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Didejl Kare. 
Atmokėdami vokiečiams už f>a-j 

skandinimą skraiduolio *.Hawke,' 
augiai Ilollandijos pakrantėse pa- 
skandino keturis vokiškus torpe- 
dų naikintojus. Padarė lai skrai- 
duolis "l'ndauted," esantis po 
vadovyste kapitono Fox, kuris 

pirma buvo vadovu angliško 
skraiduolio "Ampbion,' paskan- 
dinto vokiškos minos. Vokiečiai 
teisinasi, buk jie torpedų naikin- 

tojus iš patriotizmo, nenorėdami 
atiduoti anglams, savo nori; 

pa-kandino, bet apie teisingumu 
tokio besididžiavimo savo patrio- 
tizmu galima abejoti. Torpedų 
naikintojai yra greitesni už di- 
delius skraiduolius, o kad ant jų 
užpuolė tik vienas skraiduolis, o 

buvo keturi torpediniai laiveliai, 
tai nuo jo jeigu ne visi, tai vis- 

gi keli galėjo pabėgti taipjau, 
kaip pabėgo kiti toki jau vokiški 
laiveliai. Bet, kaip iki šiol, vo- 

kiečiai daugiau išnaikino angliš- 
kų kariškų laivų negu angiai vo- 

kišku. 
] Ant\verpcną atkako vyriau- 

siasis vokiško kariško laivyno va- 

rlovas admirolas Tirpitz, apžiu- 
ičti pozicijas, nes buk -su visu 
vokišku karišku laivynu nori už- 

pulti anglišką ir, jj išnaikinęs, iš- 

sodinti vokišką kariumcnę Angli- 
joj. Jeigu vokiečiams pasisektų 
užimti Prancūzijos portą Cabis, 
lai jie, ten pastatę sunkias, nau- 

jasias 60 cm. kanuoles, galėtu su- 

bombarduoti Anglijos miestą 
Dover, kuris yra tik 30 kilio- 

metrų nuo Calais. Siusti vienok 

silpnesnį vokišką laivyną gana 
pavojinga, nes jj galėtu išnaikin- 
ti dvigubai drūtesnis angliškas, 
bet vokiečiai mano, kad persvara 
;.ngliško laivyno yra problema- 
tiška. Stoti vienok prieš angliš- 
ką laivyną yra tai rizikon sta- 

tyti savąjį, bet be riziko vokie- 
čiai anglų negali įveikti, o kol 

Anglijos neįveiks, pradėtos ka- 
rės negalės užbaigti. 

Kariškame Vokietijos portc 
Kicl, kaip sako, vokiečiai turi 
surinkę 80 didelių Zeppclino or- 

laiviu, kurie gali paimti ne tik 
daug bombų, bet ir apie 30 žmo- 

nių. Tą orlaivių laivyną nori 

siųsti Londoną naikinti. Jeigu 
orlaiviams pasiseks ties Londonu 
nulėkti, jie ten daug blogo galė- 
tų padaryti, bet juos pirma gali 
išnaikinti pakrančių baterijos. 
Vadovu to orlaivų laivyno cie- 
sorius paskyrė jų išradėją, turin- 
tį netoli 80 metų, generolą Zep- 
pcliną. Laikraščiai spėja, kad 
dar šio mėnesio pabaigoj vokiš- 
ki orlaiviai bus Londonan pa- 
siųsti. 

Vokiečių generolo Kluck armi- 
ja, sudrutinta buvusiąją prie Ant- 
verpeno kariu mene, traukia prin 
Prancūzijos porto Calais. Vo- 
kiečių kariumenė yra jau tarpe 
Furnes ir Dunkirk, nuo kur Ca- 
lais jau netoli. Dabar lygiai 
franeuzų, kaip ir vokiečių kariu- 
menės pasiekė jūrių, todėl vieną, 
ar kitą priversti trauktis apeinant 
sparnus negalima, nes apeiti jū- 
rės neleidžia. Dabar galima vien 
sumušus priešą, perlaužus jo li- 

niją, jį priversti trauktis. 
Iš Paryžiaus praneša, jog bel- 

gų kariumenė neleido vokiečiams 
persikelti prie Nieuport per upę 
Yser ir tokiu budu sulaikė vokie 
čių armiją, traukiančią prie Dun- 
kirk. Sujungtos belgų, anglų ir 
franeuzų kariumenės nustumė vo- 
kiečius 30 mylių atgal. 

Prancūzai nuo vokiečių atėmė 
miestą Armenticres, j šiaurius 
nuo Lille. Fraticuzų mūšio lini- 
ja traukiasi iki Givenchy ir Lil- 
lers, miestų, esančių j vakarus ir 
šiaurius nuo T.a Rasse. 

Vokiečiai pasitraukė, kaip pra- 
neša privatiški telegramai, iš jų 
užimto Belgijoj miesto Ostencl. 
Čia buvo nedaug vokiečių karei- 
vių, miestas tas atviras, tai, tur- 

būt, ir didelės svarbos neturėjo. 
Vokiečių valdžia užtikrina, jog į 

apart siauros pajūrių juostos pie-. 
tlnėj Belgijoj, visas tas kraštas] 

yra jau vokiečių rankose ir, ži- 

noma, nepriversti, iš Belgijos jau 
jie nepasitrauktų, Belgiją pa- 
verto Vokietijos provincija, nors 

įdar niekas įspėti negali, kaip ka 
rč gali i asibaigti. 

Rytinėj Prancūzijoj, tarpe 
svarbių tvirtovių: Toul, Verdun 
ir Epinal traukiasi smarkus mu- 

j šiai; vokiečiai stengiasi tas tvir- 
toves apvaldyti, kad galėtų tu- 

rėti atvirą kelią nuo savo tvir- 
tovės M et z Paryžiun, nes per 
Belgiją ten prieiti nepasisekė. 

Vidurys mūšio linijos yra da- 
bar apielinkėse St. Die, 32 my- 
lios j šiaur-ryčius nuo Epinal; 
bet čia vokiečius pasiekė nepasi- 
sekimą?. Yosgesų kalnuose, Al- 

zatijoj, taipgi traukiasi mūšiai; 
čia su vokiečiais mušasi francu- 
zų kalniečių regimentai. 

j I Alzatiją vokiečiai atsiuntė 
[sunkias kanuoles bombarduoti 
francuzu tvirtovę Bcltort. \ isi 
ikišiolinei vokiečiu besistengimai 
tą tvirtovę paimti perniek nuėjo. 
Prancūzai iš savo pusės stengiasi 
peri<irsti vokiečių kariumenės su- 

sinėsimus su Kalmaru, Muelhau- 
sen ir Strassburęu. 

Vežantis bėgančius nuo karės 
baisenybių žmones geležinkelio 
traukinis apielinkėse Boulogne 
susimušė su kitu. Prie to už- 
mušta 30 žmonių ir 100 sunkiai 
.-užeista. 

Sulyg Anglijos valdžios garsi- 
namų žinių, nuo rugsėjo 12 d. 
angliška kariumenė Francu/.ijoj 
ir Belgijoj nužudė iki spalio 8 d. 
C51 aticierą ir 12,980 kareivių už- 
muštais, sužeistais ir belaisvėn 
paimtais. 

Iš Paryžiaus praneša, jog 
Prancūzijoj organizuojasi nauja 
Belgijos armija, kuri neužilgo 
stos prieš vokiečius. Belgija 
stojo karėn su Vokietija, turė- 
dama apie 200,000 kareivių. Bet 
ta neskaitlinga, sulyginant, bel- 
gų armija labai daug vokiečiams 
nuostolių pridirbo. Skaitlių už- 
muštų ir sužeistų mūšiuose Bel- 
gijoj vokiečių paduoda ant 200,- 
000 kareivių, taigi tiek, kiek Bel- 
gija išviso turėjo kareivių. Nors 
belgai nejstengė iš savo krašto 
išvyti kelis kartus skaitlingesnio 
vokiečių, bet vis-gi neleido savo 
kariumenės išnaikinti. Vokiečiai 
r.epaėmė belaisvėn nei vieno bel- 
gų kariumenės regimento. Ir pa- 
imtų tvirtovių, kaip antai: Liege, 
Namnr ir Antvverpeno garnizo- 
nai nepasidavė, bet j laiką p iš- 
traukė. Dabar belgų kariumei.ė 
susiėjo su anglais ir francuzais 
ir veikia drauge prieš vokiečius. 

Prancūzai taip sudrutino Pary- 
žiaus tvirtovę, kad jos ir su pa- 
geli)'! didžiausių ir geriausių ka- 
nuolii paimti negalima. 

Iš Paryžiaus praneša, jog apit:- 
iinkėse Dixmuide ir Noulers trau- 
kiasi smarkus mūšiai. Dunkirk 
ir Boulogne civiliški gyventojai 
bėga pietų link. Vokiečių už- 
puolimą tarp Nieuport ir Dix- 
nutiden atmušė belgų karrumenė 
ir jai padėjęs Anglijos kariškas 
laivynas, apie kurio čia buvimą 
vokiečiai nieko nežinojo. Tarp 
Arras ir Roye franeuzai truputi 
toliau nužengė. Tas pats yra ir 

piie St. Mihiel. Kitur ant vaka- 
rinio mūšio lauko žymesnių per- 
mainų nėra. 

Piet-vakarinėj Afrikoj francu- 
7.ų ir anglų kariumenė jsiveržė j 
vokišką valdybą Kamerun. Ang- 
lija r. ūkia pagelbon Fortugali 
ją. Jai norėtu pavesti užlaikymp 
ramumo angliškose valdybose. 
Iš Oerlino praneša, jog apart boe- 
ru sukilimo Pietinėj Afrikoj, gy- 
ventojai užsilaiko neramiai Indi- 

joj ir Egipte. Visose svarbesnėse 
Anglijos valdybose vokiečiai 
stengiasi gyventojus prieš Angli- 
ją sukelti. Nuo Maltos j Indiją 
Anglija pasiuntė kelis kariume- 
nės batalijomis, kuriuos pirma iš 
ten buvo Europon išgabenusi. 

Kuo pietinio mūšio lauko 

iabjausia prieštaraujančios ateina 
žinios. Austrai vien garsina apie 
serbų ir montenegrų sumušimus, 
serbu gi ir montenegrų net oti- 
ciališkos žinios kalba vis apie 
milžiniškus mušius ir sumuši- 
mus austrų. Jeigu austru žinios 
neištikimus, tai dar mušiau išti- 
kimos serbu, o dar mažiau ištiki- 
mos Montengro valdžios žinios 
Montenegro garsina, jog viena jo 
kariumenės dalis traukia j šiau- 
rius prie Dalmatijos porto Ra- 
gusa, kita gi netoli Serajevo su- 

mušė 200,000 austru kareivių. 
Tuom tarpu Montenegrų išviso 
neturi daugiau 60,000 kareivių, 
tai toji armija, nors visa butų 
krūvoj, negali sumušti armijos 
200,000 kareivių. 

Bulgarija ir Italija vėl viešai 
pagarsino, jog karėn nesikiš, bet 
1 cr visą karės laiką užlaikys neu- 

trališkumą. I ž tai Turkija vis 
aiškiau krypsta Vokietijos ir 

Austrijos pusėn. Turkijon iš Vo- 
kietijos atsiųsta 5 milionus clo- 
liarius auksu, matyt kariuinonės 
mobilizavimui; iš Austrijos Kon- 
stantinopoliu atkako 800 jūreivių 
kariškų laivų apėmimui, nes 

turkai jūrių nemėgsta, turkai 
kaipo jūreiviai niekam netikę. 
Anglija nuo Turkijos pareikala- 
vo, kad nuo job pirktų dviejų vo- 

kiškų skraiduolių butų prašalinti 
vokiečiai jūreiviai, bet Turkija 
atsisakė tai padaryti. Matyt Vo- 
kietija kursto Turkiją nepasiduo- 
ti, verčia erzintis su Anglija, kad 
karės išvengti negalėtų. 

Naujasis Rumanijos karalius 
apreiškė, jog užlaikys neutrališ- 
kumą, karėn nesikiš, bet gyven- 
tojai reikalauja karės su Austri- 
ja, atgavimui runianų apgyven- 
tos Transylvanijos. Demonstra- 
cijose prieš Austriją Bukarešte 
(krašto sostinė), dalyvavo 100.000 

žmonių, kas rodo, kad Rumanijos 
gyventojai ištikro karės geidžia, 
tai vienam karaliui bus sunku 
tautą nuo jos sulaikyti. 

Nuo rytinio nutšio lauko taipgi 
prieštaraujančios ateina žinios; 
aiškia matyt, kad ne visos jos 
teisingom. Nors -rusai ir užtik- 
rina, kad j u kariumenė vis bom- 

barduoja tvirtovę Przemysl, o 

generolas Rennenkampf žengia 
toliau Prūsų Lietuvon, bet iš- 
tikro, turbut, yra kitaip. Aišku, 
kad jeigu ne visa rusų kariume- 
nė pasitraukė nuo tvirtovės Prze- 
mysl, tai vis-gi didesnė dalis per- 
sikėlė kiton upių San ir Yislos 
pusėn, o sujungtos vokiečių ka- 
riumenčs lenda vis gilyn Lenki- 
jon, tik šiuom kartu vakarinėn 
nuo Vislos jos pusėn. Vokiečių 
rankose yra visa esanti j vakarus 
nuo Vislos dalis. Kaliso guber- 
nija tapo prie Vokietijos priskir- 
ta ir čia vokiečiai ima jau ka- 
riu n icnėn vyrus miesto Kaliso 
apielinkėse. 

Mūšiai vokiečių su rusais trau- 
kiasi ant visos li'-ijos nuo Przc- 
mysl iki Yaršavai. Rusai prie 
Ivangorodo mėgino persikelti ki- 
ton upės Vislos pusėn, bet vokie- 
čiai neleido. Varšava yra rusų 
rankose, paimti ją vokiečiai ne- 

įstengė. Rusai vokiečius, kurie 
buvo prie Varšavos tvirtovės vi- 
sai prisiartinę, nustumė 30 my- 
lių atgal, bet paskui jie vėl prie 
miesto prisiartino, tai, matyt, ru- 

sai tapo paskui įveikti. Vokie- 
čiai užtikrinu, jog jie ir iš Su- 
valkų gubernijos nepasitraukė, o 

Rytiniuose Prusnose rust išvijo 
iš miesto Lyck. Miestas ta-; yra 
visai arti rubežiaus. Tai, ma- 

tyt, rusų nėra jau Prusnose benl 
šiuom kartu, kol jie, sutraukę 
daugiau kareivių, vėl ten nejsi- 
verš. 

Kiau-čau portc japoniškas 
skraiduolis "TakachihoM užbėgo 
ant vokiečių minos ir paskendo. 
Prie to prigėrė vienas afic'cr:u ir 
6 jūreiviai. 

T San Francisco atėjo žinia, 
buk Vokietijos ciesorius prisakė 
japonams atiduoti tvirtovę Tsing- 
4.ao, bet vokiškas ambasadorius 
iaiko tą žinią neteisinga. 

Ne tik karė naikina žmoniją, 
nemiega ir gamtos pajiegos. 
Uoste Kiau-čau siautė smarkus 
sukurys, kuris išnaikino laivų til- 

tą. Prigėrė prie to 20 japonų ju- 
reivių. Nemažai miostolių pri- 
dirbo ir žemės drebėjimai Greki- 
joj; žuvo ten ir nemažai žmo- 
ni u. 

Iš Berlino garsina, buk prieš 
R i sijos valdžią sukilo Kaukazo 
mahometonai. 

Iš Kares Lauks. 
Londonas. 'Central Xc\\>' u/.- 

tikrin0., jog mont'-uegrai yra jau 
visai arti Austrijos purto Ra- 
gusa ir tikisi tą miestą greitai 
paimti. 

Iš Cetinjos praneša, buk mon- 

tenegrai apielinkėse Serajevo su' 
mušė 200,000 austrų. Jeigu jie ir 
sumušė austrus, tai jų turėjo 
but dau^ mažiau. Montenegrai 
išviso neturi daugiau kaip (>0,000 
kareivių, o su tokia armija, nors 

ji butų geriausia, joo.ooo sumuš- 
ti negalima. Prie Kalenovicų, 
mušyj su montenegrais austrai 
nužudė 2,300 kareivių. 

Petrogradas. Vokiečiai anek- 
Įtavo Lenkijoj \i>ą Kališo guber- 
nijos dali iki Prosnai ir visus vy- 
rus nuo 16 iki 40 metu ima sa- 

vo kariumenėn. Vieną tik savai- 
tę Kališe pakorė 18 vyrų po 
tiltu ir keturis prie rusu cerkvės. 

Iš 44 surašų Vokietijos ka- 
rės aukų matyt, kad vokiečiai 
nužudė 211,000 savo kareivių už- 

muštais, sužeistais ir suimtais, 
neskaitant žuvusių bavarų, saksų 
ir \vuertcmbergų. 

Berlinas. Vokiečiai garsina, 
buk prie Ant\verpeno belgai ir 

anglai nužudė 33,000 kareivių, o 

sulyg belgų žinių, vokiečių ten 

žuvo 47,000. 

Paryžius. Alzatijoj trancuzai 
muša vokiečius ir žengia vis to- 

liau Į rytus. Čia pradėjo jau snig- 
ti ir užstojo šalčiai, nuo ko daug 
kenčia abiejų pusių kareiviai. 

Prancūzijos karės ministerija 
garsina, jog irancuzai palengva, 
bet nuolatai vis priešakin žengia. 
Xeužilgo kairysis francuzų spar- 
nas ir dešinysis vokiečių spar- 
nas prieis prie jūrių. Tai išpul- 
tų, kad vokiečiai stumia francu- 
zus j vakarus. Sujungtos fran- 
euzų ir anglų kariumenės paėmė 
\okiečių policijas prie Aisne upės 
ir prie Verdun nenužudė nei vie- 
nos savo pozicijos. Prie Galais, 
taigi jau prie jūrių, prasidėjo 
smarkus mūšiai ir dar nežinia, 
kuri pusė paims viršų. 

Sunkias savo kanuolęs francu- 
zai atgabeno prie Austrijos por- 
to Cattaro ir pradės tą miestą 
bombarduoti. 

Londonas. Turkijos valdžia iš 
Eregli išvijo 1,500 grekų, nes 

buk ten bus parengta tvirtovė. 
Keliolika austrų kariumenės 

batalijonų iš Pola pasiusta prieš 
rusus Galicijon. 

Trieste valdžia gaudo italus, 
areštuoja visus pritariančius Ita- 
lijai ir norinčius krūvon sujung- 
ti visus italų apgyventus kraštus. 

Suvalkų gubernijoj prie Rački 
buvo smarkus mušis rusų su 

vokiečiais. Rusai paėnvė sun- 

kias vokiečių kanuoles, išsiųstas 
iš Karaliaučiaus. 

Amsterdam. Gauta čia žinia, 
buk vokiečiai pradėjo bombar- 
duoti Belgijos miestą Bruges. 

Petrogradas. Rusiškas proku- 
ratorius, pabėgęs nuo vokiečių, 
atsiuntė čia žinią, jog Lenkijon 
jsiveržę vokiečiai dalina žmo- 
nėms paveikslėlius, kur vienoj 
pusėj yra paveikslas Motinos 
Dievo, kitoj gi pusėj paveikslas 
Vokietijos cicsori; is, o po juom 
▼ra parašas: Wilhelm Didysis, 
Vokietijos imperatorius ir Len- 
kijos karalius. 

Vindobona. Oficialokai čia pa- 
garsinta, jog prie tvirtovės Prze- 
"*ysl, Galicijoj, rusai nužudė 40,- 
000 kareivių. 

Belgiški aficicrai. esanti Uol- 
landij^j, apskaito ant 20.000 bei- 

gų kareivių, paimtų belaisvėn 
Antwerpene. 

Berlinas. Prancūzų užpuoli- 
mus j rytus nuo Soissons vokie- 
čiai atmušė. Argoune apskrityj 
traukiasi smarkus mūšiai. Vo- 
kiečiai neprisipažįsta prie nepa- 
sisekimų W'oc\» j apielinkėse. 
Vol <icčiai atmušė francuzų už- 

puolimą ant St. Mihiel. Et'ain 
yra vokiečių rankose. 

Petrograd. Rumanijos pasiun- 
tinys aiškina, jog dabar tuoj Ru- 
manija negalės stoti Rusijos pu- 
>cn, nes kariumenė sutraukta 
1 rie Dunojaus. Ambasadorius 
užtikrina, jog Rusija vedė tary- 
ba.- su Vengrija, nuo kurios, už 
pripažinimą visišku? nepriklausom 
mybės reikalavo Transylvanijos; 
reikalavo Rusija taipgi, kad nuo 

Krokavo pasitrauktų Vengrijos 
kariumenė. 

Berlinas. Čia platinasi žinia, 
buk rusai pasitraukė iš Lvovo ir 
miestą t;} vėl užėmė vokiečiu ir 

austrų kariumenė. Patvirtinimo 
to paskalo vienok dar nėra. Ru- 
sai vienok turėjo pasitraukti nuo 

Sieniavos. Lenkijoj mėginimai 
rusu prie Ivangorodo persikelti 
per \ isla tapo atmušti. 

Hollandijos ir \rokietijos val- 
džios pradėjo tarybas reikaluose 
Hollandijon pabėgusių belgų. 
Moteris ir vaikai gali tuoj grįžti 
Belgijon, bet buvę kareiviai ne- 

gali grįžti, kol karė nepasibaigs. 
Belgijos kareivių Hollandij* j yra 
28,000. 

Rymas. Turkija sumobilizavo 
900,000 kareivių. Laike Balkanų 
karės ji turėjo tik 700,000 karei- 
vių. 

Londonas. Traukėsi smarkus 
mūšiai prie Thoront, 12 mylių 
nuo Bruges. Frie Gaudavos su- 

jungtoms belgų ir anglų pajie- 
goms sekasi neblogai. Vokiečiai 
I rašė kokiam laikui sulaikyti mu- 

ši. kad "galima but užmuštus pa- 
laidoti, bet jų prašvma.s tapo at- 

mestas. Viena vokiečių kariu- 
įnenės dalis iš 600 kareivių tapo 
išnaikinta. , 

Antverpeno porte vokiečiai ra- 

do 4 angliškus, 2 belgiškus, 1 

francuziškžį, 2 austrų ir 32 vo- 

kišku garlaiviu. 

Amsterdam. Vokiečiai traukia 
Ostendan; jų patrolės pasirodė 
jau prie Bruges ir Ercloy. Gy- 
ventojai iš Gaudavos apielinkiu 
bėga Į Ardenburgą. 

Gandą va po dviejų dienų smar- 

kių mušiu tapo vokiečių paimta. 
Miestan pirmiausia atėjo vokiški 
raiteliai, o paskui ir kitos kariu- 
menės daljs. 

Tokio. Japonijos kariumenės 
vadovas pranešė vokiškam Kiau- 
čau gubernatoriui, kad jis gali 
iš Kiau-čau ir Tsing-tao išleisti 
visus nekareivius, kad jie 
galėtų prasišalinti, nes tie 
miestai bus bombarduojami. 

Washington, D. C. Amerikos 
konsulius Varšavoj pranešė 
\Yashingtonati, jog vokiečiai at- 

sirado jau prie Varšavos ir jie 
miestą gali paimti; apvaldė jie 
jau visą Yislos kairi i Į šoną. 

Paryžius. Karės ministei.ia 
garsina, jog vokiečiai antrą kar- 
tą paėmė Prancūzijoj miestą 
Lille, prie Belgijos rubežių. Ant 
kairiojo sparno franeuzai pradėjo 
priešakin žengti cies lTazebiouck 
ir Bethune. 

Konstantinopolis. Angliškas 
ambasadorius gavo savo valdžios 
patarimą, kad ambasados mote- 
rį* ir kitos angliškos moterįs iš 

Konstantinopolio prasisalintų. 
Matyt Anglijoj laukiama karės -u 

Turkija. 

Londonas. Atėjo žinia Bcr- 
lino, jog rusai iš Prustj Lietuvos 
tapo išvyti ir vokiečiu kariume- 
i:e Lenkijon įsiveržė. Apleisti 
menki plotai Suvalkų gubernijoj 

neturi svarbos. Vokiečiai ne- 

manė visai pasilaikyti Suvalkų 
s uberniją. Ne tiesa esą. kad vo- 

kiečiai pasitraukė nuo tvirtovės 
Oso\viec, nes tvirtovė ta apgulta 
nebuvo. Voki' čių kariunienė, be- 
sitraukdama iš Suvalkų gub., 
niekur nebuvo sumušta, o rusai 
sumušti buvo: 

Laikraštis "Vossische Zeitung'' 
paduoda, jog tapo sitžei.-tas Ser- 
bijos sosto įpėdinis, kunigaikštis 
Alexander ir jo brolis, kunigaik- 
štis Jurgis. 

Rusijos kunigaikštis Oieg, su- 
ims didžiojo kunigaikščio Kon- 
stantino, pasimirė nuo mušyj 
gautos žaizdos. 

Vokiečiai priėjo prie franeuzų 
tvirtovės Iielfort, prie Šveicari- 
jos rubežių, ir rengiasi prie jos 
apgulimo. Čia gabena ir buvu- 
sias prie Ant\verp .10 sunkias ka- 
nuoles. 

New York. Atkakęs čia 15 

Europos inžinierius Gali užtik- 

rina, jog Vokietijoj dabar dirb- 
ai n a dar didesnes negu buvo prie 
Antu'erpeno 42 cm. kanuoles. 
Naujosios bus Go cm.; šūviai jų 
sieks 25 mylias. Prieš tas ka- 
nuoles negalės atsiremti nei drū- 
čiausiai apkaustyti kariški laivai, 
nei dručiausios tvirtovės. Bet 

kaip iš pravardės matyt, Gali 
yra vokietis, o vokiečiai mėgsta 
girtis ir kitus gązdinti. 

Londonas. Mušyj prie Rački, 
Suvalkų gub., iš Rusijos pusės 
dalyvavo kazokai, kurie netikėtai 
užpuolė vokiečius ir 3.000 jų be- 
laisvėn paėmė, taipgi dvi katino- 
lių bateriji. 

