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Dideii Kare. 
a/ 

Svarbiausias atsitikimas antį 
vakarinio k art-s lauko yra puo'i-l 
r.ias svarbiausios Belgijos tvirto- 
ves Antvverpeno, kur iš Bruzda 
buvo perkelta sostinė. Vokiečiai- 

Antuerpeuą paėmė spalio n d 

2:30 po pietų. MuŠiuose, ver- 

žiant fortus, kaip iš Londono 

garsina, vokiečiai nužudė 45,000 
kareivių. Tarybas apie nu--to 

pa-i lav.nią vedė 111'oto nu.oras, 

nes kariutneuė pirma pasitraukė. 
Karalius yra prie armijos, o ka- 
ralienė Anglijon iškeliavo. Da- 
lis belgu kariumenės, tame ir bu- 
vusi Ant\verpcnc anglų kariume- 
nė, perėjo I lollandijos rubežių ir 
ton tapo nuginkluota. Manoma, 
kad įvairiose vietose Ilollamlijon 
perėjo apie 20,000 belgų ir anglų; 
Uolandijon persikėlė ir didesnė 
dalis Antvverpeno gyventojų. Ki- 
ta gi dalis belgų kariutnenės, ne- 

žinia vienok kiek kareivių, pasi- 
traukė pietų link. Ta dalis, ma- 

tyt. nori prisigriebti pajūriais 
Francuzijon, nes pajuriuose vo- 

kiečių nėra. 

Belg-i kariumonė, pasitraukda- 
ma, tvirtoves fortus su dinamitu 

išgriovė, o degantį miestą paliko 
vokiečiams. Vokiečiai, miestan 

ineję, pirmiausia griebėsi gaisrų 
gesinimo. Ant miesto uždėjo 
kontribuciją 100 milionų doliarių, 
tik kasžin, ar išnaikintame mies- 
te yra tiek pinigų. Visos val- 
džios jstnigos tapo Havre'an per- 
keltos, ten, turbut, pergabeno ir 
pinigus. 

Užėmęs Antvverpeną vokiečių 
generolas Beseler išleido j gy- 
ventojus prokliamaciją, kurioj jie 
raminami, jog pergalėtojai jiems 
skriaudos nedarys, nelies jų nuo- 

savybės, jeigu gyventojai užsilai- 
kys ramiai, nerodys vokiečiams 
neprielankumo. Už prasižengi- 
mus gyventojai bus baudžiami 
sulyg karės laiko tiesų. Besi- 
priešindami pergalėtojams, gali 
užsitraukti miesto išnaikinimą, 
diliom kartu vokiečiai mieste nc- 

naikino istoriškų triobų ir dailės 
bei mokslo rinkinių, kaip tai dorė 
Louva\i. Liege ii Rbeims. Ma- 
tyt viso svieto panieka dėl naiki- 
nimo tokių įstaigų, lokią vi dė- 
čiai užsitraukė, nepasiliko be pa- 
sekmių, nors vokiški laikraščiai 

šukauja, jog nereikaluja viso 
svieto paisyti, nes karės vedėjai 
atsako vien prieš savo tautą ir 
ciesorių. Bet jeigu Vokietijos 
valdžia užsimanytų pildyti laik- 
raščių tokius patarimus, tai ir 
visiems vokiečiams, kurie už sa- 

vo brutališkumą visur yra ne- 

kenčiami, gal labai blogai at- 

sieitų. 
Karalius ir visa valdžia iš Ant- 

verpeno žadėjo keltis į Ostend. 
Ten dabar traukia vokiečių ka- 
riumenė ir tą miestą greičiau, 
regu Antuerpeną galės paimti; 
todėl Belgijos sostinę reikėjo per- 
kelti j Prancūzijos miestą. Vo- 
kiečiai jau traukia Ostendan. Jie 
paėmė jau miestą Gandavą. 

Paėmimas Antvverpeno parodo, 
kaip menką vertę šiuose laikuose 
turi ir dručiausios tvirtovės. 
Antvvcrpenas buvo laikomas ne- 

įveikiamu, o vienok vos dvi sa- 

vaiti išlaikė didelių kanuolių 
bombardavimą. Tas sunkiasias 
kanuoles dabar vokiečiai siunčia 
prie tvirtovės Verdun. 

Puolimas Ant\verpeno Pary- 
žiuj didelio įspūdžio nepadarė, 
nes to laukta; todėl puolimas tos 

belgu tvirtovės neturės jtekmės 
ant tolesnes karės. Rods, vokie- 
čiams atliko 100,000 kareiviu, ku- 
rie prieš francuzus galės but pa- 
siusti, jeigu kas daugiau karėn 
neįsikiš, bet tie kareiviai vokie- 
čiams pergalės nesuteiks. Prie- 
šingai, Antvvcrpeno paėmimas pa- 
kels dvasią anglų, kurie iki šiol 
nenoriai kariumenėn stojo. Ang- 
lija žada pastatyti dar 2 milionu 
kareiviu ir Antvverpeną atgauti, 
nes nuo ten vokiečiai, kaip laik- 
raščiai rašo, rengiasi Anglijon 
įsiveržti. Jeigu paimtų dar Os- 
tend, tas padaryti ištikro butij 

galima. Lordas Roberts užtikri- 
na, jog Anglija negali leisti Vo- 
kietijai tvirtai atsistoti taip arti 
Anglijos krantų, nors j it išviji- 
n ui reiktų karę keiis metus ves- 

ti, nes kitaip, Anglija butų nu- 

stumta i antros eiles viešpastystę. 
Kaip rodosi, karėn bus ir llol- 

landija įtraukta, nes Vokietija ir 
su ja pradeda taipjau elgtis, kaip 
elgėsi karės pradžioj su Belgija. 
Vokietija, paėnut.-i Antuerpeną, 
nuo Hollandijos pareikalavo, kad 
leistu vokiečių kariškiems ir pre- 
kių ir laivams plaukti j Antuerp. 
upe Sealda (ScheMa), Įpuolanėia 
Į jūres Hollandijoj. Bet tas bu- 
tu neutrališkumo sulaužymu. 
Jeigu liollandija išpildytų Vo- 

kietijos reikalavimą, nusidėtų 
Anglijai, o toji galėtų atimti di- 
deles ir turtingas Hollandijos val- 
dybas; jeigu vokiečiams pasiprie- 
šjs, turės su Vokietija karę. Hol- 
landija išviso pastatytų 350,000 
kareiviu. 

\ okietija prieš abudu priešu 
Į lauke turi 2,200,000 kareivių, ar- 

ia išviso 54 korpusus. Prancū- 
zijoj yra 24 korpusai, Belgijoj 6, 
tarp Thorno ir Krokavo 11, o 

Rytiniuose Prusnose 13. Apart 
to yra dar 1,500,0(30 atsargos ka- 
reiviu, stovinčių visokiose vie- 
tose Vokietijoj. Lapkričio gi 
mėnesyj sumobilizuos dar pusę 
miliono kareivių. 

Spalio 11 d. Prancūzijoj ant 

į visos linijos traukėsi smarkus 
mūšiai. Ant tos visos linijos 
franeuzai stūmė vokiečius atgal. 
Prancūzų linija traukėsi j niau- 
rius 11110 Noyon, per Belgijos ru~ 

bežių iki Armentiere. Vokiečių 
raiteliai, kurie mėgino pereiti upe 
Lys, j rytus nuo Aire, tapo į 
šiaurius nustumti. Mūšiai dabar 
eina parubežiniuose depai tamen- 
tuose. Mūšiuose tuose dalyvau- 
ja daugiausia raiteliai. Sulyg 
franeuzų karės ministerijos pra- 
nešimo, vokiečių raiteliai tapo su- 

mušti prie Lille ir turėjo 
trauktis, nors jų patrolės buvo 
nusijrusios iki jūrių. Sulyg gi of i 
ciališkų vokiškų žinių, franeuzų 
raiteliai prie Lille tapo sumušti. 
Reikia todėl manyti, kad prie 
Lille ne vienas buvo mušis, vie- 
ną laimėjo franeuzai, o kitą vo- 

kiečiui, arba kad garsinamos ži- 
nios prasilenkia su teisybe; bet 

kaip iki šiol pasirodo, franeuzų 
karės ministerija nemeluoja, vo- 

kiečių gi žinios ne visuomet su 

teisybe sutinka. 
Prie Arras vokiečiai tapo 12 

mylių nustumti j šiaurius. Ne- 
tvirtai laikosi, pradeda svyruoti 
ir vokiečių kariumenės vidurys. 
Musyj prie Arras vokiečiai nužu- 
dė 12,000 kareivių. 

Nors Rusija giriasi, kad dau- 
giausia gali kareivių pastatyti ir 
visi ją laikė per tai už tvirčiau- 
sią galybę, stojančią prieš Vokie 
tiją, nors ir caras pats, ir jo ge- 
nerolai vis giriasi, kad su savo 

armija Kalėdas apvaikščios Ber- 
line, bet matyt, kad rusams blo- 
giausia sekasi, nors jos karės mi- 
nisterija slepia savo nepasi-eki- 
mus, o kitus aiškina strategiškais 
tikslais. 

Iš Prūsų Lietuvos rusai jau 
du kartu tapo išvyti ir turėjo /o- 

kiečius Lenkijon ir net Gardino 
gubernijon įleisti; dabar gi rusus 

ir ant jūrių pasiekė nepasiseki- 
mas, nors, turėdama silpną lai- 

vyną, jūrėse ji beveik nieko ne- 

į veikė. 
Dabar Rusijos valdžia oficia- 

lokai praneša, jog vokiškas po- 
vandeninis laivas paskandino 
I'.altiko jūrėse apkaustytą skrai- 
duolį "Pallada." Laivas tas su 
visa įgula paskendo. Spalio 10 

f.ieną vokiški povandeniniai lai- 
vai užpuolė rusu skraiduoli "Ad- 
miral Makarov." Vienas povan- 
denis laivas paleido kelias tor- 
pedas, bet nei viena laivan ne- 

pataikė. Spalio ii d. vokiški lai- 
\ eliai užpuolė jūres tyrinėjan- 
čius rusiškus skraiduolius "Ba- 
juu" ir "Pallada." Kori liaai- 

'iuoliai smarkiai šaudė, bet vie- 
nas povandeninis laivas vis-gi 
įstengė paleisti j "'PaHadą" tor- 

pedą ir pataikyti taip, kad explio- 
žija urnai su visa įgula t:i laivą 
paskandino. 

Nuo rytinio mūšio lauko, taigi 
nuo Rusijos ir Prūsų rubežių, 
kaip paprastai, prieštaraujančios 
(.teina žinios, kas rodo, jog jeigu 
ne abidvi, tai bent viena pusė, 
t e i s y 1 >ė s negarsina. 

Iš Petrogrado praneša, jog spa- 
lio ii d. prasidėjo musiai prie 
kairiojo upes \ islos krauto, apie- 
IitikOse rusų tvirtovės Ivamrorod. 
Kitose vietose rusu stovyklose 
permainų nėra. Rusu raiteliai 
per perėjimus Karpatų kalnuos* 
įsiveržė į Vengrijos lyguma.;, 
bet už. tai "iš strategiško atžvil- 
gio rusų kariumenė pasitraukė 
nuo -tvirtovės Przemysi, Galki- 
joj; apleido taipgi Rzeszovą ir 
kelis kitus miestus, nors pirma 
garsino, jog valdo jau /s Gali- 
cijos ir 'isą Bukoviną ;• rusų ka- 
riumenė pasitraukė už upės 
Sauo, rytinėj Galicijoj. Gal ir 
caro paskirtas Galicijos general- 
-gubernatorius, grafas bobrin>k}, 
Uirės nešdintis iš Galicijos, ku- 
rioj žadėjo rusiską dvasią pasėti. 

Nors rusai kelis kartus garsi- 
no, jog Ru.-ijoj nėra jau nei \ie- 
no vokiečio, bet dabar garsina, 
jog mūšiai traukiasi tarp Ivan- 
gorodo ir \ aršavos, taigi gana 
toli nuo įubežiaus. Taigi aišku, 
jog Lenkija nuo vokiečių neis- 
valyta. Rods, vokiečiai is Su- 
valkų taip greitai pasitraukė, gal 
ne iš liuoso nor), kad nespėjo 
išspausti nuo miesto gyventojų 
uždėtos $50.000 kontribucijos. 
Dalis rusų kariumenės įsiveržė 
j rytinius Prusus ir užėmė i-yck;;. 
ir Margrabovą, netoli rubežiaus. 
Mėgino įsiveržti į Prusus nuo 

Naumiesčio Sirvinton, bet jų už- 

puolimą vokiečiai atmušė. 1 rie 
Širvintos nelaisvėn paimta 1,000 
rusų. Pietinėj Lenkijoj austrai 
ir vokiečiai paėmė jau Grojecą, 
netoli Varšavos. laip toli Len- 
kijon dar vokiečiai iki šiol ne- 

buvo nužengę. Bet i* Lietuvos 
jie traukiasi a.gal, nes rusai ver- 

žiasi Prūsų Lietuvon. 
Mūšio lauke Balkanuose di- 

delių permainų nėra, nors kartais 
tai viena, tai kita pusė ir pasigi- 
ria. Ten ir didesnių musių nėra. 
Austrai vis bombarduoja Serbi- 
jos sostinę, Belgradą, bet, nors 

miestą beveik išnaikino, jo pa- 
imti neįstengia. 

Montenegrai giriasi, jog perei- 
tą savaitę jie sumušė Bosnijoj 
20,000 austrų ir buk tas atsitiko 
netoli tos provincijos sostinės 
Serajevo. IŠ Montenegro sosti- 
nės Cetinje praneša, buk Mon- 
tenegro padarė su albanų vado- 
vu, Essadu Paša, sutarimą prieš 
Austriją. Lssad turi 12,000 ka- 
riautojų. Bet tokia menka pagel- 
ba nedaug gali sverti. 

Vokietis aficieras, pirmininkas. 
Reclc, organizuoja Syrijoj turkų 
kariumenę ir siunčia ją j Er/.e- 
rum apskriti prie rusams prigu- 
linčiu Batumo ir Karšo. Turbut 
Turkija ištikro mano su Rusi- 

ja karę pradėti. Ji padarė taip- 
gi sutartį su Bulgarija, su kuria 
sutarė drauge užpulti Serbiją ir 
Rumaniją, jeigu toji mėgintų su 

Rusija prieš Austriją stoti. 
Spalio 10 d. pasimirė Rumani- 

jos karalius, kuris ypač priešino- 
si susidėjimui Rumanijos su Ru- 
sija. Kadangi karalius sirgo la 
bai trumpą laiką, lai Bukarešte 
kalba, buk Rusijos šalininkai ji 
nuiv.todino; bet valdžia užgina. 
Sostą užėmė sosto įpėdinis Fer- 
dinand, labjau Rusijai prielan- 
kus. Rusija mano, jog dabar'bu s 

lengviau Rumaniją rusų pusėn 
patraukli, bet nežinia, ar tas pa- 
siseks, nes ir karalius nespėjo 
savo nuomonės išreikšti. Trie 
Rumanijos renkasi visas Juodųjų 
jūrių rusų kariškas laivynas, bet ne- 

žinia kam: ginti Rumaniją nuo 

lurkų ir bulgarų, ar ją -toti rusų 
pusėn priversti. 

Iš Rymo praneša, jog Ttalija 
sumobilizavo 1,400,00 kareivių. Ji 
buk pasirengusi Austriją užpulti, 
•eigu uk lurkija Austrijos 

ir Vokietijos pusėn. Tokiu bil- 
du aišku, jog vis daugiau tautu 

rengiasi Europos karėn įsikišti. 
Liks neutrališkos jau tik mažos 

Iantelės, o iš didesnių vien Is- 
panija. 

Vokiečiai garsina, jog prieš Ang- 
lija sukilo pietinės Afrikos boerai, 
neramu esą ir Egipte. 

Iš Ka^ės Lau'io. 
VVashington D. C. Rusiško* 

kariumenės atstovas p i* i e rusiš- 
kos ambasados, pulkininkas Go- 
lejevsky garsina, jog vokiškoji 
kariumenė, kuri buvo įsiver4>usi 
Rusijon, ant visos linijos atgal 
amukiasi. Mėgina dar priešintis 
sudrutintose stovyklose tarp 
Lyck ir Margrab^vo. Lenkijon 
ir Lietuvon vokiečių įsiveržė 12 

korpusų ir armijos dalis Suvalkų 
gubernijoj suvisu tapo sumušta. 
Mušyj prie Augustavo žuvo apie 
70,000 vokiečių. 

Berlinas. Prancūzai žudo 
šiaurines ir rytines pozicijas: stu- 

mia juos generolas Kltuk, apie 
kurio apsiautimą ir •.mmšimą bu- 
vo pirma rašyta. Vokiečiai at- 

gavo atgal savo nužudytas pozi- 
cijas prie Lessignv, prie Noyon 
ir Rovė. Prie St. Oucntin muši 
himėjo vokiečiai ir nustūmė 
franeuzus 30 mylių atgal. Oise 
paupiuose traneuzai tapo įveikti 
ii atgal traukiasi. 

Vokietijos valdžia garsini, jog 
belaisvių Vokietijoj yra 240,000. 
Tame skaitliuje yra: 7,000 anglų, 
40,(XX) belgų, 100,000 rusų, likę 
yra franeuzai. 

\ okietijos ambasadorius gaili- 
na paprastus savo melus ir išsi- 
kalbėjimus. Jis sako, jog vo- 

kiečiai sulaikė savo pirmyn žen- 

gimą, nes rusams ateina vis nauji 
pastiprinimai. Ir rusai Galicijoj 
sulaikė savo pirmyn žengimą. 

Londonas. Dvi montenegrų 
brigados tapo austrų sumuštos. 
Apie tai praneša austrų genero- 
las Patiorek. 

Galicijoj apsireiškė jau chole- 
ra, kurią, kaip mano, atvilko ten 

rusai. Tarnove buvo jau 40 ap- 
sirgimų. 

Petrograd. Rusijos caras pats 
iškeliavo karėn, bet iki šiol dar 
jis nepasirodė ten. kur mušasi. 
Pirmiausia atkako jis j tvirtovę 
H ręstą, o iš čia Yaršavon iške- 
liavo. Mušiuose dalyvauja val- 
dovai : Vokietijos ciesorius, Bel- 
gijos karalius ir Prancūzijos pre- 
zidentas. 

Paryžius. Prancūzijos valdžia 
saugiai prižiūri visokius esan- 

čius Prancūzijoj svetimtaučius, 
nes tarp jų susekė daug vokiškų 
šnipų. 

Į Portugalijos portus atkako 
angliški transportiniai ir kariški 
laivai pergabenti Francuzijon 
Portugalijos kariumenę. 

Tokio. Japonijos išsodinta ka- 
riumenė užėmė Vokietijai pri- 
gulinčią salą Jolait, taipgi Karo- 
linų salas. Vokiečiai nemėgino 
priešintis. 

Londonas. Vokiški Zeppelinoį 
orlaiviai pasirodė lies Londonu. Į 
Ir pats orlaivių tu išradėjas, ge- į 
nerolas Zcppelin, iškeliavo karėn. j 
Ciesorius skiria ji orinio laivyno 
perdėtiniu. 

Prie Klenak, Savos paupyj, 
austrai užpuolė serbų kariumenės 
diviziją ir daug kareivių išmušė. 

Įsiveržę Vengrijon rusai per- 
traukė susinėsimu? miesto Szege- 
din. 

Rusai užtikrina, jog sekančia- 
me dideliame mūšy; prie Prūsų ir 
Galicijos rubežių dalyvaus 4 mi- 
lionai kareivių. Mušis tas trauk- 
sis taipjau ilgai kaip ir dabarti- 
nis 'Prancūzijoj. 

Paryžius. Albanijos senatas 

tuomtarpiniu prezidentu paskyrė 
garsų miesto Scutąri apginėją, 
Essadą Pašą. 12,000 jo kareivių 
užėmė svarbesnes dalis miesto į 
Durrazo. J 

Gauta čia žinia, jog visoj Len- 
kijoj uždrausta pardavinėti svai- 
ginančius gėrimus. Pati valdžia 
monopoliuose buvusių degtinę j 
upes supylė. Varšavoj degtinės 
niekur negalima gauti. 

Francuziškam Institute (tai yra 
svarbiausia Franeuzijoj literatū- 
ros ir mokslu draugija) svarsto- 
ma klausimas, ar nepriderėtų vo- 

kiečius, dėl jų brutališkumo, iš to 
instituto išskirti. Vokiečių na- 

rių institute yra dikčiai; ypač jin 
priguli daug vokiškų mokslinčių. 

Rymas. Laikraščiai praneša, 
jog, pasitraukus dabartinei minis- 
terijai Italijoj, kita negalės bu t 
vokiečiams prielanki. Užėmus 
vietas naujiems ministeriams, Ita- 
lija apšauks Austrijai kary. Xe- 
kentimas Austrijos Italijoj k.i.-- 

ificną didinasi. 

Petarograd. Rusai stumia vo- 

kiečius iš Lietuvos. Pereitį sa- 

vaitę belaisvėn pakliuvo 1,000 vo- 

kiečių. Vokiečiai gavę iš Kara- 
liaučiaus pastiprinimą. 

Rusų karės linija traukiasi nuo 

Tilžės, Prūsų Lietuvoj, iki Karpa- 
tų kalnų, Austrijoj. Sumušta Su- 
valkų gubernijoj vokiečių armija 
traukiasi vis atgal; veja juos ge- 
nerolo Rcmienkampfo vilniškė ar- 

mija. 
Petrogradan atėjo žinia, buk' 

įsiveržė Vengrijon rusai traukia 
Pcsztan. 

Londonas. Prancūzijos val- 
džia, kuri, bijodami vokiečių įsi- 
veržimo Paryžiun, buvo persikė- 
lusi j liordeaux, mano Paryžiun 
grjžti. Matyt francuzai netiki, 
kad vokiečiai galėtų dar kart.'į 
prie Paryžiaus prieiti. 

Nors karė traukiasi jau suvir- 
simi 2 mėnesiu, bet dar nieks ne- 

gali įspėti, kuri pusė gali laimė- 
ti. Smarkus mūšiai traukiasi ant 

kairiojo franeuzų sparno, kur vo- 

kiečių sutraukta milžiniškos ka- 
riumenės. Smarkiausias mušis 
traukiasi prie miesto Lille, kuris 
yra vos 10 mylių nuo Belgijos 
rubežių. Kaip rodosi, vokiečiai 
nori apeiti franeuzų sparną. Iš 

Belgijos prie Lille ištraukė 20,- 
000 vokiečių raitelių. 

Vietoj buvusio Prūsų IJetu- 
vroj vokiečių generolo Hinden- 
burg, likosi paskirtas generolas 
von Magen; Koblinzan komen- 
dantu -paskyrė gen. Ludinghau- 
sen, o Strassburgan—gen. Eber- 
hard. 

Mūšiuose prie A u g u s t a v o, 
Suvalkų ir Mariampolės vo- 

kiečiai nužudė 100,000 kareivių 
užmuštų, sužeistų ir suimtų. 

Petrograd. Kazokų pulkas ne- 

tikėtai įsiveržė vokiečių užimtan 
Lenkijoj miestan Petrakov ir iš- 
kapoję 600 ten buvusių vokiečių, 
išdūmė prie savųjų. 

Londonas. Kanados valdžia 
vėl siunčia Francuzijon 22,000 
kareivių padėti vokiečius mušti. 
Išsiuntė ten jau 32,000. 

Petrcgrad. Caras vėl išleido 
manifestą su pažadėjimais žy- 
dams lygių tiesų. Žydai galės ir 
aficierais tapti. Žada palengvini- 
mus ir Finliandijai. Nepakanka 
vienok pažadėjimus mėtyti, bet 
reikia pažadėjimus pildyti. Ru- 
r.jioj vokiečių ir austrų kariume- 
nė atmušė rusus nuo Opatovo ir 
Klimontovo ir nustumė juos prie 
Yislos. 

Rymas. Atėjo čia žinia, jo 2 

Francuzijoj tapo pašautas sunus 

Bavarijos karaliaus, kunigaikštis 
Pranciškus. 

Londonas. Dėl karės, Londone 
ant 40% sumažėjo prasižengimai. 

Petrcgrad. Didysis kunigaik- 
štis Michail Mioliailovie renka 
aukas nupirkimui pusės miliono 
pirštinių Anglijos kareiviams. 

Venecija. Atėjo čia žinia apie 
apsireiškimą Vengrijoj choleros. 
Valdžia liepė uždaryti mokyklas 
teatrus, bažnyčias ir kitokias 

žmonių susirinkimo vietas. Ce- 
cilijoj siaučia dysenteria. 

Eureca, Cal. Pacifiko pakran- 
tėse girdėt kanuolių šūviai. Mu- 
šėsi ten Anglijos kariški laivai su 

vokiškais. Kaip mušis pasibai- 
gė, nežinia. 

Petrograd. Rusijos valdžia 
nuo savųjų kapitalistų, nes kitur 
gauti negali, paskolinti mėgina 
karei $250,000,000, bet nežinia 
ar gaus tiek. 

Rusijos caras ir karės ministe- 
ris iškeliavo iš Bresto į Scdlc- 
cus, o iš čia keliaus Yaršavon. 

Rymas. Prancūziški kariški 
laivai netoli Cattaro paskandino 
tris Austrijos laivus. 

Tokio. Gauta čia žinia, buk 
prie Kiau-čau tapo paskandinti 
du vokiški skraiduoliai. Ant Pa- 
cifiko, turbut, \rokietiia jų dau- 
giau ir neturėjo. 

Washington, D. C. Austrijos 
ambasadorius, nors jo, turbut, 
niekas neprašo, garsina savo ži- 
nias apie austrų pasisekimus. Su- 
lyg jo žinių, austrai suvisu su- 

mušė dvi brigadas Bosnijon įsi- 
veržusių montenegrų. 

Bordeaux. Prancūzija pagar- 
sino, jog apsaugojimui savo lai- 
vų nuo austrų minų, bus Adria- 
tiko prie Dalmatijos krantų jū- 
rėse padėtos franeuzų minos. 

Londonas. Nuo trijų savaičių 
mušiuose anglai mažai kareivių 
nužudė. Didėsės vokiečių ka- 
nuolės nedaug blogo daro. 

Anglijos valdžia uždraudė ga- 
benti svetur vilnas iš Anglijos. 

Washington, D. C. Gauta čia 
žinia, jog Turkija rengiasi karėn. 

Ji nori Įsiveržti Kaukazan ir ten 

gyvenančius mahometonus prieš 
Rusiją sukelti. Bulgarija nori 
eiti išvieno su Turkija, bet tik 

tąsyk, jeigu Rumanija stotų Ru- 
sijos pusėn. 

Londonas. Prancūziški kariški 
laivai pagavo vokišką laivą "Mar- 
tini Beckham" ir norvegišką lai- 
vą "Benestyet." 

Berlinas. To keliu kruvinų 
mūšių vokiečiai paėmė franenzų 
fortą Camp des Romains, prie 
upės Maas. Apart kanuolių, pa- 
imta 500 kareivių ir 5 aficierai. 

Prancūzijoj abudu vokiečių k.i- 
riumenės sparnai pradėjo prieša- 
kiu žengti, o franeuzai ir anglai 
atgal traukiasi. Mūšiai dienomis 
ir naktimis be perstojimo trau-, 
kiasi ant dešiniojo vokiečių spar- 
no. 

Paryžius. Lille apielinkėse at- 
sirado dideli pulkai vokiškų rai- 
telių. Tarp Oise ir Sotume kar- 
tais vokiečiai nustumia franeu- 
zus, tai vėl tie nustumia vokie- 
čius. Prie Lessigny vokiečiai su 

visu smarkumu mėgino priešakin 
žengti, bet franeuzai juos atgal 
atmušė. 

Vindobona. Austrijos karės 
ministerija garsina, buk sujung- 
toms vokiečių ir austrų kariume- 
nėms Lenkijoj gerai sekasi. Jos 
rusus išvijo iš Opatovo ir Os- 
troveo. Karpatų kalnuose 
Uzsok perėjie rusų kariumenė 
tapo sumušta. 

Amsterdam. Gauta čia žinia, 
jog Belgijos sostinę iš Antver- 
peno perkėlė j Ostend. ITollan- 
-lija pranešė Belgijos valdžiai, 
kad bėgančius belgus sulaikytų 
nuo kelionės i Rotterdamą, ne> 

ten jau nėra vietos pabėgėliams. 

Londonas. Smarkus mūšiai 
franciu-.i. su vokiečiais traukiasi 
i šiaurius nuo Oise ir prie Leiu. 
Išėmus obiejų kjiiumenių .-;..ir- 

nųs, ant viso vidurio yra ramu. 

Ant kairiojo šono vokiečių raite- 
liai tapo sulaikyti, o prie i.ille 
atgal nustumti. Trie Chaulnes 

franeuzai atgavo savo nužudyta; 
pozicijas. 

Londonas. Žveju laivas "Lily' 
užbėgo ant minos ir tapo j pa- 
danges išmestas. 7 jo įgulos 
žmones prigėrė. 

Belgijoj tapo išardytas gele- 
žinkelis tarp Thonrout ir Court* 
ray. 

Paryžius. Milionas francuziš- 
kų kareivių stengiasi apsiausti de- 
šinįjį sparną vokiškos kariunie- 
nė?, o vokiečiai į francuzų vi- 
durį stengiasi įsikalti. 

Petrograd. Tarp Sandomiro ir 
Opotavo buvo rusų su austrais 
susirėmimai. Prūsų Lietuvoj vo- 

kiečių kariitmCnė iš Karaliaučiaus 
sulaukė pastiprinimo. 

Karpatų kalnuose į vakarus 
nuo Sanoko dalis Austrijos ka- 
riumenės tapo sumušta. Ru- 
sams teko mašininės kanuolės ii 
belaisviai. 

Rusija, Francuzija ir Anglija 
nuo Turkijos pareikalavo Darda- 
nelių atidarymo. Vindobonan 
atėjo žinia, buk Persijoj rengia- 
mas žmonių sukilimas prieš ru- 
sus. 

Amsterdam. Smarkus mūšiai 
buvo tarp Audfenarde ir Len- 
pegem. Belgai čia gavo pastip- 
rinimą ir sumušė vokiečius. 

Berlinas. Mūšiai prie Augus- 
tavo ir Suvalkų buvo labai kru- 
vini. Vokiečių mašininės kanuo- 
lės įveikė rusus, bet reikėjo labai 
daug kareivių žudyti. Viena ba- 
terija nužudė visus kareivius. 
i^Rusai iš savo pusės garsina, kad 
jie laimėjo ten svarbius mušius). 

Sujungtos austrų ir vokiečių 
kariumenės užėmė miestus Opa- 
to\v ir Klimintow, iš jų išviję ru- 

sų kariumenę. 

Rymas. Kadangi gyventojai 
miesto Lanaeken, Belgijoj, šaudė 
i vokiečius, tai jie miestą, nors 

yra ten atvira vieta, bombarda- 
vo; sugriovė ir bažnyčią. Ant 
viso kelio tarp Lanaeken ir Ton- 
gres sugriauta yra visi namai. 

