 
Užkviestos buvo visos drau- 
gystės, išskiriant socialistų 3 
kuopas. Dar per ilgą laiką prieš 
tai visi rengėsi kaip įmanydami: 
chorai su dainomis, dekliantatoriai 
su eilutėmis, benas su muzika, ora- 
torių' su kalbomis, kareiviai lavi- 
nosi maršnvime,—žodžiu, vi«r su- 

bruzdo. 
Štai ir prisiartino ta iškilmin- 

goji diena. Nelaimei, draugystei*, 
užsisakiusios pas Cleveland Tran- 
sit Co. vežimus ir papuošusios juos, 
iš priežasties sulužimo elevatorio 
rato, negalėjo nuleisti tų vežimų 
nuo ketvirto augšto. Likosi ten 
S. Daukanto puikiai papuoštas ve- 

žimas, "Mirtos" choras du vežimu 
ir C. L. T. D. choro vienas vyrų 
vežimas; tiktai vienas C. L, T. D. 
choro merginų vežimas buvo nu- 

imtas. 
Buvo garsinta, jog paroda pra-! 

m dės 2 valandą po piet, bet auiti-' 

Įkus virš minėtai nelaimei, paroda 
^prasidėjo tik apie trečią valamlį 
j Oras buvo grąžus, Maršavimas 
[prasidėjo nuo šv. Jurgio lieti ws- 

j!; >• bažnyčios. Apėjusi kcU-rn l>1io- 
!:ų lietuvių kolionijoje ir nuėjusi i 

!patj miesto ccntrą, paroda sukosi j 
il.Iermania liall, kur turėjo būti is- 

Ipildytas programas. I'arodoje da- 

lyvavo vietinis T.. T. benas, ir tris 

pasamdyti benai. Taipgi dalyvavo 
visos bažuvtinė> ir tautiškos drau- 

gijos ir du choru: "Mirtos" ir "C. 
I.. T. D." ir dvi kareivių gvar- 
dijos. Tvarkant dviem kapitonam 
ir maršalkai, viska> ėjo puikioj 
tvarkoj. Nesmagu tiktai buvo, 
matomai, tiems, kurie, dėlei neti- 
kėtai sulu/tisio elevatoriaus rato. 

nustojo vežimų ir turėjo eiti pėsti. 
A. kranauskas geležiniuose rū- 

buose ant arklio su savo tarnu nu- 

davė \'ytautą. Puikiai pasipuošę 
kareiviai, merginų automobiliai ir 
T. 1). choro vainikuotas vežimą#, 
kuriame sėdėjo 24 tautiškais ruliais 
pasirėdžiusios merginos darė pui- 
kų ispudį į žiūrėtojus. 

Tvarkos vedeju svetainėje buvo 

p. P. Plikys. I'rograiue dalyvavo 
keletas kalbėtojų, du choru ir {*- 
na.-. Iš kalbėtojų reikia pažymėti 
p. f. Sakalauską, kuris aiškino IS. 
Daukanto biografiją. Kalbėtojas 
matom;ii buvo gerai prisirengęs ir 

nuodugniai gvildeno musų garsaus 
istoriko fvvenim.'i liiitiiiii.'flsinmc 

žymesniu atsitikimu metus, o net 

ir dienas. Ket jo silpnokas hal- 
sas tokioj neramioj publikoj ne- 

gulėjo pasiekti tolimesniu klausy- 
tojų. ir todėl paskaita turėjo Imti 
veikiai užbaigta. Ponas \. šmi 
gelskis savo Įžanginėje kalboje 

į pranešė. jog parodą išliko nelaimė: 

i keturi vežimai liko ant augšto. 
Pono J. Ilrazaičio kalba nors ne- 

jbuvo taip pasekminga, kaip tai ga- 

įįima buvo tikttis. tačiaus. jisai pa- 
juokiu# » publiką. Kalbant prie-; 

|tokią skaitlingą minią apie vieti- 
nius reikalus, galima buvo iškel- 
ti svarbesnių klausimų. 
Publikos buvo pilnintelė svetainė- 
je. Vietinio klebono kun. J. Ha- 
le kurdos kalba buvo kiek iutere- 

įsingestiė. 1 »et nesilaikyta temos. 

Kalbėdamas apie atgavimą spaudo- 
Lietuvoje. minėjo vien tik senų 
laikų literatūrą, būtent dainas un- 

itus ir pasakas. <) paties branduo- 

lio, kaip tai laikus Muravjovo ir 

[D-ro Y. Kudirkos, kurs. mirties 
lovoj gulėdamas, ant vienos ran- 

kos pasirėmęs, slaptoje kita ranka 
rašė,—apie tai nei nepaminėta. 
Publikai, matyt, patiko, kuomit 
klebonas priminė kunigą l'.urhą ir 
l)r. šliupą, kaipo atskirtojus lie- 
tuvių nuo lenkų, čionais Amerikoj: 
toji prakalbos viela buvo sutikta 

|delnų plojimu. Apart to klebonas 
[turėjo priedą (?>: "Mirtis tautos 
išdaviko." Veikalas orisnnalis. bet 

i 

j minties niekas turbut nesuprato, 
Bet visgi reikia pasakyti, jog' kle- 

jbonas stengėsi, kiek galėdamas ]>a- 

jsidarbuoti tarpe savųjų. IMė Hr. 
jSkripkauskiutė padekliamavo ei- 
lutes "Tėvynė. Tarpais C. L. 
Tautiškas benas. vadovaujant p. K. 
Bučiui, puikiai grojo įvairių kom- 
pozitorių šmotelius. Mirtos choras 
sudainavo "Dienelė Brėkšta." "Sau- 
lelė teka" ir "j tėvynę grįžt no- 

rėčiau." 

Ponia S. Greičienė. kuri trį> sa- 

ivaitės atgal apsivedė*su C. L. T. 
Draugystės choro mokytojum p. 

j Y. A. Greičium, puikiai sudaina- 
vo, pritariant orkestrai, J. Naujalio 
"Lopšinę." C. L. T. D. choras, 
diriguojant p. Y. A. Greičiui, pui- 
kiai sudainavo "Likie sveika Lie- 
tuva," Gamta mums apsako" ir 
"Tegyvuoj' mus tauta." "Likie 
sveika Lietuva" padaryta iš Men- 
delssohno oratorijos "Elijah," ir 
"Gamta mums apsako" iš Haydn'o 
oratorijos "Creation;" vertimas pa- 
daryta p. Greičiaus. Ypač pasku- 
tinis minėtųjų veikalų yra labai 
nusisekęs vertime ir iškilmingas 
dainavime. Gana sunku išpildyti, bet 
puikumas neapsakomas, labjausiai 
prie pabaigos, kuomet visos kon- 
trapunktiškos dalįs griebiasi Į re- 

zoliuciją, arba užbaiga, 'fenais, 
rodos, žemė -;u dangum maišosi ir 
sukelia giliausius ir iškilmingiau- 
sius jausmus klausytojuje. Minė- 
tos dainos atlikta su orchestra. 

Tai buvo viena iš /.vmiausių 
dienų Clevelande. Po visam bu- 
vo šokiai, kuriuose darė puikų 
įspūdį C. Iv. T. D. choro mergi- 
nos, kurių buvo bent 24. ir visos 
pasipuošusios tautiškais rūbais šo- 

ko. Tiktai gaila, kad ne lietu- 
viškus šokiu-, bet jeigu męs taip- 
-pat darbuosimės, tai nėra abejo-! 
nes, kad męs ir tautiškų šokių ne- 

užil^o lujolaukiime, nes tikimasi,! 

J j). J. Klimavičių*, <okių mokytojas. 
jiHm nepasigajle* *avo jiegų. 
| Anlgalo reikia paminėti p-les 
j V. lgnotavičiute, B. Skripkauskiu- 
te ir K. C'erniulg, kurios daugiau- 
sia nukentėjo. kovfcdamos >11 tūlo- 
mis mergelėmis, visokiais budais 
ste ngusiomis imlioki i tas mergai- 

tes. kurios va/i'avo |.iuti>Kin»c- ru- 

I>u<»sc C. I.. 'IV D.f clion, vežime, 
liet šitos, kaipp energiškos lietu- 
vaitės nepais\4lan»s apkvaišintu 
"jankių." tą viską iškentė, ir kad 

pasirodžius, jog jos niekiek nesi- 
gėdi 11a savo kalbos ii nori būti 
tuotui, kuomi jos yra. uždainavo 
viduryj miesto "Lai gyvuoja Lie- 
tuva." Tuomet "jankės" paliovė 
besityčiojusios ir atsitraukė. <iar- 
bė ir godonė susipratusioms ir 
darbščioms lietuvaitėms, o nuže- 
minim;.s ir panieka išgamoms jan- 
kėms! Narys. 

IŠ BALTI MORU. \l P. 

Tutuisynuis. "Liet." No. IX š. 
m. tilpo Kaltimorės lietuviu J. 
\Y. W. unijos buvusio Scblos^ 
Bros. t. o. darbininkų streiku at- 

okaita, kurion įsiskverbė klaida, 
įplaukų skyriuje visai apleista 
Teatro Mylėtojų l)r-stė. Tttom 
tarpu gi jinai streikininkams pa- 
skyrė $40.50. visą pelną is los 

dr-stės surengto baliaus. Tą klai 
d;i šiltom atitaisome. 

I. \V. \\. l(>2-ro Skyriaus 2-ra 
Įgaliota komisija: 

| /'. ((la ve c kas, 
\1. J.ukuici'ičiji. 

i J. \\:ikus. 

/vV</. I'rit'raias.. šisai atitaisy- 
mas prisiusią ant paprastos popie 
ros be jokios ant^paudos arba ko- 
kiu kitu oficialiu žymiu. 

Sutrinkimai. Rugsėjo _'l d. 
jia buvo republikonų parengtos 
politiško., prakalbos. Lietuviškai 

kalbėjo p. A. Trumpiški^. \ i-i 
kiti kalbėtojai kalbėjo angliškai. 
Susirinkimo žmonių buvo nema- 

žai 

Rugsėjo 14 <1. vietos lietuviui tu- 

rėjo susirinkimą dėlei rinki.nų de- 
legato visuotinau seiman. Vie- 
tinis laikraštis lliė Sun." aprašy- 
damas tą susirinkimą rugsėjo 15 d. 

numeryje, ••ako, kad jisai buvo 
laikytas kaipo proteli's prieš len- 

kų autonomiją. Matomai, aelu 
tam. kad reporteris nesuprato lie- 
tuvių kalbos, jsibri >vė šioji klai- 
da. Susirinkime nebuvo jokių pro- 
testu prieš lenku i-utonomi ja. kai j o 

tokią. i!uvo aiški**i išreikštas pa- 
geidavimas. kad autonomiškoji jir 

neprigul ninga Lenkija neturėtų 
nieko bendro su lietuviais. leigu 
lietuviai negautų neprigulmyb's ar 

aut' no nijos, t ai, sulyg susirinki- 
in > nuononės. geriau bu Ii jiems 
pasilikti po rusu valdžia, arba net' 

patekti ir vokiečiu globon. bet jo- 
kiu bildu nebūti surištais -u Len- 
kija. Toksai buvo susirinkusių 
iš.cikštas pageidavimas. Kaip 
matome, prieš lenku laisvę jis'ii 
nieko neturi; nenorima tiktai Lie- 
tuvos pakliuvimo Lenkijai. 

./. I.ictm'iiiiikas. 

1isiniioilino {/rybais. (iyveno 
čia pas vieną šeimyninką dvi jau- 
nos. vos po 17 metų turinčios mer- 

ginos. Nesenai buvo išvažiavęs ^ ju šeimyninkas grybauti. (iry-, 
bavimas buvo pasekmingas, ir na-, 
111011 buvo pargabenta, rods, ne-, 
mažai grybų. Abi minėtosios mer- 

ginos pavalgė tų grybų, ir to pa-; 
valgymo paseku e buvo tai, kadi 
viena mergina už keturių dienų 
pasimirė; penktoje dienoje atsitiko 
tas pats ir >u antra mergina. 

P. M. 

Redakcijos Prierašas, šisai mū- 

sų korespondentas, kaip dažnai ir 
/daugelis kitų. nepaduoda pavar- 
džių tų žmonių, apie kuriuos žinu- 
tėje yra rašomą, kai-kada gi at- 

jsitziko, kad bu va paduodamos trk- 
>tai pirmutinės vardų ir pavardžių 
raidės. Tai. kaip galima spręsti, 
buva daroma todėl, kad kai-ku- 
riuose atsitikimuose koresponden- 
tai neužtinka paminėtų pavardžių. 
Dažniausiai pavardžių nepaminė- 
jimas kįla is t(>. kad patjs kores- 
pondentai pavardžių nepaduoda, ir 
tuomet, žinoma redakcijai nesilieka 
nieko kito, kaip talpinti korespon- 
dencijas be pavardžių. Kai-kada 
pati redakcija randa reikalingu, 
kad pavardės butų nepaduotos vie- 
šumon. Tai paprastai yra daroma 
tuomet, kai pavardės iškėlimas | 
eikštėn gali atnešti pačiam ap- j 
rašomam daug nesmagumu kartai*! 
už kokį nors smulkų ir nesvarbų: 

Toki atsitikimai tačiau-i 

[yra labai reti, Korespondentams 
Igi visuomet butu privalu paduoti 
pilnoc pavardes ir smulkus aplin- 
kybių aprašymas. Redakcija pa- 
matys ir nu-pres tuomet, kas yra 
talpintiun. 

/.V CIURLi.KOl, l>.l. 

L'^'stojo ant elektros vielos. 
Rugsėjo 14 <1. tris lietuviai ėjo 
apie trečią valandą po pietų i- ka- 

syklų. Vienas ėjusių, Zigmas 
Tumšis. nepastebėjo elektros vie- 
los (drato) ant kelio, užsistojo 
ant jos ir ant vietos krito negy- 
vas. Velionis buvo 24 metų am- 

žiau-. paliko moterį ir sūnų nu- 

liūdime. Priklausė prie trijų 
draugijų: šv. Jono, Lieturos Sunų 
ir S. L. R.-K. A. Palaidotas li- 
kosi su bažnytinėmis apeigomis 
airių kapinėse. S. K. '/.. 

Iš' HIX(;H,IMT()\\ V. 

Parapijos reikaluose. Šiame 
mieste yra gan skaitlingas lietu- 
vių būrys, susidedantis i- apie 
050 žmonių. Vietos lietuviai t tiri 

|susitvėrę -v. Juozapo parapiją ir 
dabar ruošiasi statyti savą bažny- 
čią. Visas dalykas yra gerai su- 

tvarkytas ir eina pasekmingai, 
k; ip galima sprę>ii i- to. kad jau 
nupirkta žemė bažnyčiai, prie 

; kampo (ilemvood ir l)o\vnsville 
avenues. ir advokatas Eduard 
V. Ronan rūpinasi išgauti in- 

korporacijos certifikatą (paliudiji- 
mą). Šiems metams bažnyčios sta- 

tymo reikalų globėjai* < tru-tees'- 
ais i yra pp. J. 2alnieravičius ir 
M. Iiubas. 

Nivo lietuvio kunigo kol-kas nė- 
' 
ra. Dvasiškus parapijonų reikalus 

'atlieka svetimtautis kunigas John 
I. MeLogblin. Lietuvi-, kunigas 
manoma išsirūpinti tiktai tuomet, 

kai l)ii- pabaigta l>a/.n\;ia statyti. 
kaip ilgai prąsitęs bažnyčios sta- 

tymas tinku yra pasakyti. Kaž- 
nyčioš su-tymas reikalauja daug 
lėšų. o vietom lietuvių būrelis, nors 

ir nemažas, nėra. tačiaus toksai di- 
delis. kad galėtu čia pat sumesti 
vitą reikalingąją pinigų sumą. 
Reikalinga lus. kaip manoma ir 

kaip kitur dažnai daroma, griebtis 
aukų rinkimo, o ta- ne tuojaus at- 

veda prie tikslo. Vietos lietuviai, 
su kuriais yra surištas savos baž- 

nyčios statytu: s. gerai supranta, 
kiek daug darbo reikalinga bus 
padėti, pirm negu gali na bus mel- 
stis savo bažr.yči je sava prigim- 
tąją kalba. Tačiau- nei tų sunku- 
mu. nei to didelio darbo nesibi- 

joma. Vietos katalikai lietuviai 
yra tvirtai pasiryžę pasiekti savo 

t ikslo, o /.in ma, ka- j ieško tas 

r; ima, k;is sieKia—įas atsiekia. 
\uku rinkimas manoma neaprube- 
žiuoti vien lietuviais. Sulyg plia- 
nii, bus renkamos aukos ir i^ kitų 
tautu žmonių, kurie lietuvių baž- 
nyčios reikalui pri jaučia. 

Apie savą bažnyčią vietos lie- 
tuviai ne nuo šiądien jau galvojo. 
Keletas metų jau praslinko, kad 
pirmu kartu buvo pakeltas klau- 
simas statyti savą bažnyčią. Tuo- 
met vietos lietuviai jautėsi dar 
per >ilj>ni tokiam dideliam dar- 
bui pradėti; iš kitos pusės, buvo 
ir tokių, kurie nesuprato bažny- 
čios reikalingumo, arba skaitė 
klausimą dar neužtektinai prino- 
kusiu. Dalykas todėl tuomet ne- 

pavyko. Vienok nuo to laiko tarp 
vietos lietvių katalikų vis augo sa- 

vos bažnyčios reikalingumo su- 

pratimas, ir dabar turime pradėtą 
darbą, kulisai matomai stovi ant 

tvirtų pamatų ir žada už ilgesnio 
ar trumpesnio laiko virsti vykusiu 
faktu. Neužilgo manoma pradėti 
aukas rinkti. 

Busimoji bažnyčia stovės, labai 
parankioje vietoje, kadangi visoje 
apielinkėje apie kampe (ilemvood 
ir Dovvnsvillc avenues, kur bus 
naujoji bažnyčia, gyvena lietuviai. 
Tokiu budu bažnyčia bus vietos 
lietuvių kolionijos centre. 

P. <7. 

J.Y CICERO, 1LL. 

X('atsargus juokas. Tūlas Lie-i 
tuvis Pranas Jereminas, parėjęs iš| 
rlarbo, atsisėdo ant "porčiaus' 
tvoros, kuri buvo kelias pėdas aug-j 
Ščiaus žemės. Jeremino moteris, j 
praeidama pro šalj, juokais ]>a- 
-tumė ji ranka j krutinę. Jerc- 
ninas nupuolė žemyn ant stiklų 
krūvos, kuri buvo sumesta iš iš- 
kultu keliomis valandomis prieš 
lai lango. Nelaimei, vienas stiklas 
buvo stačias j žemę įlindęs ir ant 

jo nupuolė Jereminas, labai giliai 

J perpjaudamas sau vidurius, f ke- 
lia^ valandas susižeidęs mirė. 

1 \tėjęs gydytojas apžiurėjo ir pa- 

lakė. Imk žaizda ne stiklu, bet 
peiliu p; daryta. I'olioija, patikė- 
jusi. -uarešt: vo visus tu namų gy- 
ventojus. Visi nuimtieji sėdėjo 
šiltojoje. I o], gerai velionį apžiu- 

'rėjus, ra^ta viduriuose keli stiklo 

gabalėliai. Tuomet \ i i .suimtieji 
paleista. A. lioobeu. 

Iš' .IRCu, ILL. 

Si'laimč iš juokų. Lietuvis 

[l'ranas (iruzinskis. nuėjęs pas kai- 
įmynus, stovėjo arti laiptu. \ ie- 
nas tenai buvusiu juokais pastū- 
mėjo (irtuinski. kuris nusirito nuo 

i \ 
I to žemyn laiptais ir įssiinuse ran- 

ką iš jjeties. Sužeistasai nuvežta 

iligonbutin. kur gydytojai atitaisė 
įmuštąją ranką. Mažas juokas 
nukentėjusiam apsiėjo $35.00 gry- 
nais pinigais ir šešių savaičių dar- 
bo laiko sugaišinimu. 

I. Boobcn. 

IŠ SO. OMAHA, MiBR. 

įspūdžiai po priešsriniiuių susi- 

rinkimų. Kaip jau žinome, kleri- 
kalų sušauktasai l'hieagojc neva 

visuotinas politiškas seimas pra- 
ėjo. šios savaitės pabaigoje >u- 

sirinkę Xe\v Yorko >eime delega- 
tai tariasi apie bendrus lietuvių 
reikalus. Todėl ^i-ni raštelis yra 
įdomus liktai, kaipo pažvelgimas 
atgal i tas sąlygas, kuriose delega- 
tai buvo renkami seimttosna. Cia 
as norėčiau pakalbėti apie įspū- 
džius, kurie išnešta i- tų prieš- 
seiminių susirinkimų. Vienas tu 

priešseiminių susirinkimų pas mus 

buvo sušauktas rugsėjo 15 d. 
r.uvn tariamasi apie išrinkimą «le- 
legatų, kurie dalyvautu seime rug- 
sėjo JI ir 22 d. h paskui Liet. 
Rvm<> Kai. Fed. kongrese rugsėjo 
2.\ 24 ir 25 d. Toksai kongreso 
ir seimo sutelkimas vienon vieton 
buvo gan keistas (jei kalbėti apie 

Ivisuotinų bepartyvį seimai, Prieg- 
t(» kai-kuriuose laikraščiui>se as pats 

i buvau pastebėjęs, kad l'hieagoje 
šauktasai seimas nėra visuotinas 
,ir kad pažangesnės draugijos vie- 
tomis iškalno atsisako dalyvauti 
tame seime. Susirinkime buvo 
vos pora žmonių, kurie viešai pa- 
sipriešino siuntimui delegatu Į tą 
Chicagos neva visuotiną seimą. 
Daugelis kitu susirinkusiųjų, kaip 
galima buvo matyti, apie dalykų 
stovi turėjo neaiškų supratimą. 
Prie lokių sąlygų dalykai nelabai 
klijavosi, ir pirmininkas, kun. J. 
Jonaitis, patarė atidėti susirinki- 
mą kitam kartui, kad butų kiek- 
vienam aišku, koksai tikslas stovi 
priekyje ir kaip reikalinga visa 
kas išaiškinti. \ i-i -utiko. kad 
susirinkimas butų atidėtas rugsėjo 
18 dienai. 