Iš Yindobonos praneša, jog 
rusai nuo Pi^emysi'io turėjo pa- 
sitraukti, iš Petrogrado gi pra- 
neša, jog tos tvirtovės fortu; ru- 
s i i pasekmingai bombarduoji. 
Turbut rusų žinios yra senos, o 

naujų apie nepasisekimus jie gar- 
sinti nesiskubina. Ištikro rc.do- 
si, jog rusai traukiasi Sandomiro 
link, prie Ivangorodo, kur turės 
buti didelis mušis. 

Jaroslaw ir Lczajsk tapo vėl 
austrą užimti. Prie Ivangorodo 
didelės rusų pajiegos mėgino ki- 
ton, užimton vokiečiu, Yislos 
pusėn persikelti, bet tas nepasi- 
sekė. 

Mcntenegrinų generolas liuko- 
\ič sumušė 18,000 austrų. Už- 
mušta 2.500 austrų, o monteneg- 
rų tik 300. 

Belgai savo sostinę iš Os- 
tend perkėlė Francuzijon, miestan 
Havre. Antverpene yra 125,000 
vokiečių kareivių. 

Francuzijoj vokiečiai žengia i 

paju'res ir nori užimti Dunkirk 
ir Calais, nuo kur jau Anglijon 
netoli. Francuzų vadovas gen. 
Joffre pasiuntė daugiau kareivis, 
vokiečius sulaikyti. Todėl Pi- 
kardijoj reikia laukti dide snio 
mūšio. \rokiečiai pasiuntė skait- 
lingą kariamenę prieš kairį; i 
francuzų sparną ir stengiasi ; pa- 
jurius prisigriebti; pagelbon savo 

dešiniamjam sparnui, vokiečiai 
pasiuntė ir daug kareivių nuo 

Aisne. 

Rymas. Laikraštis "Messa- 
gero" pagarsino prisakymą. Tries- 
to gubernatoriaus, kunigaikščio 
!lohenlohe-Selmllingfuerst polici- 
jai italu apgyventuose Austrijos 
kraštuose. Kunigaikštis prisa- 
ko. kilus karei Austrijos su Ita- 
lija, tuoj suareštuoti visus italus 
vyrus nuo 18 iki 40 metų ir juos 
į tvirtoves sugabenti. Vyrus, 

!turinčius virš 40 metu ir mote- 
ris bei viikus išvyti j 12 valandų 
iš Austrijo>. Visus gi neištiki- 
mus tuoj sušaudyti. 

Londonas. Aut dešiniojo lran- 

euzų sparno, buvusio prie Maa;- 
paupio kalvų franeuzų kariumenč 
nužengė toliau i rytus. \ pie 
tus nuo \'er:iuii, vokiečių tvir- 
toves Metz link, franeuzai atga- 
vo gana didelius teritorijos plo 
tus. 

\'(>kiečiai užėmę Ostendą, trau- 

kia prie vakariu. Franeuzijos por- 
tų. Su 'iavim gabena tr sunkias, 
apgulimo kanuoles. 

Iš oficiališkų žinių matyt, jo;, j 

rugsėjo 13 d. j Yindoboną ir per 
;<'į išgabenta 135,000 sužeistų aus- 

trų kareivių. Cela^viai anglai, 
franeuzai ir rusai turi kasti že- 
mę ir pilti pylimus tvirtovei, ren- 

giamai aplink Vindobon.Į. Nuo 
kares pradžios .Austrijos karės 
miuisteįija prašalino nuo vietų 8 
generolus. 

Vokiečiai ir magyarai mušasi 
smarkiai su Austrijon įsiveržu- 
siais rusais, bet už tai italai, ru- 

manai ir slavai, kai]) tai: cechai, 
slovakai, lenkai, chorvatai, muš- 
tis nenori, tuoj atgal traukiasi, 
arba priešui pasiduoda. 

Madrid. Gauta na žinia. 
Portugalija apšaukė karo Vokie- 
tijai ir skubiai savo kariumenę 
mobilizuoja, kuri bus Francuzi- 
jon pasiųsta. Oficiališkąi vienok 
žinia ta nepatvirtinta. 

Tokio. Prie J'-ing-tao, oro, 
9,000 pėdų augštai, buvo mušis 
japoniškų orlaivinitikų su vokiš- 
kais. Vokiškasis orlaivis taip 
drūčiai tipo pagadinta?, kad :iu- 

puoiė ant žemės ir susidaužė. 

Londonas. Rusijos kares mi- 
nisterija apskaito \* i-los paupiuo- 
se esančių vokiečių ant pusantro 
miliono, o austrų j/0,000. 

Bordeaux. Francuzijos teisių 
ministeris Bryand pnsakč kon- 
fiskuoti visus Prancūzijoj esan- 
čius vokiečių ir austrų turtus, net 

pinigus, vokiečių įdėtus j l'ran- 
euzijos pramonės įstaigas. Vo- 
kietija senai jau tą padarė su sa- 

vo priešų pinigais, esančiais Vo- 
kietijoj. 

Berlinas. Čia valdžia užtikri 
na, jog rusų paleista žinia, buk 
paskandinant rusų karišką laivą 
"Pallada" tapo paskandinti du 
vokiški povandeniniai laiveliai 
yra neteisinga; prie to vokiečiai 
nei vieno laivelio nenužudė. 

Upėj San, Galicijoj, bėgant ru- 

sams nuo Przemysrio, daug ka- 
reivių prigėrė, nes pastatyti, ma- 

tyt netviitai, tr.omtarpiniai til- 
tai sugriuvo. 

Londonas. ] rytus nuo Cliy- 
ro\vo, Galicijoj, traukiasi kruvi- 
ni mūšiai. Austrų raiteliai nu- 

vijo kazokų diviziją iki Droho- 
bycz. Vokiški kariški laivai su- 

griebė tris iš Rusijos ir Švedijos 
plaukiančius laivus. 

Austrai vėl užėmė Galicijai 
miestą Roz\vado\vo. Karpatų 
kalnuose rusai \ isur atgal trau- 
kiasi. 

Petrograd. T pietus nuo tvi> 
'.ovės Przemysl, Galicijoj, dat 
vis traukiasi mūšiai. 

Netoli Varšuvos, girioj pa-i- 
-iėpę, rusai vokišką Zcppelino 
orlaivį šūviais privertė nusi- 
leisti, ir jis pateko Į rusų ran- 

kas. Oriai vys mažai pagadintas 
nesunku bus ji sutaisyti ir prk- 
vokiečius vartoti. Jį Yaršavou 
atgabeno. 

Paryžius. Antuerpeno komen- 
('autu tapo paskirtas tvirtovės 
Metz komendantas, generolas ii"- 
denhauser. 

Washington, D. C. Lenkijoj, 
ant visos linijos nuo Yrršav.s 
iki Sano, (ialieijoj, buvo smar- 

kus mūšiai ir vokiečiai, sumušti, 
turėjo nuo Yaršavos greitai 
trauktis. Žinią ią pagarsino Ru- 
sijos kariumcnės atstovas prie 
rusiškos ambasados \Yashing- 
ione. Austrijos ambasa iorins 
Haagoj pagarsino, jo^ rusai pa- 
rtraukė iš Lvovo, nes tapo su- 

mušti. 

Nancy. Vokiškas orlaivis, at- 
!Ckcs ties miestu, metė 3 bom- 

as. Explioziįa ju išnaikino pa- 
sažierini vagoną geležinkelio 
traukinio. Sužeista 3 žmonės. 

Bertinas. \ni;lai, pasitrauk- 
iami iš \ntwcrpono, išnaikino 
'<>rti' buvusiu 3-' vokišku gar- 
•liviu ir 22 Hheino garlaiviu. 

M isiticsc prie Arias likosi u2- 



rrii^ti francuziški generolai: Rou- 
<iony ir Marcot, vedėjai garsios 
kariškos mokyklos Sanit Cyr. 

Serbai ir .-uontenegrai, trau- 
k:arti Serajevan, tapo austrų su 
•mušti. 

Londonas. Mušyj prie Quat- 
reclit, Belgijoj, užmušta 600 vo- 

kiečių, o daug daugiau ju su- 

;'ci>ta. Jurinitt šauliu dalis pa-J 
<1110 belaisvcn 400 vokiečių. T.i- 
kę pasitraukt- Ardegern link. 

Is Paryžiaus garsina, jog vo- 

kiečiu paleista žinia apie išnai- 
kinimą dviejtt trancii/.iškų raite- 
lių divizijų yra neteisinga. Iš- 
syk. teisybė, franeuzus truputį 
atj/al nuslumė, bet paskui jie 
vokiečiu- nuvijo. 

(ia.idavoj yra 50,000 vokiečiu. 
Dalis j u ištraukė i Bruges. 

Cape Hailien. Republikoj Hai- 
ti vėl kilo revoliucija. Revoliu- 

cijonicriai prie Lemonade sumu- 

št prezidento kariumenę, kurioc 
liekanos pasitraukė į Grande Re- 
\icre. 

Madrici. Kadangi Portugalija 
sumobilizavo iavo kariumenę ir 

pasius ja Francuzijon, tai ir Is- 

panijos liberališkieji laikraščiai 
reikalauja, kad ir Ispanija karėn 
įsikištu. 

Londonas. Exeliangc Telc* 
grap'n praneša, buk vokiškas or- 

laivininkas mėgino užmušti Fran- 

cu/įjos prezidentą. Vokiečiai, 
sužinoję, kad prezidentas atkako 

pas franeuziškos kariumenčs va- 

dą. generolą Jolire, pasiuntė or- 

laivininką, kad jis mestu bombą 
j namus, kur sustojo preziden- 
tas. Jičt vokišką orlaivininką 
patiko traneuziškas ii vokiškąjį 
išnaikino. 

Vokiečiai, kurie mėgino už- 
imti FraucuzTjo* portus Calais ir 

Dunkirk, tapo sumušti. Vokie- 
čiu kariumenė, buvusi prie Haze- 
I rouck ir Cassel, tapo nustum- 

ia už La l'.assec. 
Smarkus mūšiai buvo Prancū- 

zijoj tarp Roye ir Lessigny. 
Miestą Roye vokiečiai 12 kartų 
buvo paėmę, bet vis turėjo ati- 
duoti iraneuzams ir jis jiems ga- 
lutinai teko. Vokiečiai čia sten- 

gėsi atskirti kairįjį franeuzų spar- 
ną, bet tas nepasisekė. Ant de- 

šiniojo sparno franeuzai stumia 
vokiečius vis toliau į šiaurius. 

Prūsų Lietuvoj ir Suvalkų gu- 

bernijoj vokiškos kariumenės va- 

dovystę j savo rankas paėmė 
p.^.ts Vokietijos ciesorius. Čia 
didesnių mušiu d&r nebuvo, bet 
toki mūšiai, kuriuose ckilyvaus 3 
miliotiai kareivių, neužilgo turės 
atsitikti. 

Dešinysis vokiečiu kariumenės 
sparnai Prancūzijoj tapo perlauž- 
tas. T Plymouth atkako Kana- 
dos kariumene ir ji tuojaus Fran- 
euzijon pasiųsta. Atkako 30,000 
kareiviu. • 

Varšava. Vokiškas orlaivinin- 
kas atlėkė ties Varšava ir metė 
:niestan bombas, kurios vienok 
nedaug blogo padarė. Fortų ka- 
nuoliij šūviai orlaivin pataikė ir 
jis nupuolė ir teko rusams. 

Atėnai. Grekijos valdžia už- 

tikrina, jog ji' įsikiš karėn, kaip 
tik susimuš rusų laivynas su tur- 
kišku. Bet tąsyk ir Rumanija 
ncgilės ramiai užsilaikyti. 

Berlinas. Vokietijos valdžia 
garsina, buk įsiveržę į Rytinius 
Prusus rusai ten vėl tapo sumuš- 
ti. Nelaisvėn paimta 1,500 rusų 
ir 50 kanuolių. 

Paryžius. Prancūziški orlai- 
\ minkai, be žemės kariumcnč^ 
pagelbos, mėtydami iš orlaivių 
bombas, suvisu sumušė diviziją 
vokiškų raitelių. 

Prie Paryžiaus paimta vokiš- 
kas orlaivis, kuris miestan mėtė 
bombas. 

Prie Alzatijos rubežių francu- 
zai paėmė Aprcmont, nes vokiš- 
kam sosto įpėdiniui nepasisekė jį 
paimti. Į rytus franctizai sten- 

giasi prisigriebti vokiečių tvir- 
tovės Metz. Prie Verdun vokie- 
čiu nėra. 

Vienna. čionykščiame 
teisme pra>i(Uj< ;>y!a užmušėjų 
'Austrijos soste įpėdinio—Gavri- 
lo Princip ir 23 jo pade tojų. 
t 

Londoną?. Besiilsėję serbai 
vėl subruzdo. Nedėlioj austrai 
stengėsi perlaužti dešinį serbų 
eparną tarp Svorniko ir Lozni- 
Icos, bet tapo sumušti. rAnt ry- 
loįa.ua metėsi jie prieš kairįjį 

sparną, hct taipgi tapo sumušti. 
Lattcraštis Daily Nevvs prane- 

ša, buk vokiečiai sulaužė Jlollan- 
• lijoN neutrališkumą. Divizija vo- 

kiškų kareiviu perėjo rubežių. 
I lot landi joj uorėjo juos nugink- 
luoti, bet jie nesidavė. Susimu- 
šime užmušta f2 vokiečių ir kiti 
pabėgo atgal Helgijon. 

Mcxiko. Tuotnlanmiis Mcxi- 
kos prezidentas Carranza nuo Su- 
vienytų Valstijų reikalavo, 
kad jos atšauktų savo kariume- 
nę iš Ver- Cruz. liet kad paskui 
t arranza rezignavo, tai dėl lai- 
kymo Vora Cruz turbut Ameri- 
ka išvengs vaidų su Mexika. 
Carranzos Įpėdiniu bus Vilios 
draugas, Antonio Villareal 
Laikraščiai praneša, buk Villa 
konfiskavo gyvenančių Mexikoj 
vokiečių nuosavybę, vertės kelių 
rnilionų doliarių. 

Washir.gton, D. C. Naujasis 
Italijos ambasadorius \Vasliing- 
touc užtikrina, jog Italija ka- 
tėti Europoj uesikiš. 

Londonas. £xcliange lele- 
graph Co. gavo žinią, jog Juo- 
dosiose jūrėse apielinkėse Kes- 
tendje girdėt buvo smarkus ka- 
nitolių šūviai. Manoma, kad mu- 

šėsi rusų kariškas laivynas su 
turkišku. Artesnių žinių apie 
tą mušį nėra. 

Berlinas. Mieste Lille, šiauri- 
nėj Francuzijoj, kur] užėmė vo- 

kiečiai, paėmė jie 1,500 francu- 
7U, 

Prie Širvintos rusai tapo su- 
mušti ir 3,500 jų nelaisvėn pa- 
kliuvo; teko vokiečiams 28 ka- 
r.uolės. 

Antwerpene vokiečiai paėmė 
j,000 kareivių ir 500 kanuolių. 
Helgai paliko taipgi daug mais- 
to ir amunicijos. Prie Varšavos 
nelaisvėn paimta 8,000 rusų. 
Lenkijoj ant visos linijos vokie- 
čiai žengia priešakin. Mėgini- 
mai rusų žengti Prūsų Lietuvon 
tapo atmušti. Čia žuvo daug ka- 
reivių. 

Paryžius. Prancūzijos karės 
ministerija garsina, jog ant kai- 

riojo sparno, j šiaurius nuo Lys, 
francuzai užėmė Estaircs. Vi- 
duryj, j rytus nuo Rhcims, fran- 
cuzai 2 kilometru nužengė į ry- 
tus. Prie Maas kalvu, \\'oevre 
apielinkėse taipgi francuzams pa- 
sisekė toliaus nužengti. 

Berlinas. 5-ta ir 6-ta rusų ka- 
riumenės divizijos Galicijoj pa- 
sitraukė į upės San apielinkes. 
Kazokų divizija ir infanterijos 
brigada, buvusios apkasuose prie 
Dynovvo, Galicijoj, tapo iš pozi- 
cijų išmestos. 

Montrcal. Suėmė čia garlaivių 
kompanijos agentą, Iz. Schroe- 
der, matyt žydą, nes jis Austri- 
jos ir Vokietijos rezervistams 
šifkortes pardavinėjo ir mokino 
juos sakytis, kad jie yra Ruma- 
nijos, kad tokiu budu teises apei- 
ti galėtų. 

Londonas. Laikraštis "Central 
News" gavo žinią, jog j rytus 
nuo Gaudavos belgai ir francu- 
zai tapo sumušti. Vieną kariu- 
menės brigadą, kuri pertoli nu- 

žengė, vokiečiai apsupo. Nuo- 
stoliai abiejų pusių buvo dideli. 
Smarkus mūšiai buvo ir pne 
Dunkirk. 

Berlinas. Vienas rusiškas afi 
cieras, vieno Vokietijos kaimo 
visus vyrus pervarė savo pusėn 
ir privertė j vokiečius šaudyti. 
Iš kanuolių jis šaudė j vokiškas 
moteris ir vaikus. Aficieras tas 

paskui pakliuvo j vokiečių -ran- 

krc ir tapo sušaudytas. 

Tricst, Austrijoj, čionykščia- 
me ?rsenale siautė gaisras ir iš- 
naikino dirbam.'} Austrijai didelį 
karišką laivą; sugadinti ugnies ir 
6 torpedų naikintojai. Pasirodė, 
kad arsenalas buvo padegtas; to- 
dėl suėmė daug darbininkų. 

Washington, D. C. Prancūzi- 
jos ambasadorius pagarsino, jog 
vokiečiai inėjo j Gandavą; fran- 
euzai ir anglai p«*ėmė Ypres. 
Lille dar vis yra vokiečių ran- 

kose. 

Londonas. Angliškas kariškas 
skraiduolis "Yarmouth," pagavo 
vokišką Hamburgo garlaivį 
"Marcomania" ir grekiškiį 'Pont- 
ports." Abudu paimti laivai ga- 
beno anglis vokiškam skraiduo- 
liui "Em<Un»" 

v Photo copyrlght, 3 914, by American Press Associatlon. 

VOKIEČIŲ KANUOLIŲ DARBO VA ISIAI. 

Vokiečiai užėmė Belgijos mies- 

tą !> rugcs, 15 myliu j rytus nuo 

Ostend. 

Kariškoji valdžia iŠ fioldap 
miesto išvarė visus civilistus ir 
civiliškus valdininkus. Turbut 
laukia rusu užpuolimo. l'arube- 
žiuose nuo Širvintos iki Lyck 
stovi 8 vokiškos kariumenės kor- 

pusai. 
S ech i jos valdžia pagarsino, jog 

sostinei Belgradui negręsia jau 
pavojus, todėl bankai drąsiai čia 
gali savo pinigus pergabenti. 

Londonas. "Exčhan£!<' Tele- 
graph'' gavo /Amą, buk franeuzai 
atėmė vokiečiams Muelliauscn u*. 

Altkirch. Miestai tie yra jau \ o- 

kietijoj. Žinia ta vienok ofi- 
ciališkai nepatvirtinta. 

Vokiečiai, kurie stengėsi prisi- 
griebti Prancūzijos jūrių pakran- 
čių. tapo sumušti ir nustumti j 
ryMts už upės Lys. Apielinkėsc 
Arras ir Albert vokiečiai tapo į 
šiaurius nustumti. 

Prancūzai prisiartino prie Cra- 

onne; vokiečiai turėjo apleisti sa- 

vo apkasus ir grabes ir pasitrau- 
kė j šiaurius. Franeuzai sten- 

giasi nuvyti vokiečius* nuo 

Kheims. Maas ir Moselle pa- 
upiuose franeuzai atmušė ant vi- 
sos linijos vokiečiu užpuolimus. 
Užpuolimai čia vokiečių buvo jau 
ne taip smarkus, k?.s rodo, kad 
dalis kareivių iš čia tapo pasiusta 
sudrutinti savo dešinį sparną. 
Franeuzai išvijo vokiečius iš Es- 
taires. 

Anglijos karalius Jurgis su vi- 
sa šeimyna apleido Londoną ir 

persikėlė į Sandrighton. Matyt 
bijosi vokiečių užpuolimo. Žino- 
vai karės reikalų mano, kad vo- 

kiečiai mėgįs Anglijon įsiveržti. 
Apiclinkėse Ferrette, Pfeffer- 

liausen, Seppers ir Barikos prie 
Šveicarijos rubežių buvo mūšiai. 
Kanuolių šūviai lėkė net per ru- 

bežių. Mušiuose tuose užmušta 
800 vokiečių. Mušius prie Bru- 

ges, Belgijoj, laimėjo vokiečiai. 
Jie nuo čia nutraukė Ostendan. 

Petrograd. Karės ministerija 
patvirtina žinią apie sumušimą 
vokiečių prie Varsa vos. Vokie- 
čiai tapo nustumti 30 mylių nuo 

Varšavos ir čia traukiasi mū- 

šiai. Vokiečiai tapo pervaryti 
atgal per Vislą ir renkasi ant li- 

nijos Piotrokovv-Kielce, arčiau 
savo rubežių. 

Paryžius. Smarkus lytus Pran- 
cūzijoj trukdo kariumenių pasi- 
krutinimus. Su sunkiomis ka- 
•įuolėmis išvažiuoti negalima. 
Grabės kareivių pasislėpimui pri- 
sipildė vandens ir iš jų kareiviai 
turi pasitraukti. 

Paryžius. Ant kairiojo francu- 
mj sparno traukiasi smarkus mū- 

šiai. Prancūzai visur palaikė sa- 

vo pozicijas, kaip kokiose vieto- 
se jie nužengė toliau. Vokiečiai 
mėgino prie Malancourt žengti 
priešakiu, bet tas jiems nepa>- 
sekė. ] rytus nuo Lille ir Alar- 
res franeuzai užėmė Lavenze. 

Apie 8 mylios nuo Varšuvos 
buvo susirėmimai rusi: su vo- 

kiečiais. Prie Vislos ir Galici- 
jos vokiečių ir austrų karirime- 
ui$ tapo &uUikyt<*. Prie tvir- 

lovC-s Przemysl rusai paėmė dvi 
vokiečiu rotas, 

Washington, D. C. Prie tv: 
tovės Przcmysl dalis rusu kariu- 
meuės tapo sumušta, todėl čia 
iie vien giriasi. Taigi išpuola, 
kad nuo jos rusai nepasitraukė, 
kaip pirma buvo garsinta. Į ry- 
tus nuo Cliyrovo traukiasi mu- 

štai. Taip garsina Austrijos am- 

basadorius. 

j pietus nuo, tvirtovės Prze- 
mysl austrai paėmė sudrutintas 
rusi' stovykla5 Karpatų kalnuo- 
se ri'sai tapo nustumti iki \Vys- 
kovo; laikosi jie tik rytinėse prie 
L'rzemyslio pozicijose. 

Londonas. Francuzų miestu 
Dunkirk atlanko vokiškas oiiai- 
vis, !>^t šūviais jj francuzai že- 

nyn nutraukė. Apielinktsc 
N pres ir Courtrai traukiasi siaar- 

kųs mukiai.- 
Iš Mc.jaurnc Londonan atė/) 

žinia jog prie 'Naujos Guineos 
anglai patine vokiškų kanuoiinj 
laivą. 

Vokiškas fo\andeninis laivelis 
užpuolė angliškus kariškus skrai- 
duolius ir vieną. "Ha\vkc" pa- 
skandino. Is 544 įgulos žmonių 
tik 52 išsigelbėjo. Iki šiol Ang- 
lijo nužudė jau 6 didelius ka- 
riškus laivus. Tokiu budu pasi- 
rodo, kad padirbti už nnlionus 
doliarių dideli kariški laivai ne- 

turi taip didelės vertės, jeigu juos 
gali be pavojaus sau paskandinti 
maži povandeniniai laiveliai. 

Porte Honolulu, ant Iiawaii 
salų, Amerikos valdžios tapo su- 

laikytas vokiškas kanuoliui.-s lai- 
vas "Geier." 

Japonijos .ir Anglijos kariški 1 
laivai bombarduoja Kiau-čau tvir- 
tovės fortus Iltis ir Kuichuan. 
Orlaiviai išnaikino dalj fortu ba- 

terijų. 
Londonan atėjo žinia, buk vo- 

kiečiai tapo išvyti iš Lille Pran- 

cūzijoj. £inia ta vienok nepa- 
tvirtinta. 

Serbai ir montenegrai sumušė 
austrus prie Glasinac, Bosnijoj. 
Tą pačią dieną austrai užpuolė 
serbus prie Blučevo ir prie Dri- 
nos, bet neįstengė serbų įveikti. 

Vokiečiai naktyj mėgino fran- 
euzus iš miesto Arras išvyti, bet 
užpuolimai tapo atmušti ir mies- 
tas pasiliko franeuzų rankose. 

Galicijoj ir šiaurinėj Vengrijoj 
smarkiai siaučia cholera. Viena 
tik diena Vfengrljoj buvo 10.000 

psirgimų. « 

Vokiečiai mėgino esančias 7 
mylias nuo Varšavos kalvas už- 
imti (Varšąya yra lygumoj; jos 
apielinkėse žymesnių kalvu nė- 
ra), bet tapo atgal nustumti. 

Vosgesų kalnų perėjimuose bu- 
vo taipgi smarkus mūšiai, bet ir 
čia vokiečiai tap6 atgal nustum- 
ti. 

Rymas. Pasimirė Italijos už- 

sienių minsteris Antonio (Ii San 
(Ginliano. Vedimą užsienių rei- 
kaiii paėmė ministerių pirminin- 
'kas Salandra. Ir karės ministe- 
rija pavesta vienam iš energiš- 
ki.uis i ų Italijos generolų. 

Londoras. Vienoj vokiečių 
.Tirbtnvej "VVillesben Londone 
!>•• iemiestyj suėmė 22 vokiečiu. 

los pačios firmos dirbtuvė ne- 

toli Paryžiaus dinamitu tapo iš- 
naikinta. Iš Londono hoteiių ir 
valgyklų tapo prašalinti visi vo- 

kiečiai ir austrai kelneriai; tokui 
čia buvo daugiausia. 

Londonas. Gauta čia žinia, 
jog Vokietija siunčia Francnzi- 

jon 400,000 naujų kareivių sustip- 
rinimui ten esančios savo kariu- 
menės. 