Paryžius. Francuzijos prezi- 
dentas Paryžiun atgabeno dalį 
atimtų nuo vokiečių kariumenės 
vėliavų. Turbut netiki, kad vo- 

kiečiai galėtų Paryžių paimti. 
Belgija šaukia kariumenėn vi- 

sus vyrus nuo 18 iki 32 metų. 
Prie Aisne franeuzai stumia 

vokiečius į šiaurius. Mūšiai eina 
dabar prie Belgijos rubežių. 

Londonas. Japonai ir anglai 
pradėjo veržti vokiečių fortus 
Kynuose prie Tsing-tao. Vo- 
kiečiai užtikrina, jog anglai it 

japonai ten nužudė 2.500 karei- 
viu ir turėjo atgal trauktis. 

Kvnų kariumenė pasitraukė iš 
Shantung provincijos. Japonijos 
ambasadorius \Yasliingtone gar- 
sina, jog japonai jau pastatė at- 

sakančiose vietose sunkias savo 

kanuoles ir pradės bombarduoti 
Tsing-tao. 

Japonai užėmė vokiečiams pri- 
gulinčias salas Australi' >j Yap 
ir kitas, kad vokiečių- ka. iški lai- 
vai neturėtų kur pasislėpti ir nie 
kur anglių gauti negalėtų. 

Milan, Italijoj. Austrai bom- 
barduoja montenegrų stovyklas 
snt Lovča kalnų. Austrų orlai- 
vininkas metė bombas j monte- 

negrų stovyklas, b-;t be jokių 
pasekmių. 

Dalmatijos pakrantėse keturi 
aistrų torpedų naikintojai užbėgo 
ant minų ir tapo išnaikinti. 

Tokio, Japonija. Anglų ir ja- 
ponų laivai paskandino vokiečių 
skraiduolį "Cormoran" ir kanuo- 
linius laivus "Iltis" ir "Jaguar." 

Petrograd. Vokiečiai tapo iš- 
vyti iš \Yloclawko, ir susirinko 

prie tvirtovės Tliorn, Prusuose. 
Rusai apvaldė vi-ą Bukoviną, 

s Galicijos ir l/$ Vengrijos. 
Miestai: Munkacz. Marmarosz, 
Szeget ir perėjimai Karpatų kal- 
intose yra v*'' rankose 



Prie Naumiesčio, Virbaliaus ir 

Filipovo vokiečiai tapo sumušti. 
Ahišyj prie N'ethc vokiečiai nu- 

žudė jo,(xx) kareiviu. 
Turkai provokuoja Rusiją. 

Rusijon įsiveržė kardai ir už- 

puolė -stovėjusius prie Perūjos 
uibe/.iaus kazokus. 

Albanu vadovas Kssad Paša 
rytoją prieš Austriją ir susijungė 
-'U montenegrti pajiegomis. 

Eerlinas. Vokietija pašaukė 
kariumenėn net vaiku- nuo 16 
tm. :tt. 

Melbourne, Australija. Aus- 
tralijos parliameute valdžia jnešė 
iri!-. Ja v imą skirti belgams, kaipo 
(u ;.ną, pusę miliono doliarių. 

Paryžius, Franeuzų karės mi- 

riisterija apie karės bėgį pagar- 
sino .sekančias žinias: Ant kai- 

riojo francii7.ii sparno du Nonl 
(icpartamentc priešas daugelyj 
vietų nužengė toliau; kitur vie- 
nok turėjo atgal trauktis. I 
šiaurius nt" Arras franeuzai lai- 
kosi gerai. Vokiečių raiteliai 

nusigrndo beveik iki jūrių. Tarp 
Sotume ir Oise, Roye apielinkėse, 
vokiečiai valdo mūšio laukį. Už 
tai daugcylj vietų franeuzai at- 

gavo pirma nužudytas pozicijas, 
j šiaurius nuo Aisne, kaip rodosi, 
vokiečių kariu menė apleido savo 

pozicijas. Viduryj mūšio linijos 
viskas pasilieka, kaip buvo. Tarp 
\ erdun ir St. Mihiel nuo upės 
Maas kalvų vokiečiai pasitraukė, 
bet miestas \Miiel dar vis jų ran- 

kose, taipgi tūlos vietos j šiau- 
'ius Maas paupiuose. Aut de- 
jiniojo fraucti/.ų sparno, Lotarin- 

gijoj ir Vosgesų, kalnuose per- 
mainų nėra 

Ant rytinio mūšio lauko rusai 
palengva žengia pirmyn. Prie 
vakarinut Lenkijos rubežių, Su- 
valkų gubernijoje, traukėsi smar- 

kus mti:iai. 

Peirogiad. Karės ministerija 
garsina, j«j»g įsiveržę i Lomžos 
it Suvalkų gubernijų vokiečiai 
tapo atgal i Prusus išvyti. Mū- 
šiai traukėsi ant linijos tarp Nau- 
miesčio, \ irbalio ir Lyck. Vo- 
kiečiai traukiasi j Mozurijos eže- 
ru distriktą, iki kurių jau rusai 
buv i nuėję, bet prie A'iensteino 
sumušti, turėjo atgal Rusijon 
trauktis. 

Berlinas. Karės reikalų žino- 
vai apskaito, jog iki šiol karę ve- 

dančios tautos turėjo jau 1,160,- 
ooo užmuštų ir sužeistų kareivių, 
lame skaitliuje yra: 225,000 vo- 

kiečių; franeuzų, anglų ir belgų 
drauge 325,000; rusai nužudė 
daugiausia, nes 400,000. Austri- 
ja nužudė 125,000 o serbai Ir 
montenegrai 85,000. 

\ okiečiai turi Prancūzijoj ir 
Belgijoj 41 kariumenės korpusą, 
neskaitant kelių divizijų land- 
šturmo. 

Londonas. Ant visos mūšio 
'inijos siautė smarkus mūšiai, 
ypač ant kairiojo franeuzų spar- 
no, kurj vokiečiai norėjo apeiti. 
Prie Lille franeuzai atmušė vo- 

kiškų raitelių užpuolimą ir juos 
«.igal Belgijon išvijo. 

Franeuzai prie Roye sulaikė ar- 

miją generolo Kluck ir atėmė 
atgal pirma jo- paimtas pozicijas. 
Dabar franeuzai vėl stengiasi ap- 
eiti jo kariumenę. Gavęs pastip- 
rinimą, jis mėgino prasimušti per 
franeuzų vidurj tiis Lassigne, 
bet tapo sumuštas ir turėjo atgal 
trauktis. 

Austrijos kariumenė Galicijoj, 
nors tam priešinasi Austrijos cie- 
sorius, tapo atiduota vadovystei 
vokiškų generolų. 

Sulyg paskutinių telegramų, 
pereitą savaitę austrai nužudė 9 
savo kariškus laivus, vokiečiai 
keturis, o anglai vieną. 

Caro giminaitis, kunigaikštis 
Teuehtenberg, užtikrina, jog ca- 

ras Prancūziją ir Angliją užtik- 

rino, jog vokiečiai bus įveikti ga- 
lutinai šią žiemą ir žiemą bus 
santaika padaryta. 

Rymas. Montenegro pasiun- 
tinys pagarsino, jog prie Herco- 
govinos rubežių montenegrai su- 

mušė austrus ir 125 paėmė be- 
laisvėm 

Paryiius. Atlėkė čia vokiška^ 
orlaivis ir ties priemiesčiais St 
Denis ir Auberville '«metė A 

0 

bombas. Viena užmušė 3 žmo-1 

nes, kita gi nieko neužgavo Vo- 
kiečiu orlaiviai dažnai pasirodo 
dabar virš Paryžiaus ir kiekvie- 
nu kartą švaisto bombas \ mies- 
tą. 

Petrograd. Keliaudamas Var- 
sa von, caras sustojo Bialostoke, 
nes užsimanė atlankyti mūšio 
lauką prie tvirtovės Osovviec. 

Daugelis nu no, kad Belgija 
gali but priversta savo sostinę 
Anglij m perkelti, nes visa Bel- 
gija gali l>ut vokiečių užimta, o 

ji viena su Vokietija taikytis ne- 
nori. 

Londonas. Atsiusti Francuzi- 
jon Kareiviai indiečiai palengva 
pripranta prie Prancūzijos oro ir 
tarp jų sergančių nėra daugiau 
negu tarp europiečių. Bet kas- 
/.in, ar jie pripras ir prie žiemo* 
oro; dabar dar didelių šalčių 
nėra. 

Tokio. Šimtas moterių nariu 
iš provincijos Shima atsišaukė 
prie karišku valdžių su pasisiū- 
lymu porte Kiau-čau išgraibyti 
vokiečiu ant dugno padėtas mi- 
nas. \ aidžia vienok nesutiko jų 
pasiūlymą priimti, nes Japonijos 
konstitucija neleidžia panaudoti 
moteris karės tikslams. 

Londonas. Ištiko gan dide- 
li mūšiai francuzų su vo- 

kiečiais prie miesto Ltlle. Vo- 
kiečių kanuolės pagadino prefek- 
i"fą» geležinkelio rūmą ir daug 
kitų triobų. VLsoki dailės ir 
mokslo daiktai tapo pernešti j 
-augias vietas. Vokiečiai prie 
Lille nužudė 2,000 kareiviu. 

Mūšiai ant dešiniojo fnyicuzn 
sparno dar vis neužsibaigia. 
Francuzų užpuolimai Argonne ir 
j siaur-ryčius nuo Verdun tapo 
atmušti. 

Berlinas. Suvalkų gubernijoj 
rusai t?po vokiečių sumušti ir 

2,700 belaisvėn pakliuvo. Prie 
tvirtovės Ivangorod belaisvėn pa- 
imta 4,800 rusų. 

Irancuzijoj vokiečiai išvijo 
franeuzus iš Donai. Čia francu- 
zai stengėsi vokiečius sumušti, 
bet tas nepasisekė. 

Balkanuose užgimė smar- 

kus mūšiai bulgarų su serbais. 
Bulgarai užėmė serbų tvirtovę 
Istip. Jeigu tai teisybė, tai tas 

rodytu, jog Bulgarija jau korėti 

įsikišo ir stojo Vokietijos pusėn. 
Vokietijos valdžia garsina, jog 

Prūsų lenkai yra ištikimi vokie- 
čiams, todėl tapo Vokietijoj pa- 
naikinta priešinga lenkams vo- 

kiečių organizacija "Ostmarken- 
verein." Dalis generolo Hinden- 
burg armijos nutraukė prie tvir- 
tovc's Ivangorod, Lenkijoj, tik 
maža dalis liko Suvalkų guberni- 
joj, kurios užduotim yra neleisti 

rusų Prūsų Lietuvon. 

Londonas. Orlaivių išradėjas, 
generolas Zeppelin, rengiasi su 

dideliais orlaivias užpulti Angli- 
ja- 

Priešais Eitis angliškas povan- 
deninis laivas paskandino vokiš- 
ką torpedų gaudytoją. 

Persija nuo Rusijos pareikala- 
vo prašalinimo kariumenės iš 
Azarbaijau provincijos. Rusija 
vienok atsisakė reikalavimą išpil- 
dyti. 

Tokio, Japonija. Karės minis- 
terija mano, kad Kiau-čau porte 
paskendo vokiškas skraiduolis 
"Carmoran" ir du kanuoliniai lai- 
vai. 

Japonijos kariumenė apvaldė 
Shantung geležinkelį. 

Japonai užėmė prigulinčią Vo- 
kietijai salą Australijoj Yap. 
Sala Yap priguli prie Karolina 
salų. Karolina salos susideda iš 
(>8o mažų salučių. Vokietija jas 
nuo Ispanijos pirko 1899 metuo- 
se. 

Bordeaux. Atėjo čia žinia, jog 
Belgijos karalius su kariumene 
ištraukė iš vokiečių bombarduo- 
jamo Ant\verpeno. 

Berlino laikraščiai patvirtina 
žinią, jog angliškas povandeninis 
[laivelis paskandino vokišką tor- 

pedinį laivą. 

San Francisco, Cal. Bombar- 
duojant vokiškiems skraiduo- 
liams: Scharnhorst ir Gneisenau, 
traneuzų miestą Papeete, ant Ta- 
hiti salų, padaryta nuostolių ant 
milrono suviršum doliarių. Žmo 
rų vienok žuvo mažai, nes, kaip 
ako, vokiečių artileristai šaude 
'otęii. Į fortus visai nepataikė, 

kulkos vis lėks peraugštai. Pas- 
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AUSTRAI NELAISVĖJE. 
> Būrelis austru kareiviu, kuriuos serbai paėmė nelaisvėn ir atgabeno 

savo dabartinėn sostinėn Nish. 

kni šu\ iais paskandino porte bu- 

vusį kanuolinį laivą "Zelec." Pa- 
imti miestą vienok nepasisekė, 
nes mėginimus atmušė fortų ka- 

mtolės. 

Washington, D. C. Prie Ra- 
domo, pietinėj Lenkijoj, kaip 
garsina Vokietijos ambasadorius, 
vokiečiai sumušė 2}/i divizijas 
raitelių ir dalį Ivangorodo atsar- 

gos korpuso ir priešus nuvijo 
Ivangorodo link. 

Petrograd. Vokiečiai mėgino 
tarpe Virbalio ir Filipovo vėl 

Lenkijon įsiveržti, bet tapo rusų 
sumušti. Giriose prie Rački ta- 

po išnaikinta viena vokiečių ka- 

riumenčs da'is. 

Londonas. Prie Toulono, 
Tarpžeminėse jūrėse susimušė du 

franeuzų torpedų naikintojai ir 

paskendo. 
(Irekijoj. mieste Salonikai, apsi- 

reiškė azijatiškas maras. Iš ten 

plaukianti laivai kitur sulaikomi 
kvarantinoj. 

Franeuzų konsuliato Antsverpe- 
ne archyvas tapo perkeltas j Ro- 

sendaal, Hollandijoj. 
Prie Romania ir Pianiną aus- 

trai sumušė serbus, vedamus bu- 

vusio Serbijos karės ministerio, 
Abytos Bojatiovic'o. 

Spalio 10 d. vokiečiai užėmė 

dručiausią Belgijos tvirtovę Ant- 

vverpeną. 200 milžiniškų vokie- 
čiu kanuolių per 10 dienų bom- 
bardavo Antvverpeną, išgriovė 
tolesnius fortus ir užėmė kelis 

1 vidurinės linijos. Miestas taipgi 
išgriautas. Belgijos karalius ta- 

po sužeistas. Dalis gynusių 
miestą kareivių, o tame 3,000 
anglų, perėjo Holandijos ritbe- 

;'.ių, ir juos ten nuginklavo, o ki- 
ta dalis nutraukė ar Francuzijon, 
ar tapo tuom tarpu Anglijon per- 
gabenta. Ir didesnė miesto Ant- 

verpeno gyventojų dalis pabėgo 
j I Iollandiją. Vokiečiams teko 
vien griuvėsiai. Belgų kariume- 
r.ė, pasitraukdama, ir tvirtovės 
fortus su dinamitu išgriovė. 

Berlino laikraščiai užtikrina, 
jog turėdami Antvverpeną savo 

rankose, vokiečiai įsiverš Angli- 
jon. Jeigu tai m ėgi s daryti, tu- 

rės pirma įveikti anglų laivyną; 
todėl dabar reikia laukti pirmo 
didelio laivynų mūšio. Bet su-, 

jungti anglų ir franeuzų laivynai 
yra daug drutesni už vokišką. 

Vokiečiai Belgijoj nuo gyven- 
tojų atima visus maisto produk- 
tus, todėl žmonės badą kenčia. 
Prieš tokį vokiečių elgimąsi Bel- 
gijos valdžia protestus kelia. 

Vindobona. Austrijos kariu- 
menės štabas pagarsino, jog ru- 

sams Vengrijoj visai nepasisekė. 
U/.puolimą rusų ant tvirtovės 

Przemysl atmušė austrų ir vo- 

kiečių kairumenės. Rusai tapo 
išvyti iš visų perėjimų Karpatų 
kalnuose. Austrai atgal .atėmė 
Marmaros Sziget. 

Londonas. Ir vokiečių štabas 
prisipažįsta, kad rusai užėmė 

Lyck, kas rodo, jog vokiečiai prie 
Augustavo tapo sumušti. Rusai 

išvijo vokiečius taipgi iš \Ylo- 
cla\vko. 

Petrograd. Rusai užėmė vie- 
ną svarbiausių Przemysl'io fortų. 
Apielinkėse to* tvirtovės vekic- 

čiu ir austru kariumenės yra vie- 
na nuo kitos atskirtos. Joms 
trūksta maisto ir amunicijos. Iš- 

siųstas iŠ Karaliaučiaus vokiečių 
pastiprinimas tapo rusų sumuš- 
tas. Rusai išvijo vokiečiu* iš 

Kamionkos, tarp Rački ir Fili1 
povo. Rusams prie Rački ii Fi- 
li povo teko dikciai kanuolių. 

Atėnai, Grekijoj. Vokiškas 
pulkininkas von (leck atkako j 
Damaską, Azijatiškoj Turkijoj, 
ir tapo perdėtiniu štabo turkų ka- 
riumenės Syrijoj. Tas rodo, jog 
Turkija rengiasi karėn su Rusija. 

T. 
Pekin. Japonai paėmė 800 va- 

gonų ir 35 lokomotyvų prigu- 
linčio vokiečiams Shantung gele- 
žinkelio. 

Londonas. Prancūzų ir anglų 
kariumenės pasekmingai mušasi 
su armija vokiečių generolo von 

Kluck, tarp Lilie ir Ypses ir ;.nt 

lygumų nito' Armentiercs iki 
Siaurinių jūrių. 

Anglija siunčia vis daugiau sa- 

vo kareivių i Ostend, nes v )kie- 
ūai iš Ant\verpeno traukia prie 
to miesto, kur yra dabar Belgi- 
jos sostinė. Osfendan atgabenta 
32,000 Kanados kareivių, bet ne 

žinia, ar jie ten pasiliko, ar kitur 

tapo pasiųsti. 
Mūšiai, pradėti Aisne paupiuo- 

se, keliasi vis toliaus Į šiaurias 
Dabar prasideda mūšiai Somme 
paupiuose, ir mūšiai prie Lys ke- 
liasi vis labjau j šiaurius. Ma- 
tyt franeuzai ir anglai stengiasi 
ateiti pagelbon Ant\verpenui, bet 
suspėti neįstengė, nes ta belgų 
tvirtovė jau puolė. 

Copenhagen. I Lilija sumobili- 
zavo 1,400,000 kareivių ir, Įsimai- 
šius karėn Turkijai, pasiųs savo 

kariumenę prieš Austriją, nes to 

gy ventoj a i reikal a u j a. 

Rymas. Ant mūšio lauko Bal- 
kanuose užstojo šalčiai, nuo ko j 
labai kenčia mažiau prie šalčio 

ę | 
pripratę austrų lygumų karei- 
viai. Tūlos austrų kariumenės 
ualis nuo kalnų j slėnis pasi- 
traukė, nes šalčio pakęsti ne- 

gali. 

Petrograd. Turkai traukia vis 
daugiau kareivių j Erzerum ap- 
skriii ir prie Rusijos rubežių prie 
Batum. Vokiški agentai važi- 
nėja Turkijoj ir kursto pradėti 
karę su Rusija. 

Londonas. 32 vokiški prekių 
laivai, sulaikyti [Ant\verpeno por- 
te, pasitraukiančių iš ten belgu 
tapo i padanges išmesti ir pa- 
skan linti. >r 

ls Turkijos portų bėga krik- 

ščionis, nes mahometonai prade- 
da krikščionis užpuldinėti. 

tv 

l' 
T- .. ... 

Petrograd. Išviję vokiečius 
ties Virbalium rusu kareiviai, Su- 
kaudami "Berlinan," traukiu vis 

gilyn Prūsų Lietuvon. Kad tik 

nereikėtų vėl atgal grįžti. 
Vokiečiai, besitraukdami iš 

Lenkijos, degina kaimus; daro 
tą patį ir besitraukdami rusai. 

Berlinas. Sunkiosios vokiečių 
k;*nuolės nuo AnUverpcno tapo 
pasiųstos Prancūzijai!, bet ne- 

žinia kokiou vieton. 
Į Antuerpeną vokiečiai pirmą 

savo sunkių kanuo.'ių šūvį paleido 

rugsėjo 28 dieną. Spalio 1 d. pa- 
ėmė jie pirmus tvirtovės fortus, 
bpalio 6 ir 7 d. jų kariumenė 
persikėlė per upę Nethe. Spalio 
9 d vokiečiai užėmė miestą, ar- 

ini, geriau sakant, jo griuvėsius 
be pasipriešinimo belgų, ne. tie 
pirma iš miesto ištraukė. 

Paryžius. Atlėkė čia du vo- 

kiški orlaiviai ir mėtė į miestą 
bombas; išmetė apie 20 bombų, 
kurių expliozija užmušė 3 žmo- 
nes ir r4 sužeidė. Pirmutinė 
bomba puolė prie Šiaurinio gele- 
žinkelio ritmo; antroji de Lazare 
gatvėj, o trečioji prie Motinos 
Dievo bažnyčios. Trjs kitos cx~ 

pliodavo netoli biržės. Antiasis 
criaivininkas, kaip rodosi, norėjo 
išgriauti bažnyčią Motinos Die- 

vo, nes prie jos numetė keturias 
bombos, bet tik viena uždegė 
bažnyčios stogą, ugnį vienok pa- 
sisekė užgesinti. Pakilus oran 
franeuziškems orlaiviams, vokiš- 

kieji prasišalino. 

Rymas. Atėjo čia žinia jog 
pereitą savaitę priešais Rugazą, 
prie Adrijos jūrių, francuzišL ka- 
riški laivai paskandino du aus- 

tru torpediniu laiveliu. 

Londonas. Exchange Tele- 
graph Co. gavo žinią, jog vokie- 
čiai skubiai traukia prie Ostend, 
nes nori karalių, jo šeimyną ir 
Belgijos ministerius suimti. Bet 
karalienė jau senai Anglijon iš- 
keliavo, o tą pati ir karalius su 

ministeriais gali padaryti pirina. 
negu vokiečiai suspės ateiti. 

Belgiškas ambasadorius Hol- 
landijoj garsina, jog visuose Bel- 

gijos vokiečių užimtuose kraš- 
tuose gyventojai badą kenčia, nes 

vokiečiai valgio produktus nuo 

žmonių atima. Litxemburgo ku- 
nigaikštystėj yra tas pats, nors 

jos gyventojai vokiečių žengimui 
Francuzijon nesipriešina. Tur- 
būt vokiečiai visai žmonijai už- 
simanė keršinti už nurodymus jų 
žiaurumų ir kitokių civilizuota" 
tautai nepritinkančių darbų. 

Paryžius. Prancūzijos karės 
ministerija pagarsino žinias 
apie karės bėgį, iš kurių iš- 
puola, jog mušyj prie Lassigny 
franeuzai paėmė vieną vokišką 
vėliavą. Ministerija dar pa- 
garsino, jog perėję upę. Lys vo- 

kiečių raiteliai tapo atgal išvyti 
ir pasitraukė j Armenticre. Tarp 
Arras ir Oise vokiečiai surengė 
čielą eilę užpuolimų, bet niekur 
jiems nepasisekė franeuzus nu- 

stumti. „ 

Tarp Rlieims ir Oise ir prie 
Soissons franeuzai kaip kur to- 
liau nužengė. Tarp Rlieims ir 
Maas nieko svarbesnio neatsiti- 
ko. Apielinkėse Apremont spa- 
lio 9 ir 10 d. naktyj buvo smar- 

kus mūšiai. Miestas tas kartą 
vokiečių, kartą franeuzų tapo pa- 
imta.^, bet galutinai pasiliko iian- 
euzų rankose. Ant kairiojo spar- 
no nieko svarbaus neatsitiko; 
franeuzai visur palaikė savo po- 
zicijas. 

Bukarest. Pasimirė Rumuni- 
jos karalius Karolis Hohenzol- 
'crn, išgyvenęs 76 metus. Spalio 
11 dieną sušauktas parliamentas 
karaliumi apšarkė jo sūnų, sosto 

įpėdinį. 
Pasimirus karaliui, Rumanija 

greičiau pakryps Rusijos pusėn. 

Pa-imiręs karulius, kaipo vokie- 
tis, nors tauta reikalavo, nedri>o 
prieš \ -1;i t*1 i j kreiptis. 

Londonas. Reuter žinių agen- 
tūra gavo telegramą, jog spalio 
7 d. montenegrai turėjo .>u aus 

trais smarkų muši prie Kaijno- 
vič, Bosnijoj. 20,000 austrų mė- 
gino traukiančius prie Sanjevo 
montenegrus sulaikyti, bet iapo 
sumušti ir nužudė daug kareiviu 

LIETUVIAI AMEftIK 
IŠ G R AND R A l'l D S, MIC H. 

Draugijų svetainėse. Pastaruoju 
laiku teko buti (irand Rapids'e 
ir truputi pamatyti, kaip tenai lie- 
tuviai gyvena. Tiesa, nebuvo pro- 
gos įsižiūrėti, koks tenai abelnai 
yra lietuvių gyvenimas, koki sen- 
tikiai tarp vietos lietuvių, kokios 
sriovės ir kokios nuomonės dau- 
giausiai viešpatauja tarp jų. Vie- 
ton to, teko arčiau susipažinti su 

draugijų svetainėmis. Iš svetai- 
nių savo keliu galima datigiau-ma- 
žiau spręsti ir apie pačias drau- 
gijas. Iš visų lietuvių draugių 
svetainių puikiausia bene bus '"'Su- 
nų Lietuvos" draugijos svetainė, 
kuri atsižymi didumu, švarumu 
ir t.t. Užlaikoma joje taipogi 
knygynas. Inejęs, tuojaus jautiesi 
esąs vietoje, kur žmonės susirenka 
rimtai apkalbėti savo reikalus; vie- 
toje, kuri yra daugiau susipratu- 
sių ir viešuoju gyvenimu besirūpi- 
nančių lietuvių centru. Žodžiu sa- 

kant, iš svetainės buvo išneštas kuo- 
puikiausis įspūdis. Apart šios svetai- 
nės teko buti ir keliose kitose. 
Čia visai kas kita. Dangus ir že- 
mė. Toks skirtumas jautiesi, atsi- 
lankius ypač tūlose. Sunku net 
buvo matyti skirtumas tarp drau- 
gijos svetainė-, ir taip pagarsėju- 
sio pas lietuvius "buffeto." Na- 
riai, susirinkę draugijos svetainė- 
je sriaubia net pamėlynavę. Sve- 
tainėje viskas prarugę alum. Taip 
ir jauti, kad vieta, kuri turėtų buti 
prakilnybės centru, paversta Į ap- 
sisvaiginimo, tamsos ir kitų ne- 

malonių dalykų prieglauda. Žmo- 
guje. pripratusiame prie tyro ir 
sveiko ūkės gyvenimo, atsilanky- 
mas j panašią vietą palieką ytin 
sunkų ir nemalonų įspūdį. 

Farmcris. 

IS BROOKLYN, N. Y. 

Vakavai, suvažiavusiems atsto- 
vams palinksminti. Laike buvusio 
Brooklyne spalio 1—3 d. sdmo, 
buvo surengta eilė vakaru atsto- 
vams. Spalio 1 d. buvo prakal- 
bų vakaras, apie kuri rašyta, pra- 
eitame '"Liet." numeryje. 

Spalio 2 d. buvo surengtas kon- 
certas. susidėjęs iš sekančio prog- 
ratno: 

Dalis I. 
1) A. Maižiutė ir O. Karaliūtė. 
2) Trio, "Maidn's \Vish," V. 

Cbopin'o—atliko A. Kanceriutė. U. 
Milcriutė ir J. Yidrinskiutė. 

3) Scherzo op. 31, F. Cbopin'o 
piano solo—atliko Laura Karužiu-! 
tė. 

4) Serenada. "Savo daina,1' 
Sebubcrt'o—atliko p. Jurgeliutė. 

5) a) "Grandma," G. T.an- 
ęer'o; b) "Simple Avett," Roma- 
nsas T. Tbomas'o—atliko smuiku 
lir. Kulikauskas. 

6) "Kur Bakūžė Samanota," S. 
Šimkaus—atliko P. Rimkus. 

7) Duetas "Paukščiai," M. Pet- 
rausko—atliko R. Milcriutė ir J. 
Vidriiskiutė. 

8) "Cavatina Valentine" (iš 
Fausto), Gounod'o—atliko M. Xa- 
zulak. 

9) "Kad aš bučiau paukštelis," 
Grossmau'o—atliko Marė Kartt- 
žiutė. 

Dalis II. 
10) "Kamennoj ostrov," A. Ru- 

binstein, piano solo—atliko Laura 
Karužiutt. 

11) Arija iš operetės "Birutė" 
M. Petrausko,—atliko P. Jurgeliu 
tė. 

12j "Una furtiva Lagrima," Do- 
nizzetti,--atliko P. Rimkus. 

13) Kvartetas. "Gamta Graži," 
M. Petrausko,—atliko K. Brazys, 
K Kriaučiunas, P. Bukšnaitis ir 
A. Kvedaras. 

14) "Caro nome" iš op. "Rigo- 
letto," Verdi,- -atliko A. Kance- 
riutė. 

15) "Jakbi mini," Lysenko,—at- 
liko M. Zazulak. 

16) Kvartetas. "Tėvynė," L. 
I .ii w. --atliko E. Kaneeriutė, K. 
lirazys, J. V idtinskiutė ir A. Kve- 
daras. 

17) a) 1 ykiai, tykiai Nemunė- 
lis teka, M. Petrausko; b) Arija 
iš operos "Traviata," Verdi, at- 
liko Marė Karužiutė. 

18) a) "Per girią-girelę," S. 
Šimkaus; b) "Oi, motule ma," M. 
Petrausko, ir c) "Per šilą jojau," 
S. Šimkaus,-atliko Scenos Mylė- 
tojų Choras. 

19) Extra. 
20) Judamieji paveikslai, A. T. 

Račiūnas. 
Iliustruotas dainas atliko E. Ra- 

čiūnienė. 

Užbaigoje <ce:i Mylėtoju Cho- 
ras drauge su publika dainavo 
Lietuvos Himną. 

Šio vakarėlio programas užsi- 
baigė apie 12 vai. nakties. 

Koncertas atlikta taip pasek- 
mingai, kaip niekuomet iki šiol 
Brooklyne nepasisekdavo. < lėlių 
bukietus gavo p-lės J. Yidrinskiu- 
tė, E. Kanceriutė ir dar 
Marė Karužiutė iš Philadelphia, 
Pa. (pastaroji gražiausi). 