Antrame susirinkime nors žmo- 
1 

iiiu buvo mažinus negu pirmą i i 
kartą, bet tarp susirinkusiųjų bu- 
vo keletas ir naujų žmonių, jųjų 
skaitliuje p. B. Miliauskas ir 
kiti. šiame susirinkime kvėp- 
telėjo j i. u kitoniška dvasia. Dau- 
gelis sekusiųjų laikraščius pamatė, 
kad Chicagos seimas nėra taip la- 
bai visuotinas, kaip tai buvo ap- 
šaukę to seimo rengėjai, l'uvo 
patėmyta "Lietuvoje." kad Šernas 
atsiima savo parašą is seimo kvie- 
tėjų skaitliaus, pasiaiškindamas, 
kad jojo parašas pateko i kvietė- 
jų skaitlių per klaidą. Todėl ir 
skaitlius priešingųjų Chicagos sei- 
mui buvo žymiai padidėjęs, Bu- 
vo pastebėta, kad spalio pirmose 
dienose Xe\v Yorke šaukiama sei- 
mas, Į kuri dauguma mūsų visuo- 
menės noriau žiuri kaipo i visuo- 
tiną. P.esiremdamas visa tuom. aš 
daviau jnešiiuą. kad kadangi Chi- 
cagos seitna> nėra visuotinas, tai 
delegatą siųsti ne i Chicagą, bet į 
Xe\v Yorką. Aš tą įnešimą rė- 
miau dar ir tuom, kad. esant dau- 
giau laiko iki Xe\v Vorko seimui, 
galima butų ir geriau sutvarkyti 
dalykus ir visas draugijas pri- 
traukti prie to darbo. Nieko pikto 
aš nemaniau kam nors padaryti 

i 
tuom savo įnešimu. Aš sprendžiau 
taip. kaip man rodėsi, geriau butų. 
Jeigu paduotasai Įnešimas buvo 
kuom nors blogas, tai galima bu- 
vo rinitu budu nurodyti i įnešimo ( 

silpnasias puses. Taip p<-'s rimtus 
žmones daroma, l'as mus gi pa- t 
sidarė tikros "sorkės," kurios ge- v 

riau išauklėtoje ir mandagesnėje \ 
draugijoje nebūtų pakenčiamus nei 
vienai valandėlei, ir tų "sorkių" 
darytojai labai greitai butų už du- 
rių atsidūrę. Staiga pasirodė p. j' Maslauskab; ir, kumščiotais nežinia' 

j kam grasindamas, pradėjo visti 
[balsu rėkti ant Senio, kad, girdi, 
be jo (Šerno) svietas gyveno ir 
gyvens. Savo šauksmuose pradė- 
jo \artoti išreiškimus, kurie ne- 
labai padoru butų laikraštyje kar- 
toti. Susirinkime kilo triukšmas, 
ir \-i<i, nieko nepešę, turėjo kraus- 
tytis namon. 

Žmonės tokiu p. Maslausko j>;i- 
sielgimu labai <tobi-i. Kiti tie- 
siog juokiasi t«>kio karščiavimo, 
koki parodė p. Maslauskas. Kai- 
-kurie sakosi pasijautu tiesiog kur 
kampinėje karčiamoje. kuomet ta- 
sai "kalbėtojas" pradėjo savo "upy- 
čių" varyti, Žmonė- stebisi. ką 
blogo [>adarė jam arba kitam šer- 
nas. kad taip ant Šerno buvo už- 

siklupta. Kuomet p. Maslauskui 
buvo pasiūlyta perskaityti, kas 
"Lietuvos" 38-t?nie numeryje ra- 

šoma apie t bieagos seimą ( Tilpo 
tenai gan ilt;a< J. A. parašytas 
straipsnis vardu: "Dėlei šaukiamo- 
jo Seimo."' kame prirodoma. kad 
Cbieagos -eimas nėra visuotinas. 
RcJ.), t;ii įsikarščiavęs p. Majaus- 
kas pasakė, kad laikraščiams jisai 
netikįs. Žinoma, su tokiu žmo- 

gum, kurisai proto balso neklauso, 
rimtai kalbėti negalima. 

Kad jeigu vienas neišmintingai 
rėkia, tai mažai kam ta- gali ap- 
eiti, bet kuomet koksai nor- rėk- 
snys ateina j susirinkimą ir at- 
randa žmonių, kurie greičiaus iš- 
girsta riksmo negu proto bal-ą, 
tai ištikrųjų gali nesmagu pasida- 
ryti. Ypatingai nesmagu ir net 

pavojinga, jt-i rėksniai įsimaišo Į 
svarbių reikalų -varstymą ir savo 

neišmintingu pasielgimu kenkia 
žmonėms, tujintiems norą rimčiau 
veikti. Tu rėksniu, be abejonės, 
yra daugelyje vietų, ir visur iie 
daro savo ardymo darbą. Žino- 
ma. rimtesnieji gaivalai tu rėk- 
sniu visur lygiai taip pat ne- 

mėgsta. liet tikimės, kad ateis 
laikas, kuomet mušu visuomenė 
Uis ant t<>kio laipsnio pakilusi, kad 
dauguma neklausys visokių rėk- 
sniu. ir nebu> vietos tiems nesma- 

giems apsireiškimams, kurie taip 
dažnai dabar pas mu> dar apsi- 
reiškia. Jurgis Biliūnas. 

Prierašas. Apie šį -usirinkimą 
rašo ir nuolatinis mušu korespon- 
dentas, p. Ž-p-s A-d-s. Jojo 
korespondencija beveik pilnai su- 
tinka >u tuom, ką p. Jurgis Bi- 
liūnas yra parašęs augsčiaus. Po- 
no Ž-p-s A-d-s korespondencija 
tik paduoda daugiau smulkmenų, 
kurias, trumpai suglaudę, čia pažy- 
mėsime. 

Susirinkimas buvo šaukiamas dė- 
lci Chieagoje šaukto seimo. Kun. 

J. Jonaitis bažnyčioje užsakė rug- 
sėjo 15 d. žmonėms susirinkti baž- 
nyčios svetainėje. Susirinkime 
patsai kun. Jonaitis pasakė pra- 
kalbą, kurioje visus kvietė eiti 
išvieno. Išrinkus sekretorių nu- 

tarimam- užrašyti, pradėta svar- 

styti jvairųs klausimai. Ponas Y. 
Sabaliauskas plačiai kalbėjo apie 
Lietuvos (ielbėjitno fondo -teigi- 
mą. apie užmezgimą stipresniu ry- 
šių tarp pačių Amerikos lietuvių 
ir t. t. Paskui pats susirinkimas 
paskyrė 15 kandidatų j delegatus 
l'liicagos >eitnan. Iš jųjų Y. Sa- 
baliauskas gavo daugiausia balsų. 
Kilo klausimas dėlei lėšų delega- 
dui siųsti, ir čia tai iškilo nesusi- 
pratimų. kurie privertė uždaryti 
susirinkimų. Antrame, rugsėjo 
1S d., >usirinkime aiškiai ap>ibrie- 
/v klausimas, ar Chicagos seimas 
)us kuniginis. Faktų aprašyme 
intratnc susirinkime abu korespon- 
dentu sutinka su tuom skirtumu, 
kad' p. 2-p-s A-d-s sako. jog 
'vietinis >muklininkas B. Ma>laus- 
cas smarkiai šoko, net su kum- 
etini per publiką aut Iiiliuno" 
(Patsai Hiliunas sako, kad kum- 
štimis buvo grumojama nežinia 
cam). Sulyg p. Ž-p-s A-d-s 
jranešimo, daugelis žmonių nore- 

lę pritarti Xe\v Yorko seimui, 
-va i p matyt, tasai pritarimas lie- 

ja Įėjo išsilieti j formališką nuta- 

imą dėlei susirinkimo uždarymo. 

.Ititaisymas. "Lietuvos" .W-ta- 
ue numeryje mano koresponden- 
ijoje klaidingai pasakyta, kad kun. 
/aškevičia pastatęs bažnyčią. lš- 

ikrųjų turėjo buti: lietuviai pa- 
i-tatė sau bažnyčią, ir kun. Yaš- 
levičia tarnavo išpradžių lietu- 
iams. Dėlei savo pareigų nepil- 
lynto jisai tapo i- So. O.na'ios 

ažnyčios prašalintas. 
Ž-s .J-s. 



\U0 REDAKCIJOS 
Visi laikraščiui Bhinčiaml rankraft- 

tfiai turi buti pažymėti autoriaus pa- 
rašu Ir adre3U. Pasirašantieji pseudo- 
nimais turi paduoti, Redakcijos žiniai, 
tr savo tikrąjį vardą. 

Redakcija pasilieka sau teiti? atsiun- 
čiamus Jai rankraščius trumpinti ir 

taisyti. 
Netinkanti* laikraščiui rankraščius 

Redakcija, pareikalauta, grąžina auto- 
riui af(?al jo lėšomis. 

Reikia visada rašyti plunksna ir tik 
ant vienon popiero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučiu. 

Apžvalga. 
Visuotinam Seimui posėdžius be- 

laikant. Šiose dienose, spalio 1, 
2 ir 3 d., suvažiavę Xe\v Yorkan 
įvairių pakraipų draugijų atstovai 
laiko savo posėdžius visuotiname 
Amerikos lietuviu seime. Kiek 
seiman suvažiavę atstovų, kokios 
sriovės yra skaitlingiausiai atsto- 
vaujamos, ar yra atstovų iš jų vi- 
su, kaip eina posėdžiai, koksai seimi- 
ninkų upas, koksai yra smulkus sei- 
mo programas—apie visa tai dar iki 
šiolei nieko negirdėti. Pilna seimo 
darbų atskaita galėsime pasidalin- 
ti su skaitytojais sekančiame 
'f.iet." numeryje. 

\ iena reikalinga pripažinti. Sei- 
mas buvo truputį pergreitai su- 

šaukta-. .Žinoma, kad daugelis 
nuošaliai gulinčiųjų kolionijų ne- 

taip lengvai umu laiku galima įju- 
dinti. Todėl visuotiname seime, 
rasi, nebus atstovaujamos visos ko- 

lionijos >u tuotu pilnumu, kokio 
galima butų buvę tikėtis, jei su- 

šaukimo darbas butų buvęs trupu- 
tį, kokia pora savaičių, pratęstas. 

Seimo sušaukimo greitumas, 
kaip galima manyti, kilo iš to, 
kad visai netikėtai išpasalies buvo 
pakelta grūmojanti ranka ant viso 

reikalo, ir greitas seimo sušauki- 
mas rasta vieninteliu išėjimu iš 
keblaus padėjimo. Tie, kurie grę- 
sė visuotinam seimui, rasi, išdalies 
atsiekė savo. Dalis kolionijų, ku- 
rios. gerai nežinodamos dalykų sto- 

vio, prisiuntė savo atstovus j su- 

rengtąjį ant greitųjų prie I-. R.-K. 

Federacijos kongreso seimą, vargu 
išgalėjo siųsti savo atstovus Xevv 
Yorkan. Kai-kurios draugijos, 
esančios tūlų elementų jtekmėje, 
galima spėti, nepasiuntė savo at- 

stovų N'eu Yorkan, nors ir galėjo. 
Tai yra, žinoma, tik spėjimas, tie- 

sa, paremtas tėmijimu to upo, ku- 

lisai viešpatauja tūlos sriovės va- 

dovų tarpe. 
Nevv Yorko seimas, kaip mato- 

me, susitinka su nemažais keblu- 
mais. Keblumų gali kilti ir pa-! 
Čiame seime. Ar jie bus visi 

pergalėti? Ar parti inės tenden- 

cijos, taip giliai įsisėdusios tuose, 

kurie yra vadinami vadovais, bus 
uutildintos po svarbiojo momento; 

įtekme? Ar tie kurie at::'aiko 

prieš vieną partijinc bangą ir da- 

bar susirinko bendrame reikale, pa- 
jiegs numalšinti ir antrąją tokią 
bangą, jeigu jinai iškiltų pačiame 
seime? Į tuos klausimus arti- 
miausios kelios dienos atneš atsa- 

kymą. 
Mušu visuomenė stovi didelė> 

suirutės prieangyje. Dešiniųjų 
gaivalu pradėtasai vakaruose dar- 
bas tiesiogine savo pasekme gali 
turėti tokj musų gyvenimo suiri- 

mą, su kokiu iki šiolei dar nebu- 

vome susitikę. Bėgant atsitiki- 

mams tuom greitumu, kaip dabar, 
męs neužilgo galime turėti arba vi- 

suotiną mušu gyvenimo suirutę, 
arba galime stovėti ant kelio, ku- 
risai ves prie geresnės ateities, 
prie prašaiinimo tų nelemtų aplin- 
kybių, kuriose dabar merdi Ame- 

rikos lietuvių viešasai gyvenimas. 
I 'riekiu pastatyta klausimas, kuri- 
sai galima butų sutormuliuoti: ar 

suirutė ir betvarkė, ar šviesus ke- 
lias kultūros darban?, 

Su šiltom klausimu susiduria da- 

l>av laikoms* Xc\v Yorke visuoti- 

nas seimas. Nuo šio seimo pri- 
klauso atsakyti ir nustatyti tie ke- 

liai, kuriais turės toliaus žengti 
mūsų gyvenimas. 

Tikėsimės, kad tiesioginis reika- 

las, kuriuoin susirinkta New Yor- 

ke, t. y. nelaimingosios Lietuvos 

aprūpinimas, bus priderančiai iš- 

rištas. P>et taipogi tikimės, kad 
ir antrasai klausimas, gyvybės 
reikšmę Amerikos lietuviams tu- 

rįs, gaus tinkamą atsakymą ir pa- 
vojus. kabąs dabar ant musų vie- 

šojo gyvenimo, bus pakeistas i 
daug žadc-.'ios ateitie- perspekty- 
vą. 

Truputį lengviau. l'raeita sa- 

vaitę "Lietuvoje" buvo pakar- 

tota p A. rašyta "Tėvynėje" £i- 
nia, kad fnla- p. Negeistinas pa- 
sisavinęs vokiečių rašvtojo Lam- 
>/uso veikalą "Menscbensclilacht- 
baiis ir jįjį pavadinęs "Žmonių 
Skerdykla." "Keleivis,"' kuriamo 
minė tasai veikalas yra spausdina- 
mas, užgina literatūros vagystę 
ir nurodo į tai, kad, pradėjus vei- 

kalą spausdinti, jojo antgalvyjc pa- 
minėta autoriui I.amszus. "pagal" 
kuri savo "Žmonių Skerdyklą" pa- 
rašęs p. Negeistinas. 

Žinoma, ta- truputi "palengvina 
dalyką," ir negalima kalbėti apie 
"literatūros vagystę".... pirmame 
(numeryje, kuomet tasai veikai, s 

pasirodė. 1 »et tolimesniuose nu- 

meriuose veikalą parašė p. Ne- 

geistinas jau nebe "pagal," bet tie- 

siog "parašė," tai yra nedarė ver- 

timo, nors ir liuoso, tik "parašė." 
O kuomet kas ką nors "parašė" 
be jokiu "pagal," vertimu ir 1.1., 
tai paprastai manoma, kad veikalas 

yra originalis. Skaitytojas, nepa- 

stebėjęs to "pagal" pirmame .iu- 

meryje, su kiekvienu tolimesniu 
numeriu persitikrina vis daugiau, 
kad p. Negeistiname lietuviai turi 

tokį puiku "autorių,'' o "Keleivis" 
dar puikesnį bendradarbį. (*'ia, 
žinoma, jau ne "literatūros vagy- 
stė," bet tiktai taip sau mažas 

"triksas," kurisai labai paraukus ir 

Viename kovo rytmetyje, labai 

lietingame, mažas vaikas kaimietiš- 
kai apsirengęs, peršlapęs ir purvi- 
nas, su ryšeliu po pažasčia, stojo 
prieš ''Piligrimų Ligonbučio" var- 

tininką ir užklausė apie savo tėvą, 
suteikdamas laišką, kurį buvo atsi- 
nešę-. Vaiko veidas buvo pailgas, 
lainus, nubalęs; akjs užsimąstymo 
pilnos ir visados pusiau atdaros 
drūtos lupos, per kurias galima 
buvo matyti visai balti dantis. 
Pribuvo jisai iš kaimo, esančio 

Neapolio apielinkėje. Jo tėvas ap- 
leido namus praeitais metais, kad 
suradus koki nors užsiėmimą Fran- 

euzijoje, bet grižo atgal į Italiją 
ir išlipo Neapolyje, kur. netikėtai 

apsirgęs, tiek tik teturėjo laiko, 
kad keliuose žodžiuose pranešus 
namiškiams apie sugrįžimą ir apie 
tai, jog atsigulė ligonbutyje. 

Jo pati, širdgėlos perimta taja 
žinia, negalėjo apleisti namų, nes 

turėjo sergančią dukraitę ir jau- 
niausį kūdikį ant rankų; tatai iš- 

leido vyriausį sunų į Neapolį, 
idant prižiūrėtų tėvą, "tėtušį," kaip 
ten vadina. Todėl tai vaikutis at- 

keliavo dešimtį mylių pėsčias ir 

atsirado nežinomame mieste. 
Vartininkas, žvilgterėjęs į laiš- 

ką. pašaukė ligonių prižiūrėtoją 
ir pasakė, kad nuvestų vaiką pas 
tėvą. 

— Pas kokį tėvą?- užklausė pri- 
žiūrėtojas. 

\ aikas drebejo is baimes, kad 

nepatyrus ko blogo. Jisai pasakė 
pavardę, l'et prižiūrėtojas tokios 

pavardės vi-%ai neatsiminė. 
— Ar gal senas keliaująs dar- 

bininkas ?—užklausė. 
-••Darbininkas- atsakė vaikas 

dar baimingesniu balsu—bet nela- 

bai senas... Keliaująs darbinin- 
kas.... Taip. 

Kada pribuvo j ligonbutį? 
Vaikas žvilgterėjo i laišką. 
— Penkios dienos tam atgal. 
Prižiūrėtojas stovėjo valandėlę, 

kasydamas sau galvą, potatn it 

-taiga ką tokio atsiminęs: 
— Aha! — tarė. — Jau žinau! 

Ketvirtoji salė, lova kampe. 
--O ar labai serga?.... Kaip 

jam? užklausė bailiai vaikas. 
Prižiūrėtojas pažiurėjo Į jj ir. 

neatsakęs į klausimą, tarė: 
— Eikš su manim! 
Užžengė ant trepu, perėjo platu 

koridorių ir atsidūrė ties atviromis 
durimis salės. iŠ kur buvo matyti 
lovos, sustatytos j dvi ilgi eili. 

Eikš! —pakartojo prižiūrėto- 
jas, iucidamas. 

Vaikas. Įsidrąsinęs, ėjo paskui jj, 
įmesdamas tai dešinėn, tai kairėn 

[bailius žvilgsnius į nubalusius li- 
gonių veidus. Vieni iš jų buvo 

užmerkę akis, tartum butų buvę ne- 

gyvi ; kiti žiurėjo išgąstingu žvilg- 
sniu. matomai, serganti kokia bai- 
gia liga: dar kiti vaitojo ir skun- 
dėsi it vaikai. Salė buvo blandi, 
oras persigėręs aštriu gyduolių 
kvapsniu; dvi mielaširdystės šeše- 

ri >ukinėj<>si apie ligonius su plėč- 
kntėniis ranl-a^r 

kuriame palikta ma2a skylut?, Jei 
kas nors ant karštųjų užkluptų, 
kaip tai šiame atsitikime buvo. 
Xegalim;i todėl nei kaltinti skai- 

dytojo. jei, negavęs, ačiu krasos 
klaidai arba kitai kokiai klinčiai, 
veikalo pradžios, skaitytojas atsi- 
mena -kaitęs tą p. Negeistino "pa- 
rašytą" veikalą vokiečių kalboje 
ir sušunka: "Literatūros vagystė.'' 
Nedarykite tokių "triksų." nebus 

primetamas nei tasai įtarimas. 
Tiek apie "Keleivio" "inciden- 

tą." Ką męs pasakėme praeitame 
numeryje aplamai apie veikalų sa- 

vinimąsi. tą palaikome ir dabar. 
Vieni savinas veikalus Įvairių 
''triksų" pagelba. kiti tiesiog be 

jokių ceremonijų, turinys pasilie- 
ka tas pats. 

\ a ujus laikraštis vėl? Musų 
korespondentas is Miebigan valsti- 

jos praneša, kad žadąs užgimti, 
(irand Kapids, Mieli., naujas laik- 
raštis vardu "Žaibas." Naujasai 
laikraštis, sulyg pranešimo, turėjęs 
pasirodyti spalio 1 d. Leidėju esąs 

Kentraitis. Laikraščio didumas 

busiąs 4 puslapių, kaip "Darbinin- 

kų Viltis." Kokiam likslui ir ko- 

kios pakraipos bus leidžiamas nau- 

jasai laikraštis -pranešime nepasa- 
koma. 

Ii. /.imicis. 

Ligon būtyje. 
Trumpi Gyveninio Vaizdeliai. 

Vertė A. Matutis. 

\tėjęs salė> gilumon, prižiūrėto- 
jas sustojo prieš vieno ligonio lovą, 
prastume užlaidą ir tarė: 

— štai tavo tėvas! 
Vaikas apsipylė ašaromis, palei- 

do ryšeli iš po pažasties ir, paėmęs 
sergančio ranką, gulėjusią ant pa- 
klodės. priglaudė prie jo krutinės 
savo galvą. 

Ligonis nei nepasijudino. 
Pasikėlė vaikas, pažiurėjo į tėvą 

ir vėlei pradėjo verkti.—tuomet 
ligonis atkreipė j i j ilgą žvilg>nj ir, 
rodos, stengėsi ii pažinti. 