Juodosiose jurose susimušė 
vokiškas skraiduolis "Bres- 
lau" su rusišku laivynu, bet ne- 

žinia, kaip mušis pasibaigė. 
Ant\verpene vokiečiu garnizo- 

nas susideda iš 200 aficierų ir 
17,000 laivyno kareivių. Nuo 
miesto, kaipo kontribucijos, vo- 

kiečiai pareikalavo 300 tonų bul- 
vių, 2,000 butelių vyno, du uos 

kariumenei, 85.000 cigarų, 8.500 
kilogramų mėsos ir pinigų aficie 
rų ir kareivių'algoms, taigi apie 
$10,000 kasdieną. 

Londonas. Gauta čia žinia, 
buk Siaurinėse jūrėse mušyj su 

vokišku laivynu tapo paskandin- 
ti angliški kariški laivai: rrilži- 
niškas laivr s (drednaught) "In- 
vincible" ir didelis 18,000 tonų 
skraiduolis "Terrible." Žinia vi- 
sai nepatvirtinta. 

Berlinas. Valdžia pagarsino, 
jog dabar visa Belgija yra vokie- 
čių apvaldyta. Francuzų, belgų 
ir anglų kariumenė yra vien siau- 
roj pietinės Belgijos pajūrių juos- 
toj, bet vokiečiai tikisi tą kariu- 

menę nelaisvėn paimti. Vokiš- 
koji kariumenė jau nužengė iki 
Dunkirk. Vokiečiai prie Ypre- 

! perlaužė sujungtas priešų eiles. 

V i e n n a. Piet-rytinėj Gali- 
cijoj traukiasi smarkus mūšiai 
r.ustrų su rusais; smarkus mušis 
prasidėjo prie Samboro, prie 
miesto Stryj, j pietus nuo tvirto- 
vės Przemysl. Perėję Karpatų 
perėjimus, rusai Vengrijoj tapo 
visai sumušti. Buvę prie Bystri- 
cos tapo nuvyti iki Zidonai, prie 
pietinio Karpatų šono. 

Į Smarkus mūšiai traukiasi ant 
.r 

visos linijos nuo Karpatų iki Var- 
davai tarp Vislos ir Sano. Pa- 
sitraukus rusams nuo Przemysl 
atlikusi austrų kariumenč sudru- 
Lino austrų armiją prie Lvovo. 

Londonas. "Exchange Tele- 
graph Co." pagarsino, jog iš Vo- 
kietijos, Konstantinopoliu atsiun- 
tė 5 milionus doliarių auksu. Ma- 
tyt pinigai tie Turkijai duoti ka- 
riumenės sumobilizavimui. 

Londonas. Karės ministerija 
pagarsino, jog prie Hollandijos 
] akrančiu angliškas skraiduolis 
"Undauted" paskandino 4 vokiš- 
kus torpedų gaudytojus. 

"Austrai, kurie padėjo vokie- 
čiams veržti Ant\verpeną, grįžta 
iš Belgijos Krokavon. 

Vokiškoj valdyboj Kamei 1111, 

Afrikoj, traukiasi mūšiai francu- 
zų ir anglų su vokiečiais. 

Ant kairiojo franeuzų šono, 
Francuzijos pajūriuose traukiasi 
smarkus mūšiai. Manoma, kad 
vokiečiai nori ne Calais, bet Bou- 
logne paimti. Vokiečių raiteliai 
pasirodė jau 40 mylių nuo Ca- 
lais. Iš Lille vokiečiai tapo iš- 

vyti, ir ta* miestas yra francuzu 
rankose. 

Laikraščiai paduoda rastą, pro- 
fesorio l'arcs, sandarbininko Ku- 
-ijos valdžios laikraščio apie Ru- 
sijos inierius, kada jai pasiseks 
\ustriją įveikti, apie kuriuos jam 

papasakojo rusiškas ('••vlicijos ge- 
neral-gubernaiorius, grafas Ho- 
brinsky. Sulyg grafo Bobrinskio 
/'.iidžiu, Kusija sau pasilaikys ru- 

fimt apgyventą rytinę Galicijos 
dali ir Bukoviną, o vakarinė < Ja- 
!icija su Lvovu busianti priskirta 
prie savistovios Lenkijos. 

Mūšio linija Prancūzijoj trau- 
kiasi 360 myliu ir eina nuo Bel- 
gijos iki Šveicarijos rubc/.iu. 

Petrogradas. Ant rytinio mu- 
> io lauko, taigi prieš Rusija, vo- 

kiečiai pastatė 20 savo kariume- 
nės korpusų, arba 800,000 karei- 
viu. Austrija gi 8 korpusus, ar- 

ba 480,000 kareiviu. Išviso aus- 

trai ir vokiečiai prieš rusus pa- 
statė 1,200,000 kareiviu, prieš ku- 
riuos ir rusai turi suviršum mi- 
lioną kareiviu, nors pirma garsi- 
i?°, jog turi 7 milionus. Prie ly- 
gaus kareiviu skaitliaus neįstabu, 
kad vokiečiai rusus įveikia, nes 

jų kareiviai ir aficierai suma- 

nesni ir apšviestesni. 

Stoekholm. Gauta čia žinia, 
buk Austrija su Italija padarė 
sutarimą, sulyg kurio Austrija 
Italijai atiduoda Triestą ir Valo- 
ną (prie Adriatiko), o už tai Ita- 
lija pasižada užsilaikyti neutra- 

liškai, karėn nesikišti. 

Paryžius. Sujungtos francuzų 
ir anglų kariumenės stumia vo- 

kiečius iš Francuzijos. Mūšiai 
ant visos linijos artinasi prie ga- 
lo; francuzai tikisi vokiečius 
jveikti, nors jiems lygiai iš Belgi- 
jos, kaip ir iš Vokietijos ateina 
pastiprinimas. 

Ant dešiniojo francuzų sparno 
vokiečiai užpuolė Malaricourt, Į 
šiaur-vakarius nuo Yerdun, bet 
tapo atmušti ir turėjo trauktis iš 
savo pozicijų. Francuzai nužen- 

gė toliau ir Alzatijoj. Francuzai 
užėmė Arras ir Albert; atėmė 
nuo vokiečių 36 kanuoles. Abie- 
jų pusių armijos pasiekė jau jū- 
res, todėl dabar įveikimui rrn<.a 

priešo linijos perlaužti, apvjr.no 
sparnų nebus galima mėgint' 

Londonas. Lenkijoj, Kelcų ap- 
skrityj, prieš įsiveržusius vokie- 
čius sukilo lenkai kaimiečiai, su- 

kilėlių pulkeliai užpuola^ mažes- 
nius vokiečių pulkelius. 

Laikraštis "Times" užtikrina 
įog Anglija turi jau apginkluotų 
1,200,000 karevių ir jų pakanka 
gynimui Anglijos nuo vokiečių ir 
susti pr i n i m u 1 f rane u zų. 

Berlinas. Vokietijos valdžia 
garsina, jog rusai tapo sumušti 
prie I.vck. Vokiečiai čia paėmė 
800 rusų. 

Londonas. Anglai ant jūrių 
iki šiol nužudė: 8 kariškus skrai- 
duolius. vieną kanuolinj laivą ii 
vieną povandeninį laivelį. 

Vokiečiai nužudė 7 skraiduo- 
lius. 2 mažesnius skraiduolius, du 
povandeninius laivelius, 3 torpe- 
dų naikintojus ir vieną laivą mi- 
nų klojimui. 

Sulyg Londono žinių, prie 
Lyck rusai vėl priešakiu žengti 
pradėjo. [ pietus nuo Varšavos 
traukiasi smarkus mūšiai. 

Piie Širvintos vokiečiai paėmė 
4.000 rusų, kas rodo, jog prie 
Naumiesčio ir Širvintos muši-* 
nemažo lnita. 

Berlinas. Laikraštis ''R i e č" 

praneša, jog vokiečiai ir austrai, 
taipgi aficierai nelaisvėn pakliu- 

ę, buva Siberijon siunčiami. I11- 
1 i j 11 kariumenė Egiptan atgabeno 
r.zijatišką marą. 

Smarkus mūšiai prasidėjo ,>iie 
trane u zų tvirtovės Celfort. Čia 
vokiečiai pastatė jau savo sunkią- 
sias kanuoles. 

Austrai pradėję priešakin ženg- 
♦ i. nelaisvėn paėmė 15.000 rusų 
Per šturmą austrai r.iėmė sudai- 
lintas rust stovykla- i pietus nuo 

tvirtovės l'rzemysl. 

Berlinas. Už leidimą vokiškos 
kariumenčs per Luxemburgą, tai 
neva nepriguliningai kunigaik- 
štystei. kadangi ji nestojo prieš 
vokiečius, Vokietija atlyginimą 
išmokėjo. 

Šiauriuose sujungtos francuzu 
ir anglų kariumenės nustumė vo- 
kiečius 30 mylių atgal. Prie St. 
Dic vokiečiai naktyj užpuolė 
francuzu pozicijas, bet užpuoli- 
mas tapo atmuštas. Vokiečiai 
prie to daug savo kareivių nužu- 
do. 

Berlinas. Prie upės Meusc tapo 
pašautas ir nelaisvėn paimtas sū- 
nūs didžiausio Vokietijos priešo, 
Prancūzijos užsienių ministerio 
' velcasse. 

Kiel porte vokiečiai surinko 
suviršum <So orlaivių ir laukia 
vien tinkamos progos Angliją už- 
pulti ir Londoną išnaikinti. Gal 
lai tik gązdinimas. 

Niš. Austrai včl peržengė u p;; 
Driną ir Serbijon įsiveržė, bet 
Drinos paupiuose tapo serbų su- 
mušti. Mušėsi labai smarkiai, 
tris kartus iš pozicijų išstumti, 
vėl stengėsi jas atgauti, bet tapo 
galutinai sumušti ir nuo mūšio 
lauko pabėgo. 

Prie Savos viena austrų ka- 
riumenės dalis 7 įkliuvo į kryžia- 
vą serbų artilcr jos ugnį ii tapo 
veik suvisu išnaikinta. Upėj 
daug bėgančių nuo mūšio lauko 
austrų prigėrė. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ 1VILKES-BARRE, PA. 

Prakalbos suiro. Spalio 11 d. 
Šv. Mykolo Draugystė, savo 20 
metu sukaktuvėms paminėti, pa- 
rengė prakalbas bažnytinėje svetai- 
nėje. Draugystė buvo išrinkusi 
komitetą, kuriam pavesta užkviesti 
kalbėtojus. Į prakalbas susirinko 
publikos apie keturi šimtai, tarp 
kurių koks trečdalis buvo mote- 

rių. Prakalbos prasidėjo pusiau 
aštuntą vai. vakare. Draugystės 
prezidentas atidarė susirinkimą ir 
perstatė pirmą kalbėtoją, miesto 
majorą Kazaką, lenką, kuris kal- 
bėjo angliškai, atsiprašydamas, kad 
lietuviškai nemokąs, bet sakyda- 
mas, kad labai lietuvių kalbą my- 
lįs. Jicai ragina lietuvius imti pi- 
lietiškas popieras, kad laike rinki- 
mų galėtų pasirodyti, jog lietuvių 
yra didelis skaitlius \Yilkes-Barrej. 
Antru kalbėjo vietinis lietuvis ad- 
vokatas, p. Lopata, aiškindamas 
draugysčių naudinumą. Jisai taipo- 
gi kalbėjo apie karės baisenybes ir 

ragino sutverti fondą nukentėju- 
siems 11110 karės lietuvius šelpti ir 
aukauti tam fondui, kiek kas gali. 
Trečias kalbėjo studentas Jonas 
Eleksaitis. Jisai ragino vaikus leis- 
ti j augštesnes mokyklas. Ketvirtu 
kalbėjo kun. Kudirka iš Ed\vards- 
ville. Pa. Šis kalbėtojas ragino 
rašytis j draugystes ir dažniau 
prakalbas laikyti. Paskui kalbėjo 
vietinis klebonas kun. šiupšinskas. 
Kalba buvo labai sumaišyta, atski- 
rus asmenis užgaunanti ir abelnai 
netaktinga. Sulvg programo, turė- 

jo kalbėti dar p. Živatkauskas, 
SLA. prezidentas, Kun. SiupŠin- 
skas užsipuolė ant jo, kad esąs 
nekatalikas, neprigulįs prie para- 
pijos ir t.t. Klebonas davažiavo 
iki to, kad uždraudė p. Živatkaus- 
kui kalbėti. Publikoje kilo suiru- 
tė. Dalis publikos reikalavo, kad 
p. Živatkauskui butų leista kalbėti. 
Klebono šalininkai priešinosi. Su- 
sirinkimas galop pairo, ir žmonės 
išsiskirstė. Žmonės, besiskirstyda- 
mi, smarkiai peikė kleboną už jojo 
pasielgimą. Katalikas. 

IŠ NEI r M1KERSVILLE, PA. 

Užmuš? kasyklose. Spalio 8 d. 
anglių kasyklose likosi užmuštas 
Juozas Krušnauskas. Spalio 10 d. 
velionis buvo palaidotas lietuvių 
kapinėse. Prigulėjo prie trijų ka- 
talikiškų draugijų, kurios velionį 
gražiai palydėjo. 

Pran as Ši m k c; • čia. 

Iš DORRISVILLE, II.L. 

Prakalbos. Spalio 4 d. LSS. 
187 kp. parengė prakalbas. Kal- 

bėtojum buvo J. Perkūnas, par- 
kviestas iš New Yorko. Keliomis 
dienomis prieš prakalbas plakatais 
buvo aplipint* visi telegrafų stul- 

pai,—visur tik mirgėjo. Žmonės 
plaukte plaukė iš visų pusių, tar- 

tum ant kokių atlaidų Lietuvoj. 
Prisirinko pilnintelė svetainė, kad 
anot pasakos, "net sienos braškė- 
jo." Už kiek laiko pasirodė ir po- 
nas Perkūnas ir pradėjo savo pra- 
kalbą. Pirmiausiai kalbėjo apie 
dabartinę europinę karę. kruviniau- 

sią ir žymiausią visoj istorijoj ka- 



rę. Kuomet Perkūnas kalbėjo apie 
karę, visi atidžiai klausęsi ir ra- 
miai užsilaikė. Bet. kuomet pra- 
dėjo kalbėti apie dvasiški ją ir ti- 
kybą, tai žmonės pradėjo krikti j 
lyg Grigo bitės; pasiliko sulydina- į 
mai < >k nedidelis būrelis. Puvo 
tai paprasta prakalba mūsiškio 
socialisto, be tikybos nežinančio, 
nei kaip prakalbą pradėti, Per per-j 
trauką buvo dekliamacijų, kurias 
atliko p-lės O. Šimkaitė ir I). 
Kvietkauckiutė. Poliaus Perkū- 
nas kalbėjo apie blaivybę; aiškino, 
kaip alkoholis yra žmonėms kenk- 
sminga* ir liepė moterėlėm-* visai 
šalintis nuo vyru, kiltie, vanoja 
svaiginančius gėrimus. Prakalbos 
tęsėsi du vakaru. Po prakalbu 
antrą vakarą Tarnas Pangonis už- 
c'avė kalbėtojui keletą klausimų. 

Dcukit T a motelis. 

IŠ Y O U\T GST O IV N, OII10. 

Lietuvos šelpimo klausime. Kaip 
tiktai pasklido gandas apie Euro- 
pos karę, kuri paliete ir musų tė- 
vynę Lietuvę, žmonės pradėjo ai- 
manuoti apie saviškius, gyvenan- 
čius tėvynėje, kaip ir kokiu lutdu 
butu galima jiems pagelbėti. Ne- 
ilgai trukus štai per laikraščius 
skaitome straipsnius, raginančius 
lietuvius be skirtumo tikėjimo ir, 
pažiurti stoti į bendrą darbą ir su- 

daryti tautišką fondą, iš kurio bu- 
tų galima šelpti nukentėjusius nuo 

karės. Ant lai'rraščių paragini- 
mo subruzdo jvairios draugijos ir 

organizacijos, ir rugsėjo 21—21 d. 
1914 m. jvyko Amerikos Lietuviu 
Folitiskasai Seimas Chicagoje. 

Ir musų miesto lietuviai, išgirdę 
seimo nusprendimus, sujudo viso- 
se savo draugijose ir kuopose. 
Progresyviškas Kliubas išrinko du 
nariu, kuriem pavedė susižinoti su 
kitomis draugijomis ir bendrai su- 

šaukti visus šio miesto lietuvius. 
Sv. Juozapo draugystė padarė 

tą patį. Spalio 11 d. kun. V. Vii- į 
kutaitis pakvietė vi:,u.; lietuvius 
susirinkti tą pati vakarą vokiečių 
mokyklos svetainėn. Paskirtoje 
\*alandoje susirinko pusėtinas bū- 
relis vyrų. Susirinkimą atidarė 
kun. Vinc. Vilkulairis, paaiškin- 
damas susirinkimo tikslą ir ra- 

gindamas išrinkti tam tikrą aukų 
rinkimo komitetą, kas ir padaryta. 
Pirmininku išrinkta: J. Sabaliauc- 
kas; rašt.—K. Stupinkevičia; ižd. 
—J. Mitshulis; globėjais—kun. V. 
Vilkutaitis, Mot. Baralinckas ir A. į 
Januška; kolektuotajais:—J. Ma- 
žeika, Prane. Petkunas, K. Stu- 
pinkevičia ir Pov. Palšunas. 

Nutarta surinktus pinigus sudėti! 
pas iždininką, kuris sudės pinigus i 
banką ant vardo tautiško lietu- 
viško fondo, iki Amerikos lietuviai 
j galios vieną ccntralį su tani tikra 
kaucija iždininką, pas kitrj bus 
galima siųsti be baimės suaukau- 
tus tautiškam fondui pinigus. 

Buvo įneštas sumanymas su- 

rengti viešą vakarą su prakalbomis 
ir parsikviesti kinematografistą A. 

J. Račiūną su krutančiais paveik- 
slais, rodančiais Lietuvą ir lietu- 
vių gyvenimą. 

Pabaigoje padaryta kolekta, ir 
ant pradžios sumesta $19.50. 

Kaz. Stupinekvičia, rast. 

IŠ MINERSVILLE, PA. 

Darbai. Darbai pas mus geriau 
pradėjo eiti. Visos anglių kasyk- 
los dirba pilną laiką. 

Dantis. 

IŠ SIUOK CITY, IA. 

Susirinkimas. Smulkmenos. Spa- 
lio 11 d. buvo šv. Kazimiero dr-jos 
pusmetinis susirinkimas. Kadan- 
gi konstitucija reikalauja valdybos 
perrinkimo kas pusė metų, tai šia- 
me susirinkime turėjo buti renka- 
ma nauja valdyba. Valdyba pasi- 
liko ta pati, išskyrus atsisakius] 
pirmininko padėjėją, kurio vieton 
išrinkta kitas; išrinkta taipogi kiti 
ligonių lankytojai. 

Tą pačią dieną anglų franciško- 
nų bažnyčioje buvo atlaidai, j ku- 
riuos pakvietė ir lenkų šv. Fran- 
ciškaus draugija. Lenkas kunigas 
užsakė nariams susirinkti 2 vai. 
po pietų ir pakvietė dalyvauti ir 
pašalinius, kurie norėtų. Kaip tai 
atsitiko, kad tarp lenkų atsirado ir 
keletas lietuvių, kurie drauge su 

lenkais užsidėjo lenkiškus *'zno- 
kus" ir kaipo lenkai maršavo. 

Apie 4 valandą naktį prie> tai 
M. Biliūnas nupuolė laiptais nuo 

antrų lubų ir išsilaužė ranką. Gy- 

dytojas .uisižeidusį paguldė j li- 
.jonlmtį. Sakoma, |>iliunas buvęs 

ijkaušęs ir drauge su draugais 
i'iinksminęsK" vi.-ą naktj. 

I 'ienas iš Sąnarių. 

Iš M. ISO N CITY, JA. 

Pabaudos smuklininkams, Liko- 
si suareštuota už slaptą smukli- 
uinkavimą J. F!altrunicnė, už ku- 
riu kaucijos pareikalauta $500. 

Spalio 12 d. buvo suareštuotas 
Juozas Auškalnis. įtartas įsilau- 
žime spalio 10 d. į 1'r. Degučio 
miegamąjį kambarį ir 10 bonkų 
alaus paėmime. Jisai užsimokėjo 
apie $15 kaštu. L'ž slaptą smuk- 
liniukavimą buvo suareštuota As- 
trauskienė. liet jinai likosi ištei- 
sinta. 

Kaip matvt, girtuokliavimas pas 
mus nesimažina. 

V ar Vai. 

Iš- SO. OMAHA, NEBR. 

Atsakymas į protestą. "Liet." 
42-raine numeryje til|»> korespon- 

dencija, po kuria pasirašo |. Jo- 
naitis, protestuodamas prieš til- 
pusią "Lietuvos" 41-niamc nume- 

ryje korespondenciją, po kuria pa- 
sirašė "Darželio Jurgynas." Pro- 
teste sakoma, buk anksčiaus til- 
pusioji korespondencija esanti "gry- 
nas išmislas." J. Jonaitis rašo, 
kad jis protestuojąs su dideliu 
skaitliniu lietuviu ir galįs dėti 
$500.00 čekį, jeigu viršmmėtos ko- 
respondencijos autorius gaus nors 

10 dalyvavusiu prakalbose ypaiu, 
kurios patvirtintu tai, ką Darželio 
Jurgynas rašė savo korespondenci- 
joje (J. Jonaitis rašo: "jei kores- 
pondentas gaus 10 atsakan- 
čiu..,. ypatų Red.). Pro- 
testantas tvirtina, kad J. Gabrys 
nekalbėjęs apie žydus ir kun. J. 
Jonaitis su B. Maslausku neužde- 
ję "cenzūros." 

Ištikrųjų p. Gabrys kalbėjo apie 
žydus. Jojo kalba daug-maž skam- 
bėjo: "Kai męs išgausime autono- 
miją ir paimsime j savo rankas 
visą valdžią, tai iš musų tėvynės 
išnyks žydai." Kalbėtojas primi- 
nė buvusią Kieve praeitais metais 
Keiliso bylą ir padarė išvadą: "Ma- 
tote, kaip žydai yra susiorganiza- 
vę ir kokia pas juos vienybė. Tei- 
tai jų rankose ir yra visa pramoni- 
ja." Taigi, apie žydus buvo kal- 
bėta. 

Kastink "cenzūros," tai pasaky- 
tina. kad kun. J. Jonaitis su B. 
Maslausku uždraudė rašinėti ko- 
respondencijas; girdi, kad niekas 
neišdrįstų rašinėti apie mumis nie- 
ko j jokius laikraščius. Supran- 
tamas dalykas, kad uždėti tikrą 
cenzūrą jiedu neturėjo jokios ga- 
lės. Bet pats uždraudimas yra 
įdomus ir nurodo, kaip kai-kurie 
žmonės žiuri Į dalykus. 

Savo protestą J. Jonaitis pare- 
mia pinigais. Koks stiprus yra 
toksai prirodymas, lai pats skai- 

tytojas sprendžia. Visgi tie pi- 
nigai tiktų visuomenės labui. J. 
Jonaitis reikalauja dešimties para- 
šų. Čia jųjų daugiau. Žemiau pasi- 
rašusieji liudija, kad Darželio Jur- 
gyno korespondencija buvo tei- 

singa. 
Pranciškus Biliūnas, 
Aleksandras Žalpis, 
Jonas Strazdas, 
Jurgis Biliūnas, 
Matcušas Sabaliauskas, 
Antanas Pashkus, 
Petras Joknbka, 
Juozapas Marij o na i I is, 
Adomas Gedris, 
Mikolas M asais kas. 
And. U kelis, 
Boleslovas Biliūnas. 

Redakcijos Prierašas. Didelėms 
ir ilgoms polemikoms vietos laik- 
raštyje neduosime. Skaitome rei- 
kalingu dar paminėti, kad dėlei 
Darbelio Jurgyno korespondencijos 
gavome raštą dar iš vieno So 
Omahos lietuvio, pasirašiusio sla- 
pavardžiu "Šabalbonas." Šiame 
raštelyje sakoma, kad (iabrio pra- 
kalba publikai patikusi ir kai-ku- 
riuos klausytojus net iki ašarų su- 

graudinusi. Rašytojas dar nu- 

peikia lietuvių skirstymąsi j parti- 
jas. Apie kun. Jonaitį p. Šabal- 
bonas atsiliepia labai prielankiai 
ir pagiria jojo veikimą tarp vie- 
tos lietuvių. 

IŠ AMSTERDAM, iV. Y. 

Nelaimė. Darbai. Girtuoklia- 
vimas. Juozapu (Juscevi jų, k d- 

Photo by Arrorlcan Press Asooctatlon. 

KARĖS LAIVO DĖNIO (PALUBOS) DALIS. 

riša i turi nuosavu farmą, spalio 
15 d. patiko pas mus nelaimė, 
jisai ėjo Main gatve ir pateko po 
strytkariu. Jam luivo sunkiai su- 

žeista galva, ir abelnai visas likosi 
sudaužytas. Nelaimingasai vei- 
kiai nugabenta j ligonbutį. Gy- 
dytojai sako, kad ligonis išgysiąs. 

Darbai pas mus pradeda eiti ge- 
naus, nors kai-kurios dirbtuvės 
po senovei "šlubuoja." 

Nežiūrint to. kad pastaruoju 
laiku darbai nekaip ėjo, smuklės 
tačiaus visuomet vos gali visus sa- 

vo lankytojus sutalpinti. Yra to- 

kiu čia lietuviu, kurio i mėsos 

krautuvę neužsimoka skolų, bet 
smuklėse jie yra nuolatiniais sve- 

čiais. Smuklių lankymas turi savo 

pasekmėje gerai žinomus apsireiš- 
kimus : peštynes, barnius, namie 

moterių tąsymą už plaukų ir t.t. 

Lietuvos Stonis. 
Redakcijos Prierašas. Šisai ko- 

respondentas nusiskundžia, kad ki- 
tas korespondentas, iš Pennsylva- 
nijos valstijos, -pasinaudojąs jojo 
slapyvardžiu. 

IŠ SO. BOSTON, MASS. 