Rods, nebus pro šalį paminėjus 
kad p-lės Karužiutės, atsižymėjusios 
taip gražiai šj vakarą, dar eina 
augštesnį mu/.ikos mokslą Ne\v 
Vorke. Ateityje iš jų lietuvių dailė 
gali tikėtis labai daug. žinoma, 
jei jos nepražus mums ame- 

rikoniškose bangose. 
Trečią vakarą buvo surengta 

Ne\v York'e vakarienė abelnam 
svečių ir vietos lietuvių susipaži- 
nimui tarp savęs. Vakarienėj da- 

lyvavo daugelis delegatų ir dele- 
gacijų; taipgi p-lės Karužiutės ir 

daugelis vietinių—išviso apie 150. 
Laike vakarienės buvo trumpų 

prakalbėlių. V. K. Račkauskui pa- 
kvietus kalbėjo K. (ingis, J. O. 
Sirvydas, Dr. J. Šliupas, P. Gri- 
gaitis, Dr. K. Draugelis, S. Prtt- 
seika, A. Rimka, T. Yinikaitis, Dr. 
F. Matulaitis ir K. Šidlauskas. 
Kalbėtojai buvo truputi susikirtę, 
bet viskas paskui vėl išlyginta. 

IŠ ELIZABETH, K. J. 

Priešseiminč konferencija. Vie- 
tos draugija priešseitninė konfe- 
rencija buvo laikyta rugsėjo 25 d. 
ir 29 d. P. A. Čužo svetainėje, 
200—lst st. 

Konferenciją sušaukė L. S. S. 
147-ta kuopa. Konferenciją ati- 
darė L. S. S. atstovas, St. Lut- 
kus; R. Barauskas šaukė draugijų 
atstovus vardais. Priimta sekančių 
dr-jų mandatai: 

L. S. S. 147-ta kp.—St. Lut- 
kus ir K. Barauskas; 

Lietuvos Sunų ir Dukterų Dr- 
->tė—M. Spaičis ir K. Šukelis. 

&v. Mikolo Ark. Kareivių Dr- 
-stė—P. Jurkūnas ir J. Kavaliauc- 
kas. 

T. M. D.—P. Kablis ir St. 
Morkis. 

Lietuvos Sunų Dr-stė—A. P. 
Zailskas, P. PetruŠiunas, P. M. 
Virvičiu> ir J. Laukis. 

Laisvės Dr-stė—J. Krakaucka? 
ir A. (irirutis. 

Lietuvių Gimnastikų Klitibas— 
M. Salyklis. 

Šv. Petro ir Povylo Dr-stė-* 
F. Savickas. 

S. L. A. 3-čia kp.,—F. Lapin 
<kas. 

Šv. Juozapo Dr-stė—K. Kimu- 
tis, B. Juozapavičius ir J. Gir- 
dauckas. 

Išviso delegatų 20. 

Nedalyvavo šios draugijos, nors 

užkviestos: 
Lietuviu Ukėsų Kliubas, D. L. 

K. Vytauto Dr-stė, Šv. Kazimiere 
L)r-stė ir šv. Jurgio Dr-stė. 

Kįla klausimas, ar visi turės 

konferencijoje sprendžiamą halsą. 
Nutarta, kad toki halsą turės tik- 
tai draugijų delegatai. Toliaus 
seka konferencijos valdybos rin- 
kimas. Pirm balsuojant, balsų 
skaitytojais paskiriama M. Salyk- 
lis ir A. Grigutis. Pirmininku iš- 
rinkta 8 bal. prie 5 bal. P. M. 

Virvičius; raštininku viešai ir 
vienbalsiai išrinkta A. P. Zailska> 
Iždininku—P. Kablis. Valdyba 
užima savo vietas. Pirmininkas 
aiškina konferencijos sušaukimo 
priežastis ir tikslus: 1) dabartinis 
krtiškas musii tėvynės Lietuvos 
padėjimas. 2) Pagelha nukentėju- 
siems dėlei karės lietuviams ir tam 

tikslui fondo steigimas ir 3) klau- 
simas visuotino seimo, saukiamo 
spalio 1, 2 ir 3 d. Ne\v York e. 

nnsktii nir ,r"nkas kv iečia dele- 

gatus !ai'. ii rinuai, svarstyti 



dalykus bešališkai ir nedaryti jo- i 
kiu ypatiškų užmėtinėjimų. 

Ant st^'o ::tovi įnešimas, w j 
įves, elizabethiečiai, dr ly vaivime j 
visuotinau bepart) /iame seimo' 
Nevv Yorke. Trumpai apkalbė- 
jus, vienbalsiai nubalsuota daly-; 
vauti. 

Kjla klausimas kokiu, budu bus 

dalyvaujama, „A. T\ ZaiUkas pa- j 
duoda sumanymą, kad elizabethie- j 
eiai, vardan vienybės idėjos, pa- 
siustu atstovus i seimą abelnai nuo j 
Klizabeth'o lietuviu kolionijos, ue- 

są tuom pasirodysi ne pilnai su-l 
pratę bendro darbo reikalingumą 
šiame mušu gyvenimo momente. 

Bendras veikimas busiąs svarbiau- 
siu ne tik seime, bet ir po seimui, 
čia užgema kita- sumanymas: 
siųsti atstovus i seimą 111*0 at- 

skirų draugijų, bet šis sumanymas 
nedaug teturi pritarėjų. Prieina- 
ma prie rinkimo atstovų Į seimą. 
Pasirodo, kad 5 draugijos neda- 
vė įgaliojimo ;avo atstovams spręs- 
ti pinigiukuose klausimuose. Šie 

delegatai todėl neturėjo tiesės 

spręsti apie atlyginimą pasiųstiems 
seiman atstovaus už sugaištas 
darbo rlicnas. Dėlei tos priežas- 
tie-; delegatų rinkimas atidėta iki 

rūgs. J(> d., kad atstovai, kurie ne- 

buvo įgalioti sprę>ti pinigu klau- 

sime. pasirūpintų išgauti reikalin- 

gąjį įgaliojimą. 
Kįla klausima-;, kaip suteikti pa- 

gelbą musų broliams Lieuivoj. 
Pasigirdo j vairių nuomonių. \ ie- 
na j m j u štai kaip skamba: męs 

rūpinsimės politiškuoju Lietuvos 
likimu, bet medži; giškaj neremsi- 
me. A. Zailskas kalba, nurody- 
damas, kad kiekvieno švenčiausia 

pareiga yra gelbėti, ne-; męs patįs 
žmonėmis nebutume ir žmoniškai 

jausti nemokėtume, jeigu užkiotė- 
tumėme godulystėje ir nepratęstu- 
nie broliškos rankos, matydami 
musų tėvynę ašarose, kraujuose ir 

bade šiaurės ir kitu kraštu vaini- 
kuotu tyronų paskandintą, To- 
liaus kalbėtojas nurodo, kad ne 

iš musų viengenčiu noro kilo bai- 

sioji žudynė, ne jie už ją kalti 
ir tat dėl tos dar priežasties Lie- 
tuva reikalinga ge1l>ėti 

D-ras A. Bacevičia paduoda Įne- 
šimą, kad susijungusios dr-jos per 
savo pasiustuosius atstovus įduo- 
tu seimui sekančius įnešimus: 
1) kad seimss išrinktu komisiją ir 

ją pasiųstu Į Lietuvą, ir kad toji 
komisija teisingai ištirtų Lietuvos 

padėjimą ir kur bus daugiau nu- 

kentėję nuo k?rės. ten daugiau 
duoti auk it; 2) kad aukos butų 
pačių amerikiečių pasiuntinių iš- 

dalintos su pagelba vietinių Lie- 

tuvos veikėjų ir organizacijų; 3) 
kad busiantis seimas įsteigtų nuo- 

latinį Lietuvos tautišką politišką 
fondą, idant, svarbiam reikalui iš- 

tikus butų iš kur semti veiki pa- 

gelba. Tuomet, sulyg įnešėjo aiš- 

kinimų, nereikėsią visokių aukų 
rinkėjų, dėlei kurių nekartą,musų 
gyvenime kįla nesutikimų. Abu- 

du Įnešimai priimta. Tuom rug- 

sėjo 25 d. konferencija užsibai- 

gia. 
Rugsėjo 29 d. susirinkimą ati- 

darė pirm. P. M. VirviČius. Ren- 

kama nauji vedėjai šiam susirin- 
kimui. Pirmininku išrinktas K. 

Šukelis, raštininku—St. Liutkus. 
A. Zailskas skaito 25 dienos nu- 

tarimus (protokolą). Protokolas 

priimta su mažais pataisymais. 
Seka delegatų rinkimas j Seimą. 
Pasirodo, kad iš 10 draugijų lai- 

kosi 5, o kitos atstovus į seimą 
siųs nuo draugijų. 

Delegatams atlyginimo nubal- 

suota duoti už visą sugaištą lai- 

ką $5.80 kiekvienam. Delegatais 
išrinkta: K Petrušunas, St. Lut- 
kus ir K. Baranauckas. A. Zail- 
skas paduoda sumanymą, kad kon- 

ferencija nuo šio susirinkimo iš- 
rinktu j seimą ketvirtą atstovą 
susirinkimo vardu- I). A. Bacevi- 
čių. Dr. A. B. nereikalauja jokio 
atlyginimo. Kjla karštos diskusi- 

jos, kad Dr. A. B. negalįs buti 

priimtas Į atstovus. Zailskas klau- 

sia Dr. A. B., ar jisai paveda pa- 
duotus įnešimus draugystėms sta- 

tyti seime, kaipo tų draugijų Įne- 
šimus? Dr. A. B. atsako: jei ma- 

no ypata negera, tai kaip galės 
buti geri mano įnešimai? Prasi- 
deda ypatiškumai, apsireiškia par- 
tyviškumas, ir užsipuldinėjimai. 
A. Zailskas kreipiasi i pirminin- 
ką ir į susirinkimą, atsiimdamas 
savo sumanymą. Pirmininkas ne- 

paliuosuoja (neleidžia atimti 
sumanymo); ginčai traukiasi to- 
liaus. P. M. Virvičius ir F. Sa- 
vickas (atstovai) apleidžia »um- 

rinkimą, išdėdami karčiu žodžiu 
mušu >'trialistaius už vienpusišku- 
mą. 

Tol i r u- buvo ^varstytas klausi- 
mas, koki -s taktikos prisilaikys at- 
stovai seime, l'atjs atstovai tni 
aiškina. 

Lietuvos autonomijos klausime, 
kiek buvo galima pastebėti, di- 
džiuma atstovu išsireiškė, kad au- 

tonomiją Lietuva išgausianti vien 
per revoliuciją. Kitoki keliai bu- 
vo nupeikti, ir net labai a-triai ir 

nemandagiai. 
Susirinkimas t raukė > i nuo 8 vai. 

vakaro iki 1 vai. naką,-*-^ ir jisai 
visas, galima sakyti, pavesta vieu 
tuštiems giiuiams; net jokios re- 

zoliueijos neišnešta. Turiu dar 
padaryti pastabą link atstovų iš- 
rinkimo į seimą: tu man taip pa- 
taikink visus socialistus išrinkti; 
tai vis mat nepartyviškai pasielg- 
ta. A. K11 ib u rys. 

IŠ CLEVELAND. 011 JO. 
Iš vienos draugijos gyvenimo. 

Praeitų metų lapkričio 19 d. čia 
buvo sutverta draugija vardu: 
l'Ievelando Lietuvių Socialistu f'a- 

selpinė I)r-ja Laisvė. Išpradžių 
viskas ėjo geroje tvarkoje. Kiek 
vėliaus buvo permainytas pirmi- 
ninkas. Nuo to laiko matomai 
persimainė <i>-tas ir pačioje drau- 

gijoje. N'esenai vienas sergantis 
narys buvo atsišaukęs j draugiją 
pašelpos. Jisai turėjo pilną teisę 
gauti pašelpos. Tačiaus nežiūrint 

konstitucijos nei draugijos nariu 
daugumos, prašęs pašelpos narys 
likosi išbrauktas iš draugijos. Iš 
to kilo nepasitenkinimas, ir dabar 

kalbama, kad kiekvienam nariui 

ligoje gali panašiai atsitikti; esą, 
narys geras tiktai, kol sveikas .ir 
moka reikalinguosius mokesčius. 
Susirgs, ir lauk iš draugijos. 

A'arys. 

Xuo Redakcijos. Tai yra sun- 

kus užmetimas draugijos viršinin- 
kams. Duodami vietos šiam ra- 

šinėliui. męs meiliai suteiksime vie- 
tos ir pasiteisinimui prieš daromą 
jame apkaltinimą. 

Vakariu- mokykla, šio mėnesio 
12 d. prasidėjo vakarinė mokykla. 
Kaip pernai, taip ir šįmet yra du 

lietuviu mokytoju. Mergaitės turi 

angle mokytoją. Visiems galima 
pasimokyti anglų kalbos, skaitlia- 

vimo, rašymo ir šiaip reikalingų 
kasdieniniame gyvenime dalykų. 
Ketvergais bus tam tyčia pašven- 
čiama- vakaras, kambarys ir anglas 
mokytojas prirengimui prie pirmų- 
jų ir antrųjų pilietiškų popierų, iš- 
siėmimo. 

Širdingai kviečiame jaunus ir se- 

nus, berniukus ir mergaites skait- 
lingai atslankyti j St. Clair Public 

School, St. Clair ave. ir E. 19th 
st. 

C. IV. Sadauskas, 
V. A. Greičius. 

P. S. Su klausimais kreipki'o 
laišku ar ypatiškai šiuo antrašu: 
V. A. Greičius, 8117 Bellevue ave., 
Cleveland, Ohioli. 

įvairumai. C. L. T. D. Choras 
senai jau rengiasi apvaikščioti savo 

draugijos 5 metų sukaktuves, ku- 
rios bus šio mėnesio 25 d. Ap- 
vaikščiojimas žada buti svetainėje, 

i E. 55th st., netoli St. Clair ave. 

Programas žada buti jvairųs. 
j žadama vaidinti veikalą; kun. J. 
Halaburda turės prakalbą; bus dai- 
nų, eilių ir šokiai. 

Pamaldos, kurias prez. YV. \Vil- 
sonas paskyrė spalio 4 d. maldai, 
kad įvyktų santaika tarp visų, o 

ypač Europos tautų, buvo iškilmin- 

gai apvaikščiotos Įvairių tikėjimų 
kunigų ir pastorių po visą Cleve- 
landą. 

V. A. Greičius. 

13 SAN FRANCI SCO, C A L. 

Čepulionis sukiilč dar rioię 
kumštininką. Lietuvis kumštinin- 
kas J. Čepulionis iš Newcastle, 
Pa., kurisai prieš kiek- laiko kum- 
štynėse sumušė smarkų kumštinin- 

ką Petrovvskj, kaip "Lietuvoje" 
apie tai savo laiku brvo rašyta, at- 

kartojo tą patį su kitu kumštinin- 
ku—B. Murray. Čepulionis, 
kaip žinoma, turi viltį likti viduti- 
nės švaros kumštininku čampionu. 
Iki šiolei Čepulionis savo kandida- 
tūros į čampijonus nepagadino. 
Šios k'.im.-tynės su Murray buvo 
antromis. Pirmą kartą Čepulionis 
savo priešą išmušė lauk vos pen- 
kioliktoje eilėj:. Siuom "kartu vi- 
s:i~ dalykas daug greičiau užsibai- 
gė: kct\ irtoje eilėje Murray jau 

gulėjo aut žemės. Nieks nesitikė- 
jo tokios greitos ir staigios kum- 

štynių užbaigos. Pirmutinėje eilė- 
je abu priešu išėjo lygiomis. Ant- 
roji eilė buvo pabaigta Cepulionio 
naudai. Trečioje eilėje taėiaus 
Murray atsigavo ir užbaigė t;.i eilę 
pergalėtoju. Ketvirtoje eilėje visai 
netikėtai Cepulionis užvežė savo 

priešui tokią smarkią dešinę Į 
smakrą, kad tasai išsitiesė ant že- 
mės. Referee (teisėjas) pradėjo 
skaityti. Daskaičius jam iki šešių. 
Murray bandė atsikelti, bet par- 
puolė ant kelių. Prie devynių pa- 
darė tok j pat nepasekmingą ban- 

dymą. ir likosi pripažintas perga- 
lėtu. P;;skui reikėjo dar keleto va- 

landėlių, kol Murray atsigavo ant 

tiek, kad galėjo Imti nuvestas j 
rengimosi kambarį. Kaip toli 
publika buvo nuo minties, kad 
kumštynės taip greitai užsibaigs, 
matyt iš to. kad kuomet referee 
pakėlė Cepulionio ranką pergalės 
ženklan, pusė žiūrėtojų pamanė, 
jog kumštynės sustabdytos. Vė- 
liaus pats Murray pripažino, kad 
jisai buvo taisyklingai sumuštas. 
Cepulionis žada dabar susiremti su 

garsiu kumštininku Jimmy Clabby 
ir. jei pasisektų, atsidaryti sau var- 

tus Į čampionystę. Jisai pats, kaip 
galima suprasti iš jojo žodžių, tiki- 
si pergalėti. Ištikusiose kumšty- 
nėse žmonių buvo begalės. Pini- 
gų už tikietus surinkta arti $(X)00. 

X. 

IŠ L.UVRENCE, MASS. 

Sugrįžus delegatams. Darbai. 
Spalio 6 d. sugrįžę iš visuotino sei- 
mo delegatai pranešė apie tai, kas 
ir kaip seime veikta. Delegatai A. 
Ramanauskas ir AI. Bolis plačiai 
pasakojo apie buvusį seimą. Pas- 
kui išrinkta žmonės aukoms rink- 
ti. Laike tų rinkimų iškilo nesma- 

gus incidentas. Vienas aukarin- 
kių buvo paskaitytas netinkama 
ypata, nes buk visuomet esąs gir- 
tas. Žodis už žodžio įsikarščiuota, 
ir dabar ar tik neiškils byla teisme 
už įžeidimus. 

Darbai eina vidutiniškai. Už- 
darbiai nepergeriausi; uždirbama 
po $7—$15 į savaitę. 

Lietuvis. 

IŠ IVINN1PEG, MAN., CAN. 

Apvogė bedarbius lietuvius. Čia 
buvo atsitikimas, iš kurio bedarbiai, 
ypač pasitikintieji greitai kiekvie- 
nu nepažįstamu, gali gerą pamoką 
sau padaryti. Tris lietuviai bedar- 
biai užėjo į tulą saliuną. Čia prie 
jųjų prisigretino nepažįstamas vy- 
ras. Žodis už žodžio, nepažįsta- 
mas įsikalbėjo su atėjusiais be- 
darbiais. Jisai pasisakė esąs "bo- 
su" ir reikalaująs dar trijų darbi- 
ninkų ir pakvietė visus tris, jei 
jie jieško darbo, ateiti sekančią die- 
ną pas jį dirbti. Bedarbiai patikė- 
jo nepažįstamojo žodžiais ii 
džiaugdamiesi, kad darbą rado, 
pradėjo vaišinti savo naująjį "bo- 
są.'' Žinoma yra, kad stiklelis pa- 
daro žmogų atviru. Bedarbių at- 

virumas nuėjo taip toli, kad jie 
pasisakė, kiek pinigų turį ir net ku- 
riuose kišeniuose laiką. Kuomet 
visi buvo smagiai įsikaušę, "bosas" 
nusivedė juos į kitą saliuną. Čia 
vienam bedarbių buvo nukabintas 
laikrodėlis (patėmyta tai, žinoma, 
vėliaus). Pats "bosas" išsikvietė 
laukan bedarbį, pas kurį buvo pini- 
gų. Čia viename akymirksnyje "bo- 
sas" įleido ranką į "savo darbi- 
ninko" kišenių, ištraukė pinigus ir 
išnyko. Bedarbiai savo "boso" 
daugiau jau nematė. Pavogta pi- 
nigų išviso $187.00. Tai buvo vi- 
sas dviejų tų bedarbių turtas, krū- 
von sudėtas. Dabar apvogtieji vy- 
rai yra likę be cento ir. neturėda- 
mi darbo, ašaras lieja ir pirštus 
sau kremta. J. L. 

IŠ McNAUGHTON, IVIS. 

Vaikai sušaudyti ir teras nu- 

baustas. Ūkininko Jono Burbos 
du vaiku žaidė šale savo namų var- 

tų. Staiga paleistu iš tol i aus šuviu 
vienam vaikui nutraukta pirštas nuo 

kairės rankos ir du kitu pirštu su- 
žeista ; antram vaikui 2 Šruotu pa- 
taikė j ranką ir koją. Tėvas, iš- 
girdęs vaikų riksmą, išbėgo iš na- 

mų ir puolėsi j ieškoti piktadarių, 
bet jie jau buvo nudumę. Ant 
rytojaus jisai nuvažiavo i gretimą 
miestelį ir padavė teisman tulus 
vyrus, kurie vakar dieną plaukiojo 
valtim Wisconsin upe ties Burbos 
uke ir šaudė antis. Burbai kas to- 

kis pasakė, buk jie buvę girti ir tai- 

kę i geležinę varlę (čerepoką) upė- 
je, bet pataikę į vaikus. Teisine 

byla užsibaigė Burbai labai neti- 
kėtai : pats skundikas likosi nu- 

baustas doliaiių arba dviemi 
mėnesiais kalėjimo. 

Farmcris. 

IŠ C R RAPIDS, LI. 
Parimi. -Įvairumai. \ Nors oras 

gražus, bet darbai lauke sumažė- 

jo. Darbų sumažėjimas yra pa- 
srebiamas pas kontraktorius. Ya- 
saros metu nemažai dirbama prie 
gatvių taisymo, bet dabar rude- 
niop tie darbai, suprantama, eina 
mažyn. Dirbtuvėse darbai slenka 
išlėto, bet visgi geriau negu per- 
nai. Vietos gyventojams darbo už- 

tektų, bet kasdien atvažiuoja dar- 
bo jieškotojų iš kitur. Tarp at- 

važiuojančių daugiausia yra serbų 
ir grekų. Atvažiuoja daug ir lie- 
tuvių. 

Tarp čionykščių lietuvių yra iš- 
siplatinusi liuterija. Kas turi ko- 
kį armoniką arba laikrodį, leidžia 
''ant liuterijų." Kas šventadienis 
buna tų liuterijų. Susirenka liutc- 
rijos dalyvai, pasirūpina bent už 
kokia $10 svaigalų ir prasideda 
liuterija drauge su girtuokliavimu. 
Pasamdotna koksai nors smuiko- 
rius, kuriam "už maršą" kiekvie- 
nas duoda mažiausiai 25 centus, ir 

taip praleidžiama laikas. Prie liit- 

tevijų atsitaiko ir peštynių. Tuo- 
met ir policijai yra darbo. 

Čia statoma tiltas per upę, te- 

kančią pačiu vidurmiesčiu. Til- 
tas kainuosiąs apie kelias dešimts 

tūkstančių. 
Nesenai čia buvo prakalbos ru- 

sų Raudonojo Kryžiaus naudai. T 

prakalbas atsilankė ir rusų kon- 
sulis iš Cbicagos. Buvo prakalbų 
rusų, anglų, čekų, lenkų ir lietu- 
vių kalbose (mat, ir lietuviai buvo 

užkviesti tani tikrais pagarsini- 
mais į tas prakalbas). Lietuviškai 
buvo pasakyta keletas žodžių, ir 
tai nikčiojant. Prakalbose (jas 
rengė rusai) slavai buvo išgirti, o 

vokiečiai nupeikti. 
Pašalietis. 

IŠ E U Z AB ET H, N. J. 

Nepaleis/a iki teisino byla. Rug- 
sėjo 28 d. Elizabeth'o distriktinia- 
me teisine turėjo būti byla tarpe 
vietos lietuvio saliunininko A. Čiu- 
ži*»ir buvusio jo darbininko T. Va- 
lavičiaus. Bylą pakėlė Valavičius. 

Jisai sakėsi tarnavęs pas Čiuža 8 
metus ir atliekamus pinigus dėda- 
vęs pas savo šeimvninką, Čiuža. 
Nesenai Čiužas, sakoma, norėjęs 

[sumažinti Valavičiui algą iki $2.00 
įsu kambariu ir valgiu j savaitę. 
Valavičius, nesutikęs su tuom ir 

pareikalavęs Įmokėtųjų pinigu, sa- 

įkoma, $800.00. atgal. Dėlei to ir 
kilusi byla. Rugsėjo 20 d., prieš 
bylos narinėjimą teisme, abi pusi 
susitaikė, ir Valavičius, sakoma, 
gavęs $275. Prie susitaikymo da- 

lyvavę Dr. A. Bacevičius, adv. G. 
Timer, latvys J. Shmidt ir J. Ben- 
kauskas. J. Kniburys. 

IŠ SO. OMAI-IA, NEBR. 

Protestas. "Lietuvos" 41-mame 
numeryje tilpo p. Darželio Jur- 
gyno korespondencija, kurią aš. 
žemiaus pasirašęs, ir didelis skait- 
lius So. Omahos^ lietuvių skaitome 
neteisinga ir prieš kurią protes- 
tuojame. Korespondencijoje sa- 

koma, kad J. Gabrys kalbėjęs apie 
žydus, kad kun. J. Jonaitis drauge 
su p. Maslausku uždėjęs cenzūrą 
ant korespondentų ir 1.1. Visai tai 

yra grynas išmislas. Aš, žemiaus 
pasirašęs, dedu iš savo pusės 
$500.00 čekį, jeigu korespondentas 
gaus 10 atsakančių ir aprašytame 
susirinkime dalyvavusių ypatų, ku- 
rios patvirtintų korespondento 
tvirtinimą, kad aš su p. B. Mas- 
lausku uždėjau cenzūrą ant kores- 
pondencijų. Minėtoji koresponden- 
cija iš musų kolionijos nėra pirmu- 
tinė. Laiks nuo laiko pasirodo pa- 
našios korespondencijos. Tokių 
korespondencijų autoriai prasižen- 
gia prie teisybę: ir ne- 

teisingais pranešimais iš vienos pu- 
sės suvedžioja lietuvių visuomenę; 
iš kitos gi pusės, tokios korespon- 
dencijos kelia nesusipratimus, ki- 
virčus ir nesutikimus yietos žmo- 
nėse. Ačiu tokioms koresponden- 
cijoms, nekartą atsitaiko, kad geras 
ir bendrai pradėtas darbas turi 
nukentėti. Toki korespondentai, 
jei jie tikrai nori buti naudingais 
savo visuomenei, privalo atsargiau 
[aprašinėti dalykus ir žiūrėti, kad 
jųjų rašymas atneštų lietuvių vi- 
suomenei, vieton nuostolių, kuo- 

daugiausia naudos. 

į J. Jonaitis. 

Nuo Redakcijos. žemu ūs laipina- 
mas raštelis yra mums prisiųstas vie- 
no gerai žinomo musn visuomenėje 
lietuvio, kurisai duly\avo antrame vi- 
suotiname seime ir taipogi vėliau bu- 
vusioje tautininkų konferencijoje, ar- 
ba, kaip pats p. Seimų Delegatas sa- 
ko, seime. Kai-kurios šio rašinio 
vietos yra pakartojimas kitoje laik- 
raščio vietoje telpančių žinių apie vi- 
suotinąjį seimą. Grynai techniškų 
priežasčių dėlei, tuos pakartojimus 
męs paliekame, šiame rašinėlyje kal- 
bama apie priešseiminę socialistų kon- 
ferenciją. Palikdami atsakomybę už 
suteikiamasias žinias šio rašinėlio 
autoriui ir tiems šaltiniams, iš kurių 
jisai jas sėmė, męs norėtume atkreipti 
ypatingą rausų visuomenės atydą j 
tą {tariamą užkulisinę machinaciją 
kuri yra griežtai priešinga visam tam, 
ką socialistai žodžiu ir raštu dabar 
skelbia. Jeigu tai, kas atsitiko prieš- 
3eiminėje socialistų konferencijoje, 
yra neteisingai paduodama ar nu- 
šviečiama, tai socialistai, kaip inęB 
norime tikėti, pasiskubins apsiginti 
nuo tos didelės veidmainybės, kurioje 
jie įtariami. 

Seimo pradžia. 
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Seimą atidarė Spaudos Draugijos 
sekretorius Y. K. Račkauskas, spa- 
lio 1 d. 1914 m. Young Men's 
Cliristian Association salėje, Mar- 
cy ave., kampas So. 9th st., ?>rook- 
lyn; N. Y. 

Partyviškumas delegatuose, mu- 

šu broliuose socialistuose, apsireiš- 
kė nuo pat žengimo į seimo salę 
iki išsiskirstant. 

Socialistai pirmi suėjo j seimo 
salę ir užėmė sėdynes vienoje sve- 
tainės pusėje. Tautininkai susėdo 
kiton pusėn. 

Po visų ceremonijų apskelbus 
seimo valdybos rinkimus, socialis- 
tai pasijuto esą didumoje. 

Pirmose dviejose sesijose tesu- 

spėta išrinkti tik seimo valdybą ir 

reikalingos komisijos. Renkant 
valdybą, be jokio pasigailėjimo eik- 
vota daugybė laiko bereikalingai. 
Ir matomai tas ne be tikslo buvo 
daroma. 

Antro Seimo Dieno. 

Spalio 2 d. seimo sesiją atidarė 
pirmininkas K. Gugis ir. Šeinio 
nesiklausdama?, jveda balsų ėmime 
naują tvarką. Jš tautininkų pusės 
patėmyta, kad pirmininkas neturįs 
galės be delegatų pritarimo daryti 
permainų. Vienok nepaisoma.... 

Dr. J. Šliupas Įneša rezoliuciją 
kaslink Lietuvos autonomijos, pa- 
brieždamas, kokie šiądien privalo 
butivLietuvos rubežiai, jei Lietuva 

išgautų autonomiją. 

Dr. J. Šliupo rezoliucija, ponui 
Grigaičiui liepiant (?), tampa at- 
mesta didžiumos balsų, ir tuomi 
pat puola išgavimo Lietuvai auto- 

nomijos svarstymas. Iš taurininkų 
pusės i atėmijama pirmininkui, kad 

jis tautiečius aplenkia ir noriau lei- 
džia savo šalininkams kalbėti ir, 
leisdamas balsavimui klausimus, 
nežinia dėlko pats lyg tyčia suve- 

lia (?). Po tuo pasikviesta pagel- 
bininkas balsų tėmijimui. 

Dr. J. Šliupas skaito kitą rezo- 

liuciją, išreiškiančią neprielankumą 
dabartinei Europos karei. 

P Grigaitis kalba apie pusę va- 

lai'.os priešais Dr. Šliupo įneštą 
rezoliuciją, visai nukrypdamas nuo 

temos. Galop nesurasdamas kito- 
kios priekabos, sako:—Ta rezoliu- 
cija dar ne vietoje yra įnešta, ir 
dėlto patariu ją atmesti. 

Didžiuma balsų rezoliucija at- 

mesta. 

Visi įnešimai ir patarimai, pa- 
keliami iš tautininkų pusės, vis at- 

metama. Tas tautininkams parodė, 
kad mašinerija prieš svarbiausius 
tautos klausimus, kuriuos šis sei- 
mas privalėjo išrišti, turėjo buti 

jau iškalno užtaisyta, nes viskas 

taip "puikiai," "sistematiškai" ėjo. 
Po 4-tos sesijos, taip tautininkų 

pasklydo gandas apie socialistų 
priešseiminę konferenciją ir jos 
nutarimus. Ponas X. N. apie tą, 
musų brolių socialistų konferenciją 

j taip papasakojo: 

Socialistų Delegatų Pricšseimiitč 

Konferencija. 