Jo lupos, vienok, nepasijudino. 
Kaipgi bėdinas tėtė buvo persi- 
mainę-.! Stmu> niekuomet i<> ne- 

pažintu. 
Pražilo jam plaukai, barzda už- 

augo, veidas buvo ištinęs, parau- 
donavęs. baisiai susiraukšlėjusi ir 
gelsva oda. lupos subrinkusios, 
akjs pultuotos. veido ruožai visai 
persimainė. Tiktai kakta ir juodi 
antakiai užsiliko tie pati>. Sunkiai 
dūsavo. 

— Tėtuši! Mano tėtuši! >ušu- 
ko vaikas,—Tai aš! Ar nepažįsti 
manęs, tėte? Aš Simas, tavo sū- 

nūs.... Pribuvau iš kaimo.... 
mama mane prisiuntė. Prisižiurė- 
kie manim, brangus tėtuši! I'.ent 

žodj pratark! 
Bet ligonis, atydžiai pažiūrėjęs 

j j j. užmerkė vėlei akis. 
— Tėtuši, kas tau, tėtuši!.... 

As e->u .Simas!.... 

Ligonis nepasijudino, tik sun- 

kiai dūsavo. 
Tuomet, verkdamas, vaikas pri- 

traukė sau kėdute, atsisėdo ir k li- 
kt*. nenukreipdamas akiu nuo tėvo 
veido. 

— Tiktai gydytojas priimtu.--— 
manė sau,—tai man šj-tą pasakys. 

Ir pasinėrė Į liūdną užsimąsty- 
mą. atsimindamas sau. kaip tai tė 

vas, iškeliaudamas, atsisveikino su 

vaikais nuo garlaivio, kaip pankui 
visi tikėjosi, jog užsidirbę- sugrįš, 
ir k;iip atėjo žinia, jog susirgo, jo 
motina tuomet gailiai verkė.... 

Ir vėlei ateidinėjo jam į galvą 
baisios mintįs. Matė tėvą numiru- 
si. motiną geduliuose, visą j u -ci- 
mvną skurde paskendusią.... 

Ilgai taip sėdėjo nekrutąs iki 
nepa jautė lengvo rankos palytė- 
jimo pečiuose. Gyviai atsisuko: 
buvo tai vienuolė. 

— Kas atsitiko tėvui? Kokia 
liga serga?—užklausė skubiai. 

— Tai tavo tėvas?—užklausė 
vienuolė. 

—Taip, tėvas.... Pribuvau iš 
kaimo.... Kas jam yra? Kokia 
liga serga? 

— Neliuskie, vaikuti I Turėkie 
vilties. Tuojaus pribus čion gy- 
dytojas. 

Ir prasišalino, nepasakius nieko 
daugiaus. 

Pusei valandos praslinkus, išgir- 
do jisai varpelj ir pamatė ineinantį 
salėn gydytoją su pagelbininku. 
Vienuolė ir prižiūrėtojas ėjo pas- 
kui juos. Taip eidami per ilgą 
salę, stojo prie kiekvienos lovos. 
Bėdinam vaikui rodė*j, jos uiekuo* 

met prie jo t?vo neprisiartins, ir 
su kiekvienu gydytojo žingsniu jo 
baimė augo sykiu su laukiniu. 

Pagalios prisiiirtMb prie greti-' 
mos lovos. (ivdltoj'a< lmvo seniu- 
kas augštas. truputi sukuprėjęs, 
veidas rinitas. Vaikas stojo nuo 

kėdutės, o kuomet gydytojas pri- 
siartino prie jo 'tėve*.' negalėdamas 
ašarų suturėti. li'Alsiai1 pravirko. 

Senas gydytojas pa/iurčjo i ji. 
Tai ligonio suttus—tarė vie- 

nuolė,—pribuvo iš' kaimo si rytą. 
(lydytojas uždėjo ranką ant vai- 

ko peties, paskui pasilenkė prie li- 

goniu, pačiupinėjo pulsą, palietė 
veidą ir uždavė keletą klausimų 
inu'laširdvstės seseriai, kuri atsakė: 

Viekas kaip buvo.... 
'i'uomet gydvt«.jas užsimąstė, po 

kuom pratarė: 
Dar tą pati reikia daryti ir 

ant toliaus.... 
Čia vaikas pasidrąsino ir už- 

klausė drebančiu balsu ir su veidu, 
aplietu ašaromis: 

Kas tėvui yra? 
Nusiraminkit:, vaikutį! tarė 

gydytojas, dėdamas vėlei ranką ant 

jo peties.---Tavo tėvas turi rožę 
veide. Pavojinga tai liga, vienok 
yra dar vilties. Dabokie ji. Užsi- 
likie prie jo. Tavo buvimas bus 
jam palengvinimu. 

Kad tėvas manęs nepažįsta! 
sušuko vaikas verksmingu halsu. 
— liet tave pažins. Nesibijo- 

kic! i ial pažins tave rytoj! Tu- 
rėkite vilti ir -bukie ramus. 

Vaikas norėjo dar užklausti apie 
vieną dalyką. bet neišdrįso. * ly- 
dytojas prasisalino, o jis pradėjo 
savo budėjimą prie ligoniu. 

Negalėdamas daug-ką pagelbėti, 
pataisydavo jam paklodę, švelniai 

paliesdavo jo ranką; ntunosuodavo 
muses, prisilenkdavo ka sykis prie 
tėvo, tam suvaitojus, o kuomet se- 

suo suteikdavo ligoniui gėrimo ar- 

ba gyduolių, priimdavo nuo jos 
stiklinę, šaukštuką, arba jai paduo- 
davo. 

Pasitaikydavo, k.ul ligonis atida- 
rydavo akis ir ./turėdavo j ji. bet 
iki siol dar neparodę jokio ženklo, 
kad ij pažįsta,' nors kas kart il- 
gesni buvo jo žvilgsniai i vaiką, ypa- 
tingai kuomet šisai ,yerkdam.;- už- 

slėpdavo akis -karele. 
Ir taip prabėgo pįrnmtinC diena.! 
Vaikas permiegojo naktį -usi- 

rietęs ant dviejų sustatytų šalimais 
kėdžių salės kertėje, o kuomet pra- 
dėjo tik-ką aušti, vėlei stvėrėsi tar- 

nauti save* tėvui. 
Tą dieną išrodė, kad ligonio; 

žvilgsnis pradeda darytis sąmonių-: 
gesnis, jog meili vaiko kalba veikia' 
į ligonį ir jo akis persiima kokia- 
tai padėkos šviesute. Net syki pa-' 
judino lupomis, it butų norėjęs ką 
tokio pasakyti. 

kada po trumpo nusilpimo vėlei 
atmerkė akis. išrodė, jog jo akis 

j ieško mažojo prižiūrėtojo. 
t lydytojas tą dieną buvo du 

.• ykiu prie ligonio ir patėmijo, jog 
jo padėjimas truputį pasigerino. 
Vakarop, artindamas prie subrin-! 
kiisių tėvo lupų gyduoles, vaikas j 
u/tėmijo ant jų lengvą šypšą. Ji-j 
sni įgavo drąsos ir vilties. Tuo- į 
jaus gi. tikėdamasis, jog ligonis 
supranta jo kalbą, pradėjo apsaki- 
nėti jam apie motiną, seserį ir bro- 

liuką ; apie tai. kaip abu sykiu 
pargriš nam<«n ir visa siela meldė 
tėvo sujudinančiu balsu ir pilnuose 
ucilės išsireiškimuose, kad turėtu 
vilti. Kad ir kartais abejojo, ar 

tėvas jį supranta, bet gi kalbėjo, 
nes jam išrodė, jog ligonis su ko- 
kiu tai palengvinimu klausosi jo 
babo. kuriame tvyravo gilus pri- 
■drisinus, nuliūdimas—ir viltis. Ir 

taip prabėgo diena, antroji, tre- 

čioji ir ketvirtoji: tarpe lengvo pa- 
■dgerinimo r ūmių pablogintų; o 

vaikas taip buvo atsidavęs savo už- 

siėmimui, jog vos fik du sykiu į 
dieną nurydavo kąsnelį duonos, ku- 

rią atnešdavo jąm vienuolė, ir tie- 
siog nežinojo, ka~ dėjosi salėje: ne- 

matė jis mirštančių, negirdėjo se- 

serų skubių žingsnių nakties laiku, 
nei verksmingu raudų tų. kurie 
mirė. palikdami savo artimuosius, 
nei tų visų sk^usm^ngų ir baisių 
ligonbučio scenų, kurios kitose ap- 
linkybėse butų perėmusios jį ne- 

apsakomu pasibaisėjimu. 
Valandos ir dienos slinko, o jis 

mtolatai buvo prie savo tėtušio, 
akylas, rūpestingas, drebąs su kiek- 
vienu tėvo atsidusimu, su kiekvie- 
nu su vaitojimu, gyvenąs tarpe vil- 
ties, kuri priduodavo jam spėkų, 
ir tarpe abejonės, kuri šaldė jam 
širdį. 

Penktoje dienoje ligoniui staiga 
pasidarė blogiaus. 

Gydytojas pribuvo, apžiurėjo ir 
nuleido galvą, it noiėdamas pasa- 
kyti, jog viskas užbaigta, o vaikas 

puolS ant kėdutės, užsiliedamas 
ašarom!?. 

Išsiverkęs, vargsi pradėjo mąs- 
tyti. \ ienas dalykas ji linksmino: 
kartais išrodė jam. jog ligonis esąs 
it sąmoningesnis, žiurėjo j vaiką 
kiekvieną sykį vi- žymesniu susi-; 
graudinimu ; gyduolių nei gerinu • ne- 

norėjo priimti nuo kito, kaip tik-1 
tai nuo jo ir kas-kart vis dažniaus. I 
nors sunkiai, judindavo lupas, tar- 
tum norėdamas prakalbėti; kartais j 
darydavo tai taip aiškiai, jog sū- 

nus paimdavo jo ranką, staiga per- 
siėmęs viltimi ir linksmai j tėvą 
kalbėdavo: 

— Tėtuši! P> rangu s tetuki! 

Neužilgo busi jau sveika-! < irj- 
šiva i kaimą, i namus, pas ma- 

mą!.... 1 .inksminsimės visi! Ne- 

užilgo!. ... Neužilgo!.... 
Huvo ketvirta po pietų, kuomet 

vaikas tokioje susigraudinimo ir 
linksmos viltie- valandoje staiga iš- 

girdo nuo artimų salės durių -un- 

kų žingsniavimą ir tvirtą balsą, 
kuris prakalbėjo: 

Sudiev, seser! 
Tai buvo tiktai du žodžiai, ta- 

čiaus vaikas sudrebėjo visas, ir 
balsas užmirė jo krūtinėje. 

Tuom tarpu i nėjo j salį' žmo- 

gų- su gan dideliu ryšeliu ranko- 
je. o paskui j j—vienuolė. 

\ SUKIVKęS. pasOKO 11 u 

niaugo žemėn. Žmogus apsidairė, 
pažiurėjo valaiuNHę ir su šauk- 
liui: "Simutis!" puolėsi prie jo. 
Mažas pasijuto tėvo glėbyje, verk- 
damas, tiesiog be žado. 

Vienuolės, prižiūrėtojai, pagelbi- 
ninkai subėgo ir atsitojo nustebę. 
Vaikas nei žod/i< > negalėjo pra- 

.Mano Simuti! Mano Simu- 
ti! kartojo tėvas ir žiurėjo j li- 
gonio lovą, nieko nesuprasdamas, 
ir vėlei glamonėjo sumj ir bučia- 
vo ii susigraudinęs.—Pasakvk-gi 
man, tarė pagalios,—ką tas vis- 
kas reiškia? Nuvedė tave prie sve- 

timos lovos! (> a* įižmigti negalė-' 
jau, nes čia motina rašo: "Siunčiu j 
ji." o tavęs kaip nėra, taip nėra! 
N*no keliu dienu oi čia, sunau?... ! 

Kaip tai galėjo atsitikti?.... O aš 
vos tik ištrukau!.. Bet dabar,' 
lio! bo!.... O mama? () Kastu-1 
sė? <> brolelis? Kaip jiems te- 

nai?.... liet ką-gi čia mudu lau-; 
kiava? Eikiva. sunau! Jėzus. 
Marija! Kas gi to tikėjosi!.... ^ 

Vaikas pagalios atsigavo ir ant 

greitųjų papasakojo ; pie namus, 

:ipie šeimyną. 
Kaip laimingai jaučiuosiu! 

Kaip laimingas—kartojo.- Kokio- 

lai liūdnos dienos buvo! Kaip 
sunkios! Ir vėlei bučiavo tėvą. ne- 

galėdamas nuo jo atsitraukti, o vie- 

nok nesijudino iš vietos. 
Xu. eikiva! tarė tvv: s.— 

Dar šią nokt j pasieksiva namus. 

Ei va! 
Ir paėmė vaiką už rankos. 
Vaikas : tkreipė galvą ir žiurė- 

jo j ligonj. I 
Xu. eini ar neini? -užklausė 

U'vas nustebęs. 
Vaikas dar sykj pažiurėjo j ligonį, j 

kurs toje valandoje pravėrė akjs ir 
žvilgterėjo j vaiką. Žodžiu upe- j 

lis pasipylė Į vaiko lupas K sielos | 
11 lil Ui' 

\'e, tete! Palauk.... Ne-'. 
.... Negaliu.... Tas sene- , 

ii>. ui;.tai.... Xuo penkių dienu. 
.■>u prie jo.... Maniau, jog- tai 
11!. .. Pamylėjau ji. Matai kaip 
in r: i mane.... Davinėjau jam 

jerti. nuolatos buvau prie jo.... 
jis labai >erga.... Širdis man ne- , 

leidžia nuo jo taij) prasišalinti.... 
Palikti.... Rytoj' grįšiu j na- į 
uus.... Dar truputi užsiliksiu čia 
jirie jo. Matai, kaip žiuri.... Ne- , 

<inau. kas jis yra. bet jeigu taip , 

nunirtu.... gailėtųsi manęs.... | 
Pavelyk man užsilikti prie jo. tė- 
te. pavelyk!.... 

Puikus vaikas! sušuko pa- : 

2[c!i>ininkas. 
O tėvas stovėjo, abejojąs, žiū- 

rėdamas tai j .v.-.nų, tai vėlei į li- 

gonį. 
Kas tai per vienas?—užklau- 

sė pagalios pagelbininko. 
— Kaimietis, kaip ir jus. Taip 

pat, kaip ir jus, grįžo iš kelionės 
ir ta pačią dieną liko priimtas li- 1 

gonbutin. Atnešė jį be sąmonės. < 

Iki šiol dar neprakalbėjo. Gal turi 1 

šeimyną, vaikus, (ial jam išrodė, 
jog jusu vaikas, tai jo sunus.... 

Kuomet pagelbininkas taip kal- 

bėjo, ligonis be paliovos žiurėjo 
plačiomis akimis. 

— Tai likie!—tarė tėvas j Simą. ■ 

— Ne ilgam jau.... tarė ty- 
liai pagelbininkas. i 

— Pasilikie!—paantrino tėvas.— ] 
Turi gerą širdį, sunaut Aš tuo- 1 

iaus einu j namus, kad kuogrei- 1 

:iausiai pradžiuginus motiną. Še < 

tau doliam tavo reikalams. Lik 
.sveikas! I,ilc sveikas, geras sunau! 

Paglamonėjo jį, pažiurėjo j jį 
Sujudintomis akimis, dar kartą api- 
bučiavo jo veidą ir išėjo. 

\ aikas prisiartino prie lovos, o 

ligonis, rodėsi. nusiramino laimės 
ir džiaugsmo jausmu. 

I aip tai Simas sugrįžo prie ne- 
žinomo senelio prižiūrėtojo darbo, 
jau nebeverkdamas, bet su tomis 
pačiomis pastangomis, -u ta pačia 
ištverme, ką ir pirmiaus. Ir vė- 
lu ta.;ė jam paklodę, vėlei glostė 
karščio apimtą jo ranką ir malo- 
niais žodžiais ramino j j, drąsino. 
I'aip dabojo jj visą dieną, nakčia 

pasiliko prie jo lovos ir taip jiat 
per visą sekančią dieną. 

l!et ligoni> kas-kart ėjo blogyn. 
Jo veidas baisiai pamėlynavo, kvė- 
pavimas pasidarė sunkus, ligonis 
pradėjo nerimauti, nesuprantamu* 
išduodavo šauksmus ir pasididi- 
nanti- tinimas darė jj baisesniu. 

Laike vakarinio aplankymo gy- 
dytojas pasakė, jog vargšas neiš- 

gyvens nakties. Tuomet Simas 
padvigubino pastangas ir nenulei- 
do nuo jo akiu. Taipogi ligonis 
žiurėjo ir žiurėjo į vaiką, o laiks 
nuo laiko pajudindavo lupas, it 
norėtų ką tarti, o neišpasakytas 
jausmingumas atsimušdavo tuomet 

jo plačiose akyse, kurios it slė- 

pėsi kaktoje. 
Tą naktį v«»k«> taipogi neatsi- 

traukė nuo jn nei valandėlei: sė- 

dėjo prie jo iki brėkštant ir iki 
sesuo nepasirodė.... 

Vienok, kuomet ^f>uo prisiarti- 
no prie lovos ir žvilgterėjo į ligo- 
ni. tuomet paliepė pašaukti vietinį 
gydytoją ir prižiūrėtoją, kurs pri- 
statė šviesą. 

Atėjęs gydytojas pažiurėjo ir 
tarė: 

— Miršta. 
Vi»i tylėjo. Vaikas paėmė li- 

Sfonio ranką, tartum norėdamas ji 
ipginti nuo mirties. Ligonis at- 

merkė akis valandėlei; pažiurėjo Į 
iĮ ir vėlei jas užmerkė. 

]>et vaikui pasirodė, jog toje 
rumpoje valandoje jr.ueia jo ran- 

gos paspaudimą. 
Kauką man pa-paudė!—su- 

ruko. 
(ivdvt<.'ja> pasilenkė prie ligonio, 

<ad ištyrus jo kviepaviiną, po ko 

palengvėle .atsistojo. \ ienuolė nu- 

•mė nuo sienos kabantį kryžių. 
Numirė! sušuko gailestingai 

raikąs. 
Eik. vaike! tarė gydytojas. 

Tavo šventas darbas jau atliktas. 1 

•'.ik ir buk laimingas, nes užsitar- 
nauji to. Tegu tave Dievas laimi- 
ui. Lik sveikas! 

liet se>uo, kuri buvo prasišali- 
įusi valandėlei, priėjo prie Šimu- 
lio, laikydama rankose fialkų j, 
pluoštelį, išimtą i- esančios lange 1 

■tiklinės. 
Neturiu ko tau suteikti, vai- 

euti!—tarė Paimkie tat tas gė- 
es atminčiai iš ligonbuėio. 

Ačiu!—atsakė, priimdamas 
;ėliu pluoštelį viena ranka, o kita j 
iluostydamas ašara- I'et aš taip i i 
oli turiu eiti. jog pamesčiau jas j1 
celionėje.... 

Ir, paleidęs gėles, išbarstė jas 11 
mt lovos, prie kuriu- stovėjo, tar- j 
lamas: 

Palik-iu jas numirusiam... 1 

Ir tuoj;:u> pradėjo atsisveikinti. 
Aeiu. sesuo! Ačiū, pone gy- I 

ly tojau! 
Tuom tarpu atsikreipė j ntinii- 

usj: 
Sudiev tau!.... ir pertraukė, : 

•alvodamas. kaip jj :ia pavadinus. 1 

Tuo laiku tiesiog i- širdies pri- 1 

•jo į jo lupas saldus vardas, ku- ' 

•iu<> ii sveikino ašarose dar prieš 1 

>enkias dienas... 

Sudiev tau. bėdinas tėtuši! 
Paėmė savo ryšeli i.1 lengvais I 

ingsniais išėjo ir ligonbučio salės. 
Aušo. 1 

Atsišaukimai. 

Nuo Redakcijos, /.ėmiaus pa- 
luodame du atsišaukimu, kuriuos 
num> prisiuntė P. R.-K. Pedera- 
ijos seimo sutverto "Tautos Pon- 
io" valdyba. Apie Federacijos 
eimą męs anksčiaus išreiškėme s;t- 

ro nuomonę, kad jisai buvo su- 

jauktas tam tikros sriovės ir kad 
ojo rengėjai turėjo omenyje ne 

lendrus lietuviu reikalus, ytin 
varbius ir opius šioje sunkioje 
alandoje, bet vadovavosi tiktai 
įoru sustiprinti savas partijines 
įozicijas. Keliąs pastaruoju lai- 
:u savo galvą tarj) Amerikos lietu- 
rių klerikalizmas panorėjo išnau- 
loti valandą ir visiškai atsi>toti 

ant kojų. Toksai pasielgimas yra 
Įytin smerktinas šiame momente, 'kuomet visa Ljetuva j>aversta ka- 
rės lauku ir kuomet iŠ visų lie- 
tuviu yra reikalingas tyriausis ir 
auksciausis pasišventimas gelbėti 
savo brolius Lietuvoje. Tyras bro- 
lybe- jausmo šaltinis apibjaurota 
partizaniškais tykojimais, užkulisi- 
nėmis intrigomis ir išvirsaus ne- 

matomai- įjoliti^kais šacber-macbc- 
riavimais. Labai gaila, kad ton 
macliinacijon Įtraukta asnenjs, 
kurie, kaip męs norime tikėti, ne- 

būtų susidėję -u dabartiniais savo 

sėbrais, jeigu butų iškalno >iek- 
-tiek penratę. Į kur veda paslėp- 
toji plunksna. 

Kuomet koksai nors reikalas 
yra varomas pašaliniu ir smerkti- 
nu tikslu, tai nors tasai reikalas 
pats savyje butų prakilniausiu ji- 
sai nėra remtinas, kadangi juom 
siekiama prie smerktinojo tikslo. 
Prakilnus darbai atliekama tiktai 
prakilniais tikslais, teisingiau sa- 

kant. jie patįs, tie darbai, yra pa- 
daromi tikslu. 