Sukaktuvių paminėjimas. Spa- 
lio 11 d. Liet. Ukėsų Kliubo na- 

riams bei jų šeimynoms buvo pa- 
rengtas vakarėlis paminėjimui 15 
metų sukaktuvių nuo šio kliubo 
įsteigimo. Pirmoji vakarėlio dalis 

susidėjo iš prakalbų. Pirmiausiai 
L. U. Kliubo pirmininkas, p. Jur- 
/eliunas, trumpoje kalboje nuro- 

do, kad L. U. Kliubas yra jau 
nemažai pasidarbavęs lietuvių la- 
bui ir, be abejonės, dar daugiau 
ateityje galėtų pasidarbuoti, jei 
vietos lietuviai visi į kliubą pri- 
sidėtų ir bendrai veiktų; bet, deja, 
lietuviams bendrai dirbti turkdo 
tarpe lietuvitt įsigyvenę partiji- 
niai nesutikimai. Pasak kalbėto- 
jo, kur tik du-trįs lietuviai s u s i 

sispies, tuoj tarp jų atsiranda pen- 
kios partijos, ir jie, išsiskirstę į 
jas, nieko gero negali nuveikti. 
Antras kalbėjo p. Stanis, apie šio 
Kliubo organizavimą. Trečiuoju 
iš eilės kalbėtoju buvo p. S. \ i- 
taitis, "Ateities" administratorius, 
jis savo kalboj nurodė lietuviams 
savo "lietuvišką politiką." Sulyg 

įkalbėtojo, sunku yra dabar kas 
[geresnio atsiekti, ir lietuviams pir- 
miausiai reiktų stvertis apsvietos, 
kaipo svarbiausio įrankio prie lai- 

mingesnės ateities. Kalbėtojas 
taipgi kvietė lietuvius priderėti 
prie sukaktuvininko kliubo ir, ta- 

pus piliečiais, stengtis gerinti šios 
šalies netikusią politiką. 

Ketvirtas kalbėtojų, p. Ivaškevi- 

į čia. ragino lietuvius daugiau inte- 
resuotis politika. Taipogi, anot 

kalbėtojo, reikėtų, kad moterįs 
verstų vyrus tapti piliečiais ir pačios 
reikalautų sau lygių teisių poli- 
tikoje, nes "jei moterįs turėtų ly- 
gias politikos teises Europoje, lai, 
beabejo, jųjų vaikai šiądien ten 

kraujo nelietų." 
Tarpe prakalbų p-lė Višniauskiu- 

tė padekliamavo dvi dekliamaciji. 
Paskui buvo patiekta atsilankiu- 
siems vakarienė iš užkandžio ir ne- 

svaiginančių gėrimų. 1*0 vakarie- 
nei prasidėjo antroji vakarėlio 
programo dalis, susidėjusi iš dainų 
ir muzikos. 

Sią programo dalį atliko muzi- 
kos ir dramos draugijos "Gabijos" 
nariai po vadovystė gerb. kompo- 
zitoriaus M. Petrausko. 

P-lė Plevokiutė paskambino ant 

piano sonetiną. Ponas Jurgeliunas 
sudainavo aulo "Siu Nakceli," p.' 

Mockus—solo ''Saulelė Raudona;" 
p-lė Plevokiutė paskambino ant 
piano serenadą, p. Baniulis, "Atei- 

Ities" redaktorius,—solo "Skyniau 
Skynymėlj." Ponas Liutkevičius 
—ant piano paskambino "Pava- 
sario Giesme." P. Rimkus—solo 
"Širdelėj moterų" (daina iš ope- 
ros "Rigoletto"), p-lė Žabrauskiu- 
tė—solo aiija iš melodramos "Bi- 
rutė." 

P-lė Kalinauskiutė ir p. Jurge- 
liunas sudainavo "Pranio ir Tek- 
lytės" duetą (iš operetės "Malu- 
nir.kas ir Kaminakrėtis"). Kaip 
solo. taip ir duetai buvo gana gerai 
sudainuoti. Dainininkams akom- 
panavo pianu gerb. M. Petrauskas. 
Publika delnų plojimu visus dai- 
navusius iššaukė sudainuoti dar 
antru kartu. Užsibaigus progra- 
mui, susirinkusieji net nenorėjo 
skirstytis. Kiekvienas iš šio vaka- 
ro išnešė kuopuikiausj įspūdį. 

J. Puprusis. 

IŠ BROOKLYN, K. Y. 

Vakaras. Spalio 17 d. McCaddin j 
svetainėje Karalienės Aniuolų pa- 
rapijos Choras vaidino verstą iš 
lenkiško keturveiksmę dramą "Su- 
grįžo." Veikalą, ir be to silpną, 
sugadino nejvykęs vaidinimas. Ne 
vietoje buvo dainos, jkimštos į vei- 
kalo vidui). Kai-kurios dainos, 
ypač "Jau Slavai Sukilo" pa- 
/yko gerai, bet vaidinimas bu- 
žo daugiau rolių kalbėjimas negu 
/aidinimas. Žmonių buvo beveik 

j pilnutėlė salė. Pelnas skiriama 
lietuviams, nukentėjusiems nuo ka- 

rės. Matyt, bus gražaus pelno su- 

šelpimui musų nelaimingų brolių 
Lietuvoje. Vyturėlis. 

I 
IŠ RAST C1IIC AG O, IND. 

Įžeidė draugiją. L. A. U. Kliu- 

bas parengė apvaikščiojimą, ku- 
riame dalyvavo draugijos ir iš ap- 
linkiniu miestelių. Po apvaikščio- 
jimui visi susirinko svetainėn ir 

prasidėjo prakalbos. Vienas kal- 

bėtojų, J. Matiukas, kaip girdė- 
itįsieji sako, savo prakalboje užsi- 

puolė ant šv. Stanislovo draugy- 
stės ir išvadino jos narius stačio- 
kais, indionais ir panašiai.. Kaip 
galima suprasti, vienintele prižas- 
tim to užsipuolimo ant šv. Sta- 
nislovo draugystės buvo tai, kad 

draugija nedalyvavo apvaikšeioji- 
me. Kaip šv. Stanislovo draugy- 
stės pirmininkas, aš skaitau reika- 
lingu pasakyti, kad tuo užsipuoli- 
mu draugystė jaučiasi įžeista. Re- 

gis, viešose prakr.lbpse galima bu- 

tų apsieiti be visokių užsipuldinė- 
jimų ir nekelti nereikalingų kivir- 

čų. J. D Saga*, 
Šv. Stanislovo Dr- 
-stčs Pirm. 

I? MIL1VAUKEE, IV1 S. 

Vakaras. SLA. 17/ kuopa ren- 

gia ned., spalio 25 d. Pulaskio 

svetainėje, 713 Grant st. vakarą. 
Bus vaidinama vienaveiksmė ko- 
medija "Nesipriešink." Programe 
dalyvaus ir pagarsėjęs Chicagoje 
"Stepukas." Kalbės atvykęs iš 

jChicagos p. St. Tananevičia. Prog- 
ramni užsibaigus, bus balius. 

N. 

E. Amicis Vertė A. Matutis. 

Mažas Tevynmylis iš Padvos. 
(Gyvenimo Vaizdeliai). 

\ ieną dieną plaukė francuzų 
garlaivis iš Barcelonos, Ispanijos 
miesto, j Genuą*). Laivu važiavo 
francuzų, italų, ispanu ir šveicarų. 
Keliauninkų tarpe buvo vienas vai- 
kas, taip apie vienuolikos metų se- 

numo, bėdinai aprengtas, pats vie- 
nas. Vaikas nuolat laikėsi nuo- 
šalyje, it miško gyvūnėlis, ir žval- 
gės j žmones iš paniūrų. Bet jis 
gerai žinojo, dėlko taip žvalgos! 

i Buvo tai taip: Prieš du metu jo 
gimdytojai, kaimiečiai iš Padvos**) 
apielinkes, pardavė tą vaiką ban- 
dai komediantų, kurie, pramokinę 
Jį visokių žaismių, tai kutnščia, tai 
j spardymu, tai alkinimu, važinėjo 
į su juo po Franciui ją ir Ispaniją, 
mušdami jį be pasigailėjimo ir alkin- 
dami. Tatai, kuomet pribuvo Į 
Barcelonos miestą, tasai vaikas, ne- 

galėdamas ilgiaus iškęsti mušimo 
ir alkinimo, pabėgo nuo savo pri- 
žiūrėt jjaus ir pasidavė globon Ita- 
lijos konsulio, kuris, pasigailėjęs 
jo, pasodino tan garlaiviu ir sutei- 
kė jam laišką j (.lenuos kvestorių, 
idant tą vargšą vaiką nusiųstų jo 
gimdytojams,—jo gimdytojams, 
kurie pardavė ji, it butų buvęs ko- 
kiu tai gyvūnėliu. Bėdinas vaikas 
buvo visas sužeistas ir vos lurėjosi 
ant kojų. Davė jam antros klia- 
sos kajutą. Keleiviai žiurėjo į jį; 
nevienas jų davė jam užklausimų, 
bet jis nieko neatsakinėjo. Išrodė,į 
tartum visų neapkenčiąs ir visus, 
niekinąs,—taip jo širdį nuvargino 
ir užnuodįjįo tie kirčiai ir alkiui-, 
mai. Vienok trims keleiviams pa-; 
sisekė kokiu ten budu jį prakal-į binti. Jisai papasakojo jiems savo. 

gyvenimo istoriją, keliuose trum-Į 
puose žodžiuose pusiau italų, pu- i 
siau ispanų, ir pusiau francuzų 
kalba. 

Tie trįs keleiviai nebuvo italais, 
bet suprato, ką vaikas kalbėjo, ir 
truput j iš pasigailėjimo, o gal ir 
per išdykumą, davė jam pinigų, 
juokaudami ir prikalbinėdami, kad 
jisai dar ką pasakytu. O kad į 
svetainę inėjo keletas ponių, visi 
trjs norėjo pasirodyti ir mėtė jam 
pinigus, šaukdami ir skambindami 
lyromis***) po stalą: 
18—19 centų vertės. 

— Laikyk, vaike! Laikyk sau! 
Vaikas pripildė kišetiius, pusbal- 

siai padėkojo ir nors, visuomet lau- 
kinis, pirmu sykiu dėkingai nusi- 
šypsojo. Po tuo tuojaus prasi- 
šalino j savo kajutą, nuleido už- 
laidą ir tyliai sėdėjo, galvodamas 
apie savo keistą likimą. Dabar 
galėjo už tuos pinigus nusipirkti 
sau visokių skanumynų; jis, kurs 
per du metu alko sausos duonos 
kąsneliu, galėtų dabar nusipirkti 
sau puikų aprėdalą Genuos mies- 
te; jis, kurs per dvejus metusi 
vaikščiojo vien tik skurliuose, ga- 
lėjo atiduoti pinigus gimdytojams, 
kurie ištikrųjų kitaip jį priimtų, 
jeigu jis ateitų ne tuščiomis ran- 

komis. Tie pinigai jam buvo ma- 

ža laimė. Taip jisai svajojo po 
kajutos užlaida, tuom tarpu kaip 
tie tris keleiviai kalbėjosi, sėdėda- 
mi prie pietų stalo antros kliasos 
svetainėj e. (iėrė ir kalbėjosi apie 
keliones, apie šalis, kokias aplankė, 
ir žodis po žodžio pradėjo kalbą I 
ir apie Italiją. 

♦) Genua—miestas Italijoje prie ju- j rių įlankos tuom pačiu vardu. 
♦*) Italijoje. 
♦*•) Lyra—itališkas pinigas. I 

\ ienas pradėjo rugoti ant vieš- 
namiu, kitas ant geležinkelių, o 

paskui visi, įsikarščiavę, p r adė j ( 
niekinti viską, kas tik paliečia Ita- 
lijos sali. Tas verčiau keliautų po 
Japoniją; antras kalbėjo, kad visoje 
Italijoje gyveną vieni lik apgavikai 
ir vagįs; trečias tyčiojosi iš to, kad 
Italijos valdininkai nemoką skai- 
tyti. 

— Bemokslių tauta!—tarė pir- 
mutinis. 

— Apsileidėlių!—prikergė ant- 

rasis. 

—Vag —pradėjo trečiasis ir 

norėjo pasakyti: "vagių," bet ne- 

pabaigė žodžio. 

Soldų*) ir puslirjų**) kruša 
staiga pasipylė ant jų galvų, pe- 
čių ir išsimėtė po visą svetainę 
su dideliu skambėsiu. 

Visi trįs įpykę pašoko, žiūrėdami 
į viršų, o čia dar varinių sauja pa- 
sibėrė j jų veidus. 

— Še jums jusų pinigus! Pa- 
silaikykite savo skatikus!—sušuko 
su panieka vaikas, nutraukęs ka- 
jutos užlaidą.—Nereikalauju pa- 
gelbos nuo tų, kūne niekina mano 

tėvynę!.... 

PRANEŠIMAS. 

Užsiliepsnojus ugniai ir užvieš- 
patavus kardui ant Europos kon- 
tinento, viso pasaulio akjs tapo nu- 

kreiptos: kurion pusėn nulinks per- 
galė tarpe kariaujančių viešpatijų. 
Taip pat įvairių tautų žmonės su- 

j skubo susikuopti j jvairias grupes, 
kad pagelbėjus nukentėjusiems nuo 

karės. Taip sakant, pradėjo viso 
pasaulio žmonės ne tik kalbėti, j 
bet ir rašyti, kad būtinas reikalas 
yra dėti aukas ir, reikalui ištikus,; 
pasiųsti jas nukentėjusiems žmo-į 

! nėms. 

Męs, lietuviai, išdalies irgi jau 
esame pradėję darbuotis aukų rin- 
kimo klausime. Praktiškai dar 
mažai. Tuom tarpu visi gerai ži- 
nome, kad Lietuvoje musų bro- 
liai daug nukentės ir daug ko nu- 

stos, daug atsiras Lietuvoje am- 

žinu ubagų, nuo įvairių sužeidimų. 
Rodosi visų musų privalumu tu- 

rėtų buti umus ir stropus rinkimas 
aukų ir tai visiems išvien, padė- 
jus šalin visus musų iki šiol buvu- 
sius partyviškumus ir neapsikenti- 
mus vieni antru. Reikėtų pasiro- 
dyti, kad ir męs esame santaiki 
šeimyna, kuri paduoda ranką savo 

nukentėjusiems broliams Tėvynėje. 
Ar męs pasirodysim, kad esame 

gatavi paduoti pašelpos ranką Lie- 
tuvos žmonėms—trumpa ateitis 
mums parodys. Reiktų aukas 
rinkti prie kiekvienos progos; 
taip pat lietuvių pašelpinėtns drau- 
gijoms būtinai reikėtų paaukoti iš 
savų iždu po šimtinę ar daugiau. 
Reiktų taipgi skirti dalį pelno nuo 

įvairių rengiamų vakarų ir 1.1., 

kad męs. lietuviai, nemažiau kaip 
MILIŪNĄ DOLIARIŲ surinktu- 
me Lietuvos Gelbėjimo Fondan. 

Aš, kiek turėjau susitaupinęs 
centų, nelaikiau juos padėjęs, bet, 
nusipirkęs bilietą, 1913 m. leidausi 
į Lietuvą Tėvynę parinkti įvairių 
vietų vaizdelių. Keliaudamas po 
Lietuvą ptf keturis mėnesius, iš- 

krapščiau savo kišenius surinkimui 
kuodaugiausiai Lietuvos vaizdeliu. 
Xors žmonės manė, kad aš į Lie- 
tuvą išvažiavau regėti gerų laikų, 
bet visiškai ne dėlto. Aš važiavau 
j Lietuvą su tikslu parvežti Lietu- 
vą judančiuose, paveiksluose j 
Ameriką. Gan daug aš pakėliau 
vargo, keliaudamas per Lietuvą 
keturis mėnesius—tapau net tris 
kartus areštuotas maskolių valdžios 
už ėmimą paveikslų, ir tik su rub- 
liais galėjau išnisukti. Taipgi ta- 

pau kartą išmaudytas Šešupėje, ei- 
nant slapta iš Lietuvos į Prūsų 
žemę, bet vis gi nenustojau Tė- 
vynės meilės, keliavau tolyn, rink- 
damas paveikslus. Pabaigęs kelio-Į 
ne Lietuvoje, keliaudamas atgal j 
Ameriką, pamiršau savo visus var- 

gus ir nesmagumus, ką po Lietuvą Į 
važinėdamas prityriau. 

Sugrįžęs Amerikon, išdirbęs pa- 
veikslus, tuojaus pradėjau rodyti 
"gyvą Lietuvą" po lietuvių apgy- 
ventus naujokynus. Išsileidęs j 
kelionę po Ameriką, išgirdau nuo 

žmonių visokius apkalbėj imus, už- 

vydėjimus, kad gal jau tapsiu pusiau 
milionierius, bet a^> keliaudamas 
po Amerikos naujokynus per \ isą 
žiemą nesurinkau nei tų kaštų, ką 
inan kaštavo kelionė ir med/.iaga 
traukimui paveikslų. 

Kiek turėjau surinkęs centų, iš 
kelionės po Ameriką—štai vėl juo:- 

♦) Soldas—smulkus pinigas. 
•♦) Puslirė—auksinis pinigas. 

padedu europinės karės paveik- 
slam?. Aš manau vėl ateinančios 
žiemos sezone atlankyti lietuviškas 
kolionjias, rodydamas paveikslus. 
Taipgi >ią vasarą daug pasisekė 
nuimti paveikslų—judamųjų pa- 
veikslų iš amerikiečių lietuvių gy- 
venimo. Ir daug dar paveikslų iš- 
dirbau i> Lietuvos, ką esu parsive- 
žęs i< tenai nuo 1913 m. 

Taip pat baigiu rengti lekciją 
apie dabartinę karę Ku ropoję, ne- 

gavau iš Prancūzijos ir Anglijos 
keletą ratų judamųjų paveikslų iš 
dabartinės karės ir daug iliustra- 
cijų. Šią vasarą aplankiau Tenn- 

sylvaniją, Chicagą ir Brooklytv 
apielinkes, nuimdamas judančiuose 
paveiksluose įvairiu lietuviškų po- 
kylių, susirinkimų etc. 

Ateinančio sezono programa, 
bus labai įvairus. Kurių kol;onijij 
lietuviai žingeidaus minėtus pa- 
veikslus matyti, meld/iu su manim 
susirašyti, o ant pakvietimo mielai 
pribusiu parodyti. \"uo visų va- 

karėlių. kur ir kada bus re. ;iami 
per visą žiemą paveikslai, skirsiu 
dalį likusio pelno Lietuvos žmonii 
gelbėjimui. 

A. T. Račiūnus 
630 Ilalscy st., Brooklyn, N. V. 

Deimanto Žiedas. 
(Vertimas). 

Jonas Broun tarnavo pas sen; 

ponią, kuri gyveno kaime, apie še 
šiose myliose nuo artimiausio mies 
to. Jisai buvo tiktai dvidešimt; 
vieną metą senas, bet buvo gera? 
tarnas, gaudavo gerą algą ir mylė- 
jo savo šeimyninkę ir savo vietą 
Y ienas senos ponios žiedas—bran- 
gaus deimanto—reikalavo kiek pa- 
taisymo; ir Jonui buvo pasakyta 
nueiti j miestą ir nunešti žiedą pas 
auksakalį. 

Apie pusiaukelėje jisai priėjo 
prie mažo tilto, pertiesto per upe- 
lj, ir sustojo valandėlei pasilsėti. 
Kuomet j isai atsirėmė į tilto šoną, 
žiūrėdamas vandenin, jisai pama- 
nė, kad malonu butą pažvelgti į 
žiedą. Jisai išėmė ji iš apdaru, 
rasi, truputį neatsargiai; žiedas iš- 

slydo jam iš pirštu ir įpuolė upe- 
liu. Su didele išgąstim, Jonas 
j ieškojo ir i ieškojo jo, bet rasti 

negalėjo. To vandeniu buvo se- 

nas kelmas, ir Jonas manė, kad 

žiedas turėjo įpulti Į skylę kelme. 

Bet, stengdamasis iš visų jiegų, 
jisai žiedo negalėjo rasti. 

Buvo beveik tamsu. Jeigu jisai 
pareitų namon, kas su juom atsi- 
tiktu ? Ar patikėtų jo pasakai? 
Ar negalėtų pamatyti, kad ji-ai 
žiedą pavogė ir išgalvojo šią pa- 

saką? Ir' net i t/i patikėtų jam, 
ar jisai nėra tikras, kad nustotų 
vietos už <avo neatsargumą? Ji- 
sai nusprendė į abėgti. 

Už daugelio metų jisai sugrįžo 
atgal. Per tą laiką jisai buvo Va- 

karų Indijoje ir surado savo lai- 

mę. Jisai cabar ėjo pas savo se- 

nąją ponią, kad papasakojus jai 
apie žiedą ir kad įteikus jai puikų 
naują žiedą atlyginimui už anąjį. 
Jisai pasiteiravo apie jąją mieste 
ir džiaugėsi sužinojęs, kad jinai 
dar gyva. Beeidamas linkui ios 

namų, jisai pasivijo vyrą, ku- 
risai taipogi ėjo į tonai, 
ir pradėjo .žingsniuoti drauge su 

juom. Jisai papasakojo savo są- 
keleiviui istoriją apie žiedą, ir 

kuomet tarė: "Ir taip aš sumaniau 

pabėgti," jiedu priėjo prie tilto, 
nuo kurio taip senai atgal jisai iš- 

metė žiedą. "št?i tasai pats til- 
tas," jisai sušuko: "ir tenai, aš ti- 

kiu, yra senasai kelmas, j kurį su- 

lyg mano manymo įkrito žiedas." 

Taip sakydamas, jisai durė savo 

skėčio galu į skylę kelmo viršuje. 
Kuomet jisai ištrauko skėti, abu 

buvo nustebinti, pamatė senai pa- 

mestąjį žiedą, kabantį ant skėėio 
ant galo! 

Jisai tokiu budu galėjo priro- 
dyti. kad jisai nebuvo vagis; galė- 
jo nudžiuginti senąją ponią, sugrą- 
žindamas žiedą, kurį jinai brangi- 
no. ir, įteikdama.-* jai atvežtą nau- 

jąjį žiedą, šiek tiek atlyginti už 
1 

taip ilgą žiedo neturėjimą ir sUigų 
jo paties išnykimą. 
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Apžvalga. 
1 Šaukia pas/clbos. IŠ Lietuvos 
ateinančiuose laiškuose, kurių pa- 
staraisiais dviemi mėnesiais jvai- 
ruose Amerikos lietuvių laikraš- 
čiuose buvo atspausdinta didelis 
skaitlius, skamba viena ir ta pati bai- 
si meliodija, kurią tiktai karė gali 
pagaminti. Visa Lietuva nute- 
riota. Žmonės išbėgiojo, paliko 
namus ir turtus be priežiūros. Ka- 
riumenė visur paėmė gyvulius, iš- 
naikino nesuvalytus nuo laukų ja- 
vus. Neclėldieniais bažnyčios bū- 
va nc tiek pamaldų, kiek baisaus 
verksnio vieta. Žmonės nežino, ar 

sulauks rytdicno« Beveik kiek- 
viename laiške atsisveikinama su 

giminėmis, nesitikima daugiau pa- 
simatyti. Toki yra laiškai, atei- 
nanti iš sulyginamai ramių vietų, 
kurios nebuvo tiesioginės karės, 
musių, scena. Ką gi sakyti apie 
Suvalkiją, kurią abi priešingos ka- 
riumcnė> du sykiu perėjo? Ru- 
sai. traukdamiesi prie Nemuno, 
stengėsi paimti vi ką arba išnaikin- 
ti, kad vokiečiams nieko neliktų. 
Vokiečiai, atstumti nuo Nemuno 
ir turėdami pasitraukti per rubežių, 
dabaigė tai, ką rusų kuriumenė 
pradėjo. Kelios dienos atgal vie- 
name atlėkusių telegramų buvo 
trumpai pažymėta, kad Suvalkija 
nualinta. Visoje karėje, teisybė, 
tas nc taip labai ir svarbu, kad 
viena gubernija nualinta. Suly- 
ginus su nualintais plotais Belgi- 
joje ir visoje šiaurinėje Prancūzi- 
joje, Suvalkijos sunaikinimas, abel- 
nai imant, ir nėra taip svar- 
bus. Bet mums tai svarbiausia 
dalykas. Męs gerai suprantame 
reikšmę to trumpo baisaus žodžio 
''nualinta." Męs matome, kokia 
baisi kraujo ir skurdo šmėkla sto- 
vi pasislėpus už to trumputėlio 
žodžio. 

Beveik prie kiekvieno Suvalkijos 
miesto buvo mušiu. Pranešama, 
kad vietomis ištisi kaimai likosi 
nušluoti. Rašoma taipogi, kad 
.Vilniaus gubernijoje didžiausis iš 

Suvalkijos pabėgusių žmonių susi- 
grūdimas, taip didelis, kad nėra 
vietos triobose. Žmonės gyvena 
laukuose, maitinasi bulvėmis, ku- 
rias patįs išsikasa, nes duonos jau 
pritruko. Tūkstančiai žmonių lau- 
kuose, o čia lietingas ruduo. Ką 
turi perkęsti motinos, ką turi per- 
kęsti nekalti kūdikiai, ką turi per- 
kęsti žilagalviai seneliai? Prane- 
šama, kad Galicijoje platinasi cho- 
lera. Viena diena jinai pagrie- 
busi 10,000 aukų. Baisi liga ne- 

žiūri valstijų rubežių. Tūkstan- 
čiai lavonų visur, upės užterštos,' 
žmonės subadė j ę ir baisiausiame 
skurde,—dirva tai baisiai svetei 
kuopuikiausia. Sumišimas, badas, 
ligos, mirties šmėkla.... baisu pa- 
manyti apie tai, negalima įsivaiz- 
dinti r»'oje platumoje to, ką ka- 
rė atgabeno. Žmogaus vaidentuvė 
yra persilpna, kad apėmus visą 
baisumą. O vienok tai, ko net 
vaidentuvė negali apimti, yra tik- 
ru, realiu šios dienos gyvenimu 
Lietuvoje. 

Akyvaizdoje to visko, ar galima 
numoti ranka? Ar galima baisią 
regyklą užstelbti dalykais, kurie, 
sulyginus su didžiąją nelaime, iš- 
tikusia drauge su kitomis tautomis 
ir mus, lietuvius, yra tiktai menk- 
niekiu, nesvarbiu reikalu ? Ką reiš- 
kia partijos ir pažiūrų skirtumas, 
ką reiškia politika ir visi kiti rei- 
kalai, kuomet prieš akis prasiveria 
tokia baisi regykla? 