"Seredoje po piet., (rugsėjo 30 
d. 1914 m.) kuomet pribuvome j 
Brooklvna. su savo kelionės drau- 

1 Tautišką Namą, 101-103 Grand 
st., kur buvo laikoma socialistu 

konferencija.. Socialistai, patėmiję 
vieną tautininką, išvarė j j iš konfe- 
rencijos salės; bet man nieks nieko 
nesakė,—taip aš ir persėdėjau pir- 
mą jų konferencijos posėdį, įdę>- 

nuejome 

miai besiklausydamas, ką veikia ir 
apie ką tariasi mušti broliai socia- 
listai. 

"Konferenciją atidarė Juozas Šu- 
kys iŠ Mrooklyno, N. V., praneš- 
damas, kad busią svarstomi "svar- 
bus dalykai." 

"išpradžių paduota svarstyti ko- 
kis ten sąjungos reikalas, bet pasi- 
rodžius, kad apie tai. niekas iš da- 
lyvaujančių, apart Šukio, nežino, 
pakeltasai klausimas padėta Į šalį, 
ir imtasi svarstyti busimo visuo- 
tino seimo programas. 

"Pirmiausiai pakelta klausimas: 
Ar verta socialistams dalyvauti vi- 
suotiname seime? 

"Aiškinant vadovams, prieita 
prie nuomonės, kad neverta. 

"Klausimas: kas daryt? Juk 
atvažiavome j seimą. .. 

"Pasigirsta patarimas: nesirinkti 
j sesijas, seime neimti dalyvumo. 
dalyvumo. 

"Gimsta klausimas: ką pat vešl- 
iu e toms draugijoms, kurios, būda- 
mos nesocialistiškomis, mus pri- 
siuntė? 

"Po ilgų kalbėjimųsi, nutarta da- 

lyvauti seime. Dalyvauti ne dėlto, 
kai męs, socialistai, sutiktume, bet 
dėlto, kad męs neturime kito budo 
iš to išeiti; dėlto, kad esame pri- 
versti dalyvauti, nors jo, seimo, ir 
nepripažįstame vertu.... 

"Po to iš eilės imama svarsty- 
ti Lietuvos Gelbėjimo Fondo klau- 
simas. 

"P. Grigaitis, ''Naujienų" re- 

daktorius, aiškina; kad tokį fondą, 
kaip gelbėjimo nukentėjusių nuo 

karės, socialistai negalį remti. 
(?P. Grigaitis Chicagoje tą fondą 
kuosmarkiausiai rėmė. Red.). 
Girdi, socialistai iš principo nepri- 
pažįstą ir esą priešingi panašiems 
tikslams aukas duoti ir rinkti. To- 
kios aukos, kaip šelpimas nukentė- 
jusių nuo karės, esančios tik patrio- 
tizmo, skurdo ir despotizmo pa- 
laikymas. Todėl socialistai pana- 
šių aukų ir fondu iš principo ne- 

galį remti. 
"L. Pruseika. "Laisvės" redak- 

torius, išsireiškia, kad ir abel- 
nam fondo steigimui ir rinkimui 
aukų gelbėjimui nukentėjusių nuo 

karės lietuvių negalima viešai prie- 
šintis. Sulvg kalbėtojo nuomonės, 

pasipriešindami viešai, socialistai 
netektų dirvos savo propagan- 
dai ir užkenktų sau. Girdi, juk 
tas aukas daugiausiai sudės tauti- 
ninkai su klerikalais. Męs gi. so- 

cialistai, kiek duosime, tiek-.... 
męs pasielgksime sulvg savo prin- 
cipų (suprask, socialistai neduos 
aukų nevertam dalykui. Rašyto- 
jas). Tik męs (t. y. socialistai) 
turime pasirūpinti tą fondą paim- 
ti j savo rankas, o tada.... 

"Susitaikino ant to, kad nesi- 
priešinti fondo steigimui ir aukų 
rinkimui, tik išrinkti to fondo ko- 
mitetai! saviškius. 

"Pakelta dar klausimas, ar so- 

cialistai apveiks tautininkus sei- 
me, kad atsiekus savo plianą. 

"Nutarta, nežiūrint nieko, siekti 
ir, jei but galima, imti Į savo ran- 

kas. Po tam skirstytasi ant va- 

karienės. 
"Buvau dar ir antron sesijon. 

nuėjęs—pasakojo p. N. N.—bet 
socialistai, jau patėmiję, kad aš 
ne sąjungietis, ii mane "išpravodi- 
jo" lauk." 

Paskutine Seimo Hiena. 

Sesiją atidaro pirmininkas K. 
Gugis. Delegatu vardašaukis ir 
1.1. 

Šioje sesijoje Dr. J. šliupas pil- 
nai išreiškė savo nuomonę apie sei- 
mą : 

"Męs," tautiečiai, važiuodami 
seiman, tikėjomės ne vien įsteigti 
fondą nuo karės nukentėjusiu su- 

šclpimui, bet ir pasikalbėti apie 
Lietuvos neprigulmvbę ar bent iš- 
gavimą plačios autonomijos su sei- 
mu Vilniuje ir apie kitus mušu 

reikalus. Bet ką tik męs įnešėm, 
nuisų broliai socialistai, būdami iš- 
kalno jau prisirengę, viską atmetė. 

"Nieko nesakysime, jei socialistai, 
kurių šiame seime yra didžiuma, 
sutiks išrinkti Lietuvos Šelpimo 
Fondo iždininku bepartyvį žmogų 
—Tamošių Paukštį, dabartinį SLA. 
iždininką. Kitaip, męs, tautinin- 
kai, nuo to viso nuplovę rankas, 
su skaudžiama širdžia važiuojame 
namo." 

Vienok socialistai neatsisakė nuo 

savo pliano ir vedė ji tolyn. 

Tau t i n iii k u Susirink i inas. 

Ermideriui aprimus, nors ir su- 

sitaikinta ant dviejų iždininku, bet, 
pasibaigus visuotinam seimui, tau- 
tininkai susirinko Draugelio svetai- 
nėje, 7.3 Grand st., kur laikyta du 
tautininkų susirinkimo posėdžiai. 

Šio seimo sesiją atidarė Dr. J, 
Šliupas. Jis paskirta *ir jo vedė- 
ju; sekretoriavo J. O. Sirvydas. 

J)r. Draugelis iš Chieagos kalba 
apie >io tautininkų seimo reikalin- 
gumą. 

"Akyvaizdoj visa to., kas buvo 
daroma visuotiname seinie, kur 
svarbiausi niusų tautos klausimai, 
kaip tai: autonomijos atgavimas 
ir kiti, kurių išrišimui buvome su- 

siųsti j visuotiną seimą, atmesta ir 
neleista jų svarstyti, męs netu- 
rėjome kitokio išėjimo, kaip tik 
susirinkti čia ir visa tai apsvarsty- 
ti. Šiądien męs, tautiečiai, tuos 
klausimus turime išrišti; kitaip, 
męs nusidėtume prieš tuos žmo- 
nes, k'i'ie mus seiman susiuntė. 

Apie tai kalba ir Karuža iš Plii- 
ladelphia. Pa., ragindamas apsvar- 
styti neprileistuosius visuotinau sei- 
man klausimus. 
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Nutarimai. 
1) Vienbalsiai nutarta rūpintis 

išgavimu autom jnijos Lietuvai, ir 
tatn tikslu išrinkta komisija iš pen- 
kių ypatų. Komisijon itiėjo: Dr. 
J. Šliupas, Dr. Draugelis i> Chica- 
go<, Karuža iš Philadelphijos, V. 
K. Račkauskas ir J. (J. Sirvydas. 
Pagelbininkais tai komisijai—V. 
Jankauskas iš Brooklyn, N. Y., 
A. Rimka. Lietuvos Demorkatų 
Partijos atstovas, nesenai pribuvęs 
Amerikon. Komisijai suteikta ga- 
le pasiskirti sau padėjėjų tiek, kiek 
pasirodys reikalinga. 

Lietuvos Šelpimo Fondas palikta 
taip, kaip susitaikinta visuotinam- 
jame seime. Tik jei kiltų kivirčai 
ir reiktų skirtis nuo socialistų, 
tuomet pavesti fondu rūpintis ko- 
misijai. 

2) Įsteigtas fondas, iš kurio bus 
įmanios lėšos Lietuvos autonomijos 
išgavimui, ir jei pasirodytų reika- 
linga, komisija turi galę siųsti at- 

stovą valstybių atstovų konferenci- 
jom 

Įsteigto fondo iždininku vienbal- 
siai aprinkta Tamošius Paukštis, 
dabartinis SLA. iždininkas. 

3) Įsteigta "Lietuvių Tautiečių 
Progresyviską Partija." Tos par- 
tijos valdyba yra aukščiaus minė- 
toji komisija. Atsitikus reikalui, 
si komisija turi pilną galę sušaukti 

kitą tautininkų seimą. 
4) šios partijos organais aprink- 

ta:: "Vienybė Lietuvninkų" ir 
"Tėvynė." Vienok, nutarta nau- 

doti- visais tautiškais laikraščiais. 
5) Dr. J. Šliupas Įneša rezoliu- 

ciją. reikalaujančią Lietuvai plačios 
autonomijos su seimu Vilniuje. 
Rezoliucija priimta vienbalsiai ir 
nutarta jos kopijas pasiųsti \Vash- 
ingtonan—Suv. Valstijų valdžiai, 
ir ypač Rusijai, Anglijai ir Pran- 

cūzijai. rusų valstybės dūmos pir- 
mininkui ir visiems Dūmos atsto- 

vam? lietuviams. 
Prieš uždarant ši seimą, delega- 

tai sumetė autonomijos fondan 
apie *20. Dr. J. Šliupas, trumpa 
prakalba dėkavodamas tautinin- 
kams u/ susirinkimą i šį seimą ii 

rūpestingą tautos reikalų svar- 

stymą, spalio 4 d. 1^14 m. 1 vai 
po pi* tų uždare pirmą Lietuviij 
Tautininkų Seimą. 

SVirnu Delegatas. 

Įcardikal ferrataT 
KARDINOLAS FERRATA 

Jisai mirė šiose dienose. Buvo 
valstybės sekretorium prie popiežiaus. 
Renkant naująjį popiežių, jisai minė- 
ta, kaipo kandidatas Apaštališkan 
Sostan. 



NUO REDAKCIJOM 
Visi laikraščiui siunčiami rankraš- 

čiai turi buti pažymėti autoriaus pa- 
rašu ir adresu. Pasirašantieji pseu- 
donimais turi paduoti,. Redakcijos ži- 
niai, ir savo tikrąjį vardą. 

Redukcija pasiieka suu teisę atsiun- 
čiamu? jai rankraščius trumpinti ir 
taisyti. 

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

Reikia visada, rašyti plunksna ir tik 
ant vienos popiero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Po seimų. Daug ka> tik"josi, 

kad dabartinė svarbioji valanda, 
tragiškas Lietuvos likimas suvienys 
visus lietuvius tam tikruose, vi- 
sus lietuvius lygiai liečiančiuose 
klausiniuose vienon krūvon. Var- 
gu kas galėjo manyti, kad esančios 
sriovės išnyks, kad Įvairiu nuomo- 

nių skirtumai išdils. Viena, ko 
buvo tikėtasi, tai kad bent to- 
kiame. rods, nepartyviškaine reika- 
le, kaip nukentėjusios nuo karės 
Lietuvo- šelpimas, galima bus susi- 
eiti ir tą darbą bendrai varyti. 
Rods, galima buvo valandėlei pa- 
rodyti bent krislelj pakantos. 

Bet gyvenimas, nutsų. Amerikos 
lietuvių, gyvenimas, kurisai dauge- 
liu atžvilgių yra pastatytas j to- 

kias netikusias sąlygas, begailcs- 
tingai sumušė, i daleles suskaldė 
net ir mažiausias viltis. Kiekvie- 
nas, kurisai pastaruose 1\± mėne- 
siuose laukė, kad Amerikos lietu- 
viai, visuomet taip skelbę savo tė- 

vynainy.-tę ir nesigailėję skatiko 
viešiems Lietuvos reikalams; kiek- 
vienas, matęs visų pirma nu- 

skriaustą, biasiausion nelaimėn pa- 
tekusią Lietuvą ir pasitikėjęs, kad 

ypač dabar jautrus tėvynės reika- 
luose Amerikos lietuviai sukrus 
jai dirbti ir gelbėti,—kiekvienas 
taip manę* turėjo susitikti su di- 
džiausiu apsivylimu. 

Apie kokių nors brandos kvoti- 
mų laikymą negali buti nei kalbos. 
Amerikos lietuviai parodė, kad is- 
toriškoje valandoje jie, kaipo tau- 

tos nariai, yra dar mažais vaiku- 
čiais. Darbe, kurisai, kaip buvo 
tikėtasi, numalšins partyviškumą 
bent valandėlei ir duos visiems pro- 

gą išpildyti gryną humanitariškumą, 
žmoniškumo pareigą—savo brolių 
gelbėjimą nelaimėje,—tame darbe 

partyviškumo gaivalai rado puikią 
dirvą ir išbujojo-islapojo kttopa- 
sekmingiausiai. Sriovės pasistengė 
išnaudoti svarbų momentą savo tik- 

slams, kurie susidurė, susikryžiavo-j 
jo, ir to pasekme jau gemsta dar 
didesni tarpsaviniai vaidai negu tie, 
kurtuos iki šiolei turėjome. To-j 
lerancijos, taktingumo neparodyta 
nei už skatiką. 

Chicaginiu seimu dešinėj i, kle-| 
rikalinė sriovė Amerikos lietuvių 
visuomenei pastatė ultimatumą-, ar 

visi paskui mus, ar męs vieni sau. 

Kuom jinai, toji sriovė, neaiškin- 
tu savo pasielgimą: katalikiškųjų 
gaivalų skaitlingumu ar kuom ki- 

tu, faktas pasilieka faktu. 
Visu pažangesniųjų gaivalų akj^ 

buvo nukreiptos i Nevv Yorko sei- 

mą. Tikėtasi, kad tenai bus rasta 

toji formula, kuri darbą 
pastatys Į rcikalingasias vėžes. 

Kaip rodos, tai nepavyko. Skai- 
tant pranešimus apie tą seimą, apie 
ginčus ir beveik peštynes, ką tame 

seime įvyko, beveik ištisai matosi, 
kad svarbiausis klausimas, kurio 

dėlei buvo šaukiamas seimas Lie- 

tuvos gelbėjimo reikalas, užmiršta, 
kad naminiai, savi kivirčai užėmė 

visą apyregą ir užstelbė svarbiausį- 
jj tikslą. Plačiame ir musų panau- 
dojamame "Vien. Liet. pranešime 
apie seimą sakoma, kad laike iški- 

lusių seime riaušių pora delegatų 
verkė. "Tai bene tragiškiausis to 

seimo momentas. Tie verkianti de- 

legatai yra tartum simbolis, galįs 
stoti mums, Amerikos lietuviams, 
amžinu užmetimu. Užjūryje Lie- 

tuva su daugybe kitų tautų bai- 

siausioje nelaimėje, o čia susirinkę 
geriausi jos išeivių atstovai susipe- 
šė dėlei savų reikalų ir peštynėje 
užmiršo, kad jie susirinko pirmoje 
vietoje nelaimingos savo tėvynės 
reikaluose. 

Lietuvos šelpimo reikalas, kuri- 

sai išpradžių norėta daryti bendru 
Amerikos lietuvių reikalu, mato- 

mai turės buti varomas atskvrai 
kiekvienos sriovės jiegomis. Tai 

butų galima buvę ir be seimų pa- 
daryti. Tikėkimės, kad vistiek Lie- 
tuvai nuo to nebus nuostolių ir 
kad aukų Lietuvai šelpti bus su- 

rinkta nemaiiuu, negu kad butti 

\>uvę veikiant išvien. 
Taigi jįirrautinli ir svarbiausia 

visuotinojo seimo susitikimo tik- 
slas—Lietuvos šelpimas, reikalin- 
ga skaityti nepasisekusiu. Ar męs 
patis, Amerikos lietuviai, ką nors 

laimėjome? Dabar dar sunku yra 
pasakyti. Bet \ ienas dalykas pa- 
aiškėjo. 

\ew Yorkc buvusio seimo didu- 
ma. reikia prisipažinti, buvo socia- 
listiška. Kaip ta diduma susidarė 

čia ne vieta apie tai smulkiai 
kalbėti. Tuli soeialistiški laikraš- 
čiai daro is šio seimo išvadą, buk 
socialistai sudaro vadovaujanti ir 
svarbiausi gaivalą musų \ isuome- 
nėje. Vargu tokia išvada galima 
daryti. Patįs socialistai pripažįsta, 
kad jie atstovavo eilę draugijų, 
nieko bendro su socialistiškaja 
-riove neturinčiu, (ialima manyti, 
kad nesocialistiškos draugijos, įtei- 
kusios mandatus socialistams, pa- 
tikėjo tam, kad bus galima veikti 

vienybėje ir kad visoki partyviš- 
kumai bus valandėlei užmiršti. 
Jeigu tos draugijos butu permaniu- 
sios, kas ištikrųjų atsitiks seime, 
vargu butų jos leidusios socialis- 
tams jas atstovauti. Kitokia tuo- 

met butų buvusi ir jiegų propor- 
cija seime. Ištisai visą seimo dar- 

bą matyti, kad socialistai buvo ge- 
rai susiorganizavę ir iškalno susi- 
tarę tarp savęs. Tautininkų tarpe 
nebuvo jokių tokių ruošimųsi iš- 
kalno nei jokių užkulisinių maši- 
nerijų. Tuom pasiaiškina ta ap- 
linkybė, kad vietomis socialistai 
prajojo ne savo arkliukais, ko ne- 

būtų atsitikę, jei tautininkai butų 
susiorganizavę iškalno. Todėl šioii 
socialistų dauguma seime jokiu bū- 
du negali buti pamatu tvirtinti, kad 
socialistai yra vadovaujančiu ir 

stipriausiu gaivalu musų visuo- 

menėje. Jie laimėjo tik per nesu- 

sipratimą iŠ tautininkų pusės. 
Aišku, kad toksai dalykų stovis 

yra tiktai laikinas, ir, kaipo tokis, 
jokios pastovesnės svarbos neturės. 
Viskas persimainys, kaip tiktai tau- 

tininkai,pamatę savo klaidą, imsis 
to darbo, kurisai senai jau rei- 

kėjo pradėti ir apie kurį '"Lietu- 
va" jau pora kartų buvo užsimi- 
nusi. Tai yra organizatyvis tau- 

tininkų veikimas. 

Berods, jau to darbo ir griebtasi. į 
Ten pat Nevv Yorke tuojaus po vi- 

miotino seimo tautininkai, susirin- 

ko ir pasitarę, rado reikalmgu, 
steigti savą partiją. Tokią tai pa- 
moka rado tautininkai Ncw \oiko( 
seime, ir tos pamokos svarbumo 

J 
negalima mažinti. Tautininkai ga 

lop pamatė, kad. gyvendami tarp 
dviejų sulyginamai gerai susior- 

ganizavusių sriovin, j'c 
ri tiktai vieną išėjimą-patiems 
susiorganizuoti, susitvarkyti, pa 
statyti visa savo veikimą ant ais-1 
kių ir griežtai apibrėžtų pamatų. į 
Tautininkai, arba, kaip ]"°s (a į 
įr šiądien daugelis labai vaizdm- 

erai nors neteisingai vadina tau j! 
,iečiai, iki Šiolei nebuvo a.sk.ai, 
apibrėžta jiega. [antininkais, 
ba tautiečiais, vadinosi ir dar te- 

bevadina visa ta masė, kur,i sto-, 
vi tarp socialistų n ,.CV'. 
| ieškant definicijos iki siolimam. 
tautininkui, galima tatų pasakytu kad tautininku vadinasi tas, 'Ui, 

nėra socialistu nei klerikalu. oje 
didelėje masėje, esančioje tarp abie- 

jų kraštutinių sriovių. nebuvo al- 

kaus visus vienijančio principo- 
Berods, obalsiu buvo tautos laba.,: 
bet tas obalsis yra forma, 1 

kuria gali būti įdėtas Įvairiausi* 
turinys šio tvirtinimo 
mui užtenka nurodyt, t tai, kad 

lygia, tuo pačiu obalsiu nekarta 

naudojasi klerikalinė snove. 

ui„ tokiam dalykų stoviu, 

„ačioje tautininkų, arba tautiečių, 

sriovėje nebuvo to vienodume, 
kurisai yra reitingas tam ka 

.riovė butų stipri. Dalis, --t v 

jusi arčiau prie klcrikalu.es srio- 

Us traukė dešinės link. Kita 

į gi 'dalis laikėsi ir tebesilaiko 
griežtai pažangaus pamato. 

šioje antroje dalyje ir įskilo 

mintis, kad reikalinga s.is..^a- uizuoti ant aiškiai apibrėžto pa- 
mato. Iš to, kas iki šiolei žino- 

ma matyt, kad naujosios parti- 
jos' pliatforma nčra dar išdirbta. 
S-ežinia smulkiai, ką des busi- 
moji partija savo pamaUn - kO' 
kios taktikos jinai prisilaikys. 
Galutinai nenustatyta dar_ nei 

partijos vardas. "Lietuvių l 

eivių Partija," "Lietuvių Pažan- 

gioji" Partija." "Lietuvių Progre- 
'.Ji Partija." "Lietuvių Pazan- 
r0<* Partija" arba panašiai to 

lai maž-daug vardas duodama 

naujajai partijai. 
Žinoma, negalima norėti, kad 

tnose dviejuose posėdžiuose, 

riuos tautininkai turėjo po seimu*., 
hutu buvusi smulkiai apdirbta 
,uaujosios partijos tvėrimo min- 
tis. Bet patsai klausinio pakėli- 
mas yra svarbus ir ytin pažymė- 
tinas. jisai rodo, kad tautininkai, 
ėję iki šiolei plačiu, bet neaiš- 
kiu keliu, galop griežtai apsibrėš 
ir mus u visuomenė, vieton neži- 
nomo "x," turės prieš save aišku 

organizuotą kuna. Nuo aiškios 
diferenciacijos bus tiktai nauda. 
Nereikės vaikščioti patamsėmis. 
kasi, kiek išsiblaškys ir m u su vi- 
Mtonieuinė atmosfera, kuri. ačiu 
neaiškiam centrui, buvo tokia ne 

normalė ir tvanki. Naujoji par- 
tija gali Įnešti mūsų gyveniman 
Uaug sveiku ir reikalingų elemen- 
tų. Ir tame naujosios partijos 
svarba. 

l okiu budu imunizuojant bit- 
vusio Nevv Yorke seimo pasek- 
mes mūsų viešainjam gyveni- 
mui, reikia pripažinti, kad jos 
via svarbios. Ar abu kraštuti- 
niai sparnai ką nors naudos iš 
to seimo — yra kol-kas klau- 
simu. Centras jau vien tik savo 

partijos idėjos pakėlimu įneša 
viešajiu gyveniman didelės svar- 

bos veiksnį, tuom tarpu bent mo- 

rališką ir ateityje galintį išsi- 
vystyti Į didelę visuomeninę jie- 
gą. Ką naudojo iš šio seimo 
pamat'nis, .Lietuvos šelpimo, rei- 
kalai— pamatysime. Tuom tar- 

pu tikėkimės, kad nuostolio tam 
svarbiam reikalui nebuvo pada- 
ryta. 

I "įsiems neramiems. Abu mūsų1 
vi>uomenės sparnai, klerikalai ir 

socialistai, skirdamiesi visame ka- 
me kitame, sutinka viename da- 
lyke. Tai principe: "kas ne su 

mumis,—tas prieš mus." Gal 
tas principe yra gražus ir sma- 

gus, tačiaus su visais sav o gražu- 
mais ir smagumais jisai yra. mū- 

sų nuomone, tiktai asmeninio 
skonio dalykas. 

Ypač pas "Draugą" pastaruo- 
ju laiku apsireiškia tasai skonis. 
Kartais tai virsta liga. "Drau- 
gas" apsirgo dėlei to, kad "Lie- 
tuva" ėmė ir neparėmė chicagi- 
nio federacijos surengto seimo. 
Dar blogiau atsitiko, kuomet 
"Lietuva" atspausdino to seimo 
"Tautos Fondo" pirmininko pri- 
austus du atsišaukimus ir prie 
jų išreiškė savo nuomonę, kuri 
nebuvo tokia, kokios "Draugas" 
norėjo. Ypač " Tautos Fondo" 

atsišaukime buvo neaiškumų, ir 
męs skaitėme savo pareiga juos 
pabrėžti. Tame ir "Draugo" pik- 
tumo priežastis. Skaitant deši- 

niojo sparno organo ^vedžioji- 
mus apie tai. kad "Lietuva" nau- 

dingų tautinių dalykų neremian- 

ti, prisimena senas sofizmas: 

"Viską, ko nepametei, turi.?"— 

'"Taip."—"Ragų nepametei; reiš- 

kia, juos turi." Bet ir šis so- 

fizmas tvirtesnis už "Draugo" 
išvedžiojimus. Užtenka to, kad 

"Draugas" beveik neliečia tų ar- 

gumentų, kurie "Lietuvoje" iš- 

dėstyti. Sunku tatai ir ginčy- 
tis. Tas pats su Dr. A. K. Rut- 

kausku, kurisai "Katalike" praeir 
tą savaitę, taipogi neliesdamas 
"Lietuvos" argumentų, asmeniš- 

kai užsipuola ant "Lietuvos" ap- 

žvalgininko. Tokioms polemi- 
koms sunku yra kas nors atsa- 

kyti. 

"Draugas" taip įpyko ant tau- 

tininku, kad dasikalba iki tokiu, 
atsiprašant, nesąmonių, kai]), 
] vzd., sekančioji: "'Sakės' dva- 

sia buvo tuo cementu, kuris vie- 

nijo socialistus su laisvamaniais 
tautininkais" (Mat, tai už tauti- 

ninku nesėdimą federacijos veži- 

mėliu). Žinoma, kuomet įpyki- 
mas daeina iki tokio laipsnio, ge- 
riausia palaukti, kol nesugrįš at- 

gal liogika. Tuomet galima bus 

ir pakalbėti. 
* * I 

Socialistų laikraščiams, kurie 

atsidėję kalte kala mums, kad 

"Lietuva" leidžianti kokį tai la- 

pelį, turime pranešti, kad "Lie- 

tuvos" redakcijoje nieko nežino- 

ma apie kokio nors lapelio leidi- 

mą. Męs žinome tiktai kasdien 

leidžiamą "Amerikos Lietuvą." 
Butų gerai, jei "draugai" malo- 

nėtų atitaisyti tą mažą klaidą, 
arba bent ateityj* jos venfty. 

Antrasai Amerikos Lietuvių 
Visuotinas Seimas. s ■' 

I 

Praeitame ^"Lietuvos" numery- 
jc buvome pįeiavie pirmos visuoti- 
noji) seimo s«ijo$ ̂ aprašymą, musų 
korespondento prisiųstų. Ten 
taipogi buvo rašyta apie sumigtą 
prakalbų vakarą spalio pirmą die- 
ną. Apie antros seimo dienos va- 

karą ir trečios,' dienos vakarienę, 
skaitytojas ras korespondencijų sky- 
riuje. Apie sekančias (po pirma- 
jai) seimo sesijas čia paduodame 
žinias, pasinaudodami "Vienybė- 
je Lietuvninkų" tilpusiu plačiu pp. 
P. Norkaus ir J. M. Danieliaus 
seimo aprašymu. 

Antroji Sesija. 
Y. K. Račkauskas atidaro antrą 

sesiją 3 vai. po pietų ir pastebi, 
kad t r i > delegatai, valgę pietus prie 
tos svetainės restorane, pamiršo 
užsimokėti. 

K. (ingis užima pirmininko vietą 
ir pabrėžia, kad jis prisilaikysiąs 
parlamentariniu taisyklių, ir mel- 
džia klausimus svarstyti rimtai, nc- 

sikarščiuojant. 
Kila klausimas, kaip rinkti sekre- 

torius. Atstovai išreiškia įvairias 
nuomones, bet gale prieina 
prie to, kad viešai įvardija 4 kan- 
didatus, iš kurių slaptu balsavimu 
turi Imti išrinkti du seimo sekre- 
toriai. 

Slaptai balsuojama, tik šiuomi 
kart delegatai ne patįs atneša sa- 

vo balsus, bet juos surenka tam tik- 
ri nuskirti balsų skaitymui mar- 

ša lkos. 

Suskaičius balsus, pasirodo, kad 
pirmuoju sekretorium išrinktas A. 

Lalis, iš Cbicago, 111.; antruoju— 
J. O. Sirvydas, iš Brooklyn, N. Y. 

Kiek mažiau balsų už Sirvydą 
gavo Jurgelionicnė ir Bagočius. 

Bet kad abiejų liglaikinių sek- 

retorių balsų rekordas pasirodė ne 

vienodas, nuskinamos ypatus iš- 

naujo su>kaityt balsus, iš kur pasi- 
rodo.-kad A. Lalis gavo 183 bal- 
sus, |. O. Sirvydas- 101, Jurgelio-: 
nienė—10() ir Bagočius-—100 bal-J 
sų. Kiekvienas delegatas balsavo 
už du. Nors ir nebuvo kalbėta ant 

kiek laiko bus renkami sekrete iriai, 
bet visų suprasta, kad visam sei- 
mui. 

Pribuna nauji deleatai nuo Įvai- 
rių draugijų iš Sehetiecfady, X. 

Y..t—M. (iudzinskas, A. J. (">u- 

dzinskas ir M. Bubliauskiutė. 
Išrinkta Presos Komitetas: Dr. 

Draugelis, Jankauskas ir Stasiu- 

levičius. 
Prie trijų šeinio rengėjų nuskir- 

tu maršalkų išrinkti dar tris, ku- 

rių užduot i n ineina ir balsų skaitv- 
mas laike balsavimų. 

Nors tai nesvarbus klausimas 
ar išrinkti ar nuskirti komisiją įne- 
šimams sutvarkyti, bet tame klau- 
sime gana daug ginčijamasi. Kal- 
ba visa eilė delegatų, kaip tai: Tur- 

vis, Smelstorius, Sirvydas, S\veetra, 
Živatkauskas ir kiti. Bekalbėdami, 
net sumaišo šią komisiją su rezo- 

liucijų komisija ir tik ant galo vie- 
šu balsavimu Įgaliota pirmininkas 
paskirti Į tą komisiją tris ypatas. 
Pirmininkas Įnešimų sutvarkymo 
komisijon, paskiria Sinelstorių. 
Šliakf ir Jurgelionienę. 

Rezoliucijų komisijon išrinkti: 

(irigaitis, Michelsonas, Girdatiskas,' 
Dundulis, Ramanauskas ir šūkis. 

Šiuos klausimus besvarstant, de- 

legatė (iilbaitienė patėmija, kad 

pirmininkas, ar tai tyčia, ar tai dėl 

kit-ko, nepatėmija daugelį prašan- 
čių balsų iš tos pusės, kur ji sėdi j 
(o ten dauguma taip vadinamų 
tautiečių). 