Mūsų. Amerikos lietuvių, judė- 
jime tnę- matome, kaip neprakil- 
tiųs tikslai jsimaišė j prakilnu 
darbą. Prakilnus darbas padary- 
ta tiktai priemone rankose pavo- 
jingo musų visuomenei būrelio 
žmonių. ku»ie norėtų, kad pasku- 
tini^ laisvės spindulėlis butų is- 
spaustas i- lietuvių tari»o; kad vi- 
sa. kas lietuviška, blizgėtų tomis 
spalvomis, kurios patinka tam bū- 
reliui; kad nuomonės, kurios yra 
kitokios negu to būrelio pripažin- 
tos geromis, butų užgniaužtos ir 

nedrjstų nei per mažiausią skylelę 
prasiskverbti eikštumon. l'eri- 

frazuojant žinomo franeuzų kara- 
liaus žodžius: "\ aisti ja—tai aš," 
galima butų pasakyti, kad to būre- 
lio tikslu yra atvesti lietuvių vi- 

suomenę stoviu, kuomet tas 

būrelis galėtų pasakyti: "Lietu- 
va—tai aš." Lietuvoje tokis sto- 

vis l>eveik yra atriektas. Kiekvie- 
nas kitai]) manąs, kiekvienas liuo- 
siau išsireikšti drjstąs žmogus te- 

nai yra persekiojamas. Laikraš- 
čiuose be jokių ceremonijų išvel- 
iama kitaip manančių žmonių vas 

dai ir valkiojama. Lietuvoje pa- 
staruoju laiku kiekvienas jautėsi 
žandarų ir "šaltinio" & Co. rau- 

sė. Užgriebus jiems viską Lie- 

uvoje, užgesinus tenai beveik pa- 

skutinį tikrai laisvos minties spin- 
lulėlį. mę> matome Amerikoje pri- 
šiųstąjį jųjų agentą. Ir čia pra- 
ledama tasai pats darbas, norima 
r Amerikos lietuvių visuomenė 
it vesti tau padėjimam kuriame 
»uvo iki pačiai karei užjurio lie- 
uviai. Reikalinga tiktai buvo pa- 
siklausyti. kokios viltis, koki lu'.:ė- 
iimai buvo išreikšti buvusiame 
.'bieagoje kongrese, idant supras- 
i. kokioti sietuvon norima įstum- 
i Amerikos lietuvių gyvenimas, 
ros pačios jieg'"*s. kurios kongrese 
virtino, kad visa spauda (išskyrus 
11 jų laikraščius) yra pavojinga: 
os jie^os, kurių akyse visos ne 

uju išleistos knygos v ra nuodai: 
os jiegos. kurios svajoja net apie 
)oikotavimą bizniu, esančiu ran- 

čose žmonių, kitaip manančiu negu 
i e,—tos pačios jiegos pagimdė "Lic- 

uvių "Politišką Seimą" Chicagoje 
r tuom pačiu pakėlė kumštį ant 

'isitotinumo idėjos, kuria norėta 
)aremti 1 .ietilvos gelbėjimo rei- 
kalas. Ažuot prisidėjus prie vi- 
suotino darbo, tie partizanai kesi- 
įosi apgaubti savo siekinius \i- 
uotimuno drabužiais, kad niekas 

lematytŲ. kame yra tikras t u r i 
įvs to, j ką jie tiki ir ko jie vi- 

iasi, ir kad nesutinkančius su jųjų 
ikslais žmones įkinkius į darbą, 
airiam turi Imti organiškai prie- 
•iilgas kiekvienas liuosai kvėpuoti 
•ripratęs žmogus. 

Tame yra pamatinė gaida visa- 
ne koncerte, kurį užtraukė ( liiea- 

seimo įkvėpėjai. Ko tai verta 

r kaip į tai reikia atsinešti, tegul 
>ats skaitytojas sprendžia. 

Tikimės, kad skaitytojas neįtars 
mis nore ardyti tikrai reikalingą 
r svarbu reikalą, '"ic. kurie nuo- 

at seka ''J.i>.'. ivą. -en:ii galėjo 
)amatyti, kad kiekvieną naudingą 
larbą męs visuomet visomis i-ga 
ėmis rėmime, kad dažnai cidavo- 
ne kompromisan, stengdavomės 
uisileisti, darydami tai vardan vie- 

įybės ir tikėdamiesi gt^-ų pasekmių 
> tokio veikimo budo. Mumį tak- 
ika nepertikrino tų, kuriems pir- 
noje vietoje rupi siauručiai parti- 
iniai siekiniai, neleidžianti ma- 

yti toliaus kaip savas mažuli- ta 

>ukas. Nuo svarbių tautos reika- 

ų rėmimo męs ir dabar neatsisa- 
:ome. atpenč, męs juos ytin renisi- 

ne, kuomet pasirodė tikras kailis 



tų, kurie pirmiaus dėjosi neva vi- 
sos tautos reikalu apgynėjais, o iš- 
tik rujų rankovėje turėjo akmenį, 
gręsiantį j n neva ginamiems tau- 

tos reikalam*. Jei męs matysime, 
kad vykdoma svarbus ir naudin- 

ga- reikalas męs tą darbą, kaip 
ir iki šiolei, remsime; bei 

jei-'U mat> imc, kad tuom reikalu 
norima pasinaudoti kitokiems tik- 
>lanH, nu- tokį pasielgimą visuo- 
met iškeliame eikŠtėn ir nurodysi- 
me tikrąją jojo prasmę. 

l'rie /ėmiaus sekančiu abiejų at- 

sišaukimų padedame savo priera- 
šus. kuriuos patariame perskaityti 
kiekvienam, kurisai šiuos atsišau- 
kimus ^kaitys. 

[ 

"LtnriTiŲ dies'.i" Ame- 
rikoje. 

Lietuviu Politiškasis Seimas, 

Chicagoje, vienbalsiai pripažino 
reikalingu >umanymu, kad lietu- 
viems reikalinga yra "Lietuvių 
Diena" \ncrikoje. Pažangiosios 
Ir tautiškoje dvasioje tvirtos tau- 

tos jau nuo senų laikų turi to- 

kia- tautiškasias dienas, pavyzdžiui: 
airių švento Patriko diena. Mūsų 
Politiškasai Sermas paskyrė šven- 
to Kazimiero dieną (kovo 4 d.) 
♦ 'jt'i "I ii.tm m niuno" VnKM-ilr/MA 

Kadangi minimojo Politiškojo Sei- 
nų* norėta ir -iais metais neapsi- 
eiti l>e "Lietuvių Dienos," o, galint 
tiktai siti metu pabaiga tepasinau- 
doti, mcii)> metam- seimas pasky- 
rė, kad .Amerikos Padėkos Diena 

(Thanksgiving Day), lapkričio 
26 d. 1914 m, vienkait butų ir 

"lietuvių Diena.".... 
Taigi, visos tos draugijos, kurių 

atstovai dalyvavo Lietuvių Politiš- 
kame Seime CIucagoje, yra ''Lie- 
tuviu Dienos'' palaikytojomis, tes 

ką draugijų įgaliotiniai nutaria, to- 

sios draugijos pildo kaipo savo 

nutarimus. Regisi aišku, kad 
kiekvieno-; draugijos pareiga kuo- 
iškilmingiausiai pasirodyti šįmet 
"Lietuvių Dienoje," t. y. lapkr. 
2h d., o visais sekančiais metais 
šv. Kazimiero dienoje, kovo 4 d., 
ir taip priminti visam pasauliui, 
kad lietuviai moka branginti savo 

tautiškąją gyvybe. 
Pirmiaus, męs iš savo valios pa- 

duodavome patarimus ar užmany- 
mus įvairiausiuose tautos reika- 
luose. Dabar tnusų Didis Politiš- 
kas Seimas, savu neu/.gineinamu 
autoritetu, paskyrė mums darbus. 
Męs, pildydami musų seimo valią, 
vien primename gerbiatniemsiems 
viengenčiams tnusų pareigas. Tik- 
tai toji tauta verta pagodonės, 
kuri pildo savo nutarimus ne žo- 

džiais, bet gerais darbais parodo 
savo vertę. 

Męs, "Lietuvių Politiškojo Sei- 
mo" išrinktoji '"Tautos Fon- 
do" komiteto valdyba, atlikdami 
nuims paskirtąjį darba, kviečiame 
visas lietuviškas draugijas ir pa- 
vienius lietuvius kuoiškilmingiau- 
Mai pagerbti "Lietuvių Dieną," 
lapkričio 2<i d. 1014 tn. 

Lai nei vienas lietuvis nepasiro- 
do tą dieną apsvaigęs (užsigėręs), 
ar kaip kitaip lai nenužemina Lie- 
tuvos vardo. Atpene, lai visi, kas 

kaip išmano, pasistengia pasirody- 
ti 'Lietuviu Dienoje" gerų-geriau- 
fcioje šviesoje prieš svetimtaučius. 
Dainos, žaismės, paskaitos, de- 
monstracijos, procesijos ir pamal- 
dos privalėtų l>uti atliekamos 
"Lietuvių Dienoje." 

Laiko visai mažai, kad prideran- 
čiai prisirengus musų seimo 
pagimdytosios "Lietuvių Dienos" 
pageritinini pirmą kartą Ameriko- 
je. Kam rupi Lietuvos ir pačių 
savęs pagodone, tie prakilnus lie- 
tuviai ir lietuvaitės nelauks antro 
paraginimo, bet veikiai stos gar- 
bingųjų lietuvių eilėsna ir ruošis 
ką-nors gero nuveikti "Lietuvių 
Dienoje." 

Viši tie musų viengenčiai, kurie 
nieko negali veikti nei teatrų su- 

rengti, nei dainų dainuoti, nei oa- 

^kaitŲ parūpinti, ar veikiančioms 
draugijoms patarnauti,—kaip pa- 
sakyta. tokie lietuviai privalo pa- 
aukoti Tautos Fondui*' vie- 
nos dienos uždarbį. Sis padavadi- 
jimas yra mušu politiškojo 
seimo įsakymas ir kiekvienam 
prakilniam lietuviui yra šventoji 
pareiga. 

Tautom Fondo valdyba: 
Dr. .-J. K. Rutkauskas, pirm. 
Baltrus Vaišnoras, ižd. 
A. A. šlakis, rast. 

3255 So. Ilalsted st. 

Cliioago, 111. 

Redakcijos Prierašu.. Patsai 

j "Lietuvių Dienos" sumanymas yra 
tokis, kad principialiai privalėtų 
pritarti jam kiekvienas lietuvis, 
kuriam rupi savų žmonių labas, 
jeign iniciatoriai savo sumanymo 
•amatan padėjo aukų rinkimą vie- 

šiems lietuvių reikalams, didesnį 
lietuvių susiartinimą tarp savęs ir 
paskatinimą prie visuomeniškojo 
veikimo. 

Čia inunb rupi kas kita ne- 

gu atsišaukimą ir jojo formą kriti- 
kuoti. "Lietuvių diena" yra suma- 

nymas, kurio autoriai, kaip i- aug- 
liaus tilpusio raštelio galima su- 

prasti, visą savo plianą deda 
ant visuotino, visų Amerikos lietu- 
vių. reikalo pamato. Sumanymo 
autorium yra Liet. Rymo Kata- 
likų Federacijos seimas, kurisai 
pasivadino Lietuvių Politišku Sei- 
mu. Jau męs buvome aukščiaus 
nurodę, kad Federacijos seimas 
buvo tiktai tam tikros grupės 
žmonių reikalu. Toji grupė galė- 
jo padaryti gerų nutarimų, vykusių 
plianų ir sumanymų, bet tai yra 
tiktai tos grupės nutarimai, plia- 
nai ir sumanymai. Juos pildyti 
privalu tiktai tiems, kurie davė 
savo sankciją tam seimui. Tie vi- 
si nutarimai, plianai ir sumanymai 
hirės visimtitM vvarhn t i k-1 -«i turi- 

met. kai ir kiti pripažis juos vyk- 
dintinais. 

Iš siu žodi i u galima suprasti, 
kad >j sumanymą męs kol-kas 
skaitomo tiktai dešinėsės, klerika- 
linė.^ sriovės reikalu. Jeigu jam 
pritars ir abi kitos sriovės. tai 
tuomet jisai liks visuotinu reikalu. 
Jeigu gi to pritarimo nebus, tai 
"L. F."' turės buti pastatytas vienon 
eilėn su L. R.-K. Federacijos 
"Tautos T/.du" 

Atkartojame, kad •Lietuviu Die- 
ną" męs principialiai skaitome la- 
bai geru ir vykdintinu sumanymu, 
bet ne ttiom pamatu, ant kurio ji- 
sai dabar yra pastatytas. Visuo- 
tinas reikalas privalo buti atiduo- 
tas iš partijinių dešinėsės sriovės 

rankų Į visuomenės globą ir apta- 
rimą. Tuomet šiam sumanymui, 
kaipo visuotinam, galima bus pri- 
jausti ir padėti jojo vykdinime. 

II 
I. / Ii T U VOS SUS lil.l'IMO 

REIK A LR. 

Pasekmingai įvyko Lietuvių Po- 
litiškasis Seimas Chicagoje ir pa- 
davadijo kaipo pareigą būtinai 
surinkti didį gausą aukų. Kiek- 
vieno Tautos Fondo Komiteto na- 

rio užvis svarbiausioji pareiga, tai 
pertikrinti mūsų sanjausmingus (?) 
viengenčius, kad jųjų suaukoti pi- 
nigai bus panaudoti vien Lietuvos 
politiškiems reikalams ir labjau- 
siai nukentėjusių, Europos karės 
metu, musų viengenčių sušelpi- 
tnui. 

I'autos Fondo Iždininkas iškarto 
turėjo parūpinti $10.000 (dešimts 
tūkstančių doliarių) apsaugą, arba 

"bond'ą, o vėliaus, aukoms per- 
viršijus apsaugą, pastaroji bus pa- 
didinta pagal Tautos Fondo Pir- 
mininko reikalavimą. Dabar surink- 
tąsias aukas galima atvangiai (?) 
sinsti Tautos Fondo Iždininko var- 

du, per T. F. raštininką. Tautos 
Fondo Iždininkas kas mėnuo 

skelbs laikraščiuose visit aukų 
skaitlines ir šaltinius, iŠ kur gauta 
aukos.... 

Pinigų gali umu laiku prireikti 
ir tai labai daug; todėl, neatidėlio- 
dami, aukokime kas tik galime, 
idant nesutrukdyti musų politikiš- 
kųjų reikalu. Norėjome, kad mu; 
su gerus norus Lietuvių Politiš- 
kasis Seimas sutvarkytų. Dabar 

jau Didis T>olitiškas Seimas, įvy- 
kęs Chicagoje rugs, 21 ir 22 d. 

1914 m., galutinai padavadijo vei- 
kimo budą. Daugiaus nieko nelie- 

ka, kaip vien musų visuomenei su- 

ciftt simtus tūkstančių dohanų 
aukų. Jeigu męs pakeliame kal- 

bą apie Lietuvos* autonomiją, męs 
turime sudėti tam tikslui ir pini- 
gų, ir tai ne tūkstantį—kitą, bet 
-imtus tūkstančių doliarių—visai 
utnu laiku. Męs žinome, kaip 
vengrų, čekij ir kitų tautų atgiji- 
mo metais buvo aukos renkamos. 
Dabar reikės daugiausiai vien apie 
auka? ir jųjų rinkimo budus te- 

kalbėti, rašyti, agituoti, kol visa 
tauta rems Lietuvos pinigyno klau- 

simą. Męs žinome, kad musų tau- 

toje »ave lietuviais vadinančių mi- 

lionieriij taip kaip ir nėra ^ Iki 
k 

šiol visai negirdėt. Red.). Mes 
lygiu budit žinome, kad Lietuvos 
pinigynas. nors jis ir milionus do- 
liaritt turėtu, veikiai butu išsem- 
tai naujiems, iki šiol neapgalvo- 
tiems autonomiškos Lietuvos rei- 
kalams. Juo daugiau pinigu tu- 

Irėsime, juo greičiau ir daugiau iš- 
' gausime Lietuvai liuosybės. 

\ isi lietuviai, dėkite mažas ir 
dideles aukas Tautos Fondan. 
Paaukoję kartą, aukokite antrą, 
trečią, ir... .dešimtą kartą. Lai 
aukų rinkimas buva mūsų visų 
svarbių-svarbiausiuoju darbu. \ i- 
sur kalbėkime apie aukų rinkimą 
1 .ietuvos sušelpimui. 

Prakilnus lietuviai, j jus. ger- 
biamieji. pirmučiausiai kreipiamės 
ir laukiame iš jusų sektinių pavyz- 
džių ir pasišventimo musų tautą 
laiminančiam darbui. 

Tautos Fondo Valdyba: 
D r. A. K. Rutkauskas, pinu. 
Baltrus J 'aišiioras, i/d. 

./. ŠI ak i s rast. 
Kun. /'". Kemesis, 
Jarosa ičius. 

Pastaba. Siųskite aukas šitaip: 
Išrašykite t. v. ''Money Order'j," 

ar "cheek'į" Tautos Fondo Iždi- 
ninko vardu: M. Vaišnoras, Pitts- 
,hiiro* Pii Knf nA/IrMH/* ** 

reikia siusti "Monev Order" ar 

"check" Tautos Fondo Raštinin- 
kui adresu: Adv, A. A. Slakis, 
3255 So. Halsted st., Chicago, 111. 

Redakcijos Prierašas. Visas ši- 
sai atsišaukimas yra labai keistas.. 
Raštelis užvardinta "Lietuvos Su- 
šelpiuio Reikale," ir beveik visame 
atsišaukime kalbama apie politiškų 
reikalu šelpimą. 

Apie sušelpimą nukentėjusiu j u 

nuo karės randame puse lupų pra- 
sitarta vos vienoje vietoje, sakiny- 
je: "..suaukoti pinigai bus pa- 
naudojami vien politiškiems reika- 
lams ir labjausiai nukentėjusių, 
Europos karės metu, musų vien- 
genčių sušelpimui." Reiškia, dalis 
pinigų eis tiktai '"labjausiai nu- 

kentėjusių" sušelpimui. Kaip ir 
kas nuskirs tą laipsni "labjausiai?" 
Iš šių žodžių galima suprasti, kad 
"ne-labjausiai" nukentėjusiems nė- 
ra iš tų aukų nieko. Vieton tų 
"ne-labjausiai" nukentėjusių, su- 
rinkti pinigai "bus panaudojami 
vien Lietuvos politiškiems reika- 
lam?." Kokiems politiškiems tik- 
slams? Męs iki šiolei girdėjome 
apie sušelpimą nukentėjusių nuo 

karės (tarp "labjausio ir "ne-lab- 
jattsio" nukentėjimo skirtumo ne- 

matėme). 
Iš šio atsišaukimo matyt, kad 

kaž-koki "politiški reikalai" yra 
daugiau šelptini negu lietuviai, nu- 

kentėję nuo karės. Tiems neaiš- 
kiems "politiškiems reikalams" ža- 
dama šimtai tūkstančių doliarių, 
o tiesioginis tikslas, kuriuom ori- 
valo dabar buti renkamos aukos, 
yra visai užmirštamas. Kokia ta 
"politika"? Kas jį sutvėrė, kas 
ją veda? Prie ko ir kokiais bu- 
dais ji siekia? Męs nieko nežino- 
me. 

Atsišaukime pavojingai sumaišo- 
ma du dalykai: karės kankinių ir 
kaž-kokių "politišku reikalų" šel- 
pimas. Iš' atsišaukimo nesimato, 
kad butų daromas skirtumas tarp 
tų dviejų jokio ryšio neturinčių 
dalykų. Galima suprasti, kad to 
"Tautos Fondo" pinigai bus abiem 
tikslam be skirtumo sunaudojimi. 
Taigi žmogus, norėdamas sušelpti 
savo nukentėjusius brolius san- 

tautiečius Lietuvoje ir tuom tik- 
slu dėdamas savo aukas j tą "Tau- 
tos Fondą." gali kartais visai ne- 

noromis šelpti politiškus reikalus, 
kurių jisai nežino ir kuriems jisai.' 
jei juos žinotų, rasi, butų visai 
priešingas. 

Lietuvos autonomijos išgavimo 
klausime butų pageidaujama, kad 
visi lietuviai veiktų išvieno. Ar 
tai bus galima—sunku pasakyti. 
Dabartini-, dalvkn stovis <rrf»irinn« 
verčia manyti apie negatyvi atsa- 

kymą. Autonomijai išgauti ^ali 
Imti įvairus keliai, kartais griežtai 
priešingi vienas kitam. Koki ke- 
lią pasirinko tie, kurie stovi už 

augščiau? tilpusiojo atsišaukimo, 
mes nežinome. Galop nežinome, 
kas suprantama išsireiškimu: "po- 
litiški reikalai." Gali tai buti Lie- 
tuvos autonomija arba ir kas nors 

kita. Todėl, negalime raginti au- 

kauti tam, ko nežinome. Kuomet 
bus aiškiau išsireikšta negu šiame 
atsitikime, galima bu3 duoti ir 

griežtas atsakymas. Bet, pirmoje 
vietoje, negalima sutikti su tuom 

sumaišymu, kuri padarė pp. >io 
atsišaukimo rašytojai, tai yra su 

'politiškų reikalų" ir karės kankinių 

\ 
t< [C I šelpimo sudėjimu vienon vie'on 

Panašus pasielgimas gali kariais iš- 
kelti visą peklą musų visuomenėje 

Todėl, knt šie neaiškumai nebus 
prašalinti; kol nebus pilnai, aiš- 
kiai ir griežtai pasakyt?, kame da- 

lykas, męs jokiu Liudu negalinto 
prisidėti prie šio atsišaukimo ir 

negalime raginti skaitytoju dėti 
aukų nežinomiems tikslams, nors 
ir gražius užvardinimus turin- 
tiems. 

LIETUVIŲ L IV. IV. SUVA- 
ŽIAVIMAS. 