Čia nc lietuvio reikalas. Tai 
sąžinės, žmoniškumo balsas, ku- 
risai yra svarbesnis už visa ką kitą. 
Tas baisas reikalauja, kad męs pa- 
sirodytuine žmonėmis, savo brolių 
broliais. Veiki pagelba reikalin- 
ga. Tik męs jąją galime suteikti. 
Todėl teikime! 

SLA. narių mokesties lygini- 
mas. Keičiant 1911 m. SLA. įsta- 
tus, buvo paliktas vienas dalykas, 
kurisai iki šiolei duoda save laikas 
nuo laiko pajausti. Keičiant mo- 
kestis pagal "National Congrcss 
Tablc o f Mortai i ty" taisykles, ku- 

rios reikalauja, kad nariai mokėtų 
pagal savo amžių, buvo tačiaus 
paliktai seniems nariams paleng- 
vinimą- mokėti pagal senąją tabe- 
lę. Kadangi tasai palengvinimas 
nesutiko su X. C. T. of M. rei- 
kalavimais, tai Susivienijimas tu- 

rėjo nemaža i- to nesmagumų. 
N'eprisiderinimas prie reikalavimų 
buvo priežastim to, kad M:issaclui- 
setts valstijoje buvo visiškai už- 
drausta SLA. darbuotis. SLA. 
28-tasai seimas pakėlė tą klausimą 
ir dalykui sutvarkyti paskyrė Įsta- 
tų komisijr., susidendančią iš adv. 
F. P. Brauchulio, K. < ingio, jjfdv. 
A. Šliakio ir 1'. Mikolainio. 

Komisija, ištyrusi dalyką ir su- 

sinešusi su Massachusets valsti- 
jos Insurance departamentu, priėjo 
prie sekančių išvadų, kurias pa-! 
garsino "Tėvynės" 42-ramc nu-1 

mervje: 

SLA. Įstatu Komisija, apsvar- 
sčiusi 28-to seimo jai perduotu 
klausimą apsaugos mokesčių su- 

tvarkyme, pagal amžių nariams, 
kurie yra užsirašę j SLA. pirm 
sausio 1 d. 1911 m. ir dar neper- 
sikėlė j augstesnius sk/rius, pa- 
tyrė : 

A. Kad tokia mokestis, kokia yra 
dabar mokama, nėra užtektina ap- 
saugojimui pomirtinių, pagal rei- 
kalavimą "National Fratcrnal Coii- 
gress T abi c of Mortality 

B. Daro nedateklius apsaugos 
fonde; 

C. Daro skriaudą nariams, ku- 
rie moka pagal amžių; 

1). Trukdo Susivienijimo plėto- 
jimąsi ; 

K. Užkenkia gavimui leidimo 
I (License) daryti business valsti- 
jose. t. y. registruoti čarteri; 

F. Padaro kasmet Susivieniji- 
mui šimtus doliarių iškaščių, iš- 
vengimui keblumų, daromų per 
valstijų apsaugos (insurance) de-. 
partamentus; 

(r. Susivienijimo metiniai ra- 

portai valstijose, parodanti nuo-l 
stolius ižde per tokias neatsakau-1 
čias mokestis, liko priimti tik su 

ta išlyga ir užtikrinimu per Pil- 
domąją Tarybą, kad mokestįs to- 

kių narių bus j vestos pagal jų' 
amžių; 

H. Kada tūlos valstijos jau už-1 
draudė kuopoms užrašinėti naujus! 
narius, tverti kuopas ir laikyti su- 

sirinkimus, tą pati seks ir kitos 
valstijos, jei Susivienijimas ne- 

įves mokesties pagal amžių, kaip 
valstijoms Pild. Taryboms priža- 
dėta. 

I. Kadangi kaip Pildomosios 
Tarybos nariai, *aip ir kuopų val- 

dybos ir organizatoriai bile dieną 
gali buti patraukti atsakomybėn už 
prirašinėjimą nauju narių, tvėrimą 
kuopų ir agitaciją už SLA., dėl 
tos tiktai priežasties, kad ne visi 
nariai moka mokestis pagal am- 

žių, ir per tai valstijos draudžia 
tokiai organizacijai daryti biznį,— 

Todėl, atsižvelgiant į tai, kas 
viršuj pasakyta, Komisija nemato 
kitos išeigos, kaip tik pildyti rei- 
kalavimus ir tiesas valstybių ir re- 

komenduoja : 
1. Įvesti apsaugos mokestis na- 

riams, prisirašantiems j Susivieni- 
jimą pirm sausio 1 d. 1911 m., ku- 
rie dar nepersikėlė į aukštesnius 
skyrius, pagal jų amžių nuo sau- 

sio 1 d. 1915 m., sulyg "National 
Fraternal Congress Tablc o f Mor- 
talit'y," t. y. pagal lentelę, nurody- 
tą dabartinėje konstitucijoj, prade- 
dant nuo sausio 1 d. 1915 m. 

2. Susivienijimo sekretorius tu-, 
ri leisti šj klausimą nariams bal- 
suoti, ir dalykas turi buti perbal-! 
suotas ne vėliau lapkričio 1 d. 
1914 m. I 

N. B, Nors komisija supranta, 
kad toks balsavimas yra keistas, j kadangi paliečia klausimą, ar Su- 
sivienijimas turi pildyti ir taikintis' 
su valstijų tiesomis, ar ne,—vienok 
tą patariame tam, idant sekti Su- 
sivienijimo konstituciją ir tiesotai 
įvesti j galę mokesčių permainą. 

3. Kad 28-to Seimo nariai (de- 
legatai) patvirtintų nubalsavimą 
ne vėliaus gruodžio 1 d. 1914 m., 
ir kad Susivienijimo Sekretorius 
pagal jųjų aplikacijas ir suteiktų 
kuopų finansų raštininkams pirm 
sausio l d. 1915 m. 

Senieji nariai (iki 1911 m.), 
turintieji 'huo 50 iki 70 metų am- 

žiaus, sulyg "National Congress 
Tablc of Mortality," privalo mo- 

kėti sekančiai: 

Metai $150.00 
50—51 $.41 

Į 51—52 .43 
52—53 .45 
53—54 .47 
54—55 .4') 
55—56 .52 
56—57 .55 
57—58 .58 
58—59 .61 
59 60 .64 

Metai $150.00 
60—61 $.68 
61—62 .72 
62—63 .76 
63—64 .80 
64—65 .85 
65—66 .90 
66—67 .96 
67—68 1.02 
68—69 1.08 
69—70 1.15 

SLA. centro sekretorius, p. A. j 
H. Strimaitis, prašo, kad mokesčiu 
reikalą suprantantieji kuopų vir- 
šininkai išaiškintų viską nariams, 
idant Šis dalykas butų visiems ži- 

'uomas ir idant visi butų prirengti 
;]>rie valstijų reikalavimų priėmimo. 

Linkėtina, kad dalykas pilnai iš- 

-jaukintų ir, kad SLA. b* jokių 

nesusipratimu priimtų šia mažutę 
permainą, bc kurios yra kliudomas 

Susivienijimo veikimas. 

Nt'są tų baisiu kanuoliit. Iškilus 
karei, pasklido visur gandas apie 
baisias vokiečių 16/> colių kantio- 
lcs, prieš kurias negalinčios atsi- 
laikyti jokios tvirtovės. Vienas 
tokios kanuolės suvis kainuojąs 
$2,500. ir jo vieno užtenką, kad 
sunaikinus išsyk visą fortą. Iš 
kitos pusės, buvo nurodoma, kad ir 
franeuzai turi savas kaniiules, ku- 
rios nors ir nešaudo tokiomis bai- 
siomis bombomis, kaip vokiečiui 
16-colines, bet šaujamos bombos 
esančios pilnos tam tikro gazo, ku- j 
risai, bombai sprogstant, užmuša 
visą gyvybę 400 mastų plotyje. 
Pasakojama apie ištisas vokiečių 
kompanijas (rotas), rastas suakme- 
nėjusiomis, be jokių kimo sužeidimų. 
Rastieji negyvi žmonės buvę tar- 

tum gyvi. Kiekvienas pasilikęs 
taip, kaip ji užtiko bombos cxplio- 
zija. 

Augliškas laikraštis "Scientific 
American" užgina kaip vieną, taip 
ir kitą siu kan uolių rųšis. Jisai 

j ako, kad taip nesą ir nedali Imti. 
Kaslink 16-colinių vokiškų ka- 

muolių, perkraustomų iš vienos 
i vietos į kitą, tai jisai sako, kad 

[praktiškai tai yra negalimas daly- 
kas. Tokios kąnuolės, kaip "Scien- 

|tific American" sako, esą galima 
I vartoti tvirtovėse ir karės laivuose, 
bet jokiu lrndu ne laukuose. Ką- 
nuolės sunkumas kubiškai didinasi 
su josios kalibro didėjimu. Iš- 
skaičiavimų pagelba InikraŠtis pri- 
eina prie išvados, kad 16 colių 
kanuolė turėtų sverti suvirš 100 
tonų, o tai esąs toksai sunkumas, 
kurio negali išlaikyti joki važiuo- 
jamas kelias, kad ir geriausiai Įtai- 
sytas. Abejojama taipogi, kad už- 
tektinai drūti traukiantieji "ižinai 
butų galima parūpinti tokiam nilži- 
tiiškam sunkumui traukti paprastu 
keliu. "Scientific American" sako, 
kad didžiausios lauko artilerijos 
kanuolės, kurias vokiečiai iki šio- 
lei vartojo, buvusios tiktai 11 co- 

lių. l>ct ir jų pilnai užteko, kad 

greitu laiku paversti j griuvėsius 
stipriausias tvirtovės, kaip tai 

Liege. Namur, Maubeuge ir Ant- 
\verpeną. 

Kaslink franeuzų kanuoliu, ga- 
zais arba vienu trenksmu, be ku- 

I ik» sužeidimo, užmušančių žmones 
ištisomis grupėmis, "Scientific Ame- 
rican" juokiasi ir sako, kad tai 

jokiu budu negalimas dalykas. 
Ksą, jei trenksmas butų taip smar- 

kus. kad galėtų užmušti žmogų, 
tai jisai drauge su tuom privalo tu- 

rėti ir užtektinai jiegos, kad nu- 

metus žmogų toli j šalj. Prie to- 

kių sąlygų, žinoma, ne balso trenk- 

smas, bet žmogaus smogimas Į ką 
nors butų mirties priežastim. Tat 
kalba apie visišką kimo nesužeidi- 

mą neturi jokio pamato. 
Kaslitik kalbų apie šrapneles 

j (bombas, kurios sprogdamos išme- 
ta didelį skaitliu kulkų), buk jos 
vienu sykiu išmušančios šimtus 

žmonių, "Scientific American" tai- 
pogi prirod' iėja, kad tai yra nega- 
limas dalykas. 

Kitais žodžiais tariant, karės 

ginklai nesą taip baisus, kaip a])ie 
juos kalbama ir rašoma. Visa 
tai gali buti teisybė, bet pasiliku- 
sioms našlėms ir nelaimingiems 
našlaičiams nuo to nėra nei kiek 

lengviau. 

"Darb. Balsas" cisiqs regulia- 
riai. "Darbininkų Balso" ko- 

misija praneša, kad p. J. Lau- 
kis, to laikraščio redaktorius, šiose 
dienose pribusiąs į Baltimore, Md., 
ir todėl "Darb. Balsas" nuo šio 
mėnesio busiąs reguliariai leidžia- 
mas. Komisija prašo visų darbi- 

ninkų-pramoniečių siųsti laikraš- 
čiui straipsnių ir žinių. Laikraščio 
antrašas yra: 859 Ilollins st., 
Baltimore, Md. 

Lietuviu Susivažiavimas 
Londone. 

Spalio 19 d. "Liet." Redakcijon 
atėjo ytin svarbus laiškas-atsilie- 
pimas, prisiųstas nuo susidariu- 
sio Lietuvoj centralinio komiteto. 
Iš jo matyt, kad, prasidėjus ka- 
rei, musų broliai, esanti tėvynėj, 
smarkiai sujudo rūpintis Lietu- 
vos reikalais. Žymesni lietuvių 
veikėjai atlaikė visą eile susirin- 
1t imų, kuriuose svarstyta dabar- 
tinis ir ateityj galintis buti daly- 
l ų stovis. Šiuose susirinkimuo- 
se įvairių veikiančių Lietuvoj sro- 

viu atstovai suėjo kruveu, susi- 

Įfj'ke kast ink pliano veikimo ir 
| sutvėrė t.mi tikra Lietuvių 
Centrą. \ šį centrą, kaip matyt 
iš lininis prisiųsto pranešimo, ne- 

inėjo tik Lietuvos social-demo- 
k ra ta i. 

(Laiškas adresuotas 'Lietuvos'! 
redakcijos nariui, B. K. Balučiui). 
JM. r-nui Bf Balučiui, 

Chicagoį jjll. 

GERBIAMASAI! 
KurcJpo'i' kovai prasidėjus, 

Cmčm svarstyti karės iškeltąją 
situaciją ir galimas josios pasek- 
mes. Priėjome prie nuomonės, kad 
(abartis skleidžia žmonijai vieną 
indomiausių istorijos lapų, kad 
šioks ar kitoks karės galas turėi 
žymiai pakeisti Europos išvaizdą. 
Toliau besitardami pažymėjome, 
kad Lietuva jokiu budu negali 
pasilikti šalia dabarties atsitiki- 
mų; ji turi, nei valandos negaiš- 
dama. jsisprausti pol.tikos suku- 
riu, kad kitų tautų akyvaizdojt 
aiškiai pabrėžus savo egzisten- 
ciją, savo savitumą ir savo ta į- 

tinį idealą. Tylėjimas arba ka-l 
ir pasyvumas reikštų liuosos Lie 
tuvos idėjos palaidojimą. Susi- 
mąstę dėl gyvenamosios valan- 
dos politikos krypsnio, apibudi- 
nom jj, kaipo tinkamiausi Lietu- 
vos idėjai kelti. Ypač trijulės 
santarvės [(Rusija, Prancūzija ir 
Anglija) laimėjimas patieks pla- 
tų taką mažų tautų-tautelių liuo- 
sam apsisprendimui, blogiausiam 
atvejyje—evoliucijiniam klestėji- 
mui. 

Visa tai besvarstant susirinki- 
mu eilėje, pavyko sutraukti krū- 
von veikiančių sroviu žmones (be 
social-demokratų) ir sudaryti tam 
tikrą Centrą, kuriam ir pavesta* 

1. sekti dabarties politikos mo- 

mentą, 
2. veikli, derinantis su gyvena- 

mąją politikos valanda. 
Vykindamas savo uždavinį 

Centras, be visos eilės kitų da- 
lykų, pažymėjo: 

1. kad anglų, franeuzų ir rusų 
visuomenių nuomonė, kol-!<as tik 
ipattdoje, bet jau reiškiama, i: 
aiškiai tariama mintis, jog busi- 

moje laikos konferencijoje Euro- 
pos žemlapis tur buti iskeistas, 
vadovaujantis grynai tautiniu 
mastu, kur etnografinė siena, no- 

tai ir siekimai atskirų tautų-tau- 
tclių tiires sprendžiamąją galę: 

2. kad tula atmaina rusų vi- 
suomeninėje psichikoje, dar-gi 
reakciniai-biurokratiškuose sluok- 
sniuose, aiškus pažangiųjų rus i 

lautos krypsnių palankumas Ru- 
sijoje gyvenančioms tautoms, ga- 
lop bendras rusų visuomenės aro 

pakilimas karės rezultate sutei- 
kia kad ir mažą, bet vis dėlto 
vilti, jog, karei pasibaigus, reak- 
cija bus priversta stengtis ir 

stengsis nusikratyti savo apjaki- 
:no ir politikuoti kad ir savųjų 
tikslų siekdama; 

3. kad rezultate žinomojo at- 

siliepimo Vyriausiojo karės Vado 
j lenkų tautą paaiškėjo iš lenkų 
pusės tendencija išplėsti savo he- 
gemoniją (vadovavimą) ir j lie- 
tuvių tautą, žinoma, prisiden- 
giant istorine unija, tradictjiniu 
"broliškumu" ir mezgiant-painio-1 
jant svetimtaučių .įkyse lietuvius 
ir lenkus j vieną etnografinę ma-j 
sę; 

4. kad 'ištrus, dėl visos virti-Į 
nės istorinių, ekonominių ir kul- Į 
turinių veiksnių, lenkinimo pavo-Į jus liepia lietuviams visomis pa- 
jiegomis ginties nuo lenkų he- 
gemonijos; | 

5. kad aiškiai pasižymįs, net 

pažangiosiose rusų srovėse, neno-1 
ras miiyti, kad iš kovos sukurio 
gali išsinerti perplati Lenkija, lie- 
pia rusams ytin klausyties lie- 
tu viii balso, nes ji-j teikia progos 
:š>tumti vieton istorinės, etno- 

grafinę Lenkiją ir be to mora- 

linai išteisina tokią poziciją; 
C. kad nuošali Suvienytų Ame- 

rikos Valstijų; pozicija ir jųjų pi- 
niginė gal,ė sukeiks Valstijų bal- 
sui ypatingą svarumą Europos 
reikalus sprendžiant per busimas 
konferencijas, taigi Amerikos lie- 
tinių veikimas gali vaidinti labai 
svarb.ą rolę, nes nuo Suvienytų 
Amerikos Valstijų (lygiai kaip ir 
nuo anglų bei franeuzų delego- 
tų-pasiuntinių) žodžio galima 
daug ko tikėtis ir daug ka:> 
pareis. 

Centro nuomone, šitokia situa- 
cija suteikia mums gerą progą ir 

tiesiog spirte spiria veikti. Vei- 
kimo branduolys aiškus: uoliai, 
plačiai ir nuosekliai kelti lietuvių 
tautos opiniją, kad paruošus tin- 

kamą mums pagrindą, kuriuo 

remdamies galėtume kritiškoje 
valandoje savo balsą pakelti ir 
savųjų liksiu pasiekti. 

Tani tikslui Centras, šalia kitu 
nusprendimų, nutarė: 

i. išstumti Lietuvos čielybės 
idėją, būtent: susijungimą Mažo- 
sios Lietuvos su Didžiąja ir, ži- 
noma, išskyrimą Suvalkų guber- 
nijos iš Lenkų Karalystės: 

2.. pasiimti vieną Lietuvoje ei* 
naikių laikraščių, kuriame aiškin- 
ti Lietuvos istoriją, etnografinę 
sieną plačiausiame apymyje (tu- 
rint omeinje ir istorinius bei eko- 
nominius veiksnius) ir besikei- 
čianti politikos momentą; 

3. suvartoti spausdinamąją ir 
šiaip jau kaupiamą medžiagą pla- 
čiam memorijalui apie Lietuvą 
istorijos, etnografijos, ekonomi- 
jos ir politikos žvilgsniu, o lygiai 
apie Lietuvos politikos siekimus, 
ypač pabrėžiant Lietuvos čiely- 
bės idėją; 

4. membrijalui renkamą me- 

džiagą skelbti atskirais siraip- 
Muais ir svetimtaučių spaudoje; 

5. susižinoti su musų didžią;?. 
Amerikos kolionija. Čia jau iš da- 
lias žymėtiems, o lygiai dar ir ki- 
tiems svarbiems klausimams ap- 
svarstyti susivažiuoti keliems lie- 
tuviams iš Amerikos ir Didžio- 
sios Lietuvos Londone; 

0. neatidėliojant rinkti Centro 
reikalams aukas, kurių laikymas 
ir vartojimas bus apspręstas per 
minėtąjį pasikalbėjimą Londone. 

LIETUVIŲ CENTRAS. 

P. S. Tikėdamiesi, kad busim, 
kiek leidžia aplinkybės, painfor- 
mavę Tamistą apie Lietuvą, turi- 
me tik paaiškinti, kodėl kreipia- 
me tiesiog į Tamistą. 

Ka 'ringi aplinkybes reikalauja 
greito ir sumanaus veikimo, o 

fonnalis rinkimų atlikimas nu- 

tęstų veikimą, Centras tiesiog 
skiria Tamstą atvažiuoti Londo- 
r an pasitarti dėl minėtojo ir 
ypač tolimesnio veikimo. 

Drauge su Tamsta, Centro 
kviečiami Londonan: d-ras J. Šliu- 
pas kun. Tarnas Žilinskis ir J. 
Gabrys, kuriems siunčiam tokj- 
pat rasta, su kuriais prašom tuč- 
tuojau susižinoti ir drauge Lon- 
donan būtinai atvažiuoti. 

Gavę šį laišką, negaišdami nei 

valandos, susitarkit dėl važiavi- 
mo -lienos ir telegrafuokit, kuo- 
met busit Londone, adresu, kuri 
laišku pranešam. 

Susilaukę Jusų telegramos, 
tiiojau męs važiuojam. 
Rugsėjo 3 (16) d. 1914 m. 

Pirmas Atsišaukimas 
iš Lietuvos. 

Šiomis dienomis mūsų redakci- j 
jon atėjo nuo žyniaus veikėjo laiš- i 
kas iš Lietuvos, rašytas rugsėjo 
27 d., 1- uriame tarp kitko rašoma i 

taip: 
"Vokiečiai jau pas raus įsigru-1 

do: Suvalkų pusė gubernijos už-j 
imta ir dalyse Kauno gub. įsibrio-j 
vė. bet dar netoli. Čia laukiama i i 

i didelių mušiu. Lietuvai, pats su-( 
pranti, kaip sunku tą perkęsti....", 

Tame pačiame laiške pranešama' 
taipgi apie tai, kad Lietuvoje iš 

įvairių atstovų susitvėrė centrali- 
nis lietuvių komitetas, kuris ru- j 
pinsis įvairiais Lietuvos reikalais,1 
kuriuos pagimdė šioji karė. Ypa-Į 
tingai žadama rūpintis politišku! 
Lietuvos likimu, nes lenkai, ku- 
riems prižadėta savivalda, turi akį 
ir ant Lietuvos, ir darbuojasi, kur 
tik jie gali, idant Lietuvos plotai 
butų prie busiančios Lenkijos pri- 
jungti. Laiške apie tai taip rašo- į 
ma: ! 

"Bet lietuviai su mom jokiu 
budu sutikti nenorės. Ir dabar 
jau tarp lietuvių veikėjų galima 
patėmyti stiprų bruzdėjimą, idant 
pataisyti istorišką klaidą, pada- 
rytą 500 metų atgal, kuomet Lie- 
tuva susijungė su Lenkija. Bet 
šita klaida gali atsikartoti, jeigu 
lietuviai snaus ir savo norų neap- 
reikš, kam reik. 

"Lietuviai todėl privalo panau- 
doti visas savo jiegas, idant Lie- 
tuvos klausimą iškelti aikštėn ir 

pastatyti tikroj šviesoj ir, kad to- 
kiu biulu priruošti dirvą, kuomet, 
karei užsibaigus, bus sušaukta di- 
džioji Europos viešpatysčių kon- 
ferencija. Svetimtaučių įtekminga 
spauda ypatingai gali daug lietu- 
viams tame reikale pagelbėti. 

"Laukia mus' sunkus ir didelis 
darbas, o jiegų męs neperdaugiau- 
sia turime. Teisingiau pasakius, 
męs jų turime, tik jos nesuorgani- 
zuotos. Dabartiniai istoriški at- 
sitikimai užklupo mus nepasiruo- 
šusius*** Yra reikalų, kurių be 

[pinigo atlikti negalima. Reikia 
f žemlapių, reikia brošiūrų, reikia 
visa CilČ straipsniu apie Lietuvą 
svetimtaučių laikraščiams. Musų 
visuomenė desorganizuota. Neku- 
ri dalis iš Lietuvos išvažiavus. 
Aukų surinkti nei manyti negali- 
ma. J s kur gi dabar gali jų tikė- 
tis, jeigu ne iš Amerikos? Dabar 
kiekvienas turi dėti sulyg išgalės. 
Dabar tai atėjo tikras laikas, kuo- 
met ne prašyti, bet reikalauti Lie- 
tuva iš savo sunų turi. 

"Organizuokite Amerikos lie- 
tuvius! O gal jiis jau tai ir da- 
rote, nes męs nieko apie jus neži- 
nome ir patįs jums laiškais apie 
musų padėjimą pranešti negalime. 

"Žinome gerai, kad šiuo kartu, 
kuomet kiekvieno amerikiečio lie- 
tuvio širdis yra į Tėvynę atkreipta, 
kuomet jo palikta šeimyna, gimi- 
nės ir pažįstami be pastogės lie- 
kasi, kuomet jo broliai kraują 
lieja,—paantrinu, męs žinome ge- 
rai, kad jusų širdis turi atsidaryti 
dar labjaus negu jos pirmiaus at- 

sidarydavo ir kad amerikiečiai 

Tautininku Poseiminiu Posėdžiu 
Nutarimai, 

Praeitame "Lietuvos" numeryje 
buvo sulyginamai trumpai parašy- 
ta apie posėdžius, kuriuos laikė 
po seimui Brooklyne dalis atsto- 
vu, pavadintų autonomistais. Ka- 
dangi tie posėdžiai, teisingiau, nu- 

tarimai, padaryti tuose posėdžiuo- 
se, gali turėti nemažą reikšmę mu- 

šu viešamajame gyvenime, tatai I 
skaitome reikalingu paduoti čia! 
pilniaus tuos nutarimus. 

Sulyg "Tėvynės," iš kurios per- 
spausdiname autonomistų nutari- 
mus, posėdžiuose dalyvavo 102 
delegatai. 

Posėdis I. 
1. Delegatams besirekorduojant 

iššaukta Dr. J. Šliupas šio posė- 
džio pirmininku ir. vienbalsiai pri- 
tarus, Dr. J. Šliupas užėmė vietą 
ir atidarė posėdj. 

2. Taip jau akliamacijos budu 
iššauktas J. O. Sirvydas už sek- 
retorių, ir vienbalsiai pritarus, ji 
užėmė vietą. 

3. Dr. J. Šliupas trumpai ir 
karštai prakalbėjo j degelatus. Ji- 
sai pabriežė tikslą, dėlko męs čia 
susirinkome. Susirinkome dėlto, 
kad visuomenės sušauktas bepar- 
tyviškas Seimas pavirto j party- 
višką ir dėlto, kad. perleidus visas 
tris seimo dienas ant partyviškų 
ginčų, ir, užbaigus seimą, pasiliko 
nenutarta labai svarbus klausimai, 
kurių visuomenė ir draugijos savo 

Įnešimuose ir rezoliucijose reikala- 
vo,—ypač kad buvo išmestas ir 
uenutartas klausimas—kovojimo už 
Lietuvos autonomiją. 