Šukis pataria, kad balsų skaity- 
tojai taip pasiskirstytų į pora>, kad 

kiekviena pora susidėtų ir socialis- 
to ir tautiečio. 

Ar rinkti finansų komisiją, ar 

ne? J šj klausimą atsako Rauli- 

naitis, PufVis, Liutkus, Maukus, 
Pruselaitis ir kiti. Vieni prirodi- 
nėja, kad ta komisija reikalinga, 
kiti—kad ne. Nubalsuojama 133 

balsais prieš 90, kad toji komisi- 

ja nėra reikalinga. 
J. Ambraziejus įneša, kad dar 

reikalinga paskirti laiškų skaityto- 
jas bet šis įnešimas po trumpų 
diskusijų nupuola. 

Protarpiais diskusijų skaitomi 

prisiųsti pasveikinimai ir telegra- 
mai ir priimami delnų plojimu. 

Dr. Šliupas pastato klausimą, 
kaip vadinti šį suvažiavimą. Su- 

lyg jo, šis seimas turi vadintis vi- 

Išimtinuoju, nes čia susirinkę nėra 
'po keno nors globa, kaip tas da- 
ryta ("bicagoje laike katalikiško- 
sios federacijos seimo. J j reikia 
vadinti taippat antruoju visuoti- 
nuoju seimu, ties vienas toks sei- 
mas jau buvo. O pavadint ji poli- 
tiškuoju, Dr. Šliupas nežino, ar tai 
but galima. 

(iegužis (iš Bostono) sako, kad 
"federeisiai'' pasivadino pirmuoju 
seimu, tai męs, pavadindami ant- 

ruoju. seimą jau pripažintume vi- 
suotinuoju. Jis taippat išsireiškia, 
kad šis seimas dar vadintųsi ir po- 
litiškuoju nes apie politiką kalba- 
ma. 

Jurgelionienč nesuprato, kam tas 
antras; ji nežino, kame buvo pir- 
mas seimas. 

Senis Astramskas ką tai sako, 
ko reporteriai nenugirdo, ir tas 

sakinys sukėlė tarp delegatų juoką. 
Sirvydas aiškina, kad męs šį 

seimą vadinam antruoju ne dėlto,' 
kad federacijiniai turėjo savo sei-l 
mą pirma mus, bet todėl, kad de- 

vyni metai atgal (1905) panašus' 
seimas buvo sušauktas Pbiladel- 
phijoje, Pa., laike didžiosios revo- 

liucijos Rusijoje. 
1 

Dundulis sako, kad Cliicagos fe- 
deracijinių seimas mato tik save ir 
daugiau nieko, todėl jis nevisuoti- 
nas. Jis pataria šį seimą vadinti 
ant moju politišku seimu. 

Sirvydas aiškina, kad negalima 
vadinti ši seimą politiškuoju seimu 
dėlto, kad neatkreipti Stiv. Valsti-j 
jų akį, kuri įsakius savo piliečiams 
užlaikyti pilną neutralitetą. 

l'agaliaus nutarta ši seimą va- 

dinti "Amerikos Lietuvių Antras 
Visuotinas Seimas." 

1'. 1 irigaitis patėmija, kad lietu- 
viškos kalbos taisvklės reikalauja 
žodį 'antras statyti priešakyje sa- 

kinio, bet j tai neatkreipiama aty- 
dos. 

Dr. Šliupas Įneša uždaryt se- 

sij:!- 
.. i 

Purvis meldžia Dr. Šliupo atsi- 
imt tą jnešimą, ką tas ir padaro, ir 

paskui Įneša, kad reikia išnešt re- 

zoliuciją prieš karę. 
l)r. Šliupas išsireiškiau kad rezo-į 

lincija turi pasmerkti ne kurią nors 

kariaujančią valstybę, bet apskritai 
karę. su jos žiaurumais. 

Purvis priduria, kad rezoliuci- 
ja turi buti suredaguota taip. kad 
pasmerktų kares ir visą militariz- 

tną. Ant to visi sutinka ir paveda 
rezoliucijų komisijai sutaisyti re-^ žolinei ią. 

Antra sesija užsidaro ant 6:0? 

vai. vakare, nutarus rytoj susirink- 
ti ant 9 vai. išryto. 

Trečioji sesija. 
Spalio 2 d. seimo pirmininkas| 

atidarė trečią sesiją 9:10 vai. ryt-J 
metyje. 

Sekretorius peršaukia delegatui, 
ir užsižymi nepribuvusius trečion 

sesijon delegatus. Pasirodo, kad 

pasivėlino sesijon šie delegatai: 
Račkauskas, Naudžius, Jakubonis.! 
Draugelis, Kučinskas, Mažeika, Ka-i 
žetnėkienė, Žioba, Jurkunas, Krali- 

kauskas, Jankeviče, Tacionis, Ra- 
čir.tė-I lerman, P. Simanavičius, 
Pruselaitis, Lopatto, Ciapas. V.1 
Ambrazevičius, Motuzas ir Seserų-1 
kas. 

Pirmininkas persergsti delegatus.' 
kad šiame mieste pasisaugotų ki- 

šenvagiu, kuriu čia. kaip ir visur, 

gan dikčiai yra. 
Skaitomas protokolas vakarvk-Į 

ščiu sesijų. Svveetra patėmija, kati 

protokole praleista svarbus nutari- 

mas, būtent, kad neužrašyta išrink- 

toji presos komisija; Michelsonas 

patėmija. kad protokole vien lik 

Dr. Šliupo įnešimai minimi, o kitu 

delegatų ne. Žemantauskas gi sa- 

ki), kad čia jokio Purvio nėra su- 

važiavime,—yra vien tik p. Her- 
man. Dobinis balsiai sušunka, kad 

protokolas esąs vienpusiškas ir bū- 
tinai turi būti atmestas. Liutkus 

Dobinio Įnešimą paremia (delega- 
tai juokiasi). Živatkauskas Įneša 
protokolą priimti ir didžiuma bal 

s it protokolas priimamas, su tūlais 

než\miais pataisymais. 
Jurgelionienė paima "spešel" bal- 

są ir sako, kad reikia protokolo 
išnašoje pažymėti, dėlko šitas sei- 

mas vadinasi antruoju, kad kuni- 

gija nepasinaudotų taja proga ir 

nevadintų savo seimo pirmuoju. 
Sirvydas atsako Jurgelionienei, kad 

las bereikalinga, ir pagaliau- viską 
link .seimo vardo nii|Hiola. 

I'atėmijama, kad vice-pirmiiiiu 
ka- geriaus registruotų balsu-: I 
Ambraziejus pataria, kad butu pa 
skelbta dienos programa, ir kat 
kalbėtojai vienu kartu užsiregis- 

truotu balsus, šie patėmijimai at- 
mesta. 

Skaito laiškus ir telegramus >11 

pasveikinimais nuo: a) Chieagos 
Koncertinio Kliubo, b) Kibartų 
Cbicagos, c) Kondrotavičiaus, d) 
Strimaičio "ačiu," kad pirko tani 

j tikras atvirutes. Įdomus tik p, 
| Kondrotavičius pasveikinimas, ku- 
riame tarp kitko sako, kad jei 
< iabrys yra seime, tai iį reikią už 
ausu išmesti lauk, nes jis atsto- 
vauja savo kambarį (?). 

[Rutkauskas įneša, kad įžeidžian- 
ti laiškai nebūtų skaitomi; Rama- 
nauskas gi tam priešinasi. Pasi- 
lieka, kad viską reikia skaityti. 

Toliau- skaito pasveikinimus nuo 

Ivanausko. Jokubyno, SLA 14.> 
kuopos, Miliaus ir l.SS. 15 kuo- 
pos. 

Sirvydas dar kartą meldžia iš- 
rinkti finansų komisiją. Tareila 
ir kiti tam pritaria. Račkauskas 
sako, kad jau yra panaši komisi- 
ją įsteigta prie SLA., kuriai tą da- 
lyką galima pavesti. Pagaliaus sei- 
mas pataria pirmininkui paskirti į 
tą komisiją asmenis. Pirmininkas 
nuskiria jon Mikolainį ir Sidera- 
vicią. 

Mikola i uis pakelia klausimą, kad 
seime yra delegatų, atstovaujančių 
labai mažai narių. Pirmininkas 
paaiškina, kad jei jau mandatai 

priimti, tai dabar apie delegatų le- 

gališkutną negali buti kalbos. 

Klausimas nupuola. 
PiTmininkas skaito raštiškai pri- 

duotą protestą, kuriame protestuo- 
jama prieš vakar vakare po sesi- 
jų laikytas prakalbas, kuriose įžei- 
džiama katalikiškieji jausmai. Tas 
protestas ypatingai lyti Dr. Šliupo 
ir kun. Mickevičiaus prakalbas. 
Po juo pasirašė A. Yaisiauskas, 
B. Ajauskas, J. Malukas, A. Ya- 
liška ir M. Čėsna. 

Pirmininkas paaiškina, kad sei- 
mas neatsako už tai, kas ką kalba 
ne sesijų laiku. Protestas nupuo- 
la. Nežinomas reporteriams dele- 

gatas patėmija, kad kas sesijose 
subudavota, tas paskui vakare su- 

griaujama. 
Miehelsonas rezoliucijų komisi- 

jos vardu skaito vakar nutartą 
pešią rezoliuciją, pasmerkiančią ka- 
res ir militarizmą. 

Dr. Šliupas su nekuriomis vie- 
tomis nesutinka, nors jos dvasia 

yru gera. Grigaitis pataria sušvel- 
nint tulus šiurkštumus. Maž-daug 
kalba šiame klausime Gegužis, Ra- 
manauskas (kurį negalima buvo 

suprasti, ko jis nori). Seneli^ 
Astramskas patėmija, kad visai jo- 
kių rezoliucijų nereikia,—reikia tik 
visiems važiuoti Lietuvon ir pa- 
naikint karę (visi juokiasi). 

Pagaliaus nubalsuota, kad re- 

zoliuciją atiduot komisijon perre- 
dagavimui—141 balsų prieš 94, ku- 

rie norėjo ją tiesiai priimti. 
KĮla klausimas, ką reikia daryti, 

kad išvengti karės? Pirmiausiai 
kalba Dr. Šliupas, sulyg kurio nuo- 

monės, tentų liuosybė ir tarptautinė 
arbitraeijos komisija Šiek-tiek pri- 
sidėtų prie karių išvengimo. Taip- 
gi jis reikalauja ir plačiausios liuo- 

sybės viduryje valstybių, kas taipgi 
slopina militarizmo dvasią. 

Grigaitis kalba prieš Dr. Šliupo 
nuomonę ir prirodinėja, kad tautos j 
liuosybė neprašalins karių. Kares 

g:mdo kapitalizmas ir kol jis bus, 
tol nebus išvengiamos karės. Jis 
sako: "Šiądien iš musų visuomenės 

dygsta kanuolės, kulkos, kardai...." 
i svetainėje neramumas ir patėmi- 
jimai, kad perilgai kalba). 

Sirvydas įneša, kad butų leista 
kalbėti tik po 5 miliutas. Kiti 

pataiso, kad po 10 minutų. Nu- 

balsuoja 10 miliutų leisti kalbėti 
kiekvienam kalbėtojui. 

Liutkauskas patėmija, kad tur- 

lnit jau reikia užrišti raudoną 
"naktai'ą." kad gauti balsą. 

l'atėmijama, kad balsy suskaity- 
tojai centre negerai balsus skaito. 

Jie užtai atsisako, o jų vieton pir- 
mininkas nuskina (iinkų ir Raulai- 
ti >kaitvti centrinę delegatų dali. 

N'eviackas sušunka ant buvusių 
balsų rinkėjų: "sukčiai;" Sirvy- 
das gi sako, kad gėda seimui, jei 
vieni kitus koliojasi "sukčiais." 

Klausime, ką daryt, kad kares 

prašalinti, gan ilgai kalba vienas 
kito nuomonę kritikuodami šie de- 

legatai: Dr. Šliupas, Dr. Drauge- 
lis, Grigaitis, Stasiuleviče, Mikolai- 

nis, Uimka, \*ar; >ius, Šūkis, I.iut- 
kauskas' ir kiti. Ką vieni pakako, 
tai kiti sukritikuoja. Vieni nurodo 
vienus kelius, kiti kitus. Vieni 
sako. reik ap>v»etos, susipratimo, 
pažangos. Kiti,—\kad reikia anti- 
militariškoje dvasioj auklėti jau- 
nimą. Treti pripažįsta, kad karės 
reikalams nereik mokėti mokesčių. 
Ketvirti visą bėdą mato kapitalizv- 
me ir t.t. Čia pasakoma, kad vo- 
kiečiai yra dvidešimtojo amžiaus 
civilizuoti barbarai. Patariama net 
nuversti Rusijos kruvinąjį carą ir 
Vokietijos kaizerį. Čia išreiškia- 
mos įvairių-įvairiausios nuomonės, 
bet tas viskas atsibūva pilniausio- 
je tvarkoje, bc jokio triukšmą. 

Pagaliaus Dr. Šliupas sekančiai 
suformuluoja savo nuomonę: "Šis 
seimas trokšta, kad visos tautos ir 
tautelės taptų laisvomis, atsiliuo- 
suodamos nuo despotiškųjų val- 
džių ir taptų respublikomis su žmo- 
nių atstovybe. Kad tos laisvos 
tautos sueitų federacijon išvengi- 
mui utilitarizmo ir karių. Kilus 
ginčams, tegul vykdo taiką arbi- 
tracijos kom'sija, visų tautų išrink- 
ta. 

Svveetra kalba, kad kol bus do- 
liarinis patriotizmas, tol bus karės. 
Gabrys jau dabar organizuojąs lie- 
tuvišką "kareiviją" (pirmininkas 
patėmija, kad eitu prie temos). 
Anot S\veetros. kol bus patriotiz- 
mas, tol bus ir karės. 

Jr vėl paeiliui kalba Grigaitis. 
Rimka. Baccvičia, Sideravičius, 
Va rašius, Ulinskas, Pruselaitis ir 
Pilka. Lazauskas patėmija, kad 
liuosybė visiems, uet ir "leidėms" 
prašalins kares. O mus kalbos esą 
bereikalingos. 

Antru atveju vėl kalba Dr. šliu- 
pas, paaiškindamas pirmesnę savo 

nuomonę; Živatkauskas ją remia, 
[privesdamas faktus net iš didžio- 
sios franeuzu revoliucijos. 

Liutkauskas sako, kad pirmiau 
reikia panaikinti karę tarp mus, 
o paskui jau kalbėti apie kitas ka- 
res. Sako, vakar mačiau karę.... 
(pirmininkas šaukia prie temos). 
Pagaliau? klausia, kokiu budu pa- 
naikinti kapitalizmą? (balsas iš de- 
šinės pusės: aš panaikinsiu''). Liut- 

kauskas čia mato ne meilę, bet 
,] rštą. 

Galop leidžiama nubalsuoti Dr. 

šliupo raštiškai priduotą nuomonę. 
L'ž ją paduoda 101 delegatas savo 

balsą, o prieš ją—118 balsu. 
Nubalsavus, Dr. Šliupas patė- 

mija. kad labai paikiai padaryta, 
kad ta nuomonė nepriimta. 

Grigaitis sako, jog męs nesam 

jai priešingi, tik ji ne vietoj. 
dalimis priimsime besvarstant ki- 
tus klausimus. 

Mikolainis įneša eit pietuot, tas 

ir priimta, nutarus susirinkti ant 

2:20 po piet. 
Pirmininkas III sesiją uždaro 

ant 12:45 vai. 

A* c t: i rto j i scsij a. 

Pirmininkas K. (ingis atidaro se- 

siją 2:25 po piet (spalio 2 d.). 
Kįla autonomijos klausimas. 

Smelstoriu> varde įnešimų tvar- 

kymo komisijos skaito visą eilę 
įnešimų. Jurgelionienė pataria imti 

atskirai autonomijos klausimą svar- 

styti. Smelstorius skaito toliau 

įnešimus. Dr. šliupas pataria, kad 

tą klausimą kol-kas atidėti prie 
tautų klausimo. 

Rimka klausia, kas suprantama 
po žodžiais "autonomija ir savi- 
v ildaGrigaitis kalba, kad nerei- 
ka: :nga čia daug ginčyties. Męs 
turime reikalauti, kad tautos butų 
laisvos, kad jų viduryje butų liuo- 

sybė. kad Lietuvos priespauda su- 

mažėtu. Męs pasižadame visaip 
remti visokį judėjimą Lietuvoje ir 

jis mano, kad su tuo visi sutiks. 
Smelstorius sako, kad Grigaitis 

viską jau pasakė. Jis sako,—ne- 
manykit. kad męs. socialistai, no- 

rim panaikinti tautą. Sis seimas 

yra sušauktas, krd tautą gaivinti 
ir išgauti jai etnografijos ribose 

autonomiją. 
Tareila sako, kad Grigaičio Įne- 

šimas—tai į bovelną įvyniotas. Tis 

sako, kad ne musų darbas svarsty- 
ti partijų reikalus. L>. Šliupas pa- 
duoda savo Įnešimą. Pirminin- 

kas meldžia Grigaičio ir L)r. Šliupo 
nuomonė?'* susitaikyti. Kas ten 

įneša, kad šiame klausime gali 
diskusuoti tik Dr. Šliupas ir Gri- 

gaitis. 
Prūsoką tam priešingas. Sa- 

ko: "kalbėkime visi. nes tas svar- 

bu." 
Toliaus kalba S. Gegužis, Mau- 

kus. Smelstorius, jų visų nuomo- 

nės labai skirtines. 



Nubalsuota tą klausimą atiduoti 
rezoliucijų komisijai. 

Lietuvos šelpimo klausimas. 
I)r. Draugelis ilgokai kalba ir įne- 

ša, kad visokiais budais galima šelp- 
ti Lietuvą. Dr. BaecviČe įneša, 
kad reikia Įsteigti tam tikras fon- 
das, kuri-; šelptu nukentėjusius nuo 

karės, skirtu sumas politikos ir 
mokslo reikalams. 

Tar--ii:i Kankinių komitetas jau 
sr:'. ivi!:i-'. tik nukentėjusiems nuo 

karės fondas steigti. 
Mikolainis Nesupratau, ar tik 

vien šelpimui fondą šelps, ar ir 
kam kitam? 

Grigaitis kalba: "Mes visi sa- 

kome. kad reikia šelpti, bet kaip 
prisieis duoti pinigus politiškiems 
reikalams, prisieis skirti partijoms 
dalis suaukautų pinigu, tuomet pas 
mus kils kivirčai ir barniai. To- 
dėl padarykim fondą šelpti tik nuo 

karės nukentėjusius, o politikos 
klausimas tegul rūpinasi kiekviena 

partija atskirai (delnų plojimas). 
Nubalsuota, kad reikalingas 

steigti bendras fondas šelpimui nu- 

kentėjusių nuo karės. 
l'akjla Įnešimai, kad iš to bctul- 

ro fondo butų skiriama pinigai ir 

autonomijos atgavimui. 
Siame klausime ima balsus (icr- 

dauskas, Sueetra, Lazauskas, Dr. 

Draugelis, Ambroziejus, Fruseika, 
Kaitis, Liutkauskas, Rimka, Šim- 
konis, L'accvičc ir kiti. Visi kal- 

bėtojai išreiškia daugyl>es nuomo- 

nitj, griežtai prieštaraujančių viena 
kitai. Vienas kitą išvadina net 

perdaug partiviškais. Pagaliaus po 
ilgiausiu diskusijų ant stalo pasi- 
lieka tik dvi nuomonės: Grigaičio 
nuomone—Šelpti tik nukentėjusius 
ir Dr. Bacevičiaus nuomone, kad 

apart nukentėjusiu dar šelpti viso- 
kius politiškus ir kulturinius veika- 
lus. Balsavime 183 balsais prieš 
15 pasilieka, kad bendrasis fondas 

Šelps tik nukentėjusius nuo karės. 

Aukų rinkimo klausimas. 
Dr. Šliupas nurodo įvairius aukų 

rinkimo budus, labjausia gi apsi- 
stoja ant to, kad butų išleista at- 

sišaukimai i Amerikos visuomenę 
ir kari butų padirbtos tam tikros 

stamputės-ženkleliai. 
Daugelis delegatų tam pritaria. 
Reikia pastebėti, kad A. Rama- 

nauskas visuomet ima balsą dėl 

tvarkos, bet niekad nieko nesutvar- 

ko; o Alikolainis—vis bilc kuomi 

neužsiganėdina. 
Klausimą išriša tik balsavimas. 

Nubalsuota padaryt stamputes pre- 
kės po 5c kiekviena. 

Pakjla dar sumanymas, kad pa- 

daryti tam tikrus paliudijimus 
tiems, kurie aukaus nemažiaus 5 

doliarių ir po ilgų diskusijų šis 

klausimas balsavime pereina. 
J. Ambraziejus nurodo, kad dar 

pas revoliucijos rėmimo komiteto 

iždininką iš 1906 metų randa- 
si kiek pinigų ir juos esą čia rei- 

kalinga priimti. Tą patvirtina ir 
kiti delegatai. 

Kįla įnešimas, kad seimas nu- 

skirtų Lietuvos Šventę (Ne\varko 
lretuv'ų įnešimas). Šiame klausi- 
me diskusuojama gana lėtai. Bal- 
savimas šį klausimą atmeta. 

Skaitoma telegramai su linkėji- 
mais nuo A. Pctračio iš Chicagos 
ir laiškas nuo Sarguno, prie ku- 
rio pridėta auka $5.80. 

Ketvirtoji sesija uždaryta ant 

6:10 vai. vakare, nutarus susirinkti 

rytoj 9 vai. išryto. 

Penktoji sesija. 
Atidaro sesiją pirmininkas K. 

Ciugis 9:15 vai. išryto, melsdamas 
sušaukti iŠ lauko delegatus. 

Įnešama, kad nebūtų delegatų 
vardašaukio. Nupuola. Peršaukus 

delegatus, pasirodo, kad sesijoti ne- 

atėjo šie delegatai: Lopatto, V. 

Ambrozeviee, Banys, Motuzą, Rač- 
kauskas, Naudžius, Levickas, Bu- 

činskas, Gilbaitienč, Jurkūnas, Iler- 
man-Purviene, Seserukas, Ivana- 

vieius, Michalskas, Bagočius, Kar- 

buuskienė, Jurgclionienė, Daunora, 
Parcevičienė, Gerdejus, Stanelienė, 
Stanislovas, Žiobas, Bukevičius, 
Trakimas, Dr. Baceviče, Ribinskas, 
Dr. Matulaitis; nekurie jų vėliaus 

pribuvo. 
Skaitoma.- protokr'.as pereitu 

dviejų sesijų. Protrrfole daug da- 

lykų netaip tt/.»«syta, kaip buvo 
kalbėta sesijose; protokolas sulyg 
sekretoriaus Lalio pranešimo nėra 

galutinai netvarkytas. Pirmiausiai 
diskusuojama III sesijos protoko- 
las. Labjausia nesutinkama su 

tuotni, kad protokole pažymėta, 
jog vakar buvo priduotas protes- 
tas prieš visus kalbėtojus, vakari- 
nėse prakalbose- turi buti pakeis- 
ta, kad tas protestas yra tik prieš 
Dr. bliupo ir kun. Mickevičiaus 

prakalbas,—šis pataisymas nupuo- 
la. 

Sinkus kalba, kad neaiškiai su- 

formuluotas seimo vardas. Paaiš- 
kinama jam, kad seiim* vardas aiš- 
kiausias. 

Dr. šliupas aiškina, kad jo va- 

kar priduotoji rezoliucija griežtai 
skiriasi nuo (irigaičio rezoliucijos 
ir jas negalima sulieti vienon, kaip 
protokole užrašyta. Kalba dar tū- 

li delegatai ir III sesijos proto- 
kolas priimamas beveik be patai- 
symu. 

Perskaičius protokolą IV sesijos, 
Žemantanskas nesupranta sulvg 
protokolo dvaisos, kas tas "(Gelbė- 
jimo Fondas." šiame dalyke kal- 
ba dar Rimka, A. Ramanauskas 
ir kiti; pagaliaus Michelsonas įne- 
ša protokolą priimti, kas ir pada- 
roma. 

Skaito rezoliuciją, sugrįžusią iš 

komisijos linkui klausimo "kaip 
karių išvengti." 

Rimka su rezoliucijos dvasia su- 

tinka, bet su forma ne. Taiso ją. 
,Michelsonas paaiškina, kokie sa- 

kiniai buvo komisijos pakeisti. 
Purvis įneša priimti ją. Grigai- 

tis kiek plačiau aiškina rezoliuci- 
jos prasmę. 

Liutkauskui rezoliucija neaiški. 

J tą rezoliuciją reikia tiesiog įra- 
šyti : "Kaip įvyks socializmas, tuo- 

met pranyks karės" (balsai is de- 
šinės, kur didžiuma .socialistu : sėsk! 
sėsk!). 

Šliupas pataria, kad rezoliucijoj 
vietoj žodžio "lygybė" reikia Įdė- 
ti "laisvė" arba abu tuos žodžius. 

Pagaliaus po visu taisymu ji 
priimama. 

Pribuvo dar du delegatai: l'r. 
Bajoras ir Karuža. 

Skaitomi linkėjimai nuo Liet. 
Zecerių Sąjungos. 

Michclsonas įneša maž-daug. iš 

kiek reiktų rinkti "Gelbėjimo Fon- 
do" komisija, pataria iš 12 narių. 
Mikolainis gi įneša, kad butų leista 
išrinkti TMD., SLA., LSSA. ir 
SLRKA. po du nariu į tą komisi- 

ją; iždininką išrinks pats seimas. 
Jis rekomenduoja iždininku išrinkti 
T. Paukštį. 

Grigaitis Mikolainio įnešime ma- 

to daugybės neparankumų. Jis 
mato, kad taip renkant tautininkų 
sriovė komisijoje turės 4 narius, 
tuom tarpu socialistai ir klerikalai 
turės tik po 2 nariu. Toliau pato- 
mija, kad klerikalai gali ir visai ne- 

dalyvauti—jie jau turi savo fondą. 
Jis laikosi, kad fondo komisija bu- 

tų renkama iš čia esančių. 
Klausime rinkimo komisijos kal- 

ba visa eiiė delegatų; čia męs pa- 
duodame tik sutraukoje įžymesnes 
kalbas. Liutkauskas sako: Grigai- 
tis valdo apie 200 balsų šiame sei- 
me, jis valdo viską, neatsižvelgda- 
mas į nieką (kjla triukšmas). 
Kundrotą šaukia: "Męs išeinam!" 

# 

Jurgelionienė, Rimka ir Gegužis 
(iš Bostono) išsireiškia, kad ko- 

misiją reikia skubiai išrinkti. 
Ramanauskas (iš Brooklyno) 

kalba, kad mums reikia skirtis, rei- 
kia apleisti svetainę (mažas truk- 

Šmas). 
Sirvydas bando įnešti, kad reikia 

įsteigti tautos tarybą ar ką kitą ne 

tik karėje nukentėjusiems šelpti, 
bet ir kitiems visų lietuvių reika- 
lams tvarkyti. 

Liutkauskas kalba apie 11 minu- 

tų; primena, kiek ir l okių draugi- 
jų daugiausiai aukauja, o toms 

draugiojtns balsas čia atimtas. 

Įčia viską valdo social-revoliucijo- 
nieriai. 

Tareila—reikia remtis ant drau- 

jgijų įnešimų, reikia remtis ant 

i žtnoniu, o ne ant to, kurios sriovės 
delegatų čionai daugiau. 

Žemantauskas—reikia komisiją 
rinkti čionai iš 11 ar 12 narių. 
Živatkauskas stovi už Mikolamio 
įnešimą. Dr. Drangelis—reikia iš- 
rinkti po du nariu iš kiekvienos 
sriovės: nuo tautiečių, socialistų ir 

klerikalų—viso 6; septyntuoju fon- 
do komisijoje bus iždininkas. Ne- 
galima remtis ant to, kurių čia dau- 

giau—juk žinome, kokios politikos 
prisilaikoma renkant delegatus. 
Jei to nepadarysim, mus darbas 
veltus. 

Kalba Dundulis, Lazauskas,— 
laikosi maž-daug Dr. Draugelio 
nuomonės. 

šukys—kam čia kalbėti apie kle- 

rikalus—jų čia nėra. Męs esam 

partyviški, nepartyvišku jokis i.ite- 
ligentiškesnis žmogus negali buti, 
taip kaip negali baltu buti juodvar- 
nis. 

Sideravičia pasisako esąs socia- 
listas. \ienok atstovaująs daugelį 
katalikų draugijų. 

Labanas—čion reikia rinkti viską 
Runka stebisi ir įneša rinkti 3i 

Į narius čionai ir po 3 nuo kiekvie- 
nos sriovės, viso 12. Purvis pa- 

r 
stebi, kad negalima kalbėti apie 
klerikalus, nes j it čia nėra. Męs 
esą susiorganizavę čia ir nesvar- 

bu. kas išrinks mus. Kas išrinko, 
tai mums užsitikėjo. 

Tacionis—lyderiai čia vi>:is fa- 
natikus bei nekultu.ingus žmones 
yra "užpumpavę.'' Viską palikti 
veikti organizacijoms. 

Raulaitis ko čia nerimauti, juk 
dar nežinom, kas bus išrinkta. 

Račkauskas— negalima kalbėti 
apie Romos kataliku-, jie mus sei- 
mą ignoravo. Įneša komisiją rinkti 
čionai, bet didžiosios organizacijos 

T.SS., T M D. ir SI.A. turi turėti 
tei<o darinkti po vieną narį nuo sa- 

vęs. 
D r. Šliupas—maniau, kad čia bus 

bepartyvis seimas; maniau, bus 
sutverta Tautos Taryba, bet to čia 
nėra. Čia valdo viską socialistai. 
Jei socialistai norės viską paimti, 
mes išvažiuosim. Tegul socialistai 
išrenka fondo komisijon savo ši- 
lininku didžiumą, bet jei neišrinks 
bepartyvj Tamą Paukštį iždininku, 
skilimas seimo neišvengiamas 
(Šliupo ultimatumas). 

Pruseika—kam socialistams už- 
mesti partyvy.škumą, juk jie dar 
jokio partyviško nutarimo nėra pa- 
darę. Čia susirinko Amerikos 
"smetona;" klausia, ar gi ji negali 
susitaikyti ? 

Neviackas remia Račkausko įne- 
šimą. Jei išrinksim gerą komitetą, 
viskas bus gerai; jei ne—viskas 
perniek. 

KazakeviČe klausia socialistų, ko- 
kis jau komitetas išrinktas, tegul 
pasako, męs užtvirtinsim. Čia juk 
viskas iškalno jau yra išrinkta ir 
nutarta (pirmininkas atima jam 
balsą). 

Diskusijos uždaroma ir nubal- 

suojama čia seime rinkti fondo 
komisiją ar komitetą iš dvyliki? 
nariu. 

Račkauskas Įneša, kad dar prie 
to 12 butų priskirti 3 nariai nuo 

LSS., TMD. ir SLA. po vieną— 
kad visas komitetas susidėtų ir 
15 narių. 