Mus prašo pranešti, kad per 
Kalėdas, gruodžio 25, 2(> ir 27 <1. 
šiii metu įvyks lietuvių 1. W. XV. 
suvažiavimas. \ ieta suvažiavimui, 
kol-kas, dar nepaskirta, ir jinai 
turės Imti lietuvių 1. \V. W. sky- 
rių išrinkta. Tam rinkimui pa- 
duodama Ualtimorc, Md., ir Phila- 

dclphia. Pa. Lietuvių J. W. \\. 
skyriai pasiskirs vieną tų vietų. 

Suvažiavime, kaip galima iš 
prisiųstosios medžiaguS suprasti, 
bus svarstomi sekantieji klausimai: 
1) Solidariškumo reikalingumas 
tarp darbininkų. 2) I. \\. 
\\. skyrių sustiprinimas, 
3) išdirbimas pliano neorganizuo- 
tiems darbininkams organizuoti. 
4) naujų I. W. W. skyrių tvėri- 
mas, 5) išdirbimas 1. \\. W. kon- 
stitucijos lietuviams, 6) atsineši- 

517. Ką reiškia žodis "dakta- 
ras* ir iš kur jis kilęsf Pas mus 

žodžiai "daktaras" ir "gydytojas" 
paprastai reiškia vieną ir tą pati. 
Žmonės dažniausiai pas ligonį šau- 

kia "daktarą," bet ue gydytoją. 
Sulyg savo kilmės šiuodu žodžiu 

nieko bendro tarp savęs neturi. 
"Daktaras" yra sulietuvintas žodis 
"Doctor" (tark: doktor). Tasai 
žodis yra kilęs rš lotynų kalbos. 
"Doctus" lotyniškai reiškia: mo- 

kytas. "Doctor" išvertus reiškia: 

mokytojas. Tačiaus t'i nereiškia 

mokytoją, kaip męs tą žodi pa- 

prastai suprantame; Tuom žodžiu 

yra vadinamas tiktai tam tikras 
mokslo laipsnis. Galima buti me- 

dicinos daktaru (paprastai vadina- 
mu visur daktaru), teoliogijos dak- 

taru, teisėjų daktaru, filiozofijos 
daktaru ir 1.1. 

Kuomet pirmiausiai pradėta var- 

toti daktaro laipsnis—sunku su- 

sekti. Išpradžių buvo vartojami 
du mokslo laipsniu: bakalauras ir 

magistro. Tūliems atsižymėju- 
siems magistrams būdavo su- 

teikiamas daktaro laipsnis 
haiĮJU giyiitii *.vui\ 

las. Esančios rankose ank- 

styviausios žinios apie daktaro laip- 
snį rodo, kad tasai laipsnis pradė- 
ta vartoti pirmiausiai Prancūzijo- 
je. Pažymima, kad tie daktaro 

laipsniai buvo suteikti teises ir teo- 

liogiją besimokinusiems. Paryžiu- 
je teoliogiios daktaro laipsnis bu- 
vo suteiktas neužilgo po 1150 metų. 
Anglijoje tasai laipsnis pradėta 
vartoti tryliktame amžiuje. Kaip 
Anglijoje, taip ir ant kontinento 
(pačioje Europoje) daktaro laip- 
snis ilgą laiką buvo vartojamas 
tiktai sąryšyje su teisėmis ir teo- 

liogija. Medicinos, taigi musiški>. 
daktaras pasirodė tiktai keturiolik- 
tame amžiuje, kuomet pradėta teik- 
ti jįjį tiems, kurie mokinosi medi- 

cinos. 
Toliaus daktaro laipsnis prasipla- 

tino visose mokslo ir dailės šako- 
se. Dailės daktaras pirmiausiai 
pasirodė Vokietijoje, kame tuom 

terminu pakeista senasai magistras. 
Muzikos daktarą pagamino Ang- 
lija savo Oxford ir Cambridge 
universitetuose. 

Esama dar lai]) vadinamųjų 
"bažnyčios daktarų." Tai yra tuli 
Šventieji, kurių raštai buvo visos 

bažnyčios priimti arba tam tikru 

popiežiaus dekretu pažymėti kaipo 
specialis autoritetas. Rymo kata- 
likų bažnyčia turi sekančius savo 

"bažnyčios daktarus:" šv Hilarių, 
Ambrozių, Jeronimą, Augustiną, 
Grigalių Didįjį, Anselmą, Bernar- 
dą, Bonaventūrą ir Tamošių Akvi- 

nietį. Popiežius Pijus IX prie 
šio skaitliaus prikergė dar šv. Al- 

fonsą dei Liguori. Rytų bažny- 
čia turi: šv. Atanazijų, Grigalių iš 

Xazianzuso, Bazilių Didįjj ir Jo- 
ną Oirysostomą. Tai yra Vaka- 
rų ir Rytų "bažnyčios daktarai." 

į Amerikoje yra išviso trjs laip- 

— 
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i Pašnekelių Kampelis.; 
— n 31 = 

! u uis j Am. Fed. r > f Lab. ir kitai 
'organizacijas, 7) lietuviu I. \\\ \V 

!organo "Darbininku Halso" rcika 
lai, 8) kokia ir kaip prop; gamki 
už J. \\. \Y. turi Imti varoma, (,i 

; "Darb. Balso" privalumas rengti 
darbininku- prie soeialės revoliu- 

, 
ei jos, 

šisai suvažiavimas yra dar tik 

pirmutiniu tokios rūšies, ir pramo- 
nieeiai tikisi sulaukti iš jojo geru 
pasekmių. 

Pranešama dar, kad I. \V. \\. 

skyriams išsiuntinėta atsišaukimu 
blankos, kurių viena privalo Imti 

išpildyta ir sugrąžinta tam. nuu 

kurio priimta, o antroji pasilaiky- 
ta sau. Blankos turi buti sugrą- 
žintos j 30 dienu, ir skyriai, kurie 
tame laike neturi reguliarių susi- 

rinkimų, yra kviečiami sušaukti 
extra susirinkimą ir jame apsvar- 
styti T. \Y. \Y. suvažiavimo rcika 

lą. Kiekvienas skyrius taipogi yra 
i kviečiamas išrinkti iš savo tarpo 
narj, kurisai rūpintųsi suvažiavi- 

'mo reikalu. išrinktieji suvažia- 
vimu rūpintis nariai yra kviečia- 
mi susinešti su suvažiavimo ren- 

įgėjų komisija antrašu: I. W. \\. 
1192 bokalas, 2-ras skyrius, 1\. J. 
(Geležėlė, 859 Ilollins st., Balti- 

!more, Md., arba antrašu: I. \V. W. 
191 bokalas, 2-ras skyrius, J. D. 

Bindokaitis, 30 Henry st.. Roches- 

; ter, N. Y. 

sniai: bakalauro, magistro ir 
'daktaro. Rusijoje medicinos kur- 
są baigiusicji gauna tiktai gydy- 

{tojaus dipliomą. Daktaro laipsnio 
gali pasiekti tiktai tolimesniu savo 

jdarbavimusi ir nuopelnais. 
□ED 

518. Kiiif< cskimosai susituo- 
kia:' Tolimi Rytų Sibcrijos cski- 
mosai, gyvenantieji prie Ameriką 
nuo Azijos skiriančios Beringo 
pertakos ir Arktiškųjų jūrių pa- 
kraščiu, turi tarp kitų savo Įpro- 
čių labai seną taip vadinamą me- 

tinę bangžuvės (velioribo) šokio 
šventę, kurioje eskimosai pasiren- 
ka >au pačias. Toji šventė yra 
smulkiai aprašoma viename ang- 
lų žurnale. "Youth's Companion." 
Tuom aprašymu pasinaudojame 
męs čionai. 

Kuomet baigiasi trumputė šiau- 
rės vasara, kuomet saulė vis tolyn 
pietuosna keliauja ir kuomet sluog- 
snis ledo išvien pradeda globti 
šiaurės jūrių paviršių ir jūrės tik 
pietinėje dalyje neužšalusios,— at- 
eina tuomet Į neužšalusias jūres 
Dangzuve. l'uomet prasideda di- 
džioji eskimosų švente, kuri tę- 
siasi dvidešimts vieną dieną. To- 
ji šventė—tai vienas didis šokis. 
Ant žemės ištiesiama bangžuvė* 
kailis, kuris bnva apie coli storas 
ir išrodo tartum gumas. Ant to 

kailio, tartum ant kokiu gaunių 
(divonų), praleidžiama šventė. 

Kuomet viskas paruošta, šokėjai 
ir šokėjos pradeda savo šoki. Tai 
nėra šnkis mušu supratime. Mu- 
zika yra blibnų (tom-tom vadina- 
mu) mušimas be jokio takto ar 

rimto, ir savotiškas burtininku dai t 
# 

c 

navmias. Tose dainose dainuoja- 
ma apie medžiotoju narsą ir gi- 
minės praeitj. Tuom pačiu tarpu 
vyrai daro visokius judėjimus ir 

! figūras. Vyrai pantomynos (be 
žodžių) scenomis rodo, kaip jie 
jmedžioja, kaip jie užmuša šiaurės 
mešką, ronį. moržą ir galop galin- 
gąją bangžuve. Šokyje yra at- 

kartojami iki smulkmenų visi me- 

džiojimo judėjimai. Vyrai savo 

; šokiais parodo, koki iš jųjų me- 

džiotojai. Tuom pačiu tarpu šoka 
ir moteris. Savo šokiais, sakoma, 

j stebėtinai gražiais, jos rodo, kad 
j;iti mukius ihuios ciUKicrimis 

ir turi visas ypatybes, kuriu rei- 
kalaujama iš tokių moterių. 

Vyrų ir pačių pasirinkimas buva 
.paskutinėse šventės dienose. Vy- 
,ras prieina ir šoka prieš tą mer- 

giną, knrįą jisai norėtų sau už 

pačią. Savo šokiu vyras rodo, 
i kaip ji>ai rūpinsis savo moters ge- 
rove, kaip visuomet jai bus užtek- 
tinai maisto ir kailių. Jeigu mer- 

ginai vyras patinka, tai jinai iš- 
eina priekin ir atlieka šokj. kuria- 
me prižada rūpintis savo busimo- 
jo vyru namais. Kuomet sužiedo- 
tuvės tokiu budu yra atliktos, jau- 
noji pora susituokia pagal savo gi- 
minės papročius, ir vaikinas par- 
siveda jaunąją pačią j savo namus. 

dsd 

| 51('. Kokį sąryšį turi žmogaus 
,protas su jo gražumu? Yra pa- 
tarlė: "Žmogaus veidas yra jojo 
sielos veidrodis." Toji patarlė, 
jei giliau į jąją pažvelgus, yra pil- 
nai teisinga ir rodo tą ankštą ryšį, 
kurisai jungia žmogaus protą su 

Įjojo išvaizda. 
Kiekviena- žmogaus pasijudini- 

,mas visuomet turi užpakalyje sa- 

ve tą arba kitą mintį. Imant 
atbulai, galima pasakyti, kad kiek- 
viena mintis turi savo pasekmėje 
tą arba kitą kuno ar tik kuno da- 
lie.- judėsį. Akylus tėmytojas vi- 
suomet gali pažinti, ar žmogus yra 

'gerame upe, ar blogame, ar jisai 
'kuom sutrupinęs, susikrimtęs, ar, 
latpenč jisai džiaugiasi iš ko nors ir] 
j 1.1. Apie tai. ką žmogus jaučia -ieloj. 
sprendžiama iš veido išvaizdos ir 
visu kuno judėjimų. Taigi, iš pa- 
sekmių sprendžiama apie priežas- 
tis, kurios pagimdė tas pasekmes. 

Jeigu žmogus turi tvirtą pasiry- 
žimą. jojo nervai ir raumenį- yra 
tvirti, visas kūnas išsitiesia j 
griežtas linijas. Jeigu, atpenč, 
žmogus yra silpnas, svyruojąs, tas 
n f < 111f»T>iri rmf n/»rtrii ir voiimonti ••• 

520. Kur kaliniai leidžia sava 
laikrašti? Siu. Valstijų kalėjimai, 
rods. artimiausiai stovi prie to, 
kas statoma kaipo kalėjimo tik- 
slą-: kad kalėjimas yra vieta prasi- 
žengėliui taisyti, bet nebausti. Vi- 
sa kalėjimų tvarka sutaisyta stilyg 

|to principo. Kaliniai naudojasi 
gan didele laisve. Tarp kit-ko, 
Joliet kalėjime, netoli Cliicagos, pa- 
tįs kaliniai leidžia savą mėnesinį 
laikrašti, kurio pilnas vardas yra 
"Joliet Prison Post." Galima butų 
pamanyti, kad tai laikraštis, aštriai 
prižiūrimas, ant kurio stovi žymė 
visokį gyvumą užmušančio oficia- 
liškumo. Žmonės, matę tą laik- 
rašti. tvirtina, kad jisai, atpenč, 
esąs labai gyvas ir turiningas, ja- 
me esą visoki skyriai, pradedant 
nuo editorialinių straipsnių ir bai- 
giant sporto žiniomis (kalėjime 
buva ir '"base ball" lošimų). Laik- 
raščio dvasia esanti labai humani- 
tarė. Humanitarizmas, prasisunkęs 
visuosna kalėjimo gyveno kam- 
puosna, atspindi ir laikraštyje. 
Kaipo tokios tvarkos pasekmė, yra 
atsitikimų, kurie pripratusiems ki- 
taip manyti apie kalėjimu- gali 
pasirodyti labai stebėtinais, štai visas kūnas tuojaus rodo tą stovį, 

kuriame yra siela. 
Kiekvienas jausmas, kiekviena 

mintis, kiekvienas judėjimas palie- 
ka po savim bent mažutėlę žymę.' 
Jeigu tam tikros rūšies mintis.' 
jausmai ir judėjimai atsikartoja! 
dažniau už visus kitus, tai ir jųjų 
pafiktoji žymė yra aiškiau matyti | 

negu kitos žymės. Jeigu žmogus' 
daugiausiai yra piktas, susirūpi- 
nęs, pagiežos apimtas, arba, at- 

penč, jei žmogus daugiausia jau-' 
čiasi laimingas, patenkintas, link- 

smas, tai sulyg dažniausiai esančio-' 
jo sieloje jausmo susidarys kuno 
išvaizda, ypatingai veido ruožai. 

Iš to lengvai galima matyti, kad 
ir gražumas turi dideli sąryšį su 

protu. Jei protas visai mažai 
dirbs, mažai gamins minčių ir, reiš- 
kia. bus mažai jausmų, tai ir ant 

žmogaus išvaizdos tas atsilieps. 
Veido ruožai bus sustingę, neaiš- 
kųs. Vargu galima toksai veidas 
vadinti gražiu. Mintim neįkvėp- 
tos veido grožės dailininkas nie- 
kuomet nepripažįs. 

Bet imant iš kitos pusės, jei 
žmogaus mintis dirba labai daug.: 
tuomet nuolatinis nervų ii raume- 

nų Įtempimas savo pasekmėje tu- 
ri veido ruožų suraukšlėjimą. To- 
dėl. paprastai rašytojai ir moksli- 
ninkai išrodė tokiais pasenusiais. 
Veidas gali turėti išmintingą iš- 
vaizdą. taeiaus io ruožai yra su- 
raukšlėti kaip kad pas senius. 

Todėl, kaipo taisyklė, imtina tai, 
kad išvaizdos gražumas tuomet ° 

Įėjimo: Kalinys "1390'' (kaliniai 
žinomi tiktai numeriais) ant savo 

garbės žodžio gavo pavelijimu 15 
dienų apleisti kalėjimą, kad atli- 
kus kokį tai svarbų reikalą. Pa- 
leistasai kalinys buvo surištas tik- 
tai savo garbės žodžiu, jokių -ar- 

gų su juom nepasiųsta. \ isa< 
kalėjimas nekantriai laukė, ar su- 

grįš paleistasai kalinys. Keliomis 
dienomis prieš urliupo išsibaigimą 
kalinys sugrįžo. 

Tokiose aplinkybėse gyvena Suv. 
"Valstijų kaliniai. Rasi. perŠvie- 
siai perstatoma dalykų stovis. F>et 
tikėsimės, kad šie žodžiais nebus 
paraginimu kam nors tyčia lysi 
kalėjitnan. Visgi, Amerikos kalė- 
jimai gali buti taip >\*iesiai piešia- 
mi. sulyginant su Rusijos kalė- 

jimais. 

KLAUSIMAI. 
521. Iš kur atsiramia deiman- 

tai? 
522. Kas tai yra "Monroe dok- 

trina"? 
523. Kuone! ir kas pasiek? pie- 

tinį žemės polių? 
524. Kokios yra didžiausios 

dabar vartojamos kanuolės* 
(Atsakymai bus kitame numery j)', 

Kibirkštis. 
c 

O prakeiktas apšvietimas, 
Koks tas svieto pagedimas. 
Kunigai laiko savo seimą Chi- 

eagoje Masonu namuose, o "be- 
dieviai" Ne\v Yorke savo šeiniui 

pasisamdė Krikščioniu svetaine. 
* * 

Jeigu lietuviai laiko dabar eg- 
zaminą iš to, kas geriaus moka 
peštis ir krikti, tai jiems reik pa- 

statyti užtai laipsni 5 (reiškia 
"puikiai"). Jeigu gi laiko egzami- 
ną i> to. kaip geriaus vienybėn su- 

eiti. tai jiems reik pastatyt "Kuo- 

v ra prielankiausiose aplinkybėse, 
kuomet proto darbas yra vidutinis, 
t. y. jo neperdaug ir nemažai. 

Baigiant, reikia prikergti, kad 
fiziškas (kūniška?) darbas dar 
daugiau atsiliepia ant gražumo ne- 

gu protiškas. Pas europiečius vy- 
rai dirba daugiau už moteris, ir 
todėl jųjų moterįs yra gražesnės. 
Pas kai-kurias laukiniasias tautas 
moterįs ima didesniąją darbo dalį 
ant savo pečių, ir tenai vyrai yra 
gražesni. 

Didžiausia Kare! 
——1^——1 

Kur? Lietuvoje! Musg Tevyneje 
Jei norite dasižinoti, kas dabar Lietuvoje de- 

dasi, kaip ir kur Europoje karė siaučia, tai 
užsirašykite 

Kasdien Einančią 
"Amerikos Lietuva" 

Laikraštis "AMERIKOS 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" mo- 
jau ir gausite ją k sdien pačtu į savo namus. 

Užsirašydami, siųskite ir prenutne atos mo- 

kestį drauge, Money Orderiu arba pinigais 
registruotame laiške adresu: 

Kaina vienam mėnesiui 
» Tv. Dviem mėnesiam 

Pusei metų 
Visam metui ... 

$ .50. 
1.00. 
2.75. 
5.00. 

"Amerikos Lietuva" 
3252 So. Halsted S t CHcago, 111. 



!ą" (vienutę, kuri reiškia: "nie- 
kam netikę"). 

■M * 

Nieks s negali užginti, kad lie- 
tuviai neturi "visuotino" setnio. 
Siur, jie turi "visuotino suirimo" 
seimą. 

* .f 

"Xaujienos," be abejonės, yra 
firmas lietiniu dienraštis,—kuris 
panaikino pas save darbininku uni- 

ją ir išmetė umj< s "leibeli." 

"Skramni" žmonės, žinoma, ne- 

privalo tokiu darbininku būrio ge- 
rinimu girti-;.,.. 

* * 

Su tuom vokiečių generolu votį 

(tark "fon") Kluck istikro mato- 

mai, bus ne tik "votį!," bet ir 
kliuk-kliuk.... 

* * 

Kariška žinia: "(liieagiccin 
kairysis sparnas (socialistu dele- 
gatai ) viena diena pirmiau atvyko 
Nevv Yorkan. Jų tikslu yra ap- 
supti centrą (tautininkus), 
kad užkirsti jiem- kelią, o atida- 
ryti sau kelią prie Amerikos Lie- 

tuviu aukų." 
Jurgio Spurgui Gisas. 

VIETINES ŽINIOS. 
K.-K. Federacijos IV kongre- 

sas. Praeitos savaitės seredoje, 
jketverge ir pėtnyčioje sv. Jurgio 
parapijos svetainėje L. K.-K. Fe- 
deracija laikė savo ketvirtąjį meti- 
ni kongresą. Atstovų suvažiavo 
apie 104. Sesijų išviso laikyta še- 
šios. Kongreso pirmininku buvo 
kun. Serafinas; 1 vice-pirm. buvo 
Dr. A. L. (iraičiunas ir II vice- 
-pirm.— moterių J. F. Kasetienė; 
sekretorium buvo kun. Augustaitis 
(Girardville, Pa.). Didžiausią da- 
lį kongreso posėdžių užėmė refe- 
ratų skaitymas. Kun. Jakaitis at- 

mintinai kalbėjo temoje "Apie pa- 
rapijų sutvarkymą. Kun. Mi- 
sitts kalbėjo "apie lietuvių kolegi- 
jos reikalus;" kolegija užmigusi. 
Referatus skaitė: kun. Visniauskas 
—"Kodėl Amerikos lietuviams rei- 
kia savo vyskupo;" Dr. (<raičiunas 
—"Musų parapijinės mokyklos;", 
kun. Staniukynas—"Sv. Kazimiero1 
Vienuolijos uždaviniai;" kun. Lape 
lis- "Mušu Spauda:" knn. Kerne-' 
ši*—Blaivybės uždaviniai," '"Mū- 
sų 1 ,alxlaryl)ės uždaviniai," "Fe- 
deracijos Konstitucijos pataisymas" 
ir "Tautos Fondo sutvarkymas;" 
kun. Serafinas "Vaikų organiza- 
cijos," ir 1.1. Keletas parūpintų 
referatų neskaityta dėk'i stokos 
laiko. Federacijos valdybon se- 

kantiems metams išrinkta: kun. J. 
Misius prt-z., Kadzievskis—vice- 
-prez., J. Kaupas—sekr., J. J. 
Elijošius—ižd. Sekantis kongre- 
sas nutarta laikyti kitą rudeni 
Brooklyn, X. Y. 