Delegatai karštai nuploja del- 

Įnai.s ir užgiria trumpai sustaty- 
ta dienos urėdą. Prie to, nutaria I 
sį susirinkimą šiaip apibudinti: su- 

sirinkimas bepaityviškujų delegatu, 
užbaigimui klausimu, kurių negali- 
ma buvo Visuotiname Seime už- 

baigti bei visuomenės įnešimu ir 
rezoliucijų rinitai apsvarstyti ir 
aptarti. 

! /. Lietuvos Autonomijos klausi- 

amas. Šitas klausimas, po ilgu ap- 
kalboj imu, tapo padengtas re- 

zoliucija, kurią buvo įnešęs pir- 
miaus Visuotinau Seiman Dr. J. 
Šliupas, bet socialistai savo didžiu- 
ma buvo atmetę. 

//. Lietuvos Autonomijos Fon- 
das. Susirinkimas, plačiai apsvar- 
stęs Lietuvos Autonomijos klausi- 
mą ir vienbalsiai priėjės prie išve- 
dimo, kad dabar yra parankiausia 
valanda kovoti įvairiais išmintin- 
gais budais už Lietuvos liuosybę, 
nutaria Įsteigti tam tikrą Autono- 
mijos iškovojimui fondą. Tą vien- 
balsiai visi delegatai užgiria ir nu- 

taria, kad šita visuomeniška įstaiga 
turi vadintis "Lietuvos Autonomi- 
jos Fondas." 

Lietuvos Autonomijos Fondo 
Komitetas. 

Lietuvos Autonomijos Fondo 
Komitetas, nutarta, turi susidėti 
i> 5-kių narių, 1-no iždininko ir 
2-jų patarėjų. Nominuota ir iš-: 
rinkta visas komitetas, su paskir-, 
■itymu jiems priedermių sekančiai: 

i'irnininkų, Dr. J. Šliupas; su- 

sinėsimų sekretorium, V. K. Rač- 
kauskas; finansų sekretorium, J. 
O. Sirvydas; komit. nariai ir i/.doĮ 
globėjai: Dr. K. Draugelis ir R. 

Karuža; nariai patarėjai: A. Rim-\ 
ka ir ('. F. Jankauskas; L. A. F.| 
iždininkas, T. Paukštis. 

rems, kiek tik galėdami, savo TS 
vynės ir visų savo brolių dabar* 
tinius didžius reikalus. 

"DĖKITE AUKAS ANT Tfi- 
VYNĖS AUKURO! DĖKITl\ JAS DABAR, O VĖLIAUS JAU 
BUS NEBEREIKALINGA. GAL 
JAU NEBUS KAM DUOTI, 
JEIGU DABAR NEREMS!- 
TE".... 

* * 

VOKIEČIAI VISKĄ 1ŠNAI- 
K INS. 

Kitame laiške mums rašoma iš 
Vilniaus, apie dabartinį Lietuvos 
padėjimą šitaip: 

''Kas pas mus dabar dedasi 
sunku ir aprašyti: degina, šaudo 
ir viską naikina. Kur pereina vo- 

kiečiai, nieko beveik nelieka. Vil- 
nius pilnas pabėgėliu. Mušu ko- 
mitetas, kiek galėdamas, juos šel- 
pia. Bet reikalinga didesnė pašel- 
pa. Dabar tai j tisų, amerikiečių 
eilė. Be jusu paselpos tėvynė ne- 

atgis, karei pasibaigus. Raginki- 
te amerikiečius 1 Čia jau kiekvie- 
no lietuvio šventa pareiga." 

L. A. Foiulo uždaviniai. Dele- 
gatai uždeda ant I-ietuvos Auto- 
nomijos Fondo atstovėti plačiau- 
sius uždavinius, kokie tik bus rei- 
kalingi kovojimui už Lietuvos po- 
litiškąją autonomiją. 

L. A. Fondo pasilaikymas. 
Lietuvos Autonomijos Fondas turi 
Imti visuotina ir visuomeniška lie- 
tuvių tautos įstaiga, ir ji turės 
stovėti iki jo pirmutinis ir pasku- 
tinis tiksiąs bus galutinai atsek- 
tas. Todėl delegatai vienbalsiai 
nutaria ir patįs šią įstaigą remti 
pasižada, ir agituoti mušu draugi- 
jose, kaip ir plačioje visuomenėje, 
kad visi ir kiekvienas dėtų į L. 
A. Fondą aukas, kurios bus >iun- 
čiamos į L. A. Fondą sekančia 
tvarka: visi čekiai ir Money Or- 
deriai turi bu'.i išrašyti I- A. Fon- 
do iždininko, T. Paukščio, vardu 
(adresas: T. Paukštis. 13 Mill st.. 
Pittston, Pa.) ir pasiųsti L. A. 
Fondo finansų sekretoriui (adre- 
sas: /. O. Sirvydas, 120 C raini 
st.. Brooklytt, X. 5'.). 

Memorialas. Tarpe kitu žygiu, 
susirinkimas randa reil ilingu ir 
nutaria surašyti tam tikrą memo- 

rialą, kuriame turi buti išdėstyti 
lietuvių politiški reikalavimai, su- 

vedant juos j galutiną ultimatu- 
mą — kuo plačiausią demokratišką 
Lietuvos autonomiją, šitas memo- 

rialas turės buti įteiktas: 1) Su- 
vienytu Valstijų valdžiai, kuri los 
didelę rolę busiančiame tautų kon- 
grese pasibaigus europinei karei; 
2) besikariaujanČioms valstijoms; 
Rusijai. Vokietijai. Prancūzijai ir 

Anglijai: 3) Rusijos Durnai per 
ios p. idc.iią; 4) Vokietijos 
reichstagui per jo prezidentą; 5) 
Didžiosios Lietuvos lietuviams at- 

stovams, kad jie nuo savęs tą me- 

morialą Įteiktų j Valstybės Dūmą; 
6) Prūsų lietuvių atstovams, kad 
jie nuo savęs įteiktų j karalijos 
seimą ir reichstagą; 7) Sir Ed- 
uardui Grey; 8) tautų santaikos 
kongresan, etc. 

Minėtą memorialą parašyti dele- 
gatai jgalioja L. A. Fondo Ko- 
mitetą. Čia-pat ant vietos L. A. 
Fondo Komitetas nuskyrė šiam 
darbui tvarką; Dr. J. Šliupas ap- 
siėmė pabriežti memorialui projek- 
tą, kuri apsius per viso Komiteto 
narius, o tie, padarę pataisymus, 
prierašus, pastabas etc., gražjs 
D-rui J. Šliupui vėl perredaguoti; 
tada bus pasiųstas vėl per narius, 
ir pagaliaus eis j galutiną redak- 

ciją. 
Talka su kitomis tautomis auto- 

nomijos reikale. Seimo delegatai 
apkalbėjo reikalą Lietuvos autono- 

mijos ir kituose Lietuvos liuosy- 
bės klausimuose, telktis su kito- 
mis pavergtomis tautomis bei eiti 
su jomis išvien, iškilus reikalui. 

Įnešta atsišaukti j pavergtasias 
tautas per jų laikraščius, kad su- 

šaukti visu susivažiavimą reikale 

geresnio tarp savęs susipratimo ir 
pasekmingesnio kovojimo už savo 

teises. Apkalbant, vieni norėjo su- 

sivažiavimo visų pavergtųjų tautų, 
kur jos nebūtų: ar Rusijoje, Aus- 
trijoje ar Turkijoje; kiti matė y\i 
dideliu, neįvykinamu darbu ir no- 

rėjo tartie ar susidėti vien tikt .-ii 
su latviais, prirodinėdami gntiti'n- 
gumą bei jų pritarima vi 
me mums. Kiti-gi l>u\" t 

monės, kad jeigu ką ; v. i. tai ; iu 



bent ir su kitomis Rusijos skriau- 
džiamomis tautomis, nes išvien ei- 
nant jau esame šiokia-tokia spėka 
ir, tik išvien eidami, ką-nors galima 
įgyti. Nutarta: J.. A. F. Komi- 
tetas susižinos su kiton.>s pavergto- 
mis tautomis ir veiks toje linkmė- 

je, kad sušaukus jtj atstovu kon- 
gresą. Kada tokis suvažiavimas 
j vyks, nutarta komitetą Įgalioti da- 
lyvauti tenai be tolimesnių tarimų- 
si kaip ir kituose svetimtaučių su- 

važiavimuose, konferencijose ir 1.1. 
I'rie to susirinkimas vienbalsiai 

priima p. A. Rimkos suformuluo- 
tą sekančią rezoliuciją: 

"Susirinkimas išreiškia širdin- 
giausius linkėjimus visoms Rusijos, 
Vokietijo.- ir Austrijos pavergtoms 
tautoms, kad jos j>o šitos europi- 
nės karės pasiliuosuotų iš-po prie- 
spaudos jungo bei jgytų laisvę ir 
teises savo reikalais savystoviaiį 
rūpintis ir juos tvarkyti. 

/.. //. fondo organai. Susirin- 
kimas nutaria Lietuvių Autonomi- 
jos Fondui turėti du laikraščiu, 
kaipo organu. Buvo įnešta du: 
"Tėvynė" ir "Vienybe Lietuvnin- 
ku." Didžiuma balsu ir tapo .šitie 
laikraščiai paskirti F.. A. Fondo 
organais. \ isi smulkesni oficiališ- 
ki L. A. Fondo reikalai tilps "Tė- 
vynėje" ii "Vienybėje Lietuvnin- 
kų," o svarbesni reikalai bus iš- 
siuntinėjami j visus prieinamus 
laikraščius. 

Posėdis uždarytas 9:30 vai. va- 

kare. 

Posėdis //. 

Spalio 4 d. 10:30 vai. išryto, 
pirmsėdis Dr. J. Šliupas atidarė 
posėdį. Delegatų, susirinko Į 30.1 
iJuvo perskaitytas pirmojo posėdžio 
protokolą-, kuris, su tūlais patai- 
symais, tapo priimtas. Paskui per- 
eita į dienos tvarka. 

A pi c Lietuvos Šelpimo Fondą, j 
šitą įstaigą, tai" yra Lietuvos Šel-' 
pimo Fondą, susirinkimas patvir- 
tina taip, kaip ir Visuotiname Sei- į 
me nutarta. Tačiaus tuli delegatai 
pakelia klausimą, kaip reikia su- į 
prasti L. š. Fondo galutiną su- 

tvarkymą. kuomet šitame Fonde 
figuriuoja du iždininkai. Katras 
dabar yra tikruoju iždininku: T. 
Paukštis ar Šidlauskas? \'es gir- 
dėtis, kad šisai pastarasis (šid-i 
lauskas) ir socialistai pasakoja, jo- 
gei Šidlauskas esąs ''vyresniuoju", 
iždininku ir Hk jam busią pinigai 
siunčiami, o ne T. Paukščiui. Čio- j 
nai ima delegatai balsą ir primena 
susirinkimui, kad šitie socialistų 
pasakojimai neturį vertės, nei pa-, 
mato. Patsai seimo nutarimas, po, 
galutinų ginčų, buvo išėjęs toksai,; 
kad T. Paukštis ir Šidlauskas yra 
abudu lygus iždininkai. Taip tu- 

rėtų ir Visuotinojo Seimo proto- 
kole skambėti. 

Čionai buvo pastebėta, kad Vi- 
suotinojo Seimo protokolas nebuvo 
perskaitytas, nei ant pabaigos pri- 
imtas. Kadangi pirmasis sekreto- 
rius visus popierius bei neužbaig- 
tą protokolą su savim pasiėmė, šis 
nutarimas apie iždininką nevisai 
tinkamai užvardytas. šitą paste- 
bėjimą susirinkimas paima domon, 
ir, apkalbėjus, tapo vienbalsiai nu- 

tarta sekančiai: Jei protokole tas 
klausimas netaip nerašytas, susi- 
rinkimas Įgalioja Lietuvos Auto- 
nomijos Fondo Komitetų, kad vie- 
lai užprotestuotu per laikraščius ir 

perspėtiį visuomenę. 
Lietuvos Autonomijos Fondo 

užmezgimas.- Delegatui A. Ra- 
manauskui (Brooklyn) sumanius 
padėti L. A. Fondui finansinį pa- 
matą, keletas delegatų mielai tam 

pritarė ir pridavė, kurie galėjo, 
prezidiumui aukų į T,. A. Fondą. 
Šie atstovai aukavo r 

A. Ramanauskas, J. O. Sirvy- 
das, L. Labanas, S. Mičiulis, A. 
1 imanauskas (Lawrcnce, Mass.), 
J. Večkys, S. Masickas, J. Gin- 
kus, J. Ambraziejus, T. Lazauskas, 
J. Rugis, \'. Daukšys, $[. A. &ar- 
ka ir A. Rimka—po $1.00. 

Vinick ir Vaitkus—$5.00. 
T. Paukštis ir Dr. J. šliupas— 

po $5.00. 
Dan. Sargunas $5.55. 
M. JUlčinskus, \*. F. Jankaus- 

kas ir V. K Račkauskas- po $2.00. 
Dr. K. Draugelis—$3.00. 
Nuo Seimo Rengimo Komiteto 

—$19.50. Viso— $63.05. 
Apie pinigus, likusius nuo Re- 

voliucijos Komiteto. Susirinki- 
mas informuota, jogei yra likusių 
pinigų pas p. J. Dūdą, Pluladel-j 
phia, Pa., kuris 1-jame Visuotina- 
me Seime, 1905 m., buvo išrinktas 
Revoliucijo? Rėmimo iidininku. 
Tų pinigų esą suvirs $60.00. Su- 
sirinkimas nutaria ir paveda L. A. 
Fondo Komitetui susinešti su F. 
Bagocium, kuris buvo Rev. Kom.< 

rėmimo sekretorium, dažinoti, kiek | 
'yra pas p. Dudą likusių pinigu, ir 
tuos išjieškojus, perduoti Lietuvos 
Šelpimo Fondui. 

Baltimorčje likusius pini- 
gus. Delegatas P. Lazauskas in- 

formuoja, jogei Baltimore, Md., 
pas vietinį Revol. Komitetą irgi 
esą likę nuo 1905-(> metų apie 
$30.00. Susirinkimas įgalioja 
Baltimorės delegatus ant vietos su- 

sižinoti su vietiniais veikėjais, su- 

jieškoti tuos pinigus ir pataria pa- 
tiems baltimoriečiams perduoti ar 

j T,. Š. Fondą ar j L. A. Fondą. 
Iždo globėjams. Kaip žinoma, 

Visuotiname Seime socialistų di- 
džiuma išrinko beveik vienus so- 

cialistus Į visą komitetą aplinkui 
Lietuvos Šelpimo Fondą. Jie šitą 
Fondą kontroliuos čionai Ameri- 

koje, tik žiūrės, kad šitos aukos 
butų siunčiamos Lietuvon per Lie- 
tuvių Mokslo Draugiją. Bet jeigu 
dėl kokių nors priežasčių tasai ko- 
mitetas iširtų ar iškiltų jame ko- 
kie kivirčai bei nesusipratimai ir 
per tai tasai komitetas prastotų 
visuomenės užsitikėjimą, tokiame 
atvejyje, susirinkimas vienbalsiai 
nutaria: Lietuvos Autonomijos 
Komitetas yra jgaliotas paimti 
savo globon Lietuvos Šelpimo Fon- 
dą, prie to jis turi kreiptis prie 
mūsų didžiųjų organizacijų: SLA. 
ir T M D. bei katalikų katros di- 
desnės šalininkystės (?) (jei tie pa- 
sirodytų, kad isvieno Lietuvos šel- 
pime eina), kad tos organizacijos 
paskirtų nuo savęs pagelbininkus 
L. A. Fondo Komitetui prižiūrė- 
jimui L. S. Fondo. 

Agitacija dėlei Lietuvos Auto- 
nomijos fondo. Susirinkimas nu- 
taria atsisaukti į Amerikos lietu- 

vių visuomenę su pranešimu apie 
įsteigimą ir sutvarkymą Lietuvos j 
Autonomijos Fondo. Dėlei to su- 

sirinkimas duoda instrukciją L. A. 
Fondo Komitetui, kad sutaisytų, 
atspausdintų ir išplatintų po vi- 
suomenę platų agitatavyšką atsi- 
šaukimą. 

Organizacija mūsų vidurines vi-\ 
suomends sriovės. Delegatai, vie- 
nas po kitam išsireiškia, pažymėda- 
mi apgailėtiną faktą, kad musn 

visuomenė, pastaruoju laiku, išsi- 
dalino į griežtas, viena-kitai prie- 
šingas sriovės,—ypač paaiškėjo dvie- 
jų kraštutiniųjų sriovių Įtekmė, bū- 
tent: kraštutinių dešiniųjų, kurie 
klerikalų vedami šiemet viešai ir 
griežtai atsiskyrė nuo visų kitų lie- 
tuvių ir atsimetė nuo Visuotinojo 
Seimo, ir—kraštutinių kdiriųjų, 
kurie, socialistų vedami, nors nuo 

Visuotinojo Seimo neatsimetė, bet 
užgriebė pati Seimą į savo rankas. 
Delegatai dar syk j pabriežė, kad 
seimas buvo šaukta bepartyviškas, 
ir esant tokiam kritiškam Lietuvos 
padėjimui, visos sriovės be skir- 
tumo turėjo seime dalyvauti ir per- 
vesti ne partijų, bet visų Amerikos 
lietuviu sluogsnių pagamintąją Sei- 
mui programą. Bet kada šitaip 
seimas išėjo; ir bepartyviškoji vi- 
suomenė tapo suvilta, pasirodė, 
kad musų pažangioje visuomenėje 
yra stoka geros ir išmintingos de- 
mokratinės organizacijos. Tam 
tikslui susirinkusieji delegatai su- 

mano ir u.':giria didžiumą balsų—1 
įkurti pažangiųjų Amerikos lietu- 
vių pastovią, nuolatinę it* visuoti- 
ną kulturiškai-politišką organiza- 
ciją. Šiame- posėdyje buvo suma- 

nyta, paremta ir didžiuma balsų! 
perstatyta šiai organizacijai var- 

das: Tautiškoji Lietuvių Pirmei- 
vių Partija. Tačiaus programo 
komisijai leista, jei ras reikalą ir 
tinkamu, šitą vardą pakeisti ge- 
resniu. 

Apie tolesnį šitos organizacijos 
įsteigiamąjį ir programinį darbą 
pavesta rūpintis Liet. A. Fondo 
Komitetui. 

Protokolo suredagavimas. Ne- 
sant laiko protokolą tvarkon suves- 

ti ir suredaguoti, pavesta j j su- 

vesti tvarkon sekretoriui J. O. Sir- 

vydui, o suredagavimui susirinki-į 
mas paskiria komisiją iš siu dele- 

gatu: A. Rimka, V. K. Račkai's-j 
kas ir V. Daukšys. 

Susirinkimo ir galutino posėdžio 
uždarymas. Užbaigę visus iš Vi- 

suotinojo Seimo programo klau- 

simus, delegatai su pakilum ir 

tvirtu pasiryžimu visus nutarimus 
remti ir po mušu liaudį už juos 
agituoti, uždarė posėdį 1 vai. po- 

pietu, spalio 4 d. l'»14 m. 

Sekretorius ./. O. Sirvydas, 
Redakcija: A. Rimka, V. 
K. Račkauskas ir V. Dauk- 

Į šys. i 

Kokia Pamoka Amerikos Lie-Į 
tuviams Iš Seimu. 

Kuomet, karei prasidėjus, "Lie- 
tuvoj" pasirodė redakcijinis straip- 
snis, kviečiantis visus Amerikos 
lietuvius prie vienijimosi ir bep<n- 
tyvio visuotino Amerikos lietuvių 
seimo šaukimo, mane tas labai nu- 

džiugino, nes maniau, jog atėjo 
nors vienas svarbus lietuviams rei- 
kalas, ant kurio galės visos sriovės 
susitaikinti ir bendrai veikti, liet 
tai buvo tik mano svajonė. Visas 
dalykas virto visai kitaip. Vieton 
nors viename punkte visiems susi- j 
eiti krūvon, net ir buvusieji tarpi 
sriovių ryšiai truko, ir gal ant 

visados. 
Čia noriu pasidalinti savo min- 

timis su tautinių laikraščių skaity- Į 
tojais apie tą nelaimingą visuotiną! 
Amerikos lietuvių bepartyvį sei-i 
mą (kuris neįvyko, nes, pagal ma- 

no nuomonę, buvo Amerikos lietu-j 
vių klerikalų seimas ir Amerikos 
lietuvių socialistų seimas). 

Priešseiminės konferencijos ir 
patjs seimai parodė tautininkams, 
kokios lapės politikos buvo varo- 

mos iš abiejų sparnų. Tikslas bu- 
vo aiškus: norėta svarbų momentą 
išnaudoti savo sriovių, kairios ir 

dešinės, sustiprinimui. Skirtumo 
abiejose sriovėse tuom atžvilgiu 
nematyt jokio. 

Visa, kas iš abiejų seimu paaiš- 
kėjo, tai tas, kad kaip mūsų kle- 
rikalams, taip ir socialistams, abel- 
nas lietuvių tautos likimas nerupi. 
Kaip klerikalams rupi pirmoje vie- 
toje Rymas ir jo politika, taip 
socialistams rupi Marksas ir jo 
mokslas, Grynai lietuviški reikalai 
jiems yra. antraeiliu dalyku. Tai 
galima buvo aiškiai pamatyti ir 
tuose atstovuose, kurie buvo iš- 
rinkti seimų nutarimams įvykdin- 
ti. Paimkime klerikalų seimo iš-i 

rinktąją valdybą. Nerasime ten 
nei vieno išrinkto valdybos asmens,! 
kuris nebūtų "viernas tarnas'' kle-i 
rikalizmui. Ar yra šioj valdyboj 
nors viena ypata, kuri butų visiems 
lietuviams prieinama? Aš bent 
negaliu rasti. Taipogi paimkime, 
kaip aš pavadinau, socialistų seimo 
Nevv Yorke išrinktąją valdybą, j 
Seime buvo žmogus, nors turintis 
aiškias savo pažvalgas tikėjimo 
reikaluose, bet statantis visos tau- 
tos reikalus pirmon vieton. Kal- 
bu apie Dr. Šliupą. Ar gali kas 
rasti Amerikoj kitą tokį lietuvį, 
taip daug pasidarbavus] ir tebesi- 

darbuojantį lietuviu labui, kaip 
Dr. Šliupas? Kaip atsinešė j j j 
socialistiškoji didžiuma? Net jo 
patariamojo* žodžio rezoliucijų ko- 
misija nepriėmė, nes Grigaitis, ma- 

tomai, to nenorėjo. Ar ne Dr. 

Šliupui prigulėjo prezidentystė iš- 
rinktoje taryboje? Išrinko gi žmo- 

gų, kurisai nėra nieko-o-nieko lie- 
tuvių visuomenei nuveikęs, kurio 
didžiuma visai nežino 11* kurisai 
priegto yra kraštutinės sriovės na- ( 
riu. Pirmininku išrinko ne ypata, 
įtekmingą visoje musų visuomenė- 

je ir gerai žinomą, bet žmogų, kurį 
... '. 

viesasai musų gyvenimas retai ma-| 
to. Kitais tarybos nariais, beveik 
ištisai, yra ypatos, arba visai neži-1 
nomos, arba turinčios vardą žmo- 

( 

nių, priklausančių vien prie kraš- 
tutinės, socialistiškos, sriovės. Bi- 

1 

jau, kad šiuos žodžius tuli žmonės 
ir laikraščiai, gali pavadinti užsi- 
puldinėjimu ant asmenų. Ištik- 

rųjų gi norima išreikšti nuomonė, 
kad fondo tarybon reikėjo išrinkti, 
žmonės, su kuriais visi lietuviai ga- 
lėtų bendrai veikti, arba reikėjo iš- j 
rinkti įvairiu sriovju atstovus, kad 

1 
Amerikos lietuviai butų kuopia-: 
čiau ir kuoteisingiau reprezentuo-1 
jami taryboje. To nepadaryta, ir 
todėl parodyta, kad buvusie dau- 
gumoje socialistų atstovai žiurėjo 
ne bendro, bet savo partijinio rei-j 
kalo. 

Iš to visko, kas atsitiko kelių, 
paskutiniu savaičių bėgyje, Ameri- 

( 
kos lietuvių visuomenė gali turėti j 
gerą sau pamoką. Amerikos lie- 
tuviai galėjo iš šių seimų kartą 
ant visados pamatyti, kad lietu- 
viams, kaipo tautai, nėra ko gv."> 
sau tikėtis iš abiejų kraštutinių 
sriovių. Viena sriovė, eidama Ry- 
man. kita nerdamasi internaciona- 
lizmo bangosna, nėra sankeleivėmis 
lietuviams. Rymo politikoje lietu- 
viai negali matyti jokios ateities 
sau. Tas pats ir su internaciona- 
lizmu. Vieni ir kiti turi savo va- 

dus, ir lietuviai jiems reikalingi 
tiktai kaipo medžiaga. Męs jiems 
negalime pasakyti nieko. Laiky- 
damiesi jų skverno, męs vien turime 
klausyti jųjų prisakymų ir pildyt' 

tai, ka* §|jų ysa ^uaauota ir iš k 

lietuviai kaipo tauta negali tikėtis 
nieko gero. Tenai męs bejiegiai. 
Dirbdami gi savo tautai, męs ga- 
linio jai daug. labai daug padary- 
ti. Męs galime savo tautai duoti 
ir savo vadus, vykinti tai, kas 
nuims yra naudinga ir kas gali Imti 
dar vienu žiedu ilgame ir įvairiame 
visos žmonijos J kultūros retožvj 
nes tiktai dirbdami ant savo pa- 
žįstamos diyvos/ galime męs buti 
sau ir žmonija^ naudingi. 