Sis nešimas gana ilgai diskusuo- 
jamas. Nurodoma, jei nebus at- 

stovų nuo organizacijų, nebus ne- 

sitikėjimo. Įnešimas skaitomas net 

4 kartus ir vis ttilų delegatų 
nesuprantamas. Socialistai nenu- 

sileidžia. Pagaliaus Račkausko 

Įnešimas performuluojamas šitaip: 
"Prie išrinkto komiteto turi privi- 
legiją darinkti po 1 narį organi- 
zacijos TMD., SLA., LSS. ir 
SLRKA.'' Performuluotas Įne- 
šimas nupuola 114 balsų prieš 
111 balsų. 

Skaitoma seiman prisiųsti lin- 

kėjimai. 
Sesija užsidaro ant 12:45, nu- 

tarus susirinkti r.nt 2 vai. po piet. 

šeštoji sesija. 
Pirmininkas atidaro sesiją ant 

2:10 vai. 
Klausimas apie iždininko kauci- 

ją. Nurodoma įvairiausi budai, 
tie budai perkratinėjama. 

J. Ambraziejus—kam ta didele 

kaucija,—aukos neplauks, nes ne- 

bus užsitikėjimo. 
Michelsonas—Račkausko Įneši- 

mui (kad prie fondo komisijos 
12 narių dar butų priskirti 3 na- 

riai, nuo LSS., TMD, ir SLA. po 
vieną—kad visas komitetas susi- 
dėtų iš 15 narių) pritariu. 

Pruselaitis—tegul kiekviena srio- 
vė darenka po 1 atstovą komitetan, 
bet ne organizacijos. 

Dar kalba apie tai Dr. Drauge- 
lis, Dundulis ir kiti. 

Živatkauskas suformuluoja vėl 
tą pati Račkausko Įnešimą, ir bal- 

suojama. Įnešimas antru kartu 
105 balsais prie 103 nupuola. 
(Svetainėje triukšmas. Reikala- 
vimai mandatų atgal). 

Račkauskas—turime paguodoti 
demokratiškumą. Lai taip ir pa- 
silieka. 

Ant stalo pasilieka iždininko 
kaucijos klausimas, bet Michel- 
sonas vėl įneša perbalsuoti Rač- 
kausko įnešimą pataisytoje formo- 
je, būtent, kad tik SLA. ir LSS. 
turi privilegiją darinkti į komitetą 
po vieną narį. 

Balsuoja: už—114 balsų prieš 0 

(tautiečiai triukšmingai susilaiko 
nuo balsavimo, lermas, reikalavi- 
mai atgal mandatų.) 

Michelsonas įneša, kad iždinin- 
kas butų po kaucija $10,000 ir. 
kad kauciją užstatytų bonds'ų kom- 
panija. 

Liutkauskas—kad kaucija butų 
paremta nejudinamuoju turtu. 

iia^aek* plačiai aiškina ui, 

VIENA MILŽINIŠKŲ VOKIŠKŲ KANUOLIŲ. 
Paveikslėlis parodo vieną Kruppo milžiniškų 16-colinių vokišku kanuolių, kurios sugriovė Liege'ą. Namur'ą, Maubeuge'ą ir Antvverpeną. Prieš šias kanuoles, sakoma, negalį išlaikyti joki fortai. Pranešama, kad Kruppas baigia dirbti dar baisesnes kanuoles—211 o colio su šuviu 25 mylių tolumo. 

kad bonds'ai ir nejudinamo turto 
kaucija reiškia veik tą patį. 

Įnešimai: kad kaucija siektų 
$25,000, kiti net reikalauja, kad 
hutu $50,000. Vienbalsiai nutarta, 
kad kaucija siektų $10,000. 

Živatkauskas plačiai aiškina, kad 
bonds'ų kompanijos kaucija yra 
gera ir tegul ji užstato. 

Grigaitis pataiso, kad jei bris 

aukų daugiau kaip $10,000, tuo- 
met Fondo komitetas iždininko 

kauciją padidins. 
Tareila reikalauja pasakyti, ką 

mus broliai socialistai turi išrinkę 
j iždininkus. 

Dr. Šliupas ir kiti męs protes- 
tuojame, jei bus iždininku išrink- 
tas žmogus partyviškas. 

Šarka—kaucijos klausimą palikti 
nuspręsti komitetui. 

Živatkausko įnešimas su (irigai- 
čio priedu vienbalsi;: i praeina. 

Kaip aukas dalinti Lietuvoje. 
(iirdėjus įneša, kad Lietuvoje 

aukų dalinimą pavesti Lietuviu 
Mokslo Draugijai. 

(Iriagilis dabar karė, gal Un 
viskas suirę, męs nežinome. \ i -ką 
pavesti Fondo komitetui. 

Tareila—tiežiurėkim. ar rytoj 
saulė švies, darykuue tą, ką šiądien 
matome ir žinome. 

Pagaliaus vienbalsi; i nutarta: 
aukų dalinimą pavesti Liet. Mok- 
slo Draugijai Vilniuje, o jei ii bu- 

tų iširus, tuomet Fondo komitetą.* 
paves tai Įstaigai, kurią r:i- atsa- 

kančiausia. 
Iždininko rinkimai. 
Miebelsonas pritaria Šliupui iš- 

rinkti bepartvvišką žmogų, In-t T. 

Paukštį randa neatsakančiu.; re-j 
komenduoja K. Šidlauską i- l»os- 
tono. 

Pruseika kalba apie Šidlausko 
nepartyviškumą ir teikia ji i iž- 
dininkus. 

, Mikoląinis stovi už Paukšti, 
t Kįla triukšmas, kalba po kelis vie- 
nu kartu—reporteriai negali pa- 
gauti kalbų. Nubalsuotas Dr. 
Draugelio įnešimas nominuoti vie- 
šai). 

Kįla įnešimas, kad ir rinkti vie- 
šu balsavimu. Neviackas—reikia 
rinkti slaptai, nes čia ir darbinin- 
kai ir bosai. Darbininkai viešai 
negali balsuoti prieš bosus. 

Nominacija. Nominuoja visą 
eilę kandidatų, bet visi atsisako. 
Pasilieka tik socialistų Šidlauskas 
ir tautiečių Paukštis. Socialistai 
stengiasi pastatyt du kandidatu iš 
tautiečių pusės, tautiečiai gi nori 
išnominuoti du socialistų kandida- 
tu, bet gale pasilieka tik tie du 
kandidatai. 

Balsavimas. Balsuoja slaptai, 
visu nervai įtempti, svetainėje 
koks tai tylus neramumas, nekuriu 
delegatu veidai persikeitė (audra 
artinasi). 

Skaito balsus. Įtempimas dar 

didesnis; pakampėse girdėtis gar- 
sios kalbos. Dar balsai nesuskai- 
tyta ligi pusės, o jau kįla reikala- 
vimai pranešti rezultatą balsavimų. 
Šauksmai: kas išrinktas?! 

Balsavimo rezultatas. Sekreto- 
rius stojasi apreikšti, kiek kuris 
kandidatas gavo balsų. Svetainė- 
je tyla. Daugelis delegatų po kai- 
rei (tautiečiai) irgi atsistoja. Sek- 
retorius skaito: Šidlauskas gavo 
155 balsus, T. Paukštis—102 bal- 
su. 

Triukšmas. Kaip tik sekretorius 

pranešė, kas išrinkta- iždininku, 
iškilo toks triukšmas, kad nieko 
negalima suklausyti. 1 Jaugei i s atsi- 
boję šaukia, pirmininko kūjelis ir 
kojos darbe. Balsai: prie tvarkos! 
Duokit mandatus! Cia ne socialis- 
tų partijos seimas! (Kundroto žo- 

džiai). Pirmininkas .šaukia: Ko 
norite? Žinau, jųs blogus norus 
turite. Kam tas demonstratyviš- 
kas išėjimas iš salės rengiamas?! 

Pirmininko pagelbininkas—pla- 
čioji spauda išnešios šį žingsnį po 
visą pasaulį. Ten ašaros ir krau- 
jas. čia gi tuščia ambicija. Prie 
tvarkos! Nusiraminkit.—Ką toliau 
kas kalbėjo, nežinome; vieni trypė, 
kiti šaukė, po dešinei triukšmingas 
delnų plojimas it" ironiški šauksmai. 
J. Ambraziejus ką tai šaukia ant 
socialistu; pirm., K. (.ingis pata- 
ria trukšmadariams apleisti salę. 
Ginkus sodina (irigaitį Į sėdynę ir 
liepia (iugini važiuoti ten, iškur 
atvažiavo; Kundrotas ir kiti vėl 
reikalauja mandatų ir nori eiti lau- 
kan. Dr. šliupas ramiai sau stovi 
ir žvalgosi. 

šiek tiek aprimus, pirmininkas 
pakviečia Dr. Šliupą kalbėti. Šliu- 
pas kalba: "Aš negaliu už kitus 
atsakyti, at-akau tik už save. Aš 
atvažiavau nuo SLA. i bepartyvį 
seimą. Ką męs įnešėm ir tarėm 
ir kokias rezoliucijas padavėm— 
viekas perniek. Čia ne bepartvvis 
>eimas, bet socialistų suvažiavimas. 
Ins buvo vi>kas iš pirmiau >uplia- 
nuota ir nutarta, męs čia berei- 
kalingi." 

Grigaitis: '"Tiesa, męs turėjome 
keletą susirinkimų, bet tai tik ap- 
kalbėjimui savų reikalų. Męs 
perstatėm Šidlauską kaipo beparty- 
vj /.aiog1] ir manėm, kad beparty- 
viuose klausimuose, kaip tai šelpi- 
mo klausime, galėsime susitaikyti. 
Męs tarėmės tik apie principiališ- 
kus dalykus ir nedarėme nutari- 

mų. kad čia juos pervesti. (Gri- 
gaičiui kalbant, apsireiškia didelis 
triukšmas). 

Šliūpienė kalba labai susigrau- 
dinus ir. išreiškus savo jausmus, 
sako: "S cialistai ir ponas Šid- 
lauske, bukite vyrai. Šidlauske, 
atimk savo kandidatūrą ir nura- 

mink Šį seimą, dėl jo garbės, dėl 
tų ašarų upelių Lietuvoje; Iftik vy- 
ras ir lietuvis; atsisakyk!" 

Rimka ir poni Šliūpienė verkia. 
Bagočius ragina Šidlauską atsi- 
imt savo kandidatūrą. 

Račkauskas kalba: "Aš neži- 
nau, ką aš galiu pasakyt... (triuk- 
šmas. Dr. Draugelis sako, kad jei 
kas nori eiti lauk, tegul ramiai 
eina Užsipuolimai ant Šukio, be- 
tvarkė). Račkauskas tęsia: "Aš 
daug padėjau triūso prie surengi- 
mo šio seimo, kad pagelbėti Lie- 
tuvai. Lietuva ugnyje ir krau- 

juose, o męs dėl iždininko išrinki- 
mo griaujam visą triūsą. Męs 
menki žmonės, jei negalime susitai- 

kyti ir seimo vesti." 

į Strimaitis kalba: "Labai gaila 
but, jei mus darbas nueitų ant nie- 
ko. Rodos esu neprigulmingas ir 
štai ką aš šiądien po pietų dasi- 
žinojau. Pasakysiu kelis teisybės 
žodžius. Socialistai prieš seimą 
turėjo vieną kbnferenciją, kurioje 
Grigaitis pasakęs, kad jis priešin- 
gas visokių aukų rinkimui. To 
socialistai neužginčys, nes žmogus 
buvo toje konferencijoje ir viską 
girdėjo. Ponas Pruseika pertarė 
Grigaičiui, kad taip elgianties užsi- 
trauksime visuomenės paniekę. 
Męs pripažinkime rinkti aukas, o 

paskui ką norėsime, tą padarysime." 
Girdėdami tokias kalbas, tautiečiai 
supranta, labai sujudo." Užbaig- 
damas, pasakė, kad .ir jis trokšta 

palaikyti seimą, prašo Šid- 
lausko atsisakyti. (Triukšmas. 
Kundrotą sako: aš cinu salę iš- 

daryti). Šliupas įneša, k r.«1 Šid- 

lauskas atsisakytų. 
Pirmininkas.—Tas nu" Šidlausko 

I priklausą 

Dr. Draugelis sako. kad svetim- 
taučiai jau per langus j mus žiuri 
(dar nerairit). 

I'irm. pageli). < iegužis i> Slien. 
kalba: "Ksu bepartyvis. Ką gero 
padarysim išgriaudami seimą? Ko 
bijotis, juk vi^ką dalins Liet. Mok- 
slo Draugija. Iždininko ypata čia 
nesvarbu. Atminkite, kokh Lietu- 
voj dabar momentas (delnų plo- 
jimas). (iėda mums, gėda. Ką 
pasakys mūsų broliai Lietuvoje? 
Stengkimės buti žmonėmis. .Męs 
ncišsiskaldykime neapleiskime jų." 

Rimka liaigiantics seimui, rei- 
kėtų suprasti, kad čia tik partyviš- 
kumai, įnešimų tampymas, dau- 
giaus nieko. Socialistai čia viską 
valdo ir viską savo nori pravesti. 

Pruseika priduoda raštišką liu- 
dijimą, kad ji^ panašios kalbos su 

Grigaičiu neturėjo, kaip Strimaitis 
čia kalbėjo. Tas turi buti tik ne- 

susipratimas. 
Bagočius įneša vardan santai- 

kos, kad butų iždininkais abudu: 
Šidlauskas ir Paukštis (delnų plo- 
jimas). 

Visi stojasi ir nori kalbėti. 
Liutkauskas—Socialistai viską iš 

mūsų pusės ignoruoja. 
Męs nusileidom kiek galėjom. Dr. 
Šliupas pastatė tik vieną reikala- 
vimą—nuskirti iždininku Paukštį, 
Jei to nepadarote jus. socialistai, 
jus griaunate visą darbą. Aš no- 

riu taikytis (juokas). 
Pirmininkas—Liutkauske! ne- 

smuikuok ant kitų jausmų. 
V. Ambrazeviče— Jie ligšiol grie- 

žė ant mušu jausmų, dabar męs 
griešime ant jų jausmų. 

Draugelis—Abu kandidatu pra- 
šalinkime, veikime nuosekliai. So- 
cialistai čia suorganizuoti, mes ne. 

Jie viską valdo >avo dauguma. 
Grigaitis užginčija Strimaičio pa- 

sakymą prieš jį, kad socialistai nc- 

aukaus ir, kad jie priešingi aukų 
rinkimui. 

Uagočius praneša, kad Šidlau- 
skas susigraudinęs ir rezignuos iš 
iždininkystės, jei rezignuos ir 

Paukštis; jis perstato iždininku 
Skritulską. 

Dr. Šliupas Įneša, kad butų du j 
iždininkai (triukšmas; Raulinaitisj 
sušunka: Ištikro tautiečiai užsiva- 
rinėja!). 

Dr. Draugelis—Męs nereikalau- 
jame socialistų nusileidimo; aš au- 

kausiu pusę savo turto, lai butia 
du fondai, o trečiuoju Chieagos 
seimo fondas. (leriau Ienktvniuo- 
sim! 

Račkauskas—Seimą rengėme iš- 
vieno, tai ir šelpkime išvieno. 

I.iutkauskas—Lai socialistų iždi- 
ninkas buna Šidlauskas, o tautie- 
čių Paukštis (triukšmas). 

česna—O kur męs, katalikai, 
dingsime? (juokas). 

Vienbalsiai nutarta, ha d butu 
i'icnas fondas su di'icm iždininkais: 
Paukščiu ir Šidlausku. 

Šį nutarimą padarius, sekanti 
nutarimai praleidžiami beveik be 
diskusijų. Visų tipas- nupuolęs. 

Rinkimai fondo komitetam No- 
minuojama ir balsuojama viešai.' 
Fondo komisijos pirmininku išrink- 
tas K. Gugis vienbalsiai. 

Xuturta šiame seime išrinkti ir 
sekretorių, bet jis pasilieka neiš- 

'rinktu. Kitus urėdus išrinktieji 
pasiskirs patįs. 

Išrinkta komitetan 1) pirminin- 
ku K. (ingis: 2-3) iždininkais 
I'aukštis ir Šidlauskas; 4) komite- 
to nariais Cėsna 165 bal'-Jiis; 5) 
Račkauskas K>2 bals.; 6) (iegu/.is 
(iš Bostono) 129 bals.; 7) Neviae- 
ka- 139 bals.; 8) Račiirtė-I lerman 
136 bals.; 9) Dundulis 121 l>als.; 
10) (Jerdauskas 69 bals.: 11) J. 
Stasiulevičius 135 bals.; 12) Mau- 
kus 56 bals. 

(Buvo išrinkti ir Ramanauskas 
su Šarka, bet jiems atsisakius j u 

vietas užėmė sekanti po jų kan- 
didatai). 

Skaito linkėjimus. 
Protokolo nutarta neskaityti, r 

perduoti komitetui, nes jis. anot 
sekr. Lalio, labai nesutvarkytas 
paskiaus jis bus paskelbtas viešai 

(irigaitis klausia, kaip tą fomk; 
vadinti; nutaria vienbalsiai jj va- 

dinti: "Lietuvos Šelpimo Fondas.' 
Finansų komisija praneša, kad 

aukų su linkėjimais pribuvo $66.36. 
Pirmininkas padėkavoja susirin- 

kimui ir V. K. Račkauskui, dau- 
giausiai pasidarbavusiam šiam sei- 
mui. 

Seimas užsidaro ant 6:45 vai. 
vakare. Tik uždarius seimą. Dr. 
Šliupas kviečia visus tautiečiu- pa- 
sikalbėjiinui šį vakarą Draugelio 
svet., o Šukys kviečia socialistus 
Taut. Namo svet. 

Iš publikos girdisi šnekėsis, kad 
tuoj po visuotinojo seitno prasidės 
du atskiri seimai: tautiečių ir so- 

cialistų. (Apie tautininkų pasida- 
vimą parašyta ant 3-čio pusi). 

DALYVAVUSIOS SEIME 
DRAUGIJOS. 

Seime buvo atstovautos sekančios 
draugijos: 

Tėv. Myl. Dr-jos Cent.-as—J. O. 
Sirvydas. 

Susiv. Liet. Am. Centras—F. ži- 
vatkauskas ir Dr. J. šliupas. 

SLA. Organas "Tėvynė"—V. K. 
Račkauskas, redaktorius, ir A. B. 
Strimaitis. 

Liet. Soc. Sąjungos Centras-J. 
Naudžius ir A. Herman. 

SLA. 168 kp., Stamford, Conn.—F. 
Naikelis. 

Darbiu. Susiv. Pašalp. Dr-stė. Bi»lti- 
more, Md.—G. Glaveckas. 

LSS 15 kp.. Minesrville. Pa.,—J. 
Ramanauskas. 

Liet. UkosŲ Politiškas Kliubas. Xew 
York, X. Y.,—F. Vaitkus, P. Mingelis 
ir F. Klastov. 

LSS. 32 kp.. Pittston, Pa.,—A. Ya- 
linėius. 

Draugijij Konferencija, L'lizabetbu 
X. .T.,—S. Liutkus, A. Baranauskas ir 
F. Petrušiuaas. 

LSS. 103 kp., ir D. L. K. Vytauto 
Dr-stė, Taniaąua, Pa.,—P. Buškevičia. 

TMD. 3 kp., Brooklyn, N. Y—J. 
Kripaitis ir K. Jankevičius. 

Tautiškas Veik. Komitetas, \V. 
Lynu, Mass.,—P. Liesburtas. 

D. K. Ringaudo Dr-ja, Herrin X. J. 
—A. Dapkinas. 

šv. Juozapo Dr-ja. Brighton, Mass, 
—B. Ajauskas, M. č'ėsna fr J. Malu- 
kas. 

Vienybės Dr., Brighton, Mass.,—J. 
Sabalis, J. TreinaviCius, J. Motuzas 
ir V. Rimkus. 

SLA. 38 kp.. Brooklyn, X. Y.—A, 
Ramanauskas. 

Birutės Kltubas, La\vreuce. Mass., 
—Konst. Jašinskiutė. 

šv. Mikolo Archang. Dr-stė, Eliza- 

betli, X. J.—P. Jurkumis. 
SLA. VII Apskričio—J. Kazakevi- 

čius. 
SLA. 76 kp.. Brooklyn. N. Y.—J, 

Laučlškis. 
Pittstono Liet. Ukūsų Knygynas, 

Pittston, Pa.—P. Šlekaitis. 

Didžiausia Kare! 
Kur? Lietuvoje! Mušu Tevyneje 

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

Kasdien Einančią 
"Amerikos Lietuva" 

c 

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" tuo- 
jau ir gausite ją k sdien pačtu j savo namus. 

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

Užsirašydami, siuskite ir prenume atos mo- 
kesti drauge, Money Orderiu arba pinigais 
registruotame laiške adresu: 

"Amerikos Lietuva" 
3252 So. Halsted St Chicago. I1L 



Q F TURP1MITE 

IŠRADĖJAS M. TURPIN, 
15 m d c j n s sproqinančio3 medžiagos, pavadintos "turpinitu." Sakoma, 

kad turpinito bombos, sp-ogdamoo, užmuša visą gyvybę 400 ket. mastŲ 
plotyje. Jas vartoja franeuzai. 

LSS. 19 kp.. Brooklyn, N. Y—J. 
Šukys, J. Verbyla, M. Orenta, P. Jan- 
kauskas, P. Endziulis ir K. Jankaitis. 

LSS. 64 kp. Lawrenee, Mass.,—M. 
K. Holis, 

4-rios Dr-jos, Stamford, Conn.,—S. 
A. Milčius. 

L. Keist. Knygyno Dr-ja, Holyoke, 
Mass.,—K. P. šimkonis. 

Liet. Sung ir Dukterį; Dr-ja, Athol, 
Mass.--K. Vasiliauskas. 

LSS. 114 kp.f Athol, Mass.,—J. Kav- 
laičia. 

šv. Jono Krikš. Dr-ja, Stamford, 
Conn.,—P. Bukevičius. 

D. L. K. Gedim. Dr-ja, Waterbury, 
Conn. Vi. Karbauskas. 

Liet. Sunų ir Dukterų Dr-ja, Cam- 
bridge, Mass.—V. Anesta, P. Bertuiie- 
oė, B. Simaoavtčia ir S. Garelis. 

Jaunimo Dr-ja, Ne\vark, N. J.,—V. 
Leščinskas. 

D. K. Algirdo Jaunimo Dr-ja, Water- 
bury, Conn.,- I. Lokis. 

šv. Jono Krikš. Dr-ja, Cambridge, 
Mass., A. Vasiliauskas ir A. Valeiša. 

SLA. 64 kp., Baitimore, Md.,—P. 
Krukauskas. 

D. L. K. Ringaudo Dr-ja, Ilarrlson, 
N. J.,—P. M. Mačiulis. 

D. L. K. Vytauto Dr-ja, Newark, N. 
J.,—A. žolynas. 

Patersono Lietuvių Choras, Patter- 
8i>n. N. J.,—J. Banys. 

Liet.. Apsvietos Kliubas, Schenec* 
tady N. Y.,—A. J. Ouodzinskas. 

LSS. 154 kp., Schenectady, N. Y.,— 
M. Bubliaueklutė. 

šv. Kazimiero Broliškos Pagelbos 
Dr-Ja, Schenectady, N. Y.,—M. Gu* 
dzinakas. 

Moterų Draugija "Vienybė," Brock- 
ton. Mass.,—S. ftaupa. 

Liet. Am. Ukėsų Polit. Nepr. Kliu- 
bas, Hartford, Conn.,—J. Giraitis. 

Liet. Pašalp. Dr-ja "Laisvė," LSS. 
42 kp. ir Liet. Teatr. kp.. Ea&ton, Pa., 
—J. Pocius. 

Spaudos Sandora ("Kova," "Kelei- 
vis," "Laisvė," "Liet. žurnalas" Ir 
"Naujienos").—L. Pruseika, 

SLA. II Apskritys,- M. A. šarka. 
LSS. t»7 kp., Brighton, Mass.,—B. 

TJsėinas. 
D. K. Vytauto Dr-ja, Brigeport, 

Conn.,—Juozas Marcinkevičius. 
SLA. 66 kp., Ansonia, Conn.,—Jo- 

nas Tareila. 
"Pagelbos" Dr-ja, So. Boston, Mass., 

—J. Shyblrdls. 
Av. Kazimiero Dr-stė, So. Boston, 

Mass.,—Jonas Janiūnas. 
D. K. Gedimino Dr-stė, So. Boston, 

Mass.,—E. Stubedis. 
LSS. 52 kp., New York, N. Y.,—M. 

M. RaČiutė-Herman-Purvienė ir M. 
Jukelis. 

Liet. Mot. Progr. Sus. 1 kp., Brook- 
lyn, N. Y.,—K. Sinkevičiūtė. 

Liet. tik. Kliubas, Rumford, Me.,— 
J. Lobikis. 

LSS. 7t kp., Cambridge, Mass.,—J. 
Valeika. 

šv. Roko Dr-aaė, Rumford, Me.,—F. 
Laureckis 

SLA. 107 kp.. Philadelphia, Pa.,— 
A. Sleseriunas. 

LSS. 1 kp., Philadelphia, Pa.,—N. 
Staaiulevičlenė. 

SLA. 147 kp., Elizabeth, X. J.,—S. 
Nausalla Ir J. Čeponis. 

Liet. Dr-ju Sąryšys, Philadelphia, 
Pa.,—J. Stasiulevičius, T. Aatram- 
skas, M. Mankus, J. Dryžiutė ir V. 
Varževlčiua. 

TMD. 50 kp.. WorcPSter, Mass.,—P. 
Dėdynas, K. Stankus ir J. Vitkauskas. 

TMD. 144 kp., Amsterdam, N. Y., 
—M. Strikulis. 

Lietuvių Ukėsų Kliubas, M;-speth, 
N. Y.,—P. Kūlis ir J. Bartkunas. 

Draugijos: S v. Jono, Saldž. širdies 
Jėzaus, Neprig. Kliubas, Du Bois, Pa., 
—J. Bagdžiunas. 

"Laisvės" Dr-stė, Newark, N. J.,— 
B. Pikulis. 

"Laisvės Sunų" Dr-stė, Mahanoy 
City, Pa.,—V. žemaitis. 

Apsviltos Dr-stė, New ark, N. J.,— 1 

T. Kaškiaučius. I 

Labdarystės Dr-stė, So. Boston, 
Mass.,—K. Šidlauskas. 

Liet. Katal. Dr-ja šv. Vincento, 
Maspeth, N. Y.,—J. Razminas, J. Kai- 
sokas ir P. Jocis. 

LSS. 40 kp., Worcester, Mass.,—A. 
Bushas. 

Liet. Sunų Dr-ja, Waterbury, Conn., 
—S. Senkus. 

šv. Petro ir Povilo Dr-ja, Elizabeth, 
N. J.,—D. Bražinskas. 

Mikolo Archang. Dr-ja, Elizabeth, 
N- J-.— Dr. A. Baceviče. 

Chicagos Liet. Draugijos, Chlcago, 
P- M. Kaitis, M. Jurgelionienė 

ir A. Lalis. 

Ukesu Kliubas, Elizabeth, N. J.,— 
J. Ribin3kas. 

Liet. Ukėsy Politiškas Kliubas, Wa- 
terbury, Conn.,—J. Pruselaitis. 

"Aido" Choras, Brooklyn N. Y.,—P. 
Sinkus, M. Kičas ir A. Jurevičienė. 

Liet. Visuomenė, Gilberton, Pa.,— 
Juozas Rice. 

Draugijos iš Mahanoy City, Pa.,— 
B. Ragažinskas ir M. Augštakalnis. 

SLA. 35 kp.. šv. Jurgio ir fcv. My- 
kolo Dr-jos lš Wilkes Barre, Pa.,—J. 
Lopatto. 

LSS. 1 kp., Philadelphia, Pa.,—R. 
Merkis. 

SLA. 11 kp., "VVaterbury, Conn.,— 
Ona Karbauskienė, EI. Kažemėkiend, 
J. žemantauskas ir A. J. Povilaika. 

Liet. Sunu Dr-stė, Cambridge, Mass., 
—A. A. Levickas, M. Norkus, J. Ber- 
tulis, A. Bartkevičius ir P. šoba. 

LSS. VIII Rajono konferencija, Chi- 
cago, 111.,—P. Grigaitis. 

8 draugijos, New Britam, Conn.,— 
J. Gerdiuskaa, J. Skritulskas ir J. 
Mikalauskas. 

Vytauto Dr-stė, So. Boston, Mass., 
—M. A. Balčiūnas. 

LSS. 161 kp., Keraney, N. .T.,—F. 
Kazakevičius 

šv. Antano, šv. Izidoriaus, šv. Vin- 
cento Dr-stės, Polit. Kliubas ir Ukė- 
sų Pagelbos Dr-ja, Kingston, Pa.,— 
Jonas Kučinskas. 

LSS. 34 kp., Waterbury, Conn.,— 
K. Jakimav'črus. 

D. T,. K. Keistučio Dr-ja, Baltimore, 
Md.,—P. Lazauskas, ir K. Baltrušaitis. 

Liet.. Piliečiu Kliubas, D. L. K. Ge- 
dimino Dr-ja ir LSS. 107 kp., Provi- 
dence, R. I.,—J. Brazauskas. 

Liet. Piiiečių Dr-ja, Brockton, Mass., 
J. Smaliukas. 

šv. Roko Draugija, Brockton, Mass., 
—J. Skučas. 

Palangos Juzės Dr-ja, Newark, N. 
J.,—A. žolynas ir J. Dobinis. 

Liet. Dukterų Dr-ja, Newark, N. J., 
—M. A. Stanelis ir A. Mikulienė. 

Neprig. Polit. Kliubas, Ne\vark, N. 
J,,—A. Stanislovas. 

Liet. Viešas susirinkimas, Law- 
rence, Mass.,—A. Ramanauskas. 

šv. Jurgio Kar. Dr-ja, Philadelphia, 
Pa.,—S. Masickas. 

Liet. Muzikališkūs Salės Dr-ja, Phi- 
ladelphia, Pa.,—Rom. Karuža. 

Teatro Mylėtoju Dr-stė, Surdutų 
Preseriy Unija ir TMD. kp., Balti- 
more, Md.,—V. Nagornoskis. 

Massachusetts Lietuvių Organizaci- 
ja,—S. Michelsonaa ir J. Skibirdis. 

Piliečių Dr-stė, Erooklyn, N. Y.,— 
N. Navickas. 

LSS. 17 kp., Brockton, Mass.,—J. 
Ustupa. 

LSS. 49 kp., Hartford, Conn.,—A. 
Kišlcunas. 

šv. Roko Dr-stė, Brockton, Mass., 
—J. Vaičiūnas. 

Visos Draugijos, Haverhill, Mass., 
—J. Večkys. 

LSS. 33 kp., ir kitos Dr-stės, Bing- 
hampton, N. Y.,—J. Oėsna ir J. Bučin- 
skas. 

LSS. 11 kp., Newark, N. J„—J. Tra- j 
kimas ir J. V. Sweetra. 

šv. Petro ir Povilo Dr-stė, Newark, 
N. J.,—J. Krallkauskas. 