Sąryšyje su buvusiu kon- 
gresu vakarais šv. Jurgio svetainė-Į 
je buvo surengta vakarų. Jų tarpe) 
svarbiausiu buvo ke t vergo vakaras,! 
kuomet suvienyti Chieagos lietuvių! 
parapijų chorai, vadovaujant p. I 
A. Pociui ir pritariant orkestrai, 
atliko kantatą ''Broliai" (žodžiai 
M. (iustaičio, muzika Č. Sosnau- 
skio). \ akare buvo ir kantatos 
autorius M. Gustaitis, kuri publi- 
kai po kantatai iššaukė ant estra- 
dos. Pabaigoje nutraukta "flash- 
ligbt" fotografija choro su kanta- 
tos autorium drauge. 

" Kaminakrčtis ir Mulu/linkus" 
scenoje. Praeitą nedėldienį "P.iru- 
tė" pastatė šv. Jurgio parapijos 
svet. scenoje operetę "Kaminakrč- 
tis ir Maluninkas" su M. Petraus- 
ko pritaikinta muzika. Veikalo at- 
likimai hiiv<\ dut ct (rovA-nii 

_ r> n "B" 

tikėtasi: ruoštasi buvo iabai ma- 

žai. Tasai mažas prisiruošimas 
ir jautėsi vaidinime. Biru- 
tė," tvirčiausia ir ar tik nc dau- 

giausia ji<igų turinti Chicagos lie- 
tuvių dramatiška draugija, gali- 
ma tikėtis, pa-i>tcng» pataisyti tuos 

nedateklius, kurie dabar vienur 
-kitur matosi. Juo labjaus tai yra 
darytina, kadangi jiegu draugija 
tam tikslui turi. 

Taigi, veikalo atlikimas yra pa- 
vadintinas vykusiu. Viena tik yda 
gadino jspudj klau=ytojui: tai or- 

kestros šlubavimas. Ar tai neuž- 
trktinai muzikantų tarp savęs, pro- 
fesionališkai tariant, "susigrajyta,' 
ar tai blogas muzikantų ir instru- 

mcntu parinkimas—sunku butu pa- 
sakyti. (fi'cičiausiai visko buvo po 
truputi. Tokiuose kaip ''Kaulina 

.klėtis ir Maluninkas" veikaluose, 
ypatingai jei dainininku balsai nėra 

i labai stiprus, reikėtų turėti orke- 

strą kuominkštesnę. Čia gi ne- 

užmiršta akompaniuojančion orke- 
>tron Įki-ti net trombonas (<) rei- 

kalinge-ui šiame atsitikime instru- 
mentai išmesta). Trombonas ypa- 
tingai jautėsi orkestroje, kadangi 
| muzikantas matomai nemoka net 

;daryti skirtumų tarp '"forte" ir 

j "piano." Vietomis todėl muzika 

skambėjo "truputi keistai." 
Žinoma, tas pačiu vaidintojų ne- 

liečia. Muzikantai, kiek teko gir- 
dėti, buvo pasamdyti tiktai tam 

j vakarui. l>et visgi i orkestrą ren- 

Į gėjai privalėtų atkreipti daugiau 
jatydos ir daugiau i> jos reikalauti, 
nes muzikaliuose veikaluose jinai 
užima svarbią vietą, ir perniek 
!m 11 t»;»wftiori *< u-l 

1 muzika bus netikusi. "Birutė" 
tuos nedateklius ateityje, be abe- 

jonės, prašalins. Publikos .vaka- 

re buvo gan didelis būrys. 
Oginsk io B u h ėsk u I is. 

i Didelis apvaikščiojimas. Pra- 

eitą nedėldienj, rugsėjo 27 d. 

liridgeporte buvo didelis apvaik- 
sčiojimas, "f.eib-( ivardijos 1). L. 
K. Vytauto 1-mos Divizijos Raite- 
liu" parengtas. Apvaikščiojimu 
paminėta dvejus sukaktuvės: dr-jos 
20 metų gyvavimo ir spaudos at- 

gavimo 10 metų. 
Apvaikšciojitne dalyvavo: 1) 

L.-G. D. L. K. Vytauto nuo Bridge- 
porto, 2) G. D. L. K. Vytauto 
nuo Tovvn of Lake, 3) Gvard. 
f.iet. Kim. Mindaugo I—nuo 18-tos 

gatvės, 4) Dr-stė Panų ir Moterų 
šv. Petronėlės, 5) Dr-stė Motie- 

jaus Valančauskio, 6) Dr-stė Do- 
vydo Karaliaus, 7) Dr-stė sv. Mar- 
tino, 8) Dr-stė Saldž. Širdies V. 
Jėzaus, 9) Dr-stė šv. Mateušo ir 

10) Dr-stė šv. Domininko. Mar- 
šalka buvo p. P. Mažeika. Gvar- 

dijos buvo pilnuose uniformuose. 
Oras negalėjo buti gražesnis pa- 
rodai laikyti. 

Paroda prasidėjo 2 vai. po pie- 
tų nuo šv. Jurgio parapijos svet., 
kame visi dalyvautojai susirinko. 

Apėję su muzika gan diktoką 
i>ruigeporto plotą, parodinmkai su- 

sirinko Liberty svetainėje, prie 
Union ave., ir 30th st., kame lai- 
kyta prakalbos. Kalbėtoju buvo 

trjs: pp. Mažeika, St. Tananevicia 
(vieton pasižadėjusio p. (iudo) ir 
Pocius, gvardijos generolas. Ma- 
žeika kalbėjo apie lietuvių vieny- 
bę, reikalingumą moterims rengti 
apvaikščionius ir abelnai apie 
draugijas; Tananeviėiaus kalbos 
tema buvo spaudos atgavimas; 
Pocius gi, kaip tai ir pritinka gvar- 
dijos generolui, kalbėjo apie rei- 
kalingumą kareiviu, tėvynei ginti. 

Po prakalbu J. Liet. Am. T aut. 
Kl. Mišrus Choras, vadovaujant 
p. Girniui, vykusiai padainavo še- 
šetą dainų. Po programui buvo 
šokiai, užsitęsė iki 12 vai. nakties. 
Viso apvaikščiojimo tvarka buvo 
labai gera. J. 

Lietuvių seceriu vakarus. Pra- 
eitą subatą Lietuvių Zecerių Są- 
junga Amerikoje turėjo savo pir- 
mutini vakarą šv. Jurgio parapijos 
svetainėje. Programas buvo kon- 
certinis: iš muzikos ir dekliamaci- 
jų susidedąs. Programc dalyvavo 
chorai J. Liet. Am. Taut. Kl., p. 
Girniaus vedamas, Laisvos Jaunuo- 
menės, L. S. S. 81 kp. ir Ch. 
Liet. Soc. Vyrų (pastaruosius tris 
vedė p. J. Katilius). -Jaunutis 
Edvardas Pajauskas gražiai pa- 
skambino keletą numerių pianu. 
Rigcliukas ir jo sesuo pagrojo 
pianu ir smuiku "Čigonų Šoki." 
J. Jankauskas ir p-lė Juozaičiutč 
pailckliamavo. Po programui bu- 
vo šokiai. griežiant brolių Sarpalių 
orkestrai. Po "Grand March" bu- 
vo nutraukta visų "flashlight" fo- 
tografija. Tvarka visame vakare 
buvo gera. Vakaro vedėju buvo p. 
J. Klevas. 

Žmonių vakare buvo labai daug. 
ir rengėjai, sakoma, turėsią su- 
vir- ?100 gryno pelno. A. 

Suimt. Praeitą savaitę likosi 
suimtas Jonas Petraitis, muzikan- 
tas ir savininkas krautuvėlės prie 
Morgan ir 31-os gatvių. Jisai yra 

Ištariamas pačios apleidime ir pa- 
į bėgime su 16 metų mergaite lietu- 
vaite i-> (iary, Ind. Sakoma, ji- 
sai sugrįžęs Cbuagon su kokiomis 
tai sorkėmis ir čia likęs pačios 
susektas. 

Nuo 1 ft-tos gatvės. Lietuvių 
Viešas Knygynas prie 18-tos gat- 
vės buvo nusamdęs Freiheit Turn- 
er svetainę, kurioje manė surengti 
balių knygyno naudai. Sudegus 
tai svetainei, Knygynas dabar pa- 
samdė M. Melda/.io svetainę. Cia 
spalio 24 d., kaip pranešama, ir 

įvyks tasai balius. Tikietai, pirk- 
ti baliui Freilieit Turnes svetainė- 
je. bus geri ir čia. 

A. Booben. 

Maldos diena. ši nedėldienį 
Cbicagojc, kaip ir visose Suv. \ al- 

stijose, bus prezidento \\ ilsono pa- 

skirtoji diena maldos už taiką. Tą 

Illinois valstijos gubernatorius 
Dunne. Visose bažnyčiose žada bū- 
ti pamaldos už taikos >ugrjžimą 
Eu n >pon. 

REDAKCIJOS ATSAKYMai. 

p. J. Liet. (Battimore, Md.). Apie 
"Blindą" telpa kitas, anksfiaus pri- 
siųsta:; raštelis. Apie susirinkimą dė- 
lei seimo tilpo praeitame numeryje. 
Likusiąją dalj sunaudojame. Ačiū. 
Meldžiame dažniau rašyti. 

p. A. L. R. (Philadelphia). Apie 
vienybės reikalingumą kalbėta ir ra- 

šyta labai daug. Atkartoti neužsi- 
nioka. Seimo raštelis nepasiektų, 
nes pervėlai prisiųstas. Todėl aplei- 
sime. 

Nepaminėtiems čia. Peržiūrėsime 
ir, ką galėsime, sunaudosime. 

Apgarsjnimai. 
NELAIMINGAS GYVE- 

NIMAS. 

Žmonės, kenčianti nuo skilvio, 
kepenų ar vidurių ligų, turi ne- 

laimingu gyvenimą. Jie negali 
valgyti ką ir kiek jie norėtų, ar 

jiems reikėtų. Jeigu jie valgo 
tiek, kad užsiganėdinti, jie vė- 
liaus jaučia tikrą nelaime. To- 
kios ligos yra paprastai sujung- 
tos su užkietėjimu ir jo kompli- 
kacijomis. Geriattsis vaistas to- 

kioms sąlygoms yra Trinerioj 
.AineriKonisKas martaus \ynoj 
Klixiras. Jisai išvalys iš vidu- 
rių visa, kas nepriguli tonai, ji- 
sai sureguliuos, išvalys ir su- 

stiprins organus. Jisai sutveria 
sveiką apetitą, pagelbsti virški- 
nimui ir suteikia kunui malonų 
komforto ir sveikatos pajautimą.! 
Aptiekose. Jos. Triner, Manu-j 
facturer, 133^—1339 So. Ashland 
av<.\, C'liicago, 111. 

Skaudėjimai krutinėję ir pe- 
čiuose paprastai greitai pasiduo- 
da Trinerio T.inimentui. Sio Li- 
nimento kaina 50c., per pačtą 
60c. 

A. 
I 

A. 

Pasimirė Ona Baškiene, 
rugsėjo f) d. 1914 m.; laidotuvės atsi- 
buvo rugsėjo 13 (1. Buvo graži tvar- 
ka. Nutraukta paveikslas prie šv. 
Kryžiaus bažnyčios. Velionė palai- 
dota šv. Kazimiero kapinėse. Paėjo 
iš Kauno gub., Šiaulių pav., Šaukėnų 
parapijos. Pagrabas atsibuvo pas 
Povilą Jucių, 4508 So. Paulina st. 
Graborius M. A. Ežerskis, 4557 So.1 
Hermitage ave., Chicago, 111. 

DRAUGIJŲ BEIKAL/J 
JAUNŲ LIET. AMERIKOJ TAUT. 

KLIUBO ADMINISTRACIJA. 
Chicajjo, III. 

J. Jankauskas, Pirm., 
927 W. 84th pl. 

A. Zalatorius, Pagelb., 
917 W. 33rd st. 

D. Gulbinas, Prot. Kast,, 
927 W. 34th pl. 

P. Motiejūnas, Turtų Rašt,, 
930 W. 33rd Bt. 

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

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

DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS 
VIRŠININKAI. 

Gimus, kompoz., Mokytojas choro 
902 N. California ave. 

H. Vaitiekūnas, Režisierius, 
3149 So. Halsted st. 

V. M. Juodis, Pirm. choro ir dramos 
3262 So. Halsted st. 

Mitingai atsibuna kiekvieną pirm? 
įiedėldienj mėnesio 1-mą valandą po 

1etų T. Radavičiaus svetainėje, 93t. 
,7. 33-čio« gatrėt, unt antrų luby. 

| faipcgi choro ir dramon repeticijos 
at i').jnu (oje pacio.ie svetaineje. Cho- 

ji) repeticijos atsibuna seredorais, 
7:30 vai. vakare. Teatrų repeticijos 
Maibuna pėt.iyčiomis, 3-tų /ai. vak. 
Taigi, jauni vaikinai ir merginos, jei 
mylite prasilavinti dailėje, kaip tai 
rainose ar teatrų Jpšiir.uoe-*, tai kvi»- 
čiam prigulėti prie Jaunų Lietuvių 
Am. Taut. Kliubo, nes J. L. A. T. K. 
nevieu tik užsiima dainomis, loši- 
mais, bet taipogi ir pašelpa ligole. 
Taigi, kiekvienas lietuviB ir lietuvai- 
tė privalo prisidėti prie jo auk'ėjimo. 

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

IŠ TORONTO, ONT., CAN. 
Toronto šv. Juozapo Dr-ja paren- 

gia viešą susirinkimą ir prakalbas 
svetainėje prie Denison ave. Atsi- 
bus spalio (Oct.) 4 d., l!il4 m., vai. 
po pietų. Kviečiame visus lietuvius 
ir lietuvaites be skirtumo, taipogi ir 
aplinkinių miestelių lietuvius, kurie 
gali pribūti. Pasirūpinkite visi lie- 
tuviai susirinkti minėtu laiku. At- 
minkite, lietuviai broliai ir sescrjs, 
kad musų gimtinėje didelė karė. 
Męs turime dabar vienytis visi ir iš- 
vieno turim rūpintis nukentėjusiais 
nuo karės musų broliais. Taipogi tu- 
rime rūpintis su visais kitais Ameri- 
kos lietuviai, kokiu nors budu gauti 
musų Lietuvai autonomiją, arba savi- 
valdą, kail butų malonu grįžti mums 
visiems tėvynėn. 

Draugas. 

^ajseškojimai. 
Pajieškau aavo brolio Jono Vitke- 

vičiaus, pusbroliu Vincento ir Pran- 
ciškaus Vitkevičių ir dėdės Boles- 
lavo Ališausko, visi iš Jurkaičių kai- 
mo, šidlavos para p., Raseinių pav., Kauno gub. Gyvena visi Amerikoje apie 14 m. Turiu labai svarbų rei- 
kalą. Jų pačių, ar kas juos žino, 
meldžiu atsišaukti adresu: 

An. Vitkevičiūtė, 
322 Broad st., Bridge\vater, Mass. 

Pajieškau savo d"'°iu pusseserių Karusės ir Alenos šimunaičiukių iš 
Prastanonių kaimo, Šeduvos parap., 
Šiaulių pav., Kauno guli. Karusė, 
girdėjau, ženota (vyro pavardės ne- 
žinau). Turiu svarbų reikalą. Mel- 
džiu atsišaukti adresu: 

Adolf Benaitis, 
52 Spring st., Union City, Conn. 

Pajieškau savo dviejų draugų nislovo Gidaraucos ir Longino .1- 
skio, iš Smilgių parap.. Panevėžio 
pav., Kauno gub. Gyveno pirma Bos- 
tone. Jų pačių, ar kas juos žino. meldžiu atsišaukti adresu: 

Adol? Benaitis, 
52 Spring st., Union City, Conn. 

Pajieškau savo žmonos, Julijanos Dvelienės, kuri rugsėjo 22 d. prasi- šalino iš namų, išveždania viską, kas buvo stuboj. Kas duos man ži- 
nią, kur ji dabar yra, gaus dovanų. Atsišaukite adresu: 

Alex Duelis, 
1M4 String st., Chie::««vt- m 

Pajieškau savo draugo Pranciškaus Abučio, iš Kauno gub.. Telšių pav., Plungės parap., Prūselių kiimo. 
Meldžiu atsišaukti antrašu. 

VVm. žilis, 
313- I4th st., C'bicago Heigbts, 111. 

Pajieškau draugo Kazimiero Pok- 
nio, buvo Painesdale, Mieli., o dabar 
iš ten išvažiavo nežinau kur. Kas 
jį žinoto, ar jisai pats, meldžiu atsi- 
šauki i adresu: 

lgnae Aukštolis, 
1174$ Peoria st., West Pullman, 111. 

Pajieškau savo draugės Monikos 
Sirusiukės, pirm metų atvažiavo iš 
Lietuvos j ('hieago: paeina iš Pliuš- 
kiu sod., Pašušvio parap., Šiaulių 
pav., Kauno gub. Kas apie ja žino, 
meldžiu p.anešti antrašu: 
3143—37th pl., Cliicago, 111. 

Pajieškau Juozapo Samuleno, Me- 
dykių kaimo, Kvetkų parap. ir vol., Zarasų pav., Kauno gub. 5 metai ir 6 mėnesiai Amerikoje; iš Lietuvos pribuvo į So. Boston, Mass. Buvo pa- jieškotas jau 2 sykiu per "Lietuvy," bet neatsišaukė. Jeigu kas žino jį, arba jo paties meldžiu atsišaukti 
antrašu: 

Mr. Povilas M. Samulenas, 
1G0 Morgan st., Jersey City, N*. J. 

Reikalavimai. 
Reikalaujama—U*«u ir Vaikų mo- 

kintis barberystė- ^al mur.ų naują 
sistemą, jųs galite ,»«>kti j 4 iki 6 
savaites. Męs taip'"" ūkiame mote- 
Tis baiberystės ir ..'ystės. Męs 
galime pradėti Tfcryti biznį su 
tiktai $50. lnforiUtijoms rašykite: 
Nossokoffs Barber School, 1202 Penn 
ave., Pittsburg, Pa. 

Reikalinga: — mergina prie ofiso 
darbo, kriaučių šapoje. Atsišaukti 
6:30 vai. vakare. 

Joseph Buses, 
1678 Ogden ave., Chicago. 

Reikalaujame:—žmonių, su mažu 
kapitalu pirkimui žemės (farmų) val- 
stijoj Wisconsin. Turėdamas $100.00, 
gali pirkti 40 akrų derlingos žemės 
ir tuojaus gauti darbo lentų pjo- 
vyklose. Darbas atsakantis, gera mo- 
kestis, valgis ir guolis. Kreipkitės 
pas. 

Chas. Zekas & Co., 
1S6 N. LaSalle St., Chicago, 111. 

Room 214. 

Pajiežkau darbo: bučlarnėje, kalbu 
lietuviškai, lenkiškai ir angliškai; 
esu gerai pripratęs prie to darbo 
Kam reikia, meldžiu atsišaukti ant- 
rašu : 

Peter Pickelis, 
316 Gardeli st., Kenoaha, Wis. 

Patyręs karpenteris: gerai pažįs 
t antis savo darbą, pajieško darbo. 
Turiu savas tulšis. Atsišaukti pas: 

M. silinskas, 
3248 Lime st., Chicago, UI. 

Ant Pardavimo. 
Parsiduoda: lotaB labai pigiai lie- 

tu viii apgyventoje vietojo, arti lie 
t nviškos bažnyčios, Cicero, 111. Kreip- 
kitės pas savininką: 

Iz. A. Pupauskis, 
3232 Emerald av., Chicago, III. 

Parduodama mūrinis namas prie 
ParnelI av. ir 35-tos gal., trimi auk- 
štais ir užpakalyj medinis, abu labai 
pif. iai. $500 reikia įnešti, o likusi 
suma lengvomis išlygomis. Atsišauk- 
ti reikia A. 01szewskio Bankon, 325- 
So. llalsted st. 

RAULAI, KUR BĖGI? 
NUGI PAS PETRĄ ŠLIAKĮ, 

nes esu labai ištroškęs. Pas jj gali- 
ma gerai atsivėdinti, nes turi puiku 
bavarską. alų, rusk$ očiščeną ir ciga- 
rus net iš Havanos. Be to jis pa- 
tarnauja kaipo perkalbėtojas teis- 
muose. 

PETRAS ŠLIAKIS, 
3301 S. Halsted st., CHICAGO, ILL.-" 

Tel. Drover 7173 

PADARYK PINIGŲ UKININKAU 
DAMAS. 

Slavokai, apsigyvenanti arti Slo- 
vac, Arkansas, prie svarbiausios 
ltock lsla 11 linijos, yra tapę nepri- 
gulmingais, vartodami gero ūkininką- 
vimo metodus ir ačiu abelnani tau- 
pumui. Dauguma jųjų ištisais metais 
ilirbo Penneylvanijos anglių kasyklo- 
se. Daugelis yra dabar verti $20,000. 
Jus lygiai taip pat galite padaryti. 
Parašykite, ar kreipkitės dėl infor- 
macijų, L. M. Allen, P. T. M., Itock 
Island Lines, Room 718 LaSalle Sta- 
tion. Cliicago. Musų žemdirbystė. 
Departamento patarnavimai yra pa- 
siekiami visiems apsigyvenantiems. | 

Parsiduoda:—barbernė senai apgy- 
ventoje lietuvių ir svetimtaučių vie- 
toje, prie bi/.ninės gatvės; geras pa- 
šalinis pelnas iš cigarų, lauudrės ir 
registravojimo popierų; parsiduoda 
pigiai, galima ant išmokėjimo; savi- 
ninkas turi kitą amatą. 
4ti3!) So. Wentworth av., Chicago. 

Parsiduoda:—barbernė, geroj vie- 
loj. Kreiptis: 
5303 So. Auburu av., Chicago, 111. 

Parsiduoda:—labai pigiai, dėlei sa- 
vininko ligos, bučiarnė ir grosernė, 
lietuviu ir lenku apgyventoje vietoje. 
Iliznis išdirbtas 15 metų; norintiems 
pirkti gera proga. Atsišaukti 
4330 So. \Vood stChicago, 111. 