Mos privalome gerbti lietuvius 
katalikus, kaip ir kitu tikėjimų 
lietuvius. Toksai pat atsinešimas 
Įyra privalus ir link lietuvių socia- 
listų ir kitų sriovių. Bet jeigu ma- 

tome, kad iš lietuvių katalikų yra 
tveriama klerikalų partija, męs ne- 

galime kaipo tauta ramiai į tai žiū- 
rėti. Jeigu iš kitos pusės matome 

norą paskandinti lietuvius inter- 
nacionalizmo bangose, negalime 
taipogi tai toleruoti. Vieni ir kiti 
nori padaryti tautą savo 

įrankių, ir todėl kiek- 
viena tauta, norinti turėti dvasios 

neprigultnybę, negali pakęsti tokio 
Įatsinešimo j irj. Jeigu matome, 
'kad lietuviu tautos kelias, vedantis 
pažangos link yra užaugęs 
kliudančiais erškėčiais ir užverstas 
akmenimis, mūsų priederme yra ta? 
kliūtis prašalinti. Jeigu matome, 

į kad tūlos sriovės lietuvių gyveni- 
mui! yra pavojingos ar bent kenk- 

smingos, musų priedermė yra už- 
kirsti kelią daromam jam blogui. Ir 
juo greičiaus bus sulaikytas tasai 
blogas, juo geriau. Tautininkai su- 

prato pamoką, ir to supratimo vai- 

įsium turime tvėrimą pažangių lie- 

Į tuvių partijos, apie kurią kiekvie- 
nas lietuvis, statantis lietuvystės ir 
pažangos idealus pirnion vieton, 
gali turėti tik vieną nuomonę, bū- 
tent: kad tokia partija mums rei- 
kalinga, kad jos misija Amerikos 
lietuvių gyvenime yra labai svarbi 
ir kad toii partija būtinai privalo 
gimti ir kartą ant visados užkirsti 
kelhį tam blogui, kurisai veržiasi 
lietuvių gyvenimam 

Baltino jus. 

Pašnekeliij Kampelis. 
525. Kas išrado paraku.' Para-1 

ko •išradimas yra surištas su dviejų! 
žmonių vardais: vokiečio vienuolio 
Berthold SclnvarU ir anglo Friar 
Roger Bacon. Šie du vardai yra 
minimi, kalbant apie parako išra- 
dima. Kurisai jųjų išrado paraką 
—nežinia. Dauguma halsų puola 

1 Sch\vartz'o pusėn. Vien anglų ra- 

| sytojai, ir tai ne visi, skaito Ba- 
con'ą parako išradėju. Tačiaus 

■ šių dienų mokslininkai nelabai nori 
j pripažinti nei vieno iŠ jųjų. Mano- 
Įma, kad parako išradėjo, kaipo vie- 
no žmogaus, visiškai nebuvo. Esą, 
parako išrddirtias tai dalykas iš- 

tisų gentkarcių. Kas vienoje 
gentkartėje buvo padaryta tuom 

atveju, tai kitoje tobulinta. Ir taip 
ilgainiu atsiradęs parakas. Yic- 
nuoliui Schwartž'ui suteikiama ta 

"garbė" tiktai todėl, kad jisai pir- 
mutinis išrado šaujantį paraku 
ginklą. 

Sąryšyje su parako išradimu yra 
viena pasakaitė, kurioje minima 
Sclnvartz'o varčias. Sclnvartž'as 

i 
buvo daugiau mokslo vyras negn 
vienuolis. Jisai nuolat užsiimdavo 
įvairiais bandymais, tyrinėjimais ir 
1.1. Viduriniuose amžiuose tok- 
sai užsiėmimas nelabai buvo to- 

leruojamas. Žmonės j tyrinėtojus 
žiurėjo kcipo j žmones, kurie už- 
sidėdavo su velniu. Taip buvo 
žiūrėta ir i Schuartz'ą. Velnias 
Schwartz'ui ir parodavijęs sumai- 
šyti salietrą, anglj ir sierą. 
Sch\vartz'as, sėdėdamas savo tyrinė- 
jimu kambaryje vienuolyno skiepe, 
taip ir padaręs. Staiga pasigirdo bai- 
sus trenksmas, kambarį pripildė 
dūmai. Vienuoliai subėgo ir rado 
Sch\vartz'ą pajuodusį ir sužeistą. 
Jį paguldė ir gydė. Tuom tarpu 
parako sekretas žmonėms tapo ži- 
nomas, ir prasidėjo baisiausios 
tarpsavinės skerdynės, kokiu nie- 
kuomet iki tol nebuvo. Sclnvartz'- 
as gi, pamatęs, ką padarė jojo iš- 
radimas, užsidarė ir užsidaryme už- 
baigė savo amžių. Nuo to laiko tai 
žmonės ir užmušinėja ugnim vie- 
nas kitą. 

! 

| 526. Kiek yra žvaigždžių? Vi- 
sos žvaigždės negali būti suskait- 
liuotos. Visata yra begalinė, ir 
joje yra miriadai išsisklaidžiusi 
žvaigždžių. Kas jas gali suskait- 
liuoti? Žmogus nuoga gera akim 
'gali matyti apie septynis tūkstan- 
čius žvaigždžių. Žiūrint per te- 

leskopą (žiūroną), skaitlius žvaigž- 
džių yra didesnis. Juo stipresnis 
teleskopas, juo daugiau matosi 
žvaigždžių. Astronomas J. E. Gore 
.priskaito 70,000,000. Kili gi astrono- 

mai, kaip profesoriai Nevvcomb ir 

lYoung, sako, kad žvaigždžių yra 
.100,000,000. Bet, apart šviečiančių 
žvaigždžių, yra daugybė jau už- 

gesusių, kurios tamsoje keliauja j 
po visatą ir nera matomos. Tiktai 
kuomet tokia žvaigždė su kita 
žvaigžde susiduria, užgesusioj i 
žvaigždė vėl pavirsta Į liepsną ir j 
vėl jinai matyti. 

Toliai tarp žvaigždžių yra toki 
milžiniški, kad milionai mylių 
nieko nereiškia. Reikia vartoti taip 
vadinamus "šviesos metus," tai 

yra tolį, kurį šviesa pereina į j 
vienus metus. Kaip milžiniškas tai 
tolis, galima suprasti iš to, kad 
šviesa j vieną sekundą padaro 
'■00,000 kilometrų (kilometras tru- 

put j mažesnis už lietuvišką varstą). 

1 Nuo saulės šviesa pasiekia žemę 
į apie 8 miliutas. Ir taeiaus yra 
tokiu žvaigždžių, kurių šviesa pa- 
siekia mus j kelis tuksiančius me- 

tų ! Yos-vos spinkso tokia žvaigž- 
dutė, o iš arti jinai išrodytų mil- 
žiniškiausiu dangaus kunu, suly- 
ginus su kuriuoni, mūsų žemė 
yra tiktai mažytė dulkė. Bet ar lo- 
mis tolimiausiomis žvaigždėmis 
baigiasi visata? Dar toliaus vėl 
žvaigždės, bet jų męs nematome, 
nes per tolumą šviesa jųjų persilp- 
na, kad jąją pastebėjus. 

Kai-kurie astronomai mano, kad 
visos žvaigždės, kurios nuo žemės 
matomos, yra atskira visatos da- 

ilini, už kurios eina neapimami tuš- 
tumai. Bet toliaus, už tų tuštumų, 
vėl yra kitos grupės, savos mažu- 
tės visatos, sudarančios begalinę 
ir berybę Visatą. Kiek tat žvaig- 
ždžių išviso? Musų mažutėje, da- 
linėje, visatoje yra, rasi, 70—100 
milionų. Bet kiek yra begalinėse 
erdvėse mums jau neįmatomų 
žvaigždžių,—apie tai žmogaus pro- 
tas negali spręsti. 

nsn 
527. Koki Suv. l'Lilstijij prezi- 

dentai buvo užmušti? Tokių pre- 
zidentų Suvienytos Valstijose bu- 
vo trįs: Abraham Lincoln, James 
A. Garfield ir William McKinley. 

Abraham Lincoln buvo šešiolik- 
tu prezidentu. Gimė vasario 12 d. 
1809 m. Kentucky vals. Jisai 
buvo vienas žinomiausių šios šalies 
prezidentų, ir savo svarbumu jisai 
statomas šalę \Vashingtono. Svar- 
biausiu jojo prezidentavimo nuopel- 
nu buvo galutinas vergijos išguiji- 
mas iš Suv. Vals. Lincolnui prezi- 
dentaujant, kilo pilietiškoji karė 
tarp šiaurės ir pietų valstijų, ku- 
rioje šiaurės valstijos, vergijos 
priešininkės, laimėjo. Lincolnas 
pagreta buvo du kartu išrinktas. 
Nudurė jį aktorius Jolm Wilkes 
balandžio 14 d. 1865 m., ką tik 
civilei (pilietiškai) karei pasibai- 
gus. Žmogžudystė buvo atlikta 
Washingtone Fordo teatre. Lin- 
colnas prezidentavo 1S61—1865 m. 

James A. Garfield buvo dvide- 
šimtu prezidentu. Jisai gimė lap- 
kričio 19 d. 1831 m. Oliio val- 
stijoje. Jisai buvo paprasto ūki- 
ninko sunum. Jisai pastojo kariu- 
menėn ir ilgainiu iškila eikštėn. 
Vėliaus jisai išrinkta atstovu kon- 
gresan ir galop pateko preziden- 
tystėn. Jisai užėmė prezidento 
vietą kovo 4 d. 1881 m. Tų pačių 
metu liepos 2 d. jisai likosi nu- 

šautas vienoje VVashingtono gele- 
žinkelio stotyje. Šoviku buvo at- 

mestas darbo jieškotojas Charles 
J. Guiteau, ant kurio galėjo turėti 
įtekmę ir nesenai užėjusieji rin- 
kimai, kuriuose prezidento prie- 
šai stengėsi jj kaip galint labjau 
apšmeižti. Rugsėjo lf) d. prezi- 
dentas pasimirė. 

\Villiam MeKinley. dvidešimts 
penktas prezidentas, g;mė sausio 
29 d. 1843 m. Ohio valsijoje. Jo 
tėvas buvo geležies fabrikantas. 
William TvfcKinley buvo kongreso 
nariu. Vėliaus, 189(> m., likosi iš- 
rinktas prezidentuosna. Laike jojo 
prezidentavimo kilo karė su Ispa- 
nija, užsibaigusi Ispanijos sumu- 

šimu ir Kubos paliuosavimu. Ji- 
sai likosi išrinktas prezidentu antru 

kartu. Važiuodamas iš sa*o tė- 
viškės. kame praleido mėnesį laiko 
jisai sustojo Buffalo, X. \. Cia 

rugsėjo 6 d. 1901 m, laike ii-j 
kilmės, jj j j nušovė lenką? anar-| 
chistas Leon Czolgosz. Preziden-I 
tas pasimirė ti/. H dienu. 

528. Kas greičiausiai apėjo že- 
mes skritulį.'' Paryžietis Andre 
Jaeger-Schmidt 1911 in. apsuko 
žemės skritulį j 39 dienas 19 va- 
landų 42 niinutas ir 384-5 se- 

kundas. Jisai važiavo iš Paryžiaus, 
per Rusiją, Japoniją, Yancouver, 
Montreal, Kanadoje, Ne\v Yorką 
ir Cherbourgą. Išviso jisai pada- 
rė 19,109 mylių. 13et šį rekordą 
sumušė amerikonas, John Henry 
Mears, apsukdamas visą žemę į į 
35 dienas 21 valandą 36 miliutas 
ir 4-5 sekundas. Jisai pradėjo iš 
New Yorko ir per Londoną, Pary-' 

žių, Berliną, Peterburgą (dabai 
Petrogradą), Koreą, Yokohamą, 
Viktoriją. Seattle ir Chicagą sugrį- 
žo atgal N*ew Yorkan. Jisai savo 

kelionėje padarė 21,066 mylias, 
taigi daugiau negu paryžietis ir j 
trumpesnį laiką. 

KLAUSIMAI. 

529. K(į Zcppelinas gali pada- 
ryti? 

530. Kuomet pradėta vartoti 
pcvandeni n i a i la i: v i f 

531. Kaip atsirado Raudonasai 
Kryčius? 

532. Kokia šalis turi didžiausi 
povandenini laivą? 
(Atsakymai bus kitam numery j.) 

ŠELPKITE LIETUVĄ1 
i 

Šiame No. telpąs atsiliepimai "Lietuvos Centro" į amerikie- 
čius tapo mums prisiųstas "Lietuvių Centro" įgaliotinio, dūmos 
atstovo M. Yčo. "Lietuvių Centras" delegavo p. Yčą speciališ- 
kai nuvažiuoti Švedijon ir iš ten išsiųsti laiškus amerikiečiams, 
idant tokiu budu užtikrinti atėjimą Amerikon tų laišku. 

Apart "Lietuvių Centro" atsiliepimo, rusų dūmos atsto- 
vas Yčas išsiuntė taipgi keletą privatiškų laiškų ir vieną iš jų, 
rašytą Dr. Rutkauskui Chicagoje, žemiaus talpiname: 

Haparanda, Švedijoj, rugsėjo 27 d. 1914 m. 

Gerbiamasis! 

Išvažiuojant mums iš Chicagos, sakei, kad kreiptumės prie 
Jusų, kuomet bus svarbus reikalas. Taigi dabar kaip tik atėjo 
tokia valanda, kuomet męs turime prie Jusų šauktis. Apie ne- 
laimes, kurios ištiko musų Tėvynę, sunku rašyti. Be ašarų, be 
didžiausio širdies skaudėjimo apie Lietuvą negalima manyti. 
Mus apgyventa žemelė stojo arena karės susikirtimu. Mirtis, 
ugnis ir dūmai aptraukė musų šalį, kuriems prasiblaivius, seka 
vargas ir ašarų upės. Šiądieną dega Suvalkai, Vilkaviškis, Ma- 
riampolė, Seredžius, o toliau kas bus—sunku pasakyti. Žmo- 
nelės-vargšai bėga, savo namus ir savo mantą palikę, kur akis 
veda, by tik savo gyvastį išgelbėjus. Vilniuje minios pabėgėlių 
tėvynainių vaikščioja nuliudę, pastogės jieškodami. Vakar tur- 

tingas ūkininkas,—šiądieną vargšas be duonos kąsnio ir be pa- 
stogės. 

Visos lietuvių įstaigos, salės yra vien pabėgėliais iš karės 
lauko pritvinę. Kiek galėdami, padedame: dalinamės, kiek kas 
turėdami. Bet sunku bus toliau ištverti. Be žodžių, be gražių 
atsišaukimų kreipiuos prie jusų, nuvargintos, naikinamos Lie- 
tuvos-Tėvynės vardu: 

Ištieskite jai pagelbos ranką! Sušelpkite Ją! 
Paaiškinimu nereikia. Aišku. Surinkę aukų, siuskite šiuo 

adresu: Vilnius, Makarjevskaja 15 b. 3, M. Yčui. Arba: Petro- 
grad, Gosudarstvennaja Durna, M. M. Yčasu. 

Yra pas mus susitvėrė keli komitetai, į kuriuos aš, kaipo at- 

stovas, ineinu. Gavę pinigus, paskirstysime juos sulyg reikalo. 
Atskaitas kuosmulkiausias duosiu. Iš jusų jokios žinios negau- 
name. Cenzūra. Butų geistina, kad aukų rinkimu paimtų j sa- 

vo rankas didžiosios Amerikos Lietuvių organizacijos. Bet jau 
jus patįs geriau žinosite, kaip sutvarkyti. O gal jau ir sutvar- 
kėte. ŠĮ laišką rašau iš Švedijos, kur esu deleguotas Lietuvos 
komiteto susinešti su amerikiečiais. Specialiai važiavau per 
Torneo ir esu mažam miestelyj Haparanda. Apie kitus reika- 
lus yra kviečiami pasitarti į Londoną nekurie Amerikos veikė- 
jai. Iš laikraščių jų vardus sužinosite. Meldžiu šį mano laiškelį 
spaudoje apskelbti. 

Su tikra pagarba, 

MARTYNAS YČAS, 
Lietuvių Atstovas Yalst. Dūmoje. 

Didžiausia Kare 
Kur? Lietuvoje! Musų Tėvynėje 

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

Kasdien Einančią 
"Amerikos Lietuva" 

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

Todėl užsirašykite "A ncrikos Lietuvą" tuo- 

jau ir gausite ją k sdien pačtu Į savo namus. 
Kaina vienam mėnesiui $ .50. 

" Dviem mėnesiam 1.00. 
Pusei metų 2.75. 
Visam metui 5.00. 

Užsirašydami, siųskite ir prenume atos mo- 

kesti drauge. Money Orderiu arba pinigais 
registruotame laiške adresu: 

t 

"Amerikos Lietuva" 
3252 So. Halsted St. Chicago, 11L 



Kibirkštis. 
"Laisvė" sako: jeigu OticagojcĮ 

išrinko visus delegatus socialistui 
j Hrooklyiio seimą, tai tas reiškia, 
girdi, kad "žmones" taip norėjo, 
ir prieš tai nėra reikalo protestuo- 
ti, nes, girdi "Vox populi—vox 
Dei" (žmonių halsas yra Dievo 
baldas).... 

Žmogus, tai beskaitydamas, gali 
pamanyti, kad "Laisvė" jau ir prie 
Dievo atsivertė. Bet podraug gali 
ir tai pasakyti: 

"Kuomet žmonės sumušė Per- 

kūną iloosic Fails, ar tuomet ne-j 
butų taipogi tiku>i lotynų pa- 
tarlė Yox populi—vox Dei?" 

* * 

\'okiečių štabas griežtai tvirtina, 
kad jis nebuvo manęs užimti Su- 
valkijos ir todėl vokiečiai atgal pa- 
sitraukė. 

(lai vokiečiai norėjo tik ant 

"špacieriaus" >au pasivaikščioti, o 

gal jie norėjo tik Druskininkų gy- 
dančiu maudyklių pamėginti.... 

* * 

Ru>kis nedaug nori padaryt. 
Jis nori tik nukirpti nuo žodžio 
"Prūsija" raidę "P." 

Kad tai kaizeris žinotu, jog ru- 

su socialistai palaiko Vokietijos 
pusę.... Butų Viliui džiaugsmo. 

* * 

Vokiečiai iki šiam laikui jau tu- 

ri žinoti, kad Nemune po Druski- 
ninkai-; ištikro yra daug druskos. 

* * 

'"Šiądien nieko svarbaus neatsi- 
tiko"—o f i c i a 1 i s praneši- 
mas. Taip nieko, tik liko kele- 
tas šimtų, ar tūkstančių, našlių ir 
našlaičių. 

* * 

Vienas socialistų laikraštis sako, 
kad Brooklyno seime Šliupas su 

tautininkais užsispyrė, kaip ožiai, 
ir jokiu budu nenorėjo nusileisti 
nei kiek socialistams. O šių nu- 
tarimai buvę taip naudingi, kad net 

patįs tautininkai balsavę už juos, 
kitą syk net vienbalsiai. 

Laikraštis pats sau mėgina dan- 
tis išmušti, nes parodo, kad tau- 
tininkai balsavo už naudingus įne- 
šimus, nors jie ir socialistų buvo 
paduoti, o .socialistai atmetinėjo 
tautininkų įnešimus nors patįs pri- 
pažjndavo juos naudingais (Šliu- 
po rezoliucijas atmetimas). 

Tai yra puiki rekomendacija tau- 

tininkams, o labai menka socialis- 
tams. 

f- 

Tas žmogutis, kuris atsiuntė 
TJrooklyno seiman velijimą su pa- 
tarimu, idant išmesti iš salės Gab- 
rį už ausų, jeigu jis ten butų, be 
abejonės, parodė savo nežmoniškas 
ausis. 

* * 

Brooklyno seimas turėjo buti 
''visuotinas," nes sakoma viena 
socialistų kuopa turėjo 18 narių, o 

prisiuntė šešis delegatus. Labjat'S 
"visuotinai" niekas negalėtų pa- 
daryti.' 

* * 

Socialistas pataria neatvykus] 
svei Gabrį išmesti už ausų, o 

tautininkai, iš mandagumo, nieko 
nei nesako, kad toks Bagočius lie- 
tuvių seime dalyvauja. Džentel- 
ir.oną visuomet pažinsi. 

* * 

Kaizeriui sakoma neužteko ge- 
ležinių kryžių už narsumą savo 
kareiviams. Gal todėl vokiečiai 
buvo nuvykę Suvalkijon burokų 
kasti. Jie pigesni negu geležis. 

S p n r gis. 

Nc\v Yorko seime socialistai 
baisiai susikomprometavo: sėdėjo 
po dešini^);}. Po dešinei rusų val- 
stybei durnoje sėdi Puriškevičius 
& Co. Kaip musų socialistai už- 
miršo apie tai. 

* * 

Seimas daug ginčijosi apie ka- 
rių panaikinimą. Cholera ir ki- 
tos ligos su badu geriausiai tą 
darbą atliks. 

* * 

Didžiausiais europinės karės 
priešais, turbut, yra Mexikos riau- 
šininkai ir Suv. Valstijų politikie- 
riai,-—apie juos visai užmiršta. 

* * 

Kaip bus su nauda iš Xew Yorko 
seimo,—nežinia, bet klerikalai tu- 
ri džiaugsmo užtektinai. 

* * 

Aną ncdėldicnį visose Suv. Val- 
stijose bu\lo melstasi už taikos su- 

grąžinimą Europai. Jeigu tas 
vaistas pasirodytų pasekmingas, 
neprosalį butų, jei kas atsimintų 
ir mus, Amerikos lietuvius. 

* * 

"Draugas" uždavė sau klausi- 
mų : "kiek sriovių turime," ir visai 
susinai^" nabagas. Buria ant piri- 
tu, buria ir nieko negali išdaryti. 
Gal koks miclaširdingas praeivis 
pagelbėtų ? 

N c Spurgis. 
* ♦ 

Tautininkai sakydavo; ka<l Kut- 
ros ir Kotikolai esą "šnipai'' ir "iš- 
davikai." Uet dabar socialistai ži- 
no, kad ir tarp tautininku yra bent 

I vienas '"šnipas;" mat jis sušnipi- 
itiėjo, kas darėsi pricšseimitiiamc 
socialistu susirinkime, ir jn nuta- 

| rimus išflivė tautininkams. Užtai 
ir triukšmas kilo seime. 

* * 

Viena I.SS., išleido delegatą j 
seimą Nevv York?.n. Tas jiems 
priketino kuogreičiausiai pranešti 
"apie seimo padėjimą." "Rau- 

donieji" susirinko į paskirtą kam- 
barį, nutarė laukti pranešimo dieną 
ir naktį. Pribuvusiu "Special De- 
nvery" laišku pranešta, jogei val- 

dyba seimo "visa raudona." Tuo- 
met prasidėjo delnų daužymas. 
Jis tęsėsi l valandą 15 minutų 1<S 

sekundų. Gal butų tęsėsi ir to- 

liau,—bet kaimynai gyventojai at- 
sibudo iš miego ir atvedė "dėdę"— 
tik tas juos sulaikė. 

Spurgio .Žentas. 

NAUJI RAŠTAI. 

Cit Paklausykit. Parinktos iš 
lietuvių poetų geriausios eilės, tin- 
kamos skaityti viešuose vakaruose 
ar šiaip susirinkimuose. Sutaisė 
Liudas Gira. Šv. Kazimiero Drau- 
gijos leidinys No. 148. Kaunas. 
1914 m. Puslapių 199. Kaina 60 
kapeikų. 

Sugrįžo. Keturių veiksmų ir 
vieno paveikslo vaizdelis. Parašė 
J. Strazdas (siužetas skolintas). 
Teatro leidinys N N. 8—9 (20- 
-21). 1913 m. Vilnius. 1914 m. 

Puslapių 107. Kaina nepažymėta. 
Nebuk storžievis! arba dailaus 

apsiėjimo mokslas. Šv. Kazimiero 
Draugijos leidinys No. 157. Antra 
pataisytoji laida. Kaunas 1914 m. 

Puslapių 64. Kaina 15 kap. 
Žinios ir faktai apie Susivieni- 

jimą Lietuviu Amerikoje. Suran- 
kiojo V. K. Račkauskas ("Tėvy- 
nės" redaktorius). Ne\v York, N. 
Y. 1914 m. Puslapių 32. Kaina 
nepažymėta. 

Gegužės Mėnuo. Gegužinėms 
pamaldoms vadovėlis. Iš vokiško 
vertė kun. P. Žadrikis. Šv. Kaz. 
Dr-jos leidinys No. 158. Kaunas 
1914 m. Puslapių 176. Kaina 
40 kap. 

Kirpikai arba avelių piemenėliai. 
Dainos ir dekliamacijos. Parašė 
Liepuks. "Žirklų Brolijos" leidi- 
nys. Antroji laida. Pittsburg, 

!Pa. 1914 m. Puslapių 16. Kaina 
i nepažymėta. 

Monoliogai NN. 5—10. Dil- 
gėlių laida. Pittsburg, Pa. At- 
skiro lapo (4 puslapiai) kaina 5c. 

Negyvėlės Meilė (La M orte 

Amoreuse). Parašė Teofilius Cau- 
tier. Vertė J. Laukis. M. G. Va- 
lasko laida. Chicago, 111. 1914 m. 

Puslapių 45. Kaina 15c. 
Materijos Keitimosi Organiz- 

muose (Paskaita). Parašė L. Vai- 
lionis. "Kataliko" spauda. Chi- 

cago, 111. 1914 m. Puslapių 55. 
Kaina 30c. 

Žemaitės Raštai. Sąsiuvinys IV: 
Velnio Vestuvės, Velnio ir Laido- 
tuvės. Bičuliai. Sąsiuvinys V: Kūr- 
inėlis. Sąsiuvinys VI: Sapnas. 
Karinys. Atsiminimai. Milžėja. 
Sąsiuvinys VII: Kaip tu man, taip 
ir aš tau. Motynėtė. Ašaros. J. ir 
P. Leonų leidinys. Vilnius 1914 
m. Sąsiuvinai po 45—52 pusi. 
Kaina: 4-tas sąs. 15 k., 5-tas sąs. 
20 k., 6-tas sąs., 20 k., 7-tas sąs. 
15 k. 