T M D. kp., Liet. Tvirtybės Dr-ja.į Tant. Liet. Secenj ir Brolių Dr-ja, 
SLA. 194 kp., Vakarinės žvaigždė"; 
Kliubas, Liet. "Improvemeut" Kliu-. 

bas, Liet. Resp. Kliubas, Cicero, 111., 
—A. Sideravičia. 

LSS. 02 kp., Wilkes Barre, Pa.,— 
K. Demkis. 

LSg. lt kp., Bridgeport, Conn.,— 
Pijus Petrauskas. 

LSS. 31 kp, So. Bethlebem, Pa.,— 
F. Masulevičius. 

LSS. 2S kp., Shenandoah, Pa.,—J. 
Vitkelis ir Raudeliunas. 

DLK. Algirdo Dr-atė, Jersey City, 
N. J.,—S. Jankus. M. J. Iškauskas ir 
A. Grinauskas. 

SLA. 204 kp., Tamariua, Pa.,—P. 
Buškevičius. 

Lietuvių Apšvietos Dr-stė, Brook- 
lyn, N. Y.,—J. Urbonas, J. Perulis, 
K. Rugiene ir A. Plačkaitis. 

Liet. Sunų Dr-stė, Kearney, N. J., 
—J. Mačiulaitis. 

Scen. Mylėtoju Choras, Brooklyn, 
N. Y.,—K. Jovaiša. 

Liet. Dukterų ir Sunų Dr-stė, So. 
Boston, Mass.,—A. žvingilas ir Jieva 
žvingilienė. 

Suvienytos Dr-jos, New Haven, 
Conn.,—S. M. Rimkevičius. 

Suvienytos Draugijos, Liet. Šviesos 
Dr-ja, LSS. 186 kp., Ansonia, Conn., 
—P. J. Bieliauskas. 

LSS. 42 kp., Liet. Pašalpinė Laisvės 
Dr-ja, Liet. Teatr. Dr-ja, Easton, l'a., 
—Fel. Raulinaitis. 

Moterų ir Vyrų Dr-ja, Montello, 
Mass.,—St. Oiapas. 

Lietuvos Demokratų Partijos At- 

stovas,—A. Rimka. 
LSS. 59 kp., Jersey City, N. .T.,— 

L. Dobinas. 
Bridgeporto Lietuvių Visuomenė. 

J. Viznis. 
SLA. 245 kp.. Newark, N. J.,—Vin- 

cas Ambrazevičius. 
Scrantono Lietuvių Viešas susirin- 

kimas,—kun. Stan. Mickevičius. 
Rumfordo. Me., Visuot. Liet. susirin- 

kimas,—J. Viskantas. 
Polit. Kliubas, Ansonia, Conn.,—J. 

Mockaitis. 
Sviosos Dr-stė, VV'aterbury, Conn., 

—J. Laskeviče. 
STiA. 38 kp., Brooklyn, N. Y.,—.T. 

|V. Liutkauskas, Dr. A. J. Jankauskie- 
ne ir ,T. Rugis. 

LSS. 79 kp., Girardville, Pa.,—P. 
žemaitis. 

SLA. 101 kp., Paterson N. J.,—L. 
Taeionis. 

SLA. 7 kp., Pittston. Pa.,—T. Pauk- 
Stifl. 

TMD. 5 kp., Waterbury, Conn.,— 
Olga Bobinienė. 

L. Polit. Kliubas, Jersey City, N. J., 
—J. B. Paserp8kis. 

D. K. Vytauto Dr-ja, Ansonia, Conn., 
—F. Vokietaitis. 

šv. Antano Dr-stė, Ansonia, Conn., 
—A. Stanevičius. 

Liet. Suvienyti; Siuvėju Unijos 
(Liet. merginų) 54 sk. Brooklyn, N. 
Y.,—Barbora švagždžiutč. 

i SLA. V apskr.,—Ki. Vilkevičius ir 
Petronė Jurgeliutė. 

Chicagos Liet. Draugijų Sąjunga, 
—K. P. tiugis. 

Liet. Laisvės Dr-ja, Brooklyn, N. 
Y.,—L. Bučinskas, B. Jokubonis ir 
P. Draugelis. 

I TMD. 3 kp.( Brooklyn N. Y.,—V. 
Daunora ir M. Bučinskas. 

SLA. 228 kp., Brooklyn, M. Y.,- A. 
Steponaitis. 

Pr. Ferrero Laisvamaniu 1 kp., 
Brooklyn. X. Y.,—J. Ginkus. 

Sim. Daukanto Dr-ja, Brooklyn, N. 
Y.,—F. Stanevičius. 

SLA. 2:' kp., Shenandoah, Pa.,—J. 
šliakys ir S. Gegužis. 

SLA. 140, 160 ir 92 k p., Darb. Pa- 
šalpos Dr-ja ir Liet. Ukėsų Kliubas, 
Donorą, Pa.,—B. Skirtukas ir V. Ba- 
nionis. 

Suv. Liet. Siuvėju Unija, f»4 sk., 
Brooklyn, N. Y.,—J. Zubavičius, J. 
Maknavičius, J. Matjošaitis, J. Jonai- 
tis ir J. Manelis. 

Liet. Amerikos Ukėsų Kliubas. 
Brooklyn, N. Y.,—J. Neviackas, K. 
Labanas, V. Liutkauskas, A. Kundro- 
tą ir J. Vezdžiunas. 

"Laisvosios Minties" Bendrovė, 
Seranton, Pa.,—L. Šliūpienė. 

1). L. K. Vytauto Dr-ja, So. Boston, 
Mass.,—J. P. Haulinaitis ir J. G. Ge- 
gužis. 

Scrantono Jaunimo Prosr. Būrelis 
—K. A. Gilbaitienė. 

Am. Liet. Daktarų Dr-ja,—Dr. K. 
Drangelis. 

šv. Jurgio Dr Ja, Passaic, N. .T.,— 
P. Norkus. 

Liet.. Teatr. kuopa "Perkūnas," 
Brighton, Mass.,—Ona Jokšienė. 

Soc. Party Liet. sk., LSS. 738 kp., 
Vyru ir Moterų Apšv. Dr-ja, Liet. 
Taut. Seserų Dr-ja, Cicero, 111.,—A. 
&idaraviče. 

Ukėsų Kliubas, Seranton, Pa.,—J. 
Kliučinskas. 

šv. Antano ir šv. Jurgia Dr-jos, 
Amsterdani, N. Y.,—V. Daučiunas ir 
M. Kerbelis. 

D. K. Gedimino Dr-ja, Hocbefcter, 
N. Y.,—Leonas Vaišnora. 

Liet. Dukterų ir Sunų Dr-ja, So. 
Boston, Mass.,—Dr. F. Matulaitis ir F. 
J. Bagočius. 

SLA. 42 kp., Wilmerding, Pa.,—J. 
Katkauskas. 

SLA. 126 kp., New York, N. Y.,— 
Juozas Jukelis, J. M. Danielius ir 
Daukšys. 

DLK. Vytauto, Liet. Dukterų Dr- 
-stės, SLA. 245 kp., F. Vaičaičio Teatr. 
Dr-ja, Union City, Conn.,—M. Maike- 
vičia. 

SLA. 142 kp., New Haven, Conn.,— 
M. Kaikevičla. 

Augšč. Friegl. Lietuvių Amerikoje, 
McKees Rocks, Pa.,—.1. Parčevskis 
ir K. Varašius. 

SLA. 70 kp., Cliffside, N. J.,—M. 
Mažeika. 

Liet. Kelionės Pašalpos Dr-stė, 
Brooklyn, N. Y.,—M. A. Lyberis, F. 
Kalbokas ir Ona Kuzmienė. 

LSS. 60 kp., So. Boston, Mass.,—K. 
Laikauskas, N". Januška ir St. Michel- 
sonas. 

DLK. Keistučio Dr-stė, Norwood, 
Mass.,— Alekonis ir K. žurinskas. 

LSS. 1 kp.l Philadelphia, Pa.,—J. 
B. SmelstoriuB. 

Brooklyno Liet. Biznierių Dr-stė, 
Brooklyn, N. Y.,—V. Struogis ir K. 
Liutkus. 

Liet. Sunu Dr-stė, Waterbury. Conn., 
—T. Matas. 

SLA. 213 kp., Brooklyn, N. Y.,— 
J. Ambraziejus. 

Tš delegatų vnrdašaukio pasirodo, 
kad yra delegatai, atstovaujanti TMD., 
SLA., LSS., jvaįrias katalikiškas 

1 draugijas, chorus, pašelpines draugi- 
jas ir 1.1. Skaitlius delegatų siekijt 
virš 270. 

IMI). JH-/os kp. vakaras. Pra- 
eitą nedėldicnj M. Meldažio sve- 

tainėje TAI D. 28-tą kuopa, regis, 
dūkiausia iš visų tos draugija kno- 
pu Cliicagojc, parengė vakar;,. 
\ aidinta 1!. Vargšo penkiaveiksmė 

"Jono Širdis," Pamatinė 
reikalo meliodija tai kerštas, be- 
galinis kerštas, gimstąs iš apviltos 
.mc,lcs- J°»o, visų apleisto ir nie- 
kinamo bernelio, širdyje dega gili, 

pt'c i.j g) \ \ bę gilesnė meilė. 
Agne visas jono pasaulis; Ag- 
nės meilė-—skaistus dangaus skliau- 
tas. kuriuom Jonas trokšta ap- 
gaubti ištiktųjų labai siaurą, bet 
jam. Jonui, begalinį savą pasauli. 
\ ardau tos meilės Jonas apleidžia 
u 4c.į ii keliauja tolimon Ameri- 
kon- Vardan savo meilės, Jonas 

na ffeleziŲ dirbtuvės peklon, ir. 
(raukdamas kąsnį sau nuo burnos,' 
taup.na pinigus, kurie turi buti pa- 
matu busiamai jojo laimei. J'er 
niasinų griausmą girdi jisai Ag- 
nės balsą, virs duinuotii padan- 
gm žiba jo busiamosios laimės 
žvaigžde. Gili meilė neturtingą 
»• visu apleistą našlaitį padaro dva- 

,Sl.Us ^J'unu, kuris sutrupina visas 
klintis, stovinčias ant kelio prie 
aimės. (jiį/ia Jonas Lietuvon tur- 
tni^as' šird.vJ didžiausios laimės 
vlIt"n nt';inas- Skubina savo nu- 

mylėtosios namuosna. greičiaus 
pne laukiamosios laimės. Bet na- 

muose, kui Jonas tikėjosi laimę 
'asiąs, pasitiko jį žinia, kad Agnė 
jau sužicdota ir ištekanti už vie- 
nintelio ir geriausio jo draugo 

nuo. Begaline meile fono šir- 
dyje pavirsta tokiu pat kerštu, be- 
galiniu, nežinančiu saiko nei gai- 

st'es- Jonas pasirjžta atkeršint 
v,,1««ystf. Ir nuo šios valandė- 

les Jono širdis jaučia tik pamintą 
po kojų jo meile, sulaužytą žodį. 
jaukiantį atnv niiimo. Kaip didis 
buvo Jonas savo meilėje, taip didis 
J'sai )ra savo keršte. Vienintelė 
jojo mmt,s kersinti j0 širdies 
skriaudikams, jo laimės vagims. 
Kartais nori pasikelti keršto už- 
s'opinta meilė, štai-štai jinai su- 

gaus baisųjį kerštą, bet geležinė 
j0n° S,rdif ff«itai veja ją lauk, vėl 
vien kerštas liepsnuoja. Savo 

, 
Jonas atsiekia: ačiu 

Jam, Vincas su Agne ir jos 
j motina netenka namu, įpuola skur- 
dan. Didžiausiame skurde pasi- 
miršta Agnė. Prie numirėlės na- 

mų sužino apie tai Jonas. Geleži- 
ne širdis, nors keršijanti, bet vis 
mylimi, neišlaiko to smūgio, ir ne- 

j^mmgas milžinas Jonas nusižudo. 
asibaigia baisi Jono Širdies dra- 

įina 
Ne vieta čia smulkiai nagrirėti 

tasai veikalas. Joną vaidino P 
^is- Rasi, neparodė jisai vi- 

same rilname to Jono, kurį nupiešė 
autorius, bet visgi vaidino gerai 
' 'Inai rolėn inėjo vaidintojas ant- 

roie (,alyje, ir čia ištikruju jautėsi 
ta baisi drama, t-uri virė Jono šir- 
dyje. Pono Stuogio vaidinima 
raketų pastatyti pirmon eilėn. 

uikų ir naturalį lietuvės kaimie- 
tes typą suteikė ponia Valonienė 

etronės, Agnės motinos, rolėje. 
Ls k,Ml reik pažymėti išdykusi 
pusbernį Lauruką (D. šlapelis) ir 

n<'_ bllvusi dvarponį Spirgevičią. 
Agnės krikštatėvį (vaidino V. Bru- 
sokas, žinomas "Stepukas"). 

Pagirtina grimas ir apsirėdymas 
ypač grimas. Tas, kuris grimira- 
vo, turi buti pripažintas savo rei- 
kalo žinovu. 

Bėję, ir naujų dekoracijų atsira- 
do svetainėje. Kasi, nereikės da- 
bar amžinai gėrėtis viena ir ta pa- 
čia regykla. 

Pertraukose jaunytės panelės K. 
Burduliutė ir J. Yaurinskiutė gra- 
žiai dekliamavo^ T^k gaila, kad 
nesakė eilių už^ardyjmų nei au- 
torių. Vienoje pertraukų Dr. K. 
Draugelis kalbėjo apie Tėvynės 
Mylėtojų Draugiją. 

Vakaras baigėsi šokiais. Publi- 
kos buvo neperdaug. Tam paken- 
kė. kaip rašytojui aiškino kuopos 
pirmininkas, tūlos nepermatytos ap- 
linkybės. Iš tų pačių šaltinių teko 
sužinoti, kad kuopai labai gerai 
klojasi. Atsilankęs. 

Susitvėrė naujos h'liubas. Per- 
eitu pėtnyčią L. Ažuko svetainėje 

atsibuvo pirmas susirinkimas nau- 

jai susitverusio Kliubo, kuriame 
jau yra suvirs 250 narių. Kliubui 
suteikta vardas "Illinois T.itluia- 
nian Political and Benevolent 
Club." Sekantis susirinkimas at- 
sibus šią pėtnyčią L. A Žuko svct., 
3301 Auburn ave. Visi kviečiami 
atsilankyti ir prisirašyti. K. P. 

SL.l. vakaras llnglcivoodc. Pra- 
eito neriėldienio vakare A. Yasi- 
liauskio svetainėje SLA. 182 kp. 
suruošė vakarą Įvairiu programų: 
vaidinta vienaveiksmė komedija 
"I'žkerėtas Jackus," nionolioga? 
"Ponaitis," sakyta prakalba, buta ir 
muzikalių numerių. Prakalbą sakė 
Dr. Zimontas. Jisai pagyrė kuo- 

pą už šio pavyzdingo vakarėlio 
surengimą ir toliaus kalbėjo apie 
vienybę. Kalba publikai patiko. 
Komedija "Užkerėtas Jackus" bu- 
vo gerai suvaidinta. Ypatingai ge- 
rai vaidino St. Kriukas ir p-lė M. 
Radzevičiūtė. Kitais vaidintojais 
buvo p-lė E. Orentukė, 15. Ųeliu- 
nas, S. Janulis ir P. Krasauskis. 
K. Bigeliukas, akompanuojant p-lei 
\r. Bigeliutei, pagriežė smuiku so- 

lo. Pabaigoje dekliamavo "Po- 
naitis." Sį monoliogą atliko S. 
A. K. ir savo atlikimu gana prijuo- 
kino publiką. Vakarėlyje visai ne- 

buvo svaiginančių gėrimų. 
E. ir T. 

Vakarėlis. Praeitą nedėldienį šv. 
Jurgio parapijos svetainėje. Bridge- 
porte, Draugija Tėvynės Mylėtojų 
Xo. 1 turėjo vakarei j. Vaidinta 
vienaveiksmė komedija "Akis už 
Aki, Dantis už Dantj." Vaidino 
Jaunimo Ratelio artistai. Atliki- 
mas negalima pavadinti labai pa- 
vykusiu ; kenkė tylus kalbėjimas. 
Tam, rasi, kiek prigelbėjo ir mo- 

terių atsineštieji maži kūdikiai, 
kuriai labai trukdė publikai klau- 

syti. Po vaidinimui vykusiai at- 
likta monoliogą 5. Programų i pa- 
sibaigus, buvo šokiai. Publikos 
atsilankė nemažai. 

Ten Buvęs D atkas. 

Nelaimė. Praeitą panedėlj apie 
12 vai. dienos beveik 5 metu vai- 
kutis, St. Ežerskis, 3320 Auburn 
ave., buvo miesto sąšlavų (gar- 
bage) vežimo suvažinėtas arti savo 

namu. Vaikutis žaidė su kitais sa- 

vo draugais smiltyse, kurios buvo 
sudėtos prieš namą, statomą prie 
Auburn ave. netoli 33-čio place. 
Čia jisai ir buvo suvažinėtas. Vai- 
kutis buvo greitai nugabentas j 
Dr. Kulio ofisą, 3359 So. Halsted 
st., kur j porą valandėlių ir pasi- 
mirė. Vežėjas buvo suareštuotas. 

Nelaimingiems tėvams, ir taip 
jau begalo susikrimtusiems, tuo- 

jau-; po nelaimei, tarp 1 ir 2 vai. 
dienos, kas tokis išsikraustė i na- 

mus ir paėmė kiek pinigų. Vė- 
liaus buvo suimtas tūlas bedarbis 
lietuvis, sakoma, vėliaus prisipa- 
žinęs kaltėje. 

Atšaukimas. "Lietuvos" 41- 
mame numeryje tilpo žinia apie 
lietuvio J. V-kaus prašalinimą iš 

darbo ir atsidūrimą policijos sto- 

tyje. 
Šiuom skaitau reikalingu atitai- 

syti tą žinutę. Minimasai J. V- 
kus visai nebuvo jokioje policijos 
stotyje sąryšyje su prašalinimu iš 
darbo. Antra, prašalinimas iš dar- 

bo jvyko per. nesusipratimą ir jo- 
kių ženklų nebuvo rodyta iš ma- 

ut") pusės kokioms nors mergi- 
noms. J. V-km. 

Redakcijos Prierašas. Gavome 

ir iš p. A. Boobeno, tos žinutės 

pranešėjo, šios nemalonios klaidos 

atitaisymą. Patsai p. A. Boobcn 

gailisi už klaidą, padrytą per ne- 

susipratimą. ir žada saugotis nuo 

tokių žinių rašymo ateityje. 

REDAKCIJOS ATSAKYME. 

p Tikrai žinantis (E. Vandergrift, 
Pa.). Jųs sakote, kad anasai laikraš- 
tis patalpino neteisint?:} žinią. Todėl 
ir atitaisymas reikia siųsti tam pa- 
čiam laikraščiui, kulisai neteisingąją 
žinią. patalpino. Jeigu anasai laik- 
raštis atsisakytų atitaisyti klaidų, 
tuomet męs galėtume atitaisymą, tal- 
pinti. 

p. Ant. Judeika (North Fond du 
Lac, Wis.)t Eilės silpnos. Netilps. 

p. Sakalas. Eilutes gavome. Ačiū 
Sunaudosime prie pirmos progos. 

p Rač. (Brooklyn, N Y.). Justi 
pranešimą patalpinsime Į sekant nu 

merj. 
p. Lietuvos Sunus (Charleroi, Pa.) 

žinutė galima butų sunaudoti, bet, 
trūkstant dietos, esame priversti pa- 
dėti j šalj. Visgi ačiu. Tikimės, 
kitą kartą to neatsitiks. Lauksime 
daugiau. 

p. P—s (So. Boston. Mass.). Jūsų 
rašinėlj sunaudosime kaipo medžiagą 
apžvalginiam straipsniui. 

p P. Krau—nis (Racine, Wis.) Su- 
naudosime kitame numeryje. 

p. Spurgic žentas. Atidedam kitam 
numeriui. 

čia neminėtiems. Peržiūrėsime ir, 
ką galėsime, sunaudosime. 

IŠVENGIMAS. 
Geriausieji pasaulio gydytojai 

sutinka, kad męs visuomet priva- 
lėtume bandyti išvengti ligos, pirm 
negu jinai jgija stiprią papėdę mū- 

sų kune, vieton to, kad ligą pas- 
kui gydžius. Pirmas žingsnis, ku- 
rį męs turėtume padaryti, ištiku> I 
kokiam nors sirguliaviinui, yra pa-j imti Trinerio Amerikoniško Kar- i 
taus Elixiro \'yno ir jj vartoti su- 

lyg nurodymų, kol sirguliavimas; 
nėra palengvintas. Užkietėjime ir 
nuo jo paeinančiose betvarkėse.; 
kaudėjimuose irgazams viduriuose, 
staigame susilpnėjime šisai vais- 
tas turėtų buti vartojamas kaipo 
pirma pagclba. Jisai išvalys kuną 
ir sustiprins ij ir tuom suteiks pa-j 
prastai veikų palengvinimą. Ap-j 
tiekose. Jos. Trincr, Manufac-j 
turer, 1333—1339 So. Ashland 
a ve., Chicago, 111. 

* * 
I 

Raumenų ir sunarių skaudėj i- Į 
muose ir štyvumuose, pailsime po! 
sunkaus darbo kūno trinimas Tri- 
nerio Linimentu užganėdins jus. 
Trinerio Linimcnto kaina 50c. peri 
pačtą COc. I 

L. SAVICKAS, 
"Lietuvos" Agentas, 

užrašinėja "Lietuva" upielinkėse New 
Britaia, Conn. Pas jįjį Kalite užsi- 
sakyti inikraštj ir prenumeratą, už- 
simokėti. 

A. Olszevvski, 
"Liet." leidėjas. 

OBSUGIiiįl REIKAL'I 
DIDELIS TEATRAS IR BALIUS! 
Liet. T. K. Lietuva stato aut sce- 

nos trijų veiksmu komedija "Maža 
Ponia Niekas," versta iš angliško per 
narj L.T.K.L., Dr. C. Z. Vezel. Atsi- 
bus nedėlioje. spalio (Oct.) 18 d. 
1914 m., M. Meldažio svct., 2242-44 
W. 2«°>rd pl. Prasidės 7 vai. vak. 
Svetainė atsidarys 5 vai. vak Tikie- 
tų kaina 25c. ir augščiaus ypatai. 

Aut tikietų bus lipinami Tautos 
Fondo ženkleliai. Gerbiamieji Tau- 
tiečiai ir Tautietės, nepamirškite šio 

painaus vakaro, f.is veikalas vienas 
iš juokingiausiu ir gražiausių vei- 
kalų lietuvių kalboje. Taipgi nepa- 
mirškite, kad Tautos Fondo ženkle- 
liai tai bus jusų dovana dėl Tėvy- 
nės, kuri šiuo lalliu suvarginta. I'o 
teatrui Balius. Komitetas. 

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS 

rengia dideli iškilmingą vakarą, spa- 
lio (Oct.) 13 d. 1914 m., Liberty sve- 
tainėje, 3000 Union ave. (kampas 
:>0-tos gat.), Bridgeporte, Pradžia 4 
vai. popiety. 

Bus savos lietuviškos ir ameriko- 
niškos vėliavos šventinimas. Apart 
to, bus Spaudos atgavimo 10 metų su- 
kaktuvių paminėjimas. Kalbėtojum 
bus gerb. B. K. Balulis, "Lietuvos" 
redaktorius. 

Kliubo Choras sudainuos įvairiu 
svietiškų, gamtiškų ir meiliškų dal- 
iui. Apart Kliubo choro, dalyvaus 
ir kiti chorai. Programas bus Įvai- 
rus. IJo programui bus li: .vsmas di- 
delis balins su visokiais šokiais. 

Nuoširdžiai kviečiame visas drau- 
gystes ir pavienes ypatas atsilankyti 
į tą didi vakarą. Įžanga 25 c. ypa- 
tai. 

PASARGA: Svetainė yra Bridge- 
porte. tarp 30-tos ir 31-mos gatvių, 
pnt Union ave., prie kampo. 

Su pagarba, 
Kliubas 

TEATRAS IR BALIUS! 
Simano Daukanto draugija apvaik- 

ščioja jubiliejų 50 m. mirimo Sima- 
no Daukanto, Lietmos istoriko, ne- 
dalioj, spali-) (Oct.) 18 d. 1914 m. 
Salėj par. šv. Jurgio, prie 32-tro pl. 
ir Auburn av. Pradžia o vai. po pie- 
tų. Jžanga 25c., 35e. ir 50c. 

Ant programo bus drama "Audra 
Giedroje." prakalbos, dainos ir šo- 
kiai. 

Nuoširdžiai kviečiame visus lietu- 
vius ir lietuvaites atsilankyti ant to 
vakaro, pagerbimui garbingo didvy- 
rio Simano Daukanto. Taipgi turė- 
site progą pasigėrėti jvairiu progra- 
mų ir linksmai praleisti laiką. 

Kviečia Komitetas. 

PajseškojšmaS. 
Fajieškau Stanislovo Zurlio Ir Petro 

žamošuno, paeina iš Kiuno gub., Ku- 
piškio parap., Vezonių sod, Zurlis 
gyveno Argentinoje, kolionijoje Sar- 
niteme, Cliubut; bus jau metai suvir- 
tum, kaip išvažiavo Brooklynan— 
męs turime labai svarbų reikalu. 
Meldžiu atsišaukti, arba kas kitas 
atrašykit mums. Bus dovanų už pra* 
nešimą. 

Zurlis-Szlapelis, 
Colonia Sarmientu, Chubut, Argentina 

LIETUVA 
Judamuose Paveiksluose Jau Amerikoje! 

PIRMU KARTU 
Lietuvos jud jimas gyvuose paveiksluose musų istorijoj. 

Nepamirškit ateiti ant šio perstatymo pažvelgti į savo gimtinį kraštu, 
kurį apleidot. Neka.'tą apgailaujant mušu paliktos tėvynės. Daugumas sa- 
ko: "Trokšta mano širdis dar kartą Lietuvą pamatyt." 

Pamatę prieš savo .ikis vaizdi), perstatant) Lietuvoje gyvenančius mušu 
brolius ir sesutes oci senolius dar prieš kares laikę. Prisiminsim ir šių 
dienu Lietuvoje mušti brolių kritiškoji gyvenimą su visomis karės baise- 
nybėmis, nes Lietuva, tai karės laukas! 

Paveikslai bus rodomi iš Suvalkų, Kauno ir Vilniaus gubernijų. Taip- 
gi ir iš Mažosios Lietuvos (Prūsų). 

Tarpuose paveikslų rodymo bus iliustruotos dainos ir dekliamaeijos. 
Dainuos solo ponia Elz. Račiūnienė. 

Paveikslus rodys gabus mašinos operatorius, p. J. M. Danielius, kuris 
ilgą laiką prie to praktikavosi. 

Apart šių vaizdelių bus perstatyta visoki vasaros lauku darbai Lie- 
tuvoje. Kinemotograt'istas A. T. Račiūnas. 

■ggr Dalis pelno eis LIETUVOS ŽMONIŲ GELBĖJIMUI -jje 

Atsibus sekančios vietose: 

Subatoje ir nedėlios vak., spalio (Oct.) 17 ir 18 d. 1914 m. Lietuvių 
svetainėje, 48 Green st., VVaterbury, Conn. Parengė "šviesos" draugystė. 

Utarninko vakare, spalio 20 d. 1911 m. Lietuvių Bažnytinėje svetai- 
nėje, Ansonia, Conn. 

Pėtnyčios vakare, spalio 23 d. 1914 m. Convvay Hali, 460 Main st., 
Hartford, Conn. 

Subatos ir nedėlios vak.. spalio 24 ir 25 d. 1914 m. Lietuvių svetinėje, 
354 Park st., Nevv Britain, Conn. 

SEVERAS 

(Sovoros Gothardiškas Aliojus) 

Yra rekomenduojamas, 
kaipo veiklus tepalas bo- 

si gydymu i nuo 

reumatizmo, 
strendieglių, 

"sciatikos," r.e- 

uraštijos, mėš- 

lungiškų trau- 

kimu., tinimo, 
kaklo, sąnarių ir raumenų stangumo irpana- 
£»Iiį dieglių ir skaudėjimų, kur tepalas pap- 
rastai vartojamas arba patariamas. 
Kaštuoja 25 ir ūO rentų. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje 

SEVERA'S TAB-LAX 
Cukrinis vidurių suiiuosuoto- 
jas vaikams ir suaugusiems. 

Kaštuoja 10 ir 25 centus. 

Severa's Medicatcd Skin Sosp 
(Scverns Gydantis Odiaii j'luilas.) 
Vaikams ir suaugusioms. 

Kaštuoja 25 contus. 

Galima gauti kiekvienoje uptiekoje. ileikalauklte SeveroB 
Preperatus, o jeigu aptiekorius neišpildytų jūsų 

reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo 



Pajieškau teisingo partnerio, su | 
$150.00 j hotelio bizul; turi buti pa 
vienis; gera proga, biznis geras ir ge- 
roj vietoj. 

dali padaryti gražų gyvenimu ir 
likti turtingu. 

Ypatiškai av laišku kreipkitės: 
102'.* NV. Madison st., C'hicago, 111. 

Pajieškau savo btolio Petro Pur- 

veno, paeina Iš Skapiškiu kaimo, 
Anykščiu p.trap., Ukmergės pav.. 
Kauno gut>. Girdėjau, jisai vedęs ir 

gyvena Donorai Pa. Turiu svarbu 

reikaly Meldžiu atsišaukti adresu: 
Karolis Purvėnus. 

Box 22, Oricnt. Pa. 

Pavogtas motorcyelo "Rxoelslor," 2 

rylirder, 1914 modelio, fabriko nume- 

ris 58106, numeris ant motorcycle 
13.002, vehiele license ?518; 7 arkliu 

jifgos; pavogta buvo nedėlios vak? 
re 11:30 vai. Jeigu kas duotu žinią 
apie kur jis randasi, gaus dovanu 

$10.00. Mano ndresas: 
Alox Dobnnvolski, 

lL'l Kensii;« ion av.. Chicag< III. 

Pajieškau savo dėdės, Juozapo Var 

nugio, paeina iš Kauno gub., Rasei 
niu pav., Laukuvos parap.. Apvarša 
vi^ sod. Apie 12 metų Amerikoje, 
pirmiau gyveno Mek Indian. Mel 
džiu jo paties, ar kas apie jj žino. at- 
sišaukti sekančiu adresu: 

Jonas Varnagis, 
Big Bay, Mich. 

Pajieškau savo pusseserių Marijo 
nos ir Marijonos Grobliauskyčių (pi 
tyrais Kvedarienė ir Andrušiunienė) 
ir kaimiečių Stasatičių ir šnlukičių. 
visos, girdėjau, gyvena Chlcagoje. 
Paeina iš Kauno gub., Šiaulių pav.. 

Gruzdžių parap., Vaišnorių sod. Kas 

anas žino. ar jų paėių, meldžiu atsi- 
šaukti adresu: 

Stanislovas Grobllauskas, 
Imperial Hotel, Colona, Pa. 