Parsiduoda:—grosernė ir delikatesu 
krautuvė, cigarų, tabako ir smulk- 

menų: geras švarus tavoras ir įren- 
gimas; kaina $450: 4 kambariai gy- 
venimui, raudos V--. 
3220 Wallace st., Chicago, 111. 

Parsiduoda:—barzdaakutykla su 3 
kėdėmis ir visokiais įtaisymais, su 
3 metų lysu; netoli lietuviškos ba/. 
nyeios, biznis per ilsus metus iš- 
dirbtas. Parsiduoda, nes savininkai; 
eina į kitokį biznį. Atsišaukite. 
1!*7S Canalport a ve.. Chicago, 111. 

Ant išrandavojimo:—storas ir kan 

bariai, 1006 So. Canal st., arti Tay 
lor st., lietuvių apielinkė; vieta gera 

barberini; buvo babernė per 10 me- 

tu; taipogi tiuka šiaučiui, nei vieno 

šiaučiaus apielinkėje; diduma : 

kaina $18.00. 

L. SAVICKAS, 
"Lietuvos" Agentas, 

užrašinėja "Lietuvę" upielinkėse New 
Britai a, Coun. Pas jjjj galite ušsl 

sakyti laikrašti ir prenumeratą už. 
simokėti. 

A. Olszewski, 
"Liet." leidėjas 

28 metu senas laikraštis # 

VIENYBE LIETUVNINKU 
EINA KAS SEREDA. BROOKLYN. N.Y. J 

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži- 
nių 1% Amerikos, Europos ir viso svieto, o 

prenumerata kaituoja metams tik $2.oo: 

pusei metų $1.oo. Užrube&iuose; metams 

$3.oo; pusei metų $1.50. 

RAŠYK ADRESU : 

J. J. Pauksztis & Co. 
120-124 Grand Str., 

Brooklvn, N. Y. 

Yra rekomenduojamas, 
kaipo veiklus tepalas be- 

ligydymui nuo 

reumatizmo, 
strėndieglių, 

"sciatikos," ne- 

uralgijos, mėš- 

lungiškų trau- 

kimų, tinimo, 
kaklo, sąnarių ir raumenų stingumo irpana- 
šių dieglių ir skaudėjimų, kur tepalas pap- 
rastai vartojamas arba patariamas. 
Kaštuoja 23 ir oO centų. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje 

SEVERAS 

Gothard 
Oil 

(Soveros Gothardiskas Aliejui) 

SEVERA'S TAB-LAX 
Cukrinis viduriu rulluosuoto- 
jas vaikams ir suaugusiems. 

Kaštuoja 10 ir 25 centus. 

Severa's Medicated Skin Soap 
įSeverci Gydantis Odini;, Muilai..) 

Vaikams ir suaugusiems. 
Kaštuoja 25 centu5'. 

Galima gauti kiekvienoje aptiekoje. Reikalaukite Scveros 
Preperatus, o jeigu aptiekorius neišpildytų jusij 

reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo 

W. F. Seveba C o. 

PERFECTIOĮJ Smokeless 

V 
« • • m • Sių metų modelis turi pagerinimus 

darančių jį geriausiu šildytoju iš visų 
iki šiol padarytų. 
Suteikia greitu, žėrinčią. Šilumą, luir ir kuomet jų* norite. 
Lengvai pernešamai. Jokiu durnų Jokio kvapsnio. Sau- 
gus, švarus, paranku?. Neišpasakyto prastumo savyje. Dega devynias valandas vienu galonu aliejaus. Lygus £al 
tinis užtikrina nuolatinę šilumą. Geriausioms |a-ekmont> 
vartokite Perfection Aliejų. 
Parsiduoda j as pirklius visur. 

STANDARD OIL COMPANY 
(An Indiana Corporation) 

CHICAGO, ILL. 

I 'LIETUVOS' į |SPAUSTUVE j 
t y 

3252 į( 
S Souih Halsted Street | 
| CHICAGO, ILL, | 

VISOKIUS 

Spaudos 

IR m 

Atlieka greitai 
pigiai 

ir 

gražiai. 

Kaip tai: 

Knygas, 
Konstitucija*. 
Vizitines ir Biznio 

Korteles, 
Uzprašymus 
Ant vestuviu, 
Perstatymam.s ir 

Baliams 

I Programas, 
Afišas, 

\ Tabeles, 
Cirkuliorius, 

į 
Bankos čekius, 
Laiškams ir 
Konvertams 

Antgalvius, 
j Biznieriams 

Sieninius 
Lietuviškus ir 

Angliškus 
Kalendorius, 
Etc. Etc. 

Naujausio stiliaus 
1 raidės 

graži spauda. 

'LIETUVOS' 
SPAOSTUVL 

3252 
South Halsted Sircot 

CHICAGO, ILL. | 



Parsiduoda lotas:—prlo 50t.h ave. 
Cicero (€Nr;mt VVorlcHt, [11.; $425.00. 
Kreipkitės pas: 

Anton Visbaras, 
3112 H. Haisted st., Chicago, III 

Tfil. Yards 3 15!) 

Pasiduoda:—Saiiunas. geroje vi< 
toji-, netoli lietuviškoj sv. .Jurgi*) baž 
nyiiofl, gera vieta lietuviui, vieta iš- 
dirbta per 10 metu; savininkas turi 
kirę biznį. Kreiptis antrašu: 
3201 \uburn av.. Chicago, 111. 

Ka; turi $1,000 gali jsigyti gėry 
murini namą prie Halsied gat., tarp 
3l-p>'s ir 33-fios gat. Namas atne a 

gerą randą. Likusi išmokėjimui su- 
ma' leidžiama lengvomis išlygomis 
Atabauktl reikia A. Olsz( \vskld Ban 
kon. 3232 So. Haisted st. 

Kas turi $">»») gali jsigyti du muri- 
ni :i namu keturioms šeimynoms, neša 
Kerą randą. Netoli nuo Haisted gat- 
vėj ir kitu tramvajų. Likusi sumos 

dali* labai lengvomis i-lygomis. At- 
sišaukite j A. ()laze\vskio Bankę, 
3252 .So. HaUted st. 

Parsiduoda:—Bilijardinė, stalai, rl- 
diniai. k< <i < Labai geroj, lietuviu ir 
lenku apgyventoje vietoje. Savinin- 
kas greitu laiku turi išvažiuoti. Pla- 
tesnėms žinioms kreipkitės adresu: 

iv A. MQlcr, 
Box 735. Collinsville, Conn. 

Parsiduoda:—grosernfis ir mcrflny- 
ėios įtaisai; $75 paima juos. Kreip- 
ti^: 
327S \rcher ave Chicago, Iii. 

Farmos, Farsuos! 
Didžiausiojo lietuvių kotionijoje ga- 

lima pirkti įęerij farmų; žemė: mo- 

lis ir juodžemis, su triobomls ir sod- 
nais. gyvuliais, javais ir padarais. 
Parsiduoda arti miestų, geležinkelių, 
mokyklų, lr angliškų bažnyčių; keliai 
geri ir laiškai atnešami i namus kas- 
dien. Kainos nuo $10.00 lk $85.00 UŽ 
akerj. ant lengviausių išmokesčių. 1 

Turiu ir nedirbtos grros žemes, mo- 
Hs ir juodžemis prie upelių, ežerų ir 
gerų kelių. Kaina nuo $10.00 iki i 

$35.00 už akerj, lengvais išmokėji- 
ma's. Atvažiuokite tuojaus dabar. 
Geras laikas pirkti farmas ir pavasa- 
ryje pradėti gyventi. Kas perka tar- 
mę. tam kelionė apmokama ir uždy- 
kų apvežioju automubilum po dau- 
gel) farmų. / Vresuokite: 

ANTANAS ZABELA, 
Peacock, Box 1, Lake Co., Mlch. 

Išrandavojimui: —Didelis kampinis 
Storas, sena saliuno vieta, bet gera 
by kokiam bizniui. Kreiptis: 

A. OLSZEVVSKI BANK, 
3252 So. Halsted st., Chicago, III. 

MOKYKLA ANGLŲ KALBOS. 
Dieninės ir Vakarinės Kliasos. 

Kurie negali lankytis i mokyklą y pa- 
tinkat, mokiname per laiškus (ko- 
rešpomlrr.cija) labai pasekminga m e-, 

toįa. Platesnių žinių, rašykite pas: 
VVAITCHES BROS., 

1741 W. 47th st., __ Chicago, III. 

Tikri Piaitola Pianai už apie 
puse originalas kainos. 

VfustĮ pigumynij kambaryje męs turime k* 
tik pailčję eilę Pianola Plantj, kurie buvo 
vartoti, bet kurie buvo musij visiškai išnaujo 
perdirbti. Al uos instrumentu.-) męs esame pa- 
žyhi'-ję bi vrik pu-o kainos. Tai yra nepaprasčiau- 
sia proga. Tikras Pianola Pianas yra pasau- 
lio pavyzd!*, ir galima tikėtis entuziazmą pakelti 
kiekviename name, kur jisai bus pastatytas. 
Sic instrumentai yra raudonmedyje, Ir apdari) 
piešiniai yra labai lygtjs Ir gražus. Nėra 
rinkoje kit'j playcr-piantj, kurie turėti; tokius 
didelius miškingumo prietaisus, tokius pamati- 
niu' patentu*, kaip Mctrostyle ir Themodist. 
K4 visa tai reiškia player-piano savininkui, 
nię mat .riai Išaiškinsime atėjusiems. f.abal 
m a/t mėnesiniai išmokėjimai gali būti sudary- 
ti ti»-nis, kurie nenori mokėti grynais pinigais, 
ftie Pianola Pianai butij idealiai vartojimui 
vasa 11 amiuose, kliubose ir namuose, kur vė- 
liausi moderniški šokiai yra mėgiami. 

KALBAMA LIETUVIŠKAI. 

Didžiausia Pasaulyje Muzikos (staiga 
VVabash Avenue Ir Adams Street 

"LIETUVOS" AGENTAI. 
ATHOL, MASS. 

Kaz. Granickas, 28 Eases St 

BALTIMORE, MD. 
L. Gawlls. 1834 N. Castle st 
Vincas želvia, 620 W. Conway 

BROOKLYN. N. Y. 
J. Ambrozėjua, 120 Grand at 
Vincas Daunora, 229 Bedford Ava 

BURLINGTON, N. J. 
B. Petrunas, 413 Earl st 

Fa? fcluos mus agentus galima ui> 
■išakyti "Lietuvą/' metams ar ai t 

pusė) mėty ir užsimokėti. 
CAMBRIDGE. MASS. 

Pet Satkevičius, 877Cambridge at 
CICERO, ILL. 

A. K. Boczlcus, 1318 So. 49th Ct 
GRAND RAPIDS, MICH. 

C. Kentraitis, 448 Leonard St. N.W. 
GARY, IND. 

Ant. Mclkinis, 1109 Jefersou st. 

HERRIN, ILL. 
J. T. Adomaitis, 820 So. 16th at 

CHICAGO. ILL. 
Juozas Aleksa, 8374 Rerkoff av?. 
Juoz. Braknis, 3327 Lowe ave. 
Ed. Butkevičių, 3153 Emerald ave. 
John Bimba, ĮSol S. Johnson st 
Antanas Grišius, 708 W. 17th PI 
W. Gaižauskas, 10759 S. Michi%an av. 
Adomas Jodelis, 1709 Rublo st. 
Julius Kaupas. 2232 W. 24th st. 
J. A. Rimkun, 920 W. ioth Pi 
Jonas Visockis, 8139 Vincennes Rd 
Ant. Zelnys, 2240 S. Morgan st 

INDIANA HARBOR. IND. 
B. Yasiulis. 3604 Deador at 
Petras Kurkulis Chicago, 111. 

KENOSILA, WIS. 
M. K. Petrauskas, 415 Middle »t 

t, rLKWISTON. M E 
K. v ilaniskis. 14 Summijr sį 

KB-VOSHA, WIS. 
J. Sukelia 712 Park st. || 

T*03 ANGELES, C AL. 
•' O. Mankiu, 319 Germnlii Bldg 

M "LROSE PARK. IL L. 
Wlad. Vaišvila, 2219 Lake st; 

MINERSVILLE, PA. 
J. UARiJuauskas, Box 533 

NAJfJATUCK, CONN. 
J. J. Iuamaitia, G Curtia st. 

NEVvAK.v, N. J. 
V. Ambra/.evtčla, 178 Ferry sL 

NEW URITAi.N. CONN. 
M. J. CbeiiOSia, 510 Maln st 

PETER30N, N. J. 
A. Varaškevičius, 70 Lafayotte sL 

PITTSBUKO, PA. 

Baltrušaitis Bros., 2J.ftO Fifth ava. 
Jonas A. 1 guotas, 40 So. 22-ud st. 
Piun Žavi.;, kas, -14Stac.rum st. 
Juoz. Petrikya, 1514 Kosa ava. 

PITi STON, PA. 
J. Kazftkevičia, 103 N. Matu st. 
J. 9. Vaškovičilus, 72 N. Ivlain st. į 

K. U K O AUTI "LIETUVĄ" 
Gulima gaut! kiekvienu savaitę 
"Lietuvą" už 5c., šiose vietose: 

CUICAGO, ILL. 
'Auaroa" skaityk., 314!) 3. HalateU at. 
f. I. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley av. 

\. Dargia, 732 W, ISth at. 
fo ian l'saiulaa, 181L S. llalsted bt. 

Pr. A. Jakutis, 733 VV. ).4th PI. 
r. M. Kaitia, 1607 N. Aslilau;? ave 
Vnt. Kaaporas, 3416 Auburn av. 

Sig. Mickevičia, 2342 3. Leavltt 3V. 
U. J. Tananevlče, 670 W. ISth st 
tlike Valaskaa, 345 Kensingtoa ava 

U. A. Vabol, 1700 N. Aaliland ave. 

BALTIMORE, MD. 
fust. Mandrovickaa, 112 N. Green at. 

BROOKLYN, N. Y. 

\ut. Jankauskae, 65 Hudsoa ave 
Balt. Juozupavičiua, 222 Berry st. 
Fan Milavski, 166 Grand s-t 
Uit Plochockl, 87 Grand at 

CLEVELAND. OHIO. 
?. šukya, 2118 St. Clalr ave | 

ELIZABETII, N. .T. 
Deni. Boczkus, 211 I-'irst st. 

I,AWREXCE, MASS. 
A. R.;ma;iauskas, 101 Oak si. 

LOVVIOLL, MASS. 
A. Jankauskas, 131 K. Mcrrimack st. I 

MONTELLO, MASS. 
J3. P. iliszkiuis, 3i> Artliur at. ! 

NLVV IIAVE.N, CONN. 
K. A. Makarevlch, 253 \ValIace at. 

PATERSON. N. J. 
Atklnds Bros., 273 lllvor st Į 

FrtlLADELPiilA, PA. 

M. A. jtnotas, 102S So. 2-ud -J.. į 
PITTSBURGH, PA. 

J. B. Miskevičla, 2133 Sarak st. S. S. 

portland: OREO. 
Bowman Xews Agency. 

RACINE, WIS 

J. Phi'Ipavičia, (>Di» Sisth ot. 
UTICA, N. Y. 

V*. S. Tarczynskl, 130 Wliitesboro af.. 

AVOliCESTER, MASS. 
M Pallanavtčla, Jfi Millbury bi 

(YMM 
SVATELBURY. Cu.\ X. 

.U. Ch. Kažcniekas. 7S5 sr 
»i 

YVAUKEGANj 1L L. 

Jos. Mat ulonas, MOS Linioln avi- 

PI.YMOUTH; TA 

S. Poteliunns. ,345. E. ltiver st 
PiJRITAN, PA. 

>r<j 
Jonas Marliuknitis. I( 

KOCI1I5STEIC, N. Y. 

J. Shacek Wefger ; 

SllENANDOAM, PA. 
T. Ivrjžanav. :bas, 38 E. Cen'ro ac 

KOLTU liOSTON, MASS. 
pa a! P. Mikalauskas, 2lSW. 4tbSt. 
K. Yurgoliunas, -33 Broadway 

SPRINGFIELD, ILL. 

G. Tachilauclcas, 2145 So. 15tk st. į 
ST. C MARLES. ILL. 

Sirn. Kijla, 575 W. 6th .f., 
WATERBURY, CONN. 

Jurgis žmnaitis, 827 Qauk st. 

TOBULI A SKAi FA SVEIKATOJE 
daug reiškia gyvenimo kovoje už pirmybę. Tiems, kttrielns stokuoja turtingo 
110 kraujo,—kuriij gyvybės energijai yra žema dėlei negalėjimo tinkamai suvirškinti 
jįjjtj maist)—jokis tonikas nesulygina su 

tizpiido krauju tr sutvarko nervus, suteikdamas silpniems ir pailsusiems nau 
jos gyv^bcS ir jięgns. Jeigu gyvenimo džiaugsmas nėra pilnai *u jumis, nleka 
negali j. ms pagelbėti daugiau, kaip .šisai stebuklingas to,.įkas. Ųūi sakykite dėžęl 
JS>Y ^cii:fonuoWte Caluraet 5401. Turėkite jj pnitatjfti šiądien. Apsisaugokite] 
''■"""""V 1 aia»ykitc mums dėlei knygutės "Kminent Physicians of the \Yest." 

McAVOY MALT M AR KO W DEPT., CHICAGO. 

3252 So. Halsted St, CHICAGO, ILL. 
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 

[steigta 1893 metuose. 
Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Drdiario iki didžiausių sumų ir moka už juos 
3 procentą metams. 

SKOLINA pinigus pirkiniui ir statymui namų Cliicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvu 

išmokesčių. 
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4. 5 ir 6 procentą. AT\ A2IAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon. 
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, bi- las ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje. fokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsa- kančiai savo biznį vesti. •« > 

& PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ip-pigiai. PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Rankoje, fįrie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

VII 

Lietuviai iš kitų miestų ir farimi gali šioje Bankoje atlikti ravo reikalus per laiš- kus. Rašykite adresu: 
i >*< 

A. OLSZEWSKI BANK : 
3252 5o. Halsted St., ChlCAGO, ILL. 

t. Atvažiavusius IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti Ir musu Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

DCRSK AITYK IR PASAKYK SAVC 
DRAUGAMS. 

kad galima jgyti farmas su visai ma 

'.ais pinigais be jokio vargo Didžiau 
šioj Lietuviškoj Kolionijoj VVisconsin 
žemė gera: juodžemis su moliu, ne 

toli nuo miestelių, geležinkelių, rac 

kyklų ir bažnyčių; parduodame vi 
Bai pigiai ir ant lengvu išlygų, l'ei 
kautiems žetnūs duodam darbo, je 
reikalauja; perkantiems kelionės kaš 
i lis apmokame. 

Platesnių žinių kreipkitės šiuo ant 
rašu: 

Chas Zekas & Co. 
186 N. LaSaile st., Room 214 

Chicago, III. 

MOKĖKITE UŽ NAMUS DIREDAMI 

Medžio kompanijos Arkacsase ir Loul 
sianoje parduos jums žemės pigiai si 

mažu jmokėjimu ir duos užtektinai lai 
ko likusiai daliai išmokėti. Jusų šel 

myna galėtų padaryti geriausių gyve 
uimą, kokį jj kuomet nors turėjo ii 
laržo, karvės, kiaulių ir vištų. Kuo 
m et jųs nereikalingi savo farmoje, me 

:).':ių kompanijos noriai samdys jus 
Pabandykite. Rašykite ar ateikite vi 

jų smulkmenų gauti. L. M. Alien, P 
T. M., Uoek Island Lines, Room 711 
La Salle Stalion, Chicago. Musi 

žemdirbystės Departamentas yra uau 

liūgas visiems apsigyvenantiems. 

felepboue: Monroe G020 

ŠOKIŲ MOKYKLA 
Mokina Dovanai Paskirtais Vakarai! 

tYaltz, Tuo-Stcp. Tango ir kitokius 

Europiškus ir Amerikoniškus šokius 

Meldžiu atsilankyti šiuomi antrašu: 

JULIJONAS ŠILKAUSKAS 
1122 So. Desplaines st. Chicagc 

Kamp. 703 W. Bunker st. 

fONAS KŪLIS 

,259 So. Halsted st., Chicagc 
aiibiLKAjLio^ria AGENTAS 

Lankosi Cliicagoj, užrašinėja 
Lietuvą". Renka apgari-nimus 
r šiaip spaudos darbus, i'erka 
amus, liotus ir parduoda. Iv 
iaip suteikia informacijas bizniu 
eiknlitose. 

A. Glszewski, 
"Lietuvos" leidėjas. 

PETRAS VAITIEKŪNAS 
"LIE^JVOS" AGENTAS 

mkosi dabar Chicagoje. Pas jj 
alite užsisakyti "Lietuvą" ir prenu- 
įeratns pinigus r.: vnokėli. 

A. OLSZEVVSKI, 
"•Lietuvos" leidėjas 

Pigsnynai vyru ir jaunikaičiij aprėdij 
Nauji, ant užsakymo padaryti pavasariniai 

siutai, vilnoniai, po $35, $45 ir $30, daijar par- 
siduoda nuo $10 iki $20. Dėvėti siūlai, kurie 
buvo padaryti už $10 ir $50, dabar parsiduoda 
u/ $5 ir augščiaus. 

Didelis pasirinkimas ant užsakymo padarytų 
keliniu, padarytų už $4, $5 ir $0, dabar parsi- 
duoda už $2.50. 

Spociališkumas -nt kuparų ir valizų drabu 
žiains. 

Paduoti užsakymai veikiai aprūpinama. 

S. GORDON 
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ ŠTORĄ 

1415 S. H?lsled St, Chicago, III. 

i Telefonas Humboldt 4532 

Atdara Dieną ir Naktį. 
L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO. 

Rusiškai-Turkiškos ir vi- 
sokių rusiu maudyklės. 

1914-1916 W. Division Street 
Arti Robey st. 

Triiposi Rusiškai-Turkiškų maudyklių 
kambariai ir moterims. 