Kristijono Duonelaičio Raštai. 
Pagal Rėzos, Šleicherio ir Nesel- 
mano sutaisė J. Šlapelis. 171-1— 
1914 m. 200 metų sukaktuvėms 
nuo autoriaus gimimo paminėti. 
M. Piaseckaitės-Šlapelienės Kny- 
gyno leidinys. Penktas išleidimas. 
Vilinus 1914 m. Puslapių 88. 
Kaina 75 k. 

Kas Ruf>čjo Amerikos Lietu- 
viams Katalikams 1913 metais. 
Referatai skaityti per Lietuvių R.- 
-K. Federacijos Kongresą Pitts- 

burg'e, Pa. birželio 24 d. 1913 m. 

;'Draugo" laida. Chicagu, 111. 1914 
m. Puslapiu 44. Kaina nepažy- 
mėta. 

'Are Patria. Ilgėsis. Paskuti- 
nis. Parašė Vlad. Reymont. Ver- 
tė Liudas (Ura. Jono Rinkevičiaus 
laida. Vilnius 1913 m. Puslapių 
39. Kaina nepažymėta. 

Les Annales des Nationalites. 
NN. 3-3. 1914 ra. Taris, 

|Franco. Puslapiu 265. Kaina 4 
frankai u2 atskirą numeri. 

Laiškai Pasmerktųjų Mirtiit ir 

Šlisselburgo Bastilija. Parašė V. 
Paukštys. "Laisvės" laida. Brook- 

! lyn, N. Y. 1914 m. Puslapiu 74. 
Kaina 20c. 

Klesos ir K lesų Kova. Atsa- 
kymas su tuo klausimu mažiau ap- 
sipažinusiems, dėlko klcsų kova 
proletarijatui yra reikalinga. Su- 
taisė J. />. Smclstorius. "Pirmyn" 
laida. lialtimore, Md. 1914 m. 

Puslapiu 30. Kaina 10c. 
Socializmas. Kuomi jis yra ir 

kaip ji įkūnyti? O. Ameringcr. 
Vertė J. Europietis. "Laisvės"' lai- 
la. Mrooklyn, X. Y. 1914 m. Pus- 
lapių 39. Kaina 15c. 

Šio S; irto Niekniekių Nieknie- 
kiai. Apysaka. Paraše A. Vie- 
nuolis (Atspausta iš "Vaivoryk- 
štės"). Jorio Rinkevičiaus laida. 
Vilnius 191-1 ni. Puslapių 39. 
Kaina nepažymėta. 

Mus n Dainiai Kritikos Bruo- 
žai. Parašė Kazys Puida. "Ka- 
taliko" laida. Chicago, 111. 1913 m. 

Puslapių 142. Kaina nepažymėta. 
Vagis. Vienaveiksmis dramatiš- 

kas paveikslėlis. Parašė Upton 
Sinclair. Vertė K. Baronas. M. 
G. Valasko Lida. Chicago, 111. 
Puslapių 21. Kaina 15c. 

llucklcberry Finnas. Apysaka. 
Parašė Mark Tumiu. Vertė Jo- 
nas I< mitas. "Draugo" laida. 
Chicago, 111. 1912-1914 m. Pus- 
lapių 284. Kaina nepažymėta. 

Dainos Vasaros Gražybių. Dai- 
nų rinkinys. Antra laida. M. G. 
Valasko laida. Chicago, 111. 1914 
m. Puslapių 33. Kaina 20c. 

Žvakutė Užgeso. Vienaveik- 
smė komedija. Parašė A. Frędro. 
Vertė K. Aly t a. Strazdo ir Vė- 
gėlės spauda. Vilnius 1914 m. 

Puslapių 24. Kaina 20 k. 
10 metų Spaudos Atgavimo Pa- 

minrjimas. Su paveikslėliais. Su- 
rengė ir išleido "Lietuvos Ūkinin- 
ko" Redakcija. "Lietuvos Ūki- 
ninko" leidinys No. 38. Vilnius 
1914 m. Puslapių 32. Kaina 10 
kap. 

Bagočiaus Išpažintis. Dokumen- 
tai iš Bylos Fortūnato von d e Jo- 
hanovicz Bagočius su "Vienybe 
Lietuvninkų." "Vienybės Lietuv- 
ninkų" laida. Brooklyn, N. Y. 
Puslapių 146. Kaina nepažymėta. 

Moteris ir Jos Ekonominis Pa- 
dėjimas. Parašė Klara Zctkin. 
Vertė Eitphrosina. Lietuvių Mo- 
terių Progresyviško Susivienijimo 
laida. Brooklyn, N. Y. 1914 m. 

Puslapių 61. Kaina nepažymėta. 
Sugriuvęs Gyvenimas. "Blaivy- 

bės" konkurso premijuota trijų 
veiksmų drama. Parašė Pijus M i• 
čiulis, M. Piaseckaitės-šlapelienėš 
Knygyno laida. Vilnius 1913 m. 

Puslapių 70. Kaina 50 kap. 
* * 

Teisingos Paslaptis, Kurias Kiek- 
viena Mergina ir Moteris Turi Ži- 
noti. Parašė Dr. F. Matulaitis. 
M. G. Valasko leidinys. Antra 
laida. Chicago, 111. 1914 m. Pus- 
lapių 31. Kaina 25c. 

Į šią knygelę męs turime at- 

kreipti ypatingą atydn. Lietuvių 
literatūroje yra nerr. iža kaip dai- 
liosios, taip ir moksliškos literatū- 
ros veikalu. Moksliškieji veika- 
lai, beveik ištisai versti arba kom- 
piliuoti, dažniausiai traktuoja 
klausimus, nors savyje labai įdo- 
mius ir kiekvienam žinotinus, ta- 
čiaus abstraktiškus, tolimus nuo 

praktiškojo, tikrojo gyvenimo. 
Stoka veikalų, artimai liečiančių 
praktiškąjį gyvenimą, gi jaučiasi 
labai daug. "Teisingos Paslaptįs" 
kaip sykis yra vienu tokių veikalų, 
kurie jveda žmogų praktiškojo gy- 
venimo reikalų srytin. Šioje ma- 

žoje knygfeinje traktuojama išim- 
tinai lyties klausimas,—klausimas, 
taip svarbus ir drauge taip užmir- 
štas niusų literatūroje. Minimasai 
veikalėlis yra mažutis, ir išsemtino 
gvildenimo todėl, suprantama, nėra 
ko jame j ieškoti. Bet autorius, be jo- 
kių ilgų teorinių išvedžiojimų, eina 
tiesiog prie reikalo ir paduoda ge- 
rą žiupsnį patarimų gimdymo rei- 
kale. Kaip kompetentiškas yra 
veikalas, aš kaipo nežinovas neap- 
siimu spręsti. Tačiaus lyties klau- 
sinio gvildenimas, kurį męs už- 
tinkame šioje knygelėje, privalėtų 
buti nuoširdžiai pasveikintas, kaipo 
vienas pirmutinių toje srytyje 
bandymų lietuvių literatūroje. 
Greitas pirmosios laidos išsibaigi- 
mas rodo, kad tokių raštų reikalin- 
gumas jaučiasi pas mus. Antroji 
laida irgi sparčiai einanti. Trak- 
tuojamieji knygelėje klausiniai yra 
toki, su kuriais kiekviena moteris 
ir mergina būtinai privalėtų buti 

[ftudipažiouū. J. 

VIETINES ŽINIOS. 
Jitbili'jiiiis vakarėlis. Pereitai 

nedėldieni Amerikoj Jaunu Lietu-1 
viu Tautiškasai Kliudąs turėjo sma- 

gų jubilėjinį vakarė!j Liberty Hali 
svetainėj, ant kampo Union ave. 
ir 30-tos gatvės. Vakarėlis buvo, 
surengtas net tiigullbs iškilmės 
paminėjimui. T'iiluiatisiai apvaik- 
ščiota 5-melines sukaktuvės Kliu- 
bo gyvavimo; antra—^paminėta ir 
10-metinės sukaktuvės lietuvių 
spaudos atgavimo ir pagalios šia- 
me vakare Kliubas apvaikščiojo jsi- 
taisymą savo naujos lietuvių tautiš- 
kos vėliavos. 

Vakaro rengėjai, kurių pirminin- 
ku buvo p. Juodis, rūpestingai su- 
taisė gana įvairų programą, susi- 
dedanti iš prakalbų, dainų ir mu- 

zikos. 

Kalbėtojais buvo: Dr. K. Drau- 
gelis, pasakiusia turininga prakalbą 
apie lietuviu spaudą; B. K. Balutis, 
"Lietuvos" redaktorius, kalbėjo 
apie reikšme Lietuviu vėliavos. 
Kalbėjo taipgi p. j. Jankauskas, 
Kliubo prezidentas; p. 1*. Motie- 
jūnas, Kliubo sekretorius; p-lė J. 
Lukoševičiute ir pagalios p. M. M. 
Juodis, Kliubo Choro ir Dramos 
skyriaus pirmininkai. 

Kas ypatingai metėsi akysna, tai 
nepaprastas Kliubo viršininkų, va- 

dovu ir abelnai Kliubo narių darb- 
štumas. Nors šita draugija yra 
dar jauna, tačiaus ne tik savo na- 

riais, bet ir daug kuom kitu, ji 
pralenkia daugel j musų draugijų. 
Čia vi a susispietę keletas šimtų 
jaunimo. Jie sau Įsitaisė gerą 
locną beną, turi stiprų ir gerai su- 

sidainavusi} chorą ir lošėjų-mė- 
gėjų kuopą, kuri dažnai stato teat- 
rališkus veikalus; įsitaisė sau pui- 
kią vėliavą, už kurią, sakoma, už- 
mokėta apie $85.00; padėjo pamatą 
knygynui ir 1.1. Labai retai kuri 

draugystė, ar Kliubas galėtų visu 
tuom pasididžiuoti, ypač kad, kaip 
minėta, visa tai padaryta į sulygi- 
namai trumpą laiką. 

Tr šiame vakarę Kliubo Choras, 
po p. (iir.iiatis vadovyste, sutarin- 
gai palinksmino publiką visa eile 

lietuviškų dainų. Kliubo benas 
taipgi yra stiprus, gal net perstip- 
rus vidutinio didumo svetainei. 

Šiame vakarėlyj prisirinko diktas 
publikos būrys, daugiausiai vis jau- 
nimo. Pripažįstant Kliubui nuo- 

pelną už gražaus vakaro surengi- 
mą. galima butu duoti vieną drau- 
gišką pastebėjimą, kuris galėtų jų 
vakarus padaryti dar gražesniais: 
butų gerai, kad kliubiečiai, arba 
tvarkadariai, prižiūrėtų, idant lai- 
ke programo išpildymo, t. y. laike 

dainų, dekliamacijų ir prakalbų 
nebūtų tarp publikos kalbėjimosi. 

Programą pabaigus, prasidėjo šo- 
kiai, kurie užsitęsė iki vėlyvam va- 

karui. Teko girdėti, kad ir pini- 
giškai šis vakarėlis taipgi puikiai 
nusisekė. Vienas kliubietis sakė, 
kad uždirbta šiame vakarėlyje apie 
$130.00. 

Kliubo susirinkimai atsibuna 

kiekvieną pirmą nedėldienį kiek- 
vieno mėnesio T. Radavičiaus sve- 

tainėje, 936 W. 33rd st., 1 vai. 
po piet. B. 

Staiifot'd Parlc atdaras. Mus. 
prašo pranešti, kad Stanford Parlc. 
\V. 14th place ir Union ave., yra 
atdaras veltui publikos naudoji- 
muisi. Parke yra gimnastikos klia- 
sos, maudynės, viešas knygynas ir 
skaitykla, žaismių kambaris, susi- 
rinkimų svetainė, buva paveiksluo- 
tų paskaitų ir t.t. 

Gimnastikos kliasos paprastose 
dienose (išskiriant subatą) buva 
atdaros: vaikams—3:30 iki 5:30 
vai. popietų; suaugusiems—7:30 
iki 9:30 vai. vakare. Subatomis 
kliasos prasideda 2.30 Vai. popietų. 
Nedėldieniais kliasos yra atdaros 
vyrams nuo 1:30 iki 5:30 popietų. 

Maudynės (muilas ir rankšluos- 
čiai uždyką) yra atdaros kasdien 
(be subatos) nuo 2 vai. popiet u 

iki 10 vai. vakare; subatomis nuo 

10 vai. ryto iki 10 cVal. vakare. 
Moterims maudyklės Atdaros pėt- 
nyčiomis 10 vai. ryto. Vyrai gali 
naudotis maudyklėmis ncdėldie- 
niais nuo 9 vai. rytoj iki 12 vai. 

Pietl2- 
# 

ir .n 

Knygynas ir skaitykla atdara: 
paprastomis dienomis (be suba- 
tos)—nuo 1 vai. po pietų iki 9 
vai. vak., subatomis—nuo 9 vai. 
ryto iki 9 vai. vak.; nedėldieniais 
—nuo 2 iki 6 vai. popietų. 

Žaislų kambaris atdaras: vai- 
kams, neturintiems 10 metų am- 

žiaus.—kasdien nuo 3 vai. iki 5:30 
vai. vak.; suaugusiems (virš 14 

meliįj—vakarais nuo 7:15 iki 

9:15 v. (išskiriant utarninkus ir 
ketvergus). Subatomis atdara vi- 
siems nuo 9:30 v. ryto iki 9:15 
vai. vak. 

Paveiksluotos paskaitos yra lai- 
komos kas utarninkas: vaikams— 
4:30 vai. popietų, suaugusiems— 
8 vai. vak. 

Vieši šokiai atsibūva kas ket- 
verias ypatoms, turinčioms virš 
H> metų amžiaus—pradžia 8 vai. 
vak. 

Orkestrines praktikos—seredų 
vakarais nuo 7:30 iki 9:30 vai. 

į vak. 
Parke galima visai u/.dvką gauti 

salė ir kambariai šokiams, vaka- 
rams, susirinkimams ir 1.1. 

Šisai parkas, kaip ir daugelis ki- 
tų tos pačios rųšies, yra miesto lė- 
šomis laikomas ir savo tikslu turi 
aprūpinti apielinkės gyventojų rei- 
kalus. Pabriežtina tai, kad visa 
kuom šiuose parkuose galima nau- 

dotis visai uždyką. Smulkesnių 
informacijų galima gauti ten pat 
ant vietos pas parko direktorių. 

Atstovai išdavė raportą. Praei- 
tos nedėlios ryte Meldažio svetai- 
nėje buvo susirinkimas, kame pa- 
siųstieji Ne\v Yorko seimau nuo 

Cbicagos draugijų atstovai, ponia 
Jurgelionienė ir pp. Kaiti s ir Lalis, 
išdavė raportą iš seimo veikimo. 

St. Gegužio byla. Pranešama, 
kad lietuvis St. Dargužis, nese- 

nai baigęs mokslą ir gyvenąs Chi- 
cagoje, buvo Alihvaukee mieste pa- 
trauktas teisman. Skundėja yra 
Miss Bertlia Bleedorn, llotel Ir- 
vington, \Vauwatosa. Jinai kalti- 
na St. Dargužį tame, kad jisai, 
neva norėdamas užstatyti kauciją 
už savo draugą, sėdinti Aurora, 
111., kalėjime, išgavęs iš jos $500. 
Sakoma, buk Dargužis panaudojęs 
tuos pinigus savo vestuvėms. 
Miss Hleedorn buvo daugeli metų 
mokytoja, ir jinai, sakoma, gelbė- 
jusi Dargužiui jojo moksleiviavi- 
me. Sulyg Miss Bleedorn advo- 
kato, Dargužis išgavęs įvairiais 
laikais iš skundikės išviso suvirs 
$1,500. Negalėdamas pristatyti 
$500 reikalaujamos kaucijos, Dar- 
gužis turėjo sėdėti kalėjime. 

Dramatiškų draugijų vakaras. 
šia subatą, spalio 24 d. Elijošiaus 
svetainėje, kertė \\'ood ir 46-tos 
gatvių, bus draugiškas vakaras, ku- 
ri rengia Susivienijimas Lietuviu 
Dramatiškų Draugijų Chicagojc. 
Susivienijimas yra nesenai dar 
įsteigtas, ir šio pirmutinio" vaka- 
ro tikslu yra davimas progos at- 

skirų draugijų nariams susipažinti 
tarp save*. Programc, žadančiam bū- 
ti įvairiu, stovi ir po vieną kalbėtoją 
iš kiekvienos draugijos, priklausan- 
čios prie susivienijimo. Vakarėly- 
je dalyvaus nariai ir specialiai 
kviesti svečiai. Vakarėlio pradžia 
8 vai. vakare. Programui pasi- 
baigus, bus šokiai, žaislai ir t.t. 

Dramatiškų draugijų susivieni- 
jimas, be abejonės, yra labai malonus 
ir senai pageidautinas tarp Cliica- 
gos lietuvių reikalas. Didžiausioje 
Amerikos lietuvių kolionijoje, ko- 
kia yra Chieago, su nuolat rengia- 
mais vakarais, draugijų susitarimas 
tarp savęs scenos reikaluose senai 
jautėsi. Todėl susivienijimas ir 

jojo rengiamasai pirmosios pažin- 
ties vakaras privalėtų būti pasvei- 
kintas kuonuoširdžiausiai ir pa- 
čiam Susivienijimui palinkėta kuo- 
geriausio pasisekimo jojo veikime. 

Nito 18-/(>.v gatvės. Lietuvis 
Dom. Jasas, 1716 Mechanic gat., 
likosi nugabentas i Elgin, 111., pa- 
mišėliu ligonbutj. Gydytojas pri- 
pažino, kad proto sumišimas paėjęs 
iš didelio svaiginančių gėrimų var- 

tojimo. 
Lietuvis Stenselis gyvenęs prie 

Mechanic gatvės, likosi pasiųstas 
kalėjiman nuo 5 metų iki 14 metų. 
Jisai buvo apkaltintas savo mo- 

ters sužeidime peiliu ir pasikėsini- 
me nusižudyti. Prasikaltimas pa- 

pildytas, sakoma, neblaiviame sto- 

vyje. 
Spalio 16 d. buvo antras 18-tos 

gat. lietuvių d r-jų atstovu susi- 
rinkimas, sušauktas sąryšyje su 

chicaginio seimo nutarimų vykdi- 
niniu.' (Pirmas buvo spalio 11 d.). 
Nutarta partraukti iš centro val- 

dybos 500 ženklelių, kurie busią 
pardavinėjami po 5 centus. Tai- 

pogi nutarta "Tautos Fondo" nau- 

dai ruošti lapkričio 26 d. bažnyti- 
nėje svetainėje vakarą. 

A. Boobcn. 

Įvairumai. Praeito panedėlio 
vakare buvęs prezidentas T. Roose- 

velt, lankydamas Illinois valstiją 
priešrinkiminėje kompanijoje tu 

progresistų partijos kandidatus, 
turėjo prakalbas Chicagos Colli- 
scume. Pasiklausyti įžymaus pro- 
gresistų partijos sutvėrėjo atvyko 
dešimčiai tūkstančių žmonių. Vie- 
tos stokus dėlei, tūkstančiai turėjo į pasilikti už durių (Colliseum sve- 

tainė' sutalpina apie 15.000 žiu.). 
Rooseveltas agitavo uz progresistų 
kandidatą senatan Robins'ą, pa- 
smerkdamas Sullivaną ir Sher- 
nianą, demokratų ir republikonų 
partijų kandidatus. 

— Praeitą panedėlyje prie 4049 
Lake Park ave. pasimirė kun. J. 
P. I f aire, 83 m. amžiaus. Jisai 
dirbo ant milžiniško literatūros in- 
dcxo. Tam darbui jisai, sakoma, 
pašventęs po 5 valandas kasdien 
per 35 metus. Indixe esama in- 
formacijų apie 500,000 atskirų da- 
lykų. Tai buvęs didžiausis žino- 
mas toje srytyje atliktas darbas. 

Apgarsinimai. 
VALYVUMAS. 

Valyvus žmogus, net jeigu ne- 

turtingas, naudojasi pagarba iš 
kiekvieno, tuom tarpu kaip neva- 

lyvi vpata atstumia jus nuo sa- 

vęs. Jųs bijotės jos. Kiekvienas 
privalo ir gali užsilaikyti valyviai 
ne tiktai išlauko, bet ir išvidurio. 
Jeigu męs leidžiame nesuvirškinti- 
noms maisto dalims likti musų kū- 
ne ir nuodinti mušu kraują, męs 
kviečiame ligą. Laikykite vidurius 
valyviai, vartodami Trinerio Ame- 
rikonišką Kartaus Vyno Elixirą, 
kaip tiktai jus turite užkietėjimą 
arba kenčiate nuo komplikacijų, 
užkietėjimo iššauktų. Tasai vais- 
tas turėtų buti vartojamas sirgu- 
liavime, šalčiuose, vidurių skaudė- 
jimuose. Aptiekose. Jos. Triner, 
Manufaeturer, 1333—1339 So. 
Ashland ave., Chicago, 111. 

Padarykite bandymą su Trinerio 
Linimentu raumenų ir sunarių 
skaudėjimuose ir jus nieko kito 
nevartosite. Linimento kaino 50c, 
per pačtą 60c. 

PASKAITOS U'/.DYK Ą LIE- 
TUVIAMS. 

Paskaita apie S\vigarto žemės 

plotus Micbigan buvo laikyta ket- 
vergo vakare, spalio 15 d. Mark 
\Yhite Sąuare svetainėje, 29-ta ir 
Ilalsted gatvių. Du šimtai lietu- 
viu atsilankė. Paskaitą laikė lie- 
tuviu kalboje p. \Yale;.čius, lietu- 
vis lektorius ii atstovas George \Y. 
S\vigart, savininko S\vigart žemės 

i plotų Mason, Manistee, Lake ir 

\Vexford pavietuose, Micbigan. 
Paskaita buvo iliustruota 175 

stereoptiškais vaizdeliais naturalėse 
spalvose. Šios scenos buvo ro- 

domos ant plataus audeklo. 8 
ketv. pėdų paveiksluose, taip natū- 

raliuose, kad. žiūrint Į juos, rodo- 
si, jog pats tenai ant vietos lau- 
kuose esi. Pamatyti šiuos vaiz- 
delius kuone reiškia pačiam nuke- 
liauti ir apvažiuoti laukus. Pa- 
skaita buvo uždyką, ir tų paskaitų 
bus visa eilė. Kas nori atsilanky- 
ti, tegul kreipiasi prie M r. S\vi- 

gart, 1247-48-49-50 Firts National 
Bank Building, kad sužinojus bu- 
simu jų susirinkimų dienas ir vie- 
tas. 

Yra gerai žinoma, kad Mr. S\vi- 

gart įsteigė plačiausią žemdirbinę 
lietuvių farmerių kolioniją Ame- 
rikoje. Pas ji tarnauja lietuviai, 

drauge jo Chicagos ofisuose ir vy- 
riausioje buveinėje Miehigane, 

SEVERA'S 

Gothard 
Oil 

(Sevoros Gothard iškas Aliojus) 

Yra rekomenduojamas, 
kaipo veiklus tepalas be- 

sigydymui nuo 

reumatizmo, 
strendiegSių, 

"sciatikos," ne- 

uralgijos, mėš- 

lungiškų trau- 

kimų, tinimo, 
kaklo, sąnarių ir raumenų stingumo irpana- 
šių dieglių ir skaudėjimų, kur tepalas pap- 
rastai vartojamas arba patariamas. 
Kaštuoja 25 ir 50 centų. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje 

SEVERA'S TA8-LAX 
Cukrinis vidurių suliuosuoto- 
jas vaikams ir suaugusiems. 

Kaštuoja 10 ir 25 centus. 

Sevsra's Modicated Skia Soap 
(Severos Gydantis Odinis .Manas.) 

Vaikams ir suaugusiems. 
Kaštuoja 25 centus. 

Galima gauti kiekvienoje aptiekoje. Reikalaukite Severos 
Preperatus, o jeigu aptiekorius neišpildytų jusų 

reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo 

YVcllstonc. Jisai yra išleidęs kiek 
lietuviškos literatūros, ir jeigu jus 
prisiusite savo vardą ir antrašą, 
jisai išsius jums uždyką tą spaus- 
dintą medžiagą. Rašykite: George 
\V. S\vigart, T. 1247 First Xaliu» 
nal Bank Bldg., Chicago, III. 

KARĖ! 
Tai ir męs turime karę.... 

krautuvėje. Kasdien daug siutų 
ir overkotų išvarome iš krautuvės. 
Męs norėtume, kad ir jus ateitu- 
mėte pas mus pasirinkti dailių ap- 
rėdalų. Užlaikome geriausius dra- 
bužius. Gvarantuojame kiekvieną 
daiktą. Pas mus pirktus daiktus, 
jei nepatinka, apmainome arba pi- 
nigus sugrąžiname. 

Siutai ....6.50 iki 
Overkotai 7.00 iki 

Skrybėlės 1.50 iki 
Marškiniai .50 iki 

Čevcrykai 2.00 iki 

30.00. 
45.00. 

5.00. 
5.00. 
5.00. 

Užlaikom pilną eilę visokių auk- 
sinių daiktų. 
BRIDGEPORT CLOTHING CO. 
3246-48 So. Ualstcd st. Chicago. 

DRAUGIJŲ P.EIKAU 1 
JAUNŲ LIET. AMERIKOJ TAUT. 

KLIUBO ADMINISTRACIJA. 
Chicaao, III. 

J, Jankauskas, Pirm., 
3252 So. Halsted st. 

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

D. Gulbinas, Prot. Rašt., 
3443 Auburn ave. 

P. Motiejūnas, Turtų Rašt 
3212 Auburn av. 

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

J. Mikalauskas, UžžiurėL-org. 
3545 b. Emerald av. 

DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS 
VIRŠININKAI. 

H. Girnus, kompoz., Mokytojas choro, 
902 N. California ave. 

U. Vaitiekunaa, Režisierius, 
3149 So. Halsted st. 

ItT. M Juodis, Pirm. choro ir dramos. 
3252 So. Halsted st. 

Mitingai atsibuna kiekvieną pirmą 
įiedėldienj mėnesio 1-mą valandą po- 
rietu T. Radavičiaus svetainėje, 936 
V/. 33-čios gatvės, &nt antrų lubų. 
faipcgi choro ir dramos repeticijos, 
atsibuna toje pačioje svetainėje. t!ho« 
r j repeticijos atsibuna seredomis, 
7:30 vai. vakare. Teatrų repeticijos 
tlcibuna pėtnyčiomis