L. E. R. R. 

Pajieškau ravo vyro, Juozapo Stan 

kaus, ir brolio Domininko Vaitkaus, 

paeinančių iš Kauno gtib.. Raseinių 

pav., šviekšnor, parap., šiuraMMų so- 

dos. 12 metų, kaip Amerikoj. Pas- 

Kiitine gromatų# rašė iš Chicago, III. 
Meldžiu atsišaukti adresu: 

Barbora Stankienė, 
1211 Hamiltoa st., I hiladelphia, Pa. 

Reikalavimai'. 
Reikalauja:--Kriaučių, finišerkų ir 

flterių, prie moteriško kostumeriško 
darbo. Gera alga. Cista ir šviesi Ša- 

pą. Ac'.resuokit arba atsišaukit: 
The Parisian Shop, 

1575 Ogden av., ant antrų lubų 
Kampas Madison- st., Chicago, III 

Reikalaujama:—Vyrų ir Vaikų mo 

! intis barberystis. Pagal mtisų nauja 
Siaten.,'., jus galite išmokti i I iki 0 

savaites, lęs taipgi mokiname mote- 

ris barberystės ir manikurystės, Mę 
galime pradėti Jums varyti biznį su- 

tiktai $50. Informacijoms rašy'« ite : 

N'ossokoff's Barber Schooi, 1202 Peni 
n ve., I'it'sburg, Pa. 

Ant Pardavimo. 
Parduodama:--marinis namas ant 

rarnell av., mūrinis narnas 3 fannli- 

joms, maži} aunu* Įnešti, o likusi su- 

ma lengvomis išlygomis. 
Parduodama: -murinu; namas, tri- 

ml augštais, ant labai lengvų išlygų, 
pasiskubinkit at^.šaukti | mūsų ban- 

ko, nes tokia proga nevisada atsi- 

taiko. 

Parsiduoda:—labai pigiai, dėlei sa- 

vininko ligos, bučiarnė ir grosernė, 
lietuvių ir lenkų apgyventoje vietoje. 
Biznis išdirbtas 15 metų; norintiems 

pirkti gera proga. Atsišaukti 
4330 So. VVood st., C'hicago, 111. 

Parsiduoda:—grosernfi ir delikatesų 
k.autuvė, cigarų, tabako ir smulk- 

menų; geras švarus tavoras ir įren- 
gimas; kaina $450; 4 kambariai gy- 

venimui, randofl $22. 
3220 YV'alIace st., Chicago, 111. 

Parsiduoda:—Saliunas, geruj. "ir- 

toje, netoli lietuviškos šv. Jurgio bu/ 

nyčios, gera vieta lietuviui, vieta 
dirbta per 10 metų; savininkas tuvi 
kita biznj. Kreiptis antrašu: 
3201 Auburn av., Chicago, Ui. 

Parsiduoda:—keptuvfi, namas, trjs 
arkliai, du vežimai ir visi prietasai. 
Atsišauklt antrašu: 
2315 So. Leavitt st., Chicago, III. 

Parduodama mūrinis namas prie 
Parnell av. ir 35-tos gat., trimi aug 

fttais ir užpakalyj medinis, abu labai 

pigiai. $500 reikia {neiti, o likusi 
suma lengvomis išlygomis. Atsišauk 
ti reikia A. 01szewaklo Bankon, 325.' 

So. Halated st. 

Ant pfcrdavimo:—bučerne Ir gro 
šerne, lietuviu apgyventoj vietoj pev 
daugel) metu. f'ardavlmo priežastis: 
savininkas turi du bizniu, nori vieną 
apleisti. Del smulkesnių žinių, kreip 
kltės adresu: 
1824 VVabansia av., Chicago, 111 

TURĖKITE NAMUS ARKANSASF 
ARBA LOUiSI ANOJ E. 

Kurpius atvyko j Arkansasą kele- 

tą meti) atgal su labai mažai pinigų, 
bet dideliu pasiryžimu Jisai jgiju 
dešimts al-.nj ir ūkininkavo ant ju, 
kuomet nebuvo užimtas savo amatu. 
Šiądien ji>::;i yra skaitomas vien1' tur- 

tingiausiu ;:nionių savo draiuijoje. 
Ta pati progi yia šiądien Arkanzase 
Ir Louislanoje žmogui su mažu ka- 

pitalu Rašykite ar kreipkitės cėl In- 

formacijų. L. M. Allen, P. T. M., 
Rock Island Lines, Room 718 Lt 
Salle Station, Chicago. 

RAULAI, KUR BĖGI? 
NUGI PAS PETRĄ ŠLIAKJ, 

nes esu labai ištroškęs. Pas ji gali- 
ma gerai atsivėdinti, nes turi puiku 
bavarską. alų, ruską otfl&Sena ir eiga 
rus net iš Havanos. Be to jis p 
tarnauja kaipo perkalbėtojas tp' 

muose. 
PETRAS ŠLIAKIS, 

8301 3. Halsted «t., CHICAGO, ILL. 
Drov*r 7173 

SPAUSTUVE 

3252 
South Halsted Street 

CHICAGO, ILL. 

VISOKIUS 

Spaudos 

D 
A 
R 

U 
S 

Atlieka greitai 
pigiai 

ir 

gražiai. 

Kaip tai: 

Knygas, 
Konstitucijas, 
Vizitines ir Biznio 
Korteles, 
Uzprašymus 
Ant vestuviu, 
Perstatymams ir 

Baliams 

Programus, 
Afišas, 
Tabeles, 
Cirkuliorius, 
Bankos čekius, 
Laiškams ir 
Konvertams 

Antgalvius, 
Biznieriams 
Sieninius 

Lietuviškus ir 

Angliškus 
Kalendorius, 
Etc. Ktc. 

Naujausio stiliaus 
raidės 

graži spauda. 

'LIETUVOS' 
SPAUSTUVE 

3252 
South Halsted Street 

CHICAGO, ILL. 

3252 So. Halsted Si, CHICAGO, ILL. 
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 

Įsteigta 1893 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Doiiario iki didžiausiu sumų ir moka už juos 
3 procentą metams. 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namu Chicagos mieste. 
PERIvA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvų 

išmokesčių. 
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigtis ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNTI A pinigus i Lietuvą, Rusiją, ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus 

važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon. 
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, bi- 

las ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yraipraktiškiausias ir lengviausias būdas 
vedinio rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsa- 
kančiai savo biznį vesti. ,e ■, 

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejenlališkus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) baugiai įrengtoje Bankoje, prie kurios 

nė vagis, ne ugnis negali prieiti. 

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

A. OLSZEWSKI BANK 
3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL. 

Atvažiavusius IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti Ir mūsų Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedėliais, Seredomis ir Petnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedeliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

SUSIVIENIJIMAS] 
L 
I 

E 
T 
U 
V 
I 

U 

ĮSTEIGTAS 1886 M. 

Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisidėti 
prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po 

$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius: 

Išmokėjo našlėms ir našlaičiams posmertinių pa- 
šalpų $91.797.68; įvairiems kulturos reikalams $8.431.18. 
furtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36. 

A. B. Strimaitis, Centr. Sekr. , 
307 W. 30th St. New York, N. Y. 
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LIETUVIŲ APDRAUDOS DRAUGIJA 

F. A. JOZAPAIČIO APTIEKA 
Telefonas Yards 155 ir Yards 551. 

Užlaikome tik geriausius vaistus. 
Ypatingu atyda atkreipiame į gerą iš- 
pildymą receptų. Reikalui esant, mcl- 

ame pas mus kreiptis. 
.aiškus tik tiem atsakome, kurie pri- 

siunčia už 2c. štampą. 
F. A. Josafailit. Aptiekos Provizorius. 

3601 So. Halstad St. Chicago iii. 

evehm ca: 
!zf MOKYKLA 

MOKINAMAI 
Anglu kalba nuo pfa-1 
dinas iki augščlauslal' 
Ajltmettlra 
Augštesn. Matematika 
Isterija, Geografija 
Politiška Ekonomija 

Lietuviu j 
Vo^ii, I „L10| 
Lenktu ) 
Knygvedystv Sražrafit. 
Laišku rašymu 

i Prekybos teisės Ir tt. 
G. Lc7«skis. Vedeja? Mokyklos 

13106 So. Halsled St., Chicago. 

Dr.O. C.HEINE 
DBNTISTAS 

OFISAS—Kamps» 31 ir So. flateted gal. 
(Ifraslsut viri aptirtos.) X CUICA90, IIL 

Phone Drover o052 

DR. K. DRANGELIS 
LIETUVYS DENTISTAS 

VA LA NDOS:-n uo 8 iki U ryt C nuo 1 iki 
4 popiet nuo 7 iki 9 vak. Ncūetiorn pagal 
nutartį- 
3261 So. Halsfed Si Chicago, Iii. 

Priešai A. Olševskio Banką 

Tel, Canal 4052 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
2302 S*. Ltavitt St. Kimpu 23-čios {įtvu 

Chicago, Illinois 

Telefonas Humboldt 4532 

Atdara Dieną ir Naktj. 
L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO. 

Rusiškai-Turkiškos Ir vi- 
sokių ryšių maudyklės. 

1914-1916 W. Divlsion Street 
Arti llobey st. 

Taipogi Rusiškai-Turklškų maudyklig 
kambariai ir moterims. 

Baradaskutykla krūvoje. Chicago. 

TELEPHONE DROVER 721S 

Geriausia Akušerka 

0. Jonikiene 
3364 S. Halsted St. 

(Kampas 34 tos) 

Chicago, III. 
— 

NEW CITY SAVI'NGS BANK 
4601 So. Ashland ave., Chicago. 

A. J. BIERZYNSKI, pres. 

Priima bankon pinigus ir moka 3%. U z sudėtus pinigus nnisų bankoj duo- 
dame čekių knygutę, iš kurios para- 
.syti Čekiai tinka visur. Sknlina pini- 
gus ant Heal Estate. Perka ir parduo-1 
da namus ir lotus. Išsamdo bar.kines 
skryneles (boxes) po $2.50 metams. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
i visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 
redomis, ketvergais ir subatomis nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėilomis, utar- 
ninkais ir petnyčiomis nuo 8 ryto iki 
6 vakaro. 

K. ZURAITIS 
PIRMAE1LIN1S BUFETAS 

SaltaB alus, gera deg- 
tinė, kvepianti ciga- 
rai. Priima avečlua 
: kuoširdingiauslaL : 

3200 S0. HALSTED SI. 

Saugokite Savo Kūdiki 
Laikykite nuo šaltų "ciongų''--išsaugo- kite kūdikį nuo daugelio šalčių ir ligų. 

Visą laiką per šaltuosius rudens ir žiemos mėnesius Per- 
fectiou ttedumis Aliejinis Sildytojas laiko namus šiltais. 
.Jis:ii gali Imti pernešamas užkambario | kambarį—kur jus tik einate, susildo maudynę, kambarį arba seklyoę tuo- 
jaus. 
Siu metų Perfection modelis dega devynes valandas iš 
vieno galono aliejaus. Lengva išvalyti, ir knatas persi- maino į vieną valandėlę. Nei jokių bumų—automatiškai uždaromas liepsnos platintojas—paplokštis šiitinias už- 
tikrina visuomet nuolatinę šilumą. Geriausioms pa-ek- mėms vartokite Perfection Aliejų. 

STANDARD OIL COMPANY 
(An Indiana Corporation) 

CHICAGO, ILL. 

Ceras Draugiškumas 
yra viena charakteringiausių didžiosios Vokietijos r vcr-' studentų ypatybių. Jie žiuo, kad nėra geresnio budo suv inti .1 prailginti draugiškumą, kad pavelyti sau vidutiniokai vartoti gerą malonų ahj; todėl 
nėra nepaprastu reRiniu matyti jųjų kuopas savo gimtob šilk- smuklėse ir kafejuose su stiklu jųjų mėgiamo <ilau«—LYGIAI kaip 

ALMA M ATER 
Motinoms po kūdikio, seniems ir žmonėms su silpstančia ikata ar'.a sveikstančia sveikata arba sveikstantiems ii lipo. McAvoy's Malt Marrow 
yra stebėtinas sveikatos ir jlegos atnaujintojas. Telcfonuokite Calumct 5401 arba gaukite jo ii savo aptiekorlaus. 

McAvoy Brcvvlng Co., Chicago. 

JONAS KŪLIS 

3259 So. Halsted st., Chicagc 
GENERALibKriS AGENTAS 

Lankosi Chicagoj, užrašinėja 
"Lietuvą". Renka apgarsinimus 
ir šiaip spaudos darbus, i'erka 

namus, liotus ir parduoda. Ir 

šiaip suteikia informacijas biznii: 
reikaluose. 

A. 01szewski, 
"Lietuvos" leidėjas. 

PETRAS VAITIEKŪNAS 

"LIETUVOS" AGENTAS 

lankosi dabar Chicagoje. Pas jj 
gulite užsisakyti "Lietuvę," ir prenu- 
meratos pluigus užsimokėti. 

A. OLSZEVVSKI, 
"Lietuvos" leidėjas, 

Vėliausi Pranešimai 
apie Lyon&Healy 

Pianus. 
Vienas populiariškiatisiy stylių yra apkainuo- 

jamas $400 (raudonmedyje). Vra kitų stylių, 
kurie taipogi yra plačiai pagarsėję, ir jie par- 
siduoda po $425 ir $450. Vra Lyon llcaly 
Grnnd, kurisai parsiduoda ui $675. 

Lyon k Ilealy L'prights, sugražinti U nuo- 

mavimo ir nerodanti nei jokių vartojimo ženk- 

lų, gali butl jgvti tik už $300. šie yra tikri, 
augštos kliasos pigumynai. 

Musų pigumynių kambaryje yra eilė antar- 

rankių Lyon * Healy Uprights, kurie yra 
gvarantuojaml kaipo esa tobuliame grojimo sto- 

vyje. šiuos męs pasiūlome istikrųjų labai ž^ 
momis kainomis. 

Lengvos išmokėjimo sąlygos gali buti po- 
darytos. 

Kalbama Lietuviškai. 

Didžiausia Pasaulyje Muzikos (staiga 
VVabash Avenu® ir Adama Street 

Naujas Savaitia s Laikraštis 
44 ATEITIS" 

"Ateitis yra bepartyviškas laik- 
raštis, tarnaujantis jaunimo 
Ir kulturos reikalams. Tal- 
pina daugybę įvairiausių ži- 
nių. Didelio formato, 8 pusi. Kaina tik $1.50 metams, o 
85c. pusei motu. 

"Ateitį" išleidicėjg. bendrovė, in- 
korporuota ant $25,000. Da- 
bar laikas užsirašyti "Atei- 
tį". Reikalaukit vieno nume- 
rio pažiūrėjimui uždyk^. 
Adresuokit taip: 

"ATEITIS" 
366 VV. Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 

Telephone: Monro o G020 

ŠOKIŲ MOKYKLA 
Mokina Dovanai Paskirtais Vakarais 
NValtz, Two-Step, Tango ir kitokius 
Europiškus ir Amerikoniškus šokius. 
Meldžiu atsilankyti šiuomi antrašu: 

JULIJONAS PILKAUSKAS 
11-2 So. Desplaines st. Chicigo 

Kam p. 703 \V. Bunker et. 

LlETUVlbK/i 
Tovvn oi l-aKe oavinįs j_>ank 

Joseph J. Eljas, Savmtniias 
4600-4602 S. Wood St., Chicago. 

Priimame pinigus j Bankų uzčvdi- 
juuui nuo vieno uoiiario ir dauginus 
ir 'mokame trečia procentu ratoiuis 
ant metų. Siunčiame pinigus j vi- 
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tei 
siugai, o svetimų žemių pinigus mai- 
nome, perkame ir parduodame. Par- 

I duodame šifkortes ant visų linijų J 
krajų ir Iš krajaus, taipgi tikictus 
ant geležinkelių po visų Amerikų ir 
Europį. 

Mūsų Banka išdirba visokius raštus 
ir dokumentus visose kalbose ir duo- 
da rodįi lietuviams visokiuose atsi- 
tikimuose ir reikaluose ypatiškai Ir 
pt 'nKktis. Tik kreipkitės virf'min^ 
tu antrašu. 1 

Lietuvišku Knygų Krautuvė. 
Mylėtojai gerų kningų, norimi 

išlavinti savo protų ir išsimokinti 

anglišką kalbą, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuvės. Čia 
gaunama visokios lietufiškos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš- 
kos ant užsakymo. Scenos mylė- 
tojų rateliai imdami kompletits, 
s. v gauna papiginta kaina. Krau- 
tuve adara kas rakaras. 

Iš kitų miestų atsišaukusiems, 
pasiunčiu 1 talogą dykai. Adre.: 

M. J DAMIJONAITIS 
'901 West 33-rd St., GHtCAGO. ILL. 



Rusiškas Doviereimastis, 
Pasportus, Affidavltus, 
KoiitraktUS Pirkimo Namų ir 
Bizniiįir Visokius kitus Rejtnta- 
liškus Raštus Geriausia Padaro 

Iškolektuoja vekselines paskolas, algas, da- 
Ics ir pinigus, paliktus kitose bankose Ame- 

rikoje ir Europoje greitai ir pigiai. 

LIETUVOS GEJENTAUSKAS BIURAS 
A. OLSZEV/SKIO BANKOJE 

3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO. 

BIURO VALANDOS: 
Utarr.ir.kais. Ketveriais ir Subatotnis nuo 6 iki 9 vakarais 

Nedel'otnis nuo 9 iki 12 rytais 

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. 

Toki : budu Amerikoje bus didžiausia darbymetė 
ir geriausi uždarbiai, koki kada nors čia buvo. 
Pakils čia ne vien išdirbystė, bet ir visoki bizniai. 

Todėl dabar čėdykite pinigus, kad, karei užsi- 
baigus, turėtumėte už ką parsikviesti savo alkanus 
gimines iš Europos, kurie ten liks gyvi, nes Euro- 
poje bus badas ir maras. Čėdykite 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- 
nį daryti ir kurioje properėių kainos kįla, 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- 
temi, i? properčių kainos kįla. Čia dar šiądien 
galite pigiai pirkti namus ir lotus, o laikams pa- 
gerėjus jų kainos kils, ir tie, kurie čia propertes 
turės, galės pasipinigauti. 

Męs čia dar turime pardavimui keletą labai ge- 
rų biznio namų ir lotų. Jei manai pirkti, tai ateik 
pas mus, o pirksi pigiau kaip kitur. Męs nereika- 
laujame visų pinigų; įmokėk tiek, kiek gali, o li- 
kusius pati namo randa išmokės, nes musų visi 
namai neša geras randas. 

A. OLSZEWSKI BANK 
3252 So. Halsted St., Chicago, 111. 

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

Ofisas 
1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood gat. 

yhooe Canal 1203 
Valandos: 

ttc 6:30 iki 12:00 vai ryto 
tuo 7 :C0 iki 8:00 vai. vale 

NedčHoms 
tuo 9-iiO iki 12:(>0vai. ryto 

Rezidencija 
5208 W, Harrison Street 

Tel. Austin 737 

Valandos: 

tiktai iki 9:00 kiekvieną rytj 

UŽSIRAŠYKITE SAU AR SAVO GIMINĖMS LIETUVOJE 

Pažangiosios pakraipos dienrašti "LIETUVOS ŽINIAS" ir "LIETU- 
VOS ŪKININKĄ" per šitų laikraščių geueralę agentūrą Amerikoje. 
Prenumerata "LIETUVOS ŽINIŲ" Amerikoje: metams $6.00, pusei 
metų — $3.00, norint-gi gauti du kartu savaitėje po 3 num. antsyk, 
metams — $4.30, pusei metu — $2.15. Lietuvoje: metams — $3.20, 
pusei matų — $1.60. "LIETUVOS UKIMiNKO" jprenum. metams Amerikoje — $2.20, pusei metų — $1.10; Lietuvoje — metams — 

$1.65, pusei metų 85 centai. 
Gener. "L. ž." ir "L. U." Agentufbje Amerikoje galima gauti vi- 

sos Europos leidimo kningos. Reikalingi yra agentai. Užsakymus lr piningus siųskite Bendrovės vyriausiam atstovui Amerikoje šituo 
adresu: 

V. K. RAČKAUSKAS, 
Madl». Square Stat. Box 204, New York, N. Y. 

Skaitykit "Lietuvą." 

Kur Galima Rasti Tūkstančiai? 

Daugelis žmonių, atvykę i Ameriką, padarė čia tukstančius. Ko- 
kiu budu? Nes jie išmoko anglį] kalbą, ėjo bizniu ir, ačiu anglų 
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 Tamistai tas ne- 

galima? Kiekvienas lietuvis dabar lengvai gali tai atsiekti, nes 

gali Įgyti "Lietuvos" Lietuviškai-Anglišką ir Angliškai-Lietuvišką 
Žodyną, didžiaiišį, rūpestingiausiai sutaisytą ir sulyginamai pi- 
giausi žodyną, kokis kuomet nors pasirodė tarp lietuvių. Su šio 
Žodyno pagelba ir nemokantis gali viską perskaityti ir suprasti 
angliškai. Trečioji Žodyno laida jau baigiasi. Pasiskubinkite! 
Kaina abiejų dalių—$6.00, puikiuose, brangiuose ir drutuose ap- 
daruose (kaip ant paveikslo) — $7.00. Liettrviškai-Angliškoji 
Dalis—$2.00, gražiuose apdaruose—$2.50. Angliškai-Lietuviškoji 
Dalis (su nurodymu, kaip tarti kiekvieną anglišką žodj)—$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, Pr»s. 

3252 So. Halsted St. Chicago, 131. 

Jaunoji 
Lietuva 

Vienintelis savo rūšies 64 puslapių 
Iliustruotas mėnesinis Lietuviu laikraštis. 

Jame dedama geriausi moks- 
liniai straipsniai ir geriausios apysakos. 

Kalba gryna, graži ir supran- 
tama. Jei nori smagiai ir naudingai lai- 
ką praleisti skaityk Jaunąją Lietuvą. 

Kaina metams $3.00; pusei 
metų $1.50; vienas numeris 25c\ 

Užsisakyk tuojaus: 

"JAUNOJI LIETUVA" 
4611 S. Paulina St. Chicagu, Iii. 

Kodėl Neskaitai!! 
Ar interesuojiesi kada nors gerais ir teisin- 

gais apgarsinimais, kurie gali atnešti naudą ir pi- 
nigą užčėdyti? 

Ateik pas mus, ir matysi, kaip pigiai męs 
parduodame siutus. Nebuvo girdėti tokiu pigu- 
mynų! 

Siutai $30.00, $27.00, $25.00 
parduodami $18.50 

Taipgi turime daug visokių siutų, kur par- 
duoda už $6.50, $7.00 ir $10.00. Pasiskubink, 
kol dar yra geras pasirinkimas. 

THE BRID6EP0HT GLOTHING GO. 
3246 So. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL. 

Pigumynai vyry ir jaunikaičiu aprėdy 
Nauji, ant užsakymo padaryti pavasariniai 

siutai, vilnoniai, po $35, $45 ir $50, dabar par- siduoda nuo $10 iki $20. DftvSti siutai, kurie 
buvo padaryti už $40 ir $50, dabar parsiduoda 
už $5 ir augščlaus. 

Didelis pasirinkimas ant užsakymo padarytų 
keliniu, padarytų už $4, $5 ir $6, dabar parsi- duoda už $2.50. 

Speciališkumas ant kuparų ir valizų drabo 
žiams. 

Paduoti užsakymai veikiai aprūpinama. 

S. GORDCN 
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ ŠTORĄ 

1415 S. Halsted St. Chicago, III. 

Bell System 

Jūrių tyrinėtojai išdirbo jūrių mapas taip 
rūpestingai, kad laivo padėjimas gili būti 

fSuvienytas Valstijas ir Kanadą 
Telefono expertai taip ismapavo, kad vienas 

tarp 95 000.000 asmenų gali buti surastas iš 

tolumos už trijų tūkstančių mylių per vielas 

Kuamet norima arba kuomet reikalinga su- 

rasti bile ką, bile kada, bile kur, tai Long 
Dietance padaro tą galumu atsiekti. 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100 

t u rastas pu pilnu teisingumu. 

lJoll Sistemos 

MTurek Savo Namuose 
WGeriausią Degtinę (arielką) jei 
ynori buti sveikas ir turėti kuom 

'pavaišinti savo mylimą svečią. 
Daktarai rekomenduoja už geriau- 
sią degtinę 

S=0=L-0 Rye 
Kaipo Skanų, Tvirtą ir sveiką gervinę 

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtinė. 

Gaunama visuose geresniuose Saliunuose 

STRAUS BROS. DEP'T L,' GH1GAG0, ILL 
216 W. Madlson St. A. CHAPOSKE, IrT. PODLASKIS lietuviai aisnta 

Antanas 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. 

CH1CAGO 

Telephone RANDOLPH 5246 

BR1DGEP0RT0 OFISAS: 

3255 So. Halsted Street 
(Priešai 33-čią gatvę) 

VAKARAIS: nuo 7 iki 9 va!., 
išskiriant nedelias 

Telephone DROVER 5326 

10 METŲ 

Kaip Lietuva 

Atgavo Spaudą 
Visi privalo žinoti, kokią 
milžinišką svarbą turi spau- 

da kiekvienos tautos kultū- 

riškam gyvenime. Todėl pa- 

tariame perskaityti labai žin- 

geidžią ir naudingą knygą 

Kultura ir Spauda 
Sitą knygelę verta perskai- 
tyti visiems laikraščių skai- 

tytojams, korespondentams 
ir io-metinio jubilėjaus at- 

gavimo spaudos rengėjams. 
Knygos didumas 153 pusla- 
piai. Kaina tik 45 centai. 
Imant didesnį skaitliu,—dar 
pigiau. 

Adresuokit, kartu prisiųsdami 
ir piniVus: 

Lietava Publishing Co. 
3252 SOUTH HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS 

Geriausia dovana draegams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

savaitinis laikraštis 

"DRAUGAS" 
'DRAUGAS" paduoda žinių iš viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu- 
vių gyvenimą, suteikia daug skaity- 
mo iŠ visuomenes, politikos, liteia- 
turos, gyveninio, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin- 
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje. 

Rusij cenzūra "DRAUGĄ" l Lietuvą Inleidžla 

"DRAUGAS" atsieina met. $2, pusei m. $1: 
Užsieniuose metams $3, pusei mety $1-50 

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

Telephono Drotfer 6114 

du kart nedelinis laik- 
raštis 

Eina jau 25 metai 
Utarninkais ir Pėtnyčiomis 

Prenumerata metams $2.50 
„ „ pusei metu $1.25 

Adresuokit taip: 
W. B. BOCZKOVVSKI CO., 

Mahanoy City, Pa. 

Kiekvienas išmoks angliškai kal- 
bėti, skaityti irraSyti labai trumpa- 
me laike per šios mokyklos atsakan- 
čią metodą. DieninEs ir vakarines 
kliasos. Kurie pyvena kituose mie- 
tuose Suv. Valst. ir Kanadoj, mo- 
kinam per laiškus (korespondenciją) 
labai pasekminga metodą. Dėl pla- 
tesniu žinių rašykite pas: 

WAITCHbS BROS. 
1741 W C7th Str^at :: Chicago, III. 

Telefonas Humboldt 4532 

Dr. G. M. Glaser 
Šiuomi apiei'kiu pagodotui visuo- 

menei, jf/fe esu seuiausias gydytojas 
ant Bfidgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni- 
mą j buvo loeuą namą po numeriu 

3149 S. Morgan St. 
Kerti 32-ros gatvės. 

Telefonas Yards 687. 
Miino ofisas aprūpintas naujausiali 

buda gydymo. Visus ligonius steng 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir tol i" u b mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 
tį. Esiu specialistas ligose vaikų, mo- 
terų ir vyrų ir užsendintose ligose, 
Darau visokią operaciją. 
Liekuosi su pagarba 

Dr. G. M. Glaser 
3149 S. Morgan St. 

Kertė 32-ro3 gatvės. 

Jei nori teisingu žinių iš Anglijos, 
užsisakyk sau metams ar 

pusmečiui 
"IŠEIVIŲ DRAUGĄ" 

Vieninteli Didžiosios Britanijos lie- 
tuviij-katalikų-tautininkiĮ laikrašt}, 
einantj kas Uvi savaili. Kaina su 
prisiuntimu i namus metams §1—pus- 
mečiui — 50 centų. 

Adresas: 
Rever. Jos. Norbut, 

Mossend, Lanarkshire, Scotland. 

F. P. BRADCHUHS 
Attorney & Ccunselor at Li* 

30 N. LaSalie St„ Cor, Wasiiin$la.i SI. 
Siock Ejchange Bldg., Roons 1137-11H 

Telephone Kranklin 1173 
Lietuvis advol atas, baigęs teisių mo iii V n |. 
rikoje. VcdavLsolcias bylas, civiliiiasir «n- 
icinališltas visuos* ttismuosj UuJuo>«l. 

6yv. 3112 S. halsted Si., arii Ji-j) 
lelephone Yards 2S JJ 

Geriausia Gyduolė 
PLAUKAMS 

sustiprina skclpa, sujudina šaknis, 
plaukus padaro švelnius, blizgančius, 
yra geriausi* vai-tas nuo Dandruff 
"luskų". Vartojant du ar tri- kartus 
j savaitę, Eustabaj- plaukų slinkinuj. 

Trinkte gerai j skrlp^, ant šakny 
kas antia nr trečia dior.4 

Prekė 50c. ir $1.00. 

F, A, POSZKA'S PHARMAGY 
3121 So Morgan Sirsol 

Tel. Yards 695 CHICA60, ILL, 

Telephone Canal 2S5 

LIETUVIŠKAS 
CRABORSUS 

710 W, (8th St, Gliicago 

Tel. Canal. 2113 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSREO ST GHIC&GO, ILL. 
CORNER !Sth STREEr 

Tel. YARDS 1532 

Or. J. KOLIS 
>..#*♦«»»is Gydytojas ir Chirurgas 

šo. halsted St., Chicago, III. 
7? cio visokias litras moterių, vailviį ir 

• f ri|. Speciališkai gydo limpančias, ui- 
sisenčjusias ir paslaptingas vyru liaus 

GERA l'ROGA! 
j Crpmatlka nricirkoskalbru m* 

kyti^be mokytojo(apdarvta)$ 1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky- 

tis skaityti ir rašyti be mokyto- 
jo 15c 
Naujas Budas mokytis raiyti b8 

mokytojo 10o 
Aritmetika mokinimuisi rokun- 

dų, tu paveiksiius ^apdaryta), ,35c 
Viso ILGO 

Kas ntsiusiMdrpęs Šita apsrarsi- 
Į nima iš "Lietuvos" ir 81.00 por 

money order, tai gaus visas 4 
knygas t>0c. pigiau. 

P. Mikolainis 
: Box62 New York City 

Tel. Morton Parh 351 

AnnaLTuttlis 
Chicagoje Pirmutinė 
Mokslą Baigusi Lie- 
tuvė Nursė, Akušerė 
: ir Masažistė. : 

o. 48th Gt. Cicero, III 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4
	seq-5
	seq-6
	seq-7
	seq-8