Barcdaskutykla krūvoje. Chlcago. 

TELEPHOF.E DROVER 7215 

Geriausia Akušerka 

3364 S. Halsted St. 
(Kampas 34tos> I 

Chicago, ISI. 

VASARA! 

Visur galima gauti marškinių, 
bet tie visur bus toki, kaip pas 

, mus. Kitur parsiduoda po $2.00, 
$1.75, $1.50 — męs parduodame 
po $1.25. 

Pasiskubink, kolei yra geras 
pasirinkimas. 

THE BRIDGEPORT 

CLOTHING CO., 
3246—48 So. Halsted st., 

T!I 

Naujas Savaitin s Laikraštis 
44 ATEITIS" 

"Ateitis yra bepartyviškas laik- 
raštis, tarnaujautis jaunimo 
ir kulturos reikalams. Tal- 
pina daugybę įvairiausių ži- 
nių. Didelio formato, 8 pusi. 
Kaina tik $1.50 metams, o 
85c. pusei metų. 

••Ateitį" išleidiuejų bendrovė, in- 
korporuota ant $25,000. Da- 
bar laikas užsirašyti "Atei- 
tį". Reikalaukit vieno nume- 
rio pažiūrėjimui uždyką. 
Adresuoklt taip: 

"ATEITIS" 
30č W. Broadway, 

SO. BOSTON, A1ASS. \\ 

t iffc <n> <ni «rni m* rr> Oi tt> <wii Ui 1% 

Lietuvišku Knygų Krautuvė.^ 
Mylėtojai gerų kningų, norinfi 

išlavinti savo protą ir išsimokinti 
anglišką kalbą, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuvės. Čia 
gaunama visokios l i e t u vi J ko s 

knygos, taipgi angliškos ir lenkiš- 
kos ant užsakymo. Scenos mylė- 
tojų rateliai imdami kompletus, 
s. v. gauna papiginta kaina. Krau- 
tuve adara kas vakaras. 

15 kitų miestų atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.: 

| M. J DAMIJONAITIS 
ŽS01 West 33-rd St.. CHICAGO, ILL. 

r—=n 
K. ZURAITIS 

PIRMAEILINIS BUFETAS 
Saitas alus. 'Tera deg- 
tinė, kvepianti ciga- 
rai. Priima svečius 
: kuoSirdingiaualal. : 

3200 S0. HALSTED ST. 

L_=—=J 

U 

J 

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 So. Ashland ave., Chicago. 

A. J, BIERZYNSKI, pres. 

Priima bankon pinigus ir moka 3%. 
Už sudėtus pinigus niusų bankoj duo- 
dame čekių knygutę. Iš kurios para- 
šyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdo bankines 
skryneles (boxes) po $2.50 metams. 
Parduoda šifkortPS ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėliais, s?-; 
rcaomis, ketvergais ir subatomis nuo S 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliomis, utar- 
ninkais ir petnyčiomis nuo 8 ryto iki 
6 yakaro, 1 

fmrrr 

Teltphonc Canal 283 

LIETUVIŠKAS 
GRABORIUS 

710 W. !8th St. Chicago 

Tol. Cunal. ""J 18 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSREO ST CHICAGO, ILL. 
COKNER 18th STREET 

Tel. YARD3 1532 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
3259 So. Halsted StM Chicago, III. 

Gydo visokias lipas motmij, vaikų ir 
vyrų. SpecialiSkai pydo limpančias, už- 
Bisenojusias ir paslaptingas vyrų ligas 

(JEI?A PROGA! 
( rcmatika anjrli;koskalb->«T\v 
kytisbe mokyt«jo(apdaryta)$ 1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky- 

tis skaityti ir rašyti be mokyto- 
jo 1 53 
Naujas Budas mokytis rašyti ba 

mokytojo 1 Jc 
Aritmetika mokinimuisi rokun- 

du, tu paveikslais (apdaryta).. 35c 
ViIiT$Ti}0 

Kas atsiųs iskirpps šita apararsi- 
nima iš "Lietuvos" ir 81.00 per 
money order;, tai ęaus visas i 
knygas 00c. pigiau. 

P. Mikolainis 
Box 62 NewYork3lty 

LIETUVIŠKA BANKA 
Town of Lake Savings Bank 

Joseph J. Elias, Savininkas 
4600-4602 S. Wood St., Chicago. 

Priimame pinigus į Banką užčėdi- 
jlmui nuo vieno doliario ir daugiaua 
ir mokame trečią procentu ratomia 
ant metų. Siunčiame pinigus j vi- 
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tel 
singai, o svetimų žemių pinigus mai- 
nome, perkame ir parduodame. Par- 
duodame šifkortes ant visų linijų J 
krajų Ir iš krajaus, taipgi tikietus 
ant geležinkelių po visą Ameriką ir 
Europą. 

Mubu Banlca išdirba visokius raštui 
ir dokumentus visose kalbose ir duo- 
da rodą lietuviams visokiuose atsi- 
tikimuose ir reikaluose ypatiškai tr 
pt 'aiškus. Tik kreipkitės viršminS- 
tu antrašą. 

Phone Drover a082 
DR. K. DRANGELIS 

LIETUVYS OENTiSTAS 
VALANDOS:-tmo S iki 11 ryte nito 1 iki 
i popiet nuo 7 iki 9 uk. Nv'dĖliorn panai 
sutartį. " 

3261 So. Halsted St. Chicago, III. 
Priešai A. Olievskio Banką 

Tel. Canal 4052 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
302 So. Lravitt St. Kampu gatves 

Chicago, Illinois 

T)r.O.C MEINE 
DEN71STAS 

OFISAS—Katripat 31 Ir So. Hiltted gat. 
(IfTMiBU llrl ipKikoj.) X CHICAOO, IUL 

Tel. Mot ton Pat k 351 

AnnaE.Tuttlis 
Chicagoje Pirmutinė 
Mokslą Baigusi Lie- 
tuvė Nursė, Akušerė 
: ir Masažistė. : 

I339 S. 48th Ct. Cicero, III. 

F. A. JOZAPAIČIO APIIEKA 
Telefonas Yards 155 ir Yards 551. 

_ 
Išlaikome tik geriausius vaistus, 

i patingu atydq atkreipiame j gera iš- 
pildymą receptų, Reikalui esant, mcl- 
.id.iine pas mus kreiptis. 

..aiškus tik tifm atsakome, kurie pri- siunčia už 2c. stamp». 
F. .4. Josapaitis, A pliekos Protisorius. 
3601 So. Halsted St. 

-J3U. 
Chicago m. 

Prekybos 
ir Kalbu 

Dienine ir 
Vakarine 

M O K I N A M A t 

Anglį kalba njo pra- 
dines Iki aukščiausiai 
Aritmetika 
Augštesn. Matematika 
Istorija, Geografija 
Politiška Ekonomija 

KALBOS 
Lietuvių 
Vokiečių 
Rusų ir 
Leakų 
kiypidyst* Srairašt. 
Lalškiį rašymas 
Prefybos teisės Ir tt. 

G. I.eveskis Vedėjas Mokyklos 

|į310$ So. Halsted St., Chicago. 



10 METŲ 

Kaip Lietuva 

Atgavo Spaudą 
Visi privalo žinoti, kokiį 
milžiniška svarba turi spau-1 
da kiekvienos tautos kultū- 

riškam gyvenime. Todėl pa- 
tariame perskaityti labai žin- 

geidžia ir naudingą knyga 

Kult era ir Spauda. 
$U4 fcnygcię verta pciSKai- 
tyu vi&iciiis laikraščiu skai- 

tytojams, korcaponuen'am* 
ir ic-rrietinio jubilejar.s at- 

gavimo skaudos rergejams. 
Knygos dia'imas 753 pusla- 
piai. Kaina ♦'!: 45 centSi. 
Imant didesni skaitliu,—dar 

pigiau. 
Adresuokit, kartu pasiųsdami 

fr pinigus: 

Lietuvi P-feMlng Co. 
3252 SOUTH HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS 

Geriausia doiar^ draugams Lictnvoje 
yra lietuviu katalikų 

savaitinis laikraštis 

"DRAUGAS" 
'DRAUGAS" paduoda žinių i§ viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu- 

j''1 gyvenimą, suteikia daug skaity- 
*uo iš visuomenes, politikos, litera- 
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin- 
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje. 

Rusų cenzūra "ORAUGĄ" į Lietuva Inlaidžla 

| '•DftAUGAS7' ttslelna mef. $2, pusei m. $TT" 
UžsIsdIuosc metams S3, pusei metiį si.50 

DRAUGAS PUB. CO. 
1800 W. 46th SI.. Chlcago, II!. 

Tolephono Orovor 6114 

du-kart nedelinis laik- 
raštis 

Eina jau 25 melai 
Utarninkais ir Pėtnyčiomis 

Prenumerata metams $2.50 
„ pusei metę $1.25 
Adresuokit taip: 

W. B. B0CZK0WŠKI C0., 
Mahanoy City, Pa. 

Telefonas Humboldt 4532 

Dr. G. M. Glaser 
šiuomi apreiškia pagodotai visuo- 

menei, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni- 
mą J savo locną namą po numeriu 

3149 S. Morgan St. 
Kertė 32-ros gatvės. 
Telefonas Yartls 687. 

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius stcng- 
eluosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toli",ūš mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 
t|. Esiu specialistas ligose vaiki;, mo- 

terų Ir vyri; ir užsendintose ligose. 
Dorau visokią operaciją. 
Liekuosi su pagarba 

Dr. (i. N. (ildser 
3149 S. Morgan St. 

Kerte 32-ros gatves. 

Jei nori teisingi) žinių iš Anglijos, 
užsisakyk sau metams ar 

pusmečiui 
"IŠEIVIŲ DRAUGĄ" 

Vieninteli Didžiosios Britanijos li©- 
tuvių-katalIKijtautininkų laikraštį, 
elnantj kas dvi savaiti. Kaina su 
prtoiuntimu J namus metams $1—pus- 
mečiui — f>0 centų. 

Adresas: 
Rever. Jos. Norbut, 

Mossend, Lanarkshire, Scotland. 

F. P. BRADCHULIS 
Attomey & Counselor at Law 

30 N. LaSalie St., Cor. Mingtoii St. 
Siock Eichanga 81d;., Rooms 1107-1114 

TckT'hone Franklla 1173 
Li«tū*Uadvokatas, bai(ęaUUių mo«l^ Vut. 
nkoK< VcdafUokiM bylaa, eivdįjltuir ^ri- niaaliiltu niuoM t«isauo*« isuduoie)« 

B)!. 3M2 S. Halsted St., arti 3ki« 
IckpboiM V tivdj «JVJ 

Geriausia Gyduolė 
PLAUKAMS 

tustiprina skelpa, sujudina šaknis, 
plaukus padaro švelnius, blizgančius 
yra geriausia vai3tas nuo Dandruff 

lusky". Vartojant du ar tris kartus 
i savaite, sustabdįs plaukų slinkinvj. Trinkie gerai j skelpą, ant š.jkmj kas antra ar trečia dieni 

Prekž 50c. ir $1.00. 

F, A, POSZKA'S PHARMACY 
3121 So Morgan Street 

lll. Yards 695 CHICAGO, ILL, 

Jaunoji 
Lietuva 

Vienintelis savo rūšies 64 puslapiu 
Iliustruotas mėnesinis Lietuvių laikraštis. 

Jame dedama geriausi moks- 
liniai straipsniai ir geriausios apysakos. 

Ka'.ba gryna, graži ir supran- 
tama. Jei uori smagiai ir naudingai lai- 
ką praleisti skaityk Jaunoje Lietuvi}. 

Kaina metams S3.00; pusei 
metų S1.50; vienas numeris 25c, 

Užsisakyk tuojaus: 

"JAUNOJI LIETUVA" 
4611 S. Paulina St. Chicago, III. 

Daugelis žmonių, atvykę į Ameriką, padarė čia tukstanėius. Ko- 
kiu budu? Nes jie išmoko anglą kalbą, ėjo bizniu ir, ačiu anglu 
kalbos žinojimui, savo reikalus galėjo vesti su visais Suv. Val- 
stijose gyvenančiais žmonėmis. Pirmą žingsnį 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, didžiausį, rūpestingiausiai sutaisytą ir sulyginamai pi- 
giau.-j žodyną, kokis kuomet nors pasirodė tarp lietuvių. Su šio 
Žodyno pagelba ir nemokantis gali viską perskaityti ir suprasti 
angliškai. Trečioji Žodyno laida jau baig'asi. Pasiskubinkite! 
Kaina abiejų dalių—$6.00, puikiuose, brangiuose ir drūtuose ap- 
daruose (kaip ant paveikslo) — $7.00. Lietuviškai-Angliškoji 
Dalis—Sj.oo, gražiuose apdaruose—$2.50. Angliškai-Lietuviškoj i 
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 PUBLISHING CO. 
A. OLSZEVVSKI, Pras. 

3252 So. Halsted St. Chicago, III. 

UŽSIRAŠYKITE SAU AR SAVO GIMINĖMS LIETUVOJE ❖ »j» 
v •> Pažangiosios pakraipos dienrašti "LIETUVOS žINiAS" ir "LIETU- ♦> ❖ VOS ŪKININKĄ" per šitų laikraščių generalę agentūrą Amerikoje. »> •> Prenumorata "LIETUVOS ŽINIŲ" Amerikoje: metams $6.00, pusei ♦> •> metų — $3.00, norint-gi gauti du kartu savaitėje po 3 iium. antsyk, •> ❖ metams — $4.30, pusei metų — $2.15. Lietuvoje: metams — $3.20. ❖ ❖ pusei metų — $1.60. "LIETUVOS UKIMlNKO" prenum. metams <• ❖ Amerikoje — $2.20, pusei metų — $1.10; Lietuvoje — metams — •> ❖ $1.65, pusei metų 85 centai. ❖ •> Gouer. "L. t." ir "L. U." Agentūroje Amerikoje galima gauti vi- ♦> sos Europos leidimo kningos. Reikalingi yra agentai. Užsakymus ❖ ❖ ir piningus siųskite Bendrovės vyriausiam atstovui Amerikoje šituo v ❖ adresu: 

❖ 
* & *' " — — 

.. .. c 
V' K. RAČKAUSKAS, Madis. Square Stat. Box 204 c New York, N. Y. 

A 

•> 

Kodėl Neskaitai!! 
Ar intercsuojiesi kada nors gerais ir teisin- 

gais apgarsinimais, kurie gali atnešti naudą ir pi- 
nigą užeedyti? 

Ateik pas mus, ir matysi, kaip pigiai męs 
parduodame siutus. Nebuvo girdėti tokių pigu- 
mvnų! 

Siutai $30.00. $27.00, $25.00 
parduodami $18.50 

Taipgi turime daug visokių siutų, kur par- 
duoda u v. $6.50, $7.00 ir $10.00. Pasiskubink, 
kol dar yra geras pasirinkimas. / 

1HE BRIOGEPORT CLGTHING 00. 
3246 So. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL. 

SUSIVIENIJIMAS I 
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ĮSTEIGTAS 1886 M. 

Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisideti 
prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po j 

$6.00 savaiteje ir turi keturis apsaugos laipsnius: 

A 
M 
E 
R 
I 
K 
O 
J 
E 

C-IKH 
<»»JU ^ 
$300 1 

c»enn 
ouuu 

$1000 

Išmokėjo našiems ir našlaičiams posmertinių pa- 
šalpų $91.797.68; įvairiems kulturos reikalams $8.431.18. 
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36. 

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

Į LIETUVIŲ APDRAUDŪS DRAUGIJA 

A^sta^as A. Šlakis 
ADVOKATAS 

Veda visokias bylas, civiliškas ir kriminališ- 
kas visuose teismuose (suduose). Peržiūri 
obstraktus ir padirba visus kitus legališkus 

dokumentus. 

MIESTO OFISAS: 

Room 1014 Association Bldg. 
19 So. LaSalle St. 

C h IC AGO 

Telephone RANDGLPH 5246 

BRIDOEPORTO OribAS: 

3255 So. Halsted Street 
• i'r'ešai 33-čią £atv;) 

VAKARAIS: nuo 7 ile O vai., 
išs iriant nedelias 

Telephone DROVER 5326 

D-re Maria Dovviatt-Sass 
Moterų ir vaikų iigų specialiste 

Ofisas 
1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood »at. 

fbone Canai 120 j 
Valandos: 

įve fetoO iki 12:00 vai ryto 
iVd'i.-OO iki 8K)o vai. vai. 

Ksdelioms 
lucflil. iki 12:0U vai. ryto 

Rezidencija 

5208 W, Harrison Street 

Tel. Austin 737 

Valandos: 

tiktai iki 9:00 kiekviena ryt* 

Europos Karė 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. 
Šita 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- 

rei, Europa neturės nei duonos, nei namų, nei dra- 
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. 

Tokiv. bud'i Amerikoje bus didžiausia darbymetė 
ir geriausi uždarbiai, koki kada nors čia buvo. 
Pakils čia ne vien išdirbystė, bet ir visoki bizniai. 

Todėl dabar čedykite 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. Gėdykite pinigus, kad, 
prasidėjus geriems laikams, turėtumėte už ką biznį 
pirkti ir pasidaryti daugiau pinigų, kada bus tam 

proga. 

Jei perkate propertes, tai pirkite jas ne laukuo- 
se, bet mieste, tokioje vietoje, kurioje galima biz- 
nj daryti ir kurioje properčių kainos kjla, kad jūsų 
įdėti pinigai atneštų jums antrus pinigus. 

Geriausia bizniui vieta yra tai Halsted gatvė, 
tarp 31-mos ir 33-čios gatvių. Čia yra didžiausias 
žmonių susitelkimas, didžiausi biznio namai sta- 

tomi, ir properčių kainos kjla. Čia dar šiądien 
galite pigiai pirkti namus ir lotus, o laikams pa- 
gerėjus jų kainos kils, ir tie, kurie čia propertes 
turės, galės pasipinigauti. 

Mes čia dar turime pardavimui keletą labai ge- 
rų biznio namų ir lotų. Jei manai pirkti, tai ateik 

pa? mus. o pirljci pigiau kaip kitur. Męs nereika- 

laujame visų pinigų: Įmokėk tiek, kiek gali, o li- 
kusius pati namo randa išmokės, nes mūsų visi 
namai neša geras randas. 

A. OLSZEWSKI BANK 
3252 So. Halsted St., Chicago, 111. 

PUIKI FARMA 
Didelė farma Iš 325 akerių, tame apie 200 akerių išdirbtos /.emčs, 

o rėžtas miškas ir ganyklos, žemė nesunki išdirbiinui, gera kornams, 
buhvrns, javams ir daržovėms, Tiktai keturios angl. mylios nuo 
strytkiM o ir geležinkelio ir tik 6 mylios nuo miesto. Puiki vieta. 
Aplink daug lietuviŲ farmerių. 

Ant farnios visi naujausi ūkiški įtaisymai ir jrankiai. Sailo (rau- 
ginimul kurnu) aut 25 karvių, tartokas lentų pjovimui, geri budinkai; 
4 arkliai, dvi poros jaučių, 1G karvių ir t.t. Viena mylia nuo "kryme- 
ri," kur sviestu dirba ir visų pieną superka. Mokykla ant fanuos 
lauko. Parduodama su visais šiemetiniais javais. 

Savininkas puts prižiūrėti negali. Todėl parduos ant lengvų išly- 
gų: gali parduot vis# farmą, arba dalimis (nes susideda ji iš dviejų 
farraų viena prie kitos), gali išmainyti ant gero namo mieste. Kas 
nori artimesnių žinių, tegul atsišaukia adreau: 

ŪKININKAS, 
260 E. Main st., Amsterdam, N. Y. 

Turėk Savo Namuose rshh 
'Geriausią Degtinę (arielką) jei /7 f 

rnori buti sveikas ir turėti kuom 
rpavaišiiti savo mylimą svečią. 
'Daktarai rekomenduoja už geriau- 

sią degtinę 
S=0=L=0 Rve 

\aipo Skanų, Tvirtą ir sveiką gerymą 
Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
Ir sveikiausia stalava degtinė. 

Gauname visuose geresniuose Saliunuose 

STRAUS BROS. CO/'EE DEP'T L, CKiGAGO, !LL 

f ^tDKSD BLENBC 

sNs \GO. 

216 W. Madison St. A. CHAPOSKE, i r T. PODLASKIS lietuviai adanti 

Rusiškas Dovierennastis, 
Pasportus, Affidavitus, 
Kontraktus Pirkimo Namų ir 
Biznių ir Visokius kitus Rejenta- 
liškus Raštus Geriausia Padaro 

[IETIIV0S REJENTALIŠKAS BlURAg 
Iškolektuoja veksel'nes paskolas, algas, da- 
lės ir pinigus, paliktus kitose bankose Ame- 

rikoje ir Europoje greitai ir pigiai. 

LIETUVOS REJENTALIŠKAS BIURAS 
A. OLSZEWSKIO BANKOJE 

3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO. 

BIURO VALANDOS: 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 6 iki 9 vakarai: 
Nedeliomis nuo 9 iki 12 rytais 

Bell System 

Kuomet rinka nėra nusistovėjusi, pirklyba 
apsistojusi ir eina visokie gandai, tai tuomet 
producentai, konsumentai, pardavėjai, ga- 
bentojai privalo nuolatai huti budrus. 

Long Distance Telefonas 
yra kelias greitam susižinojimui; į er ji jusų 
klausimai tuoj bus atsakyti; ir gau-i to, ko 
nori, ir kuomet nori. 

Javų sandėliai, uostai, e/erai ir kuliai van- 

deniu, geležinkeliu ir išgabenimo centai y- 
ra sujungti į vien.-j. milžinišką, komeiviaiį 
vielinį tinklu. 
16 bile kokios 8.100.000 vietini k storiu in- 
forn;acijos kaslink visokiu bizniu galima 
Įgyti per 

Bell Sistemą 
Situose neramiuose laikuose ir minntob yra 
svarbios. Long Dis'ance putunavim ta yra 
noiižvaduojamas. 

Vartok jį apsčiai 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Buildiny 

Official ICO 
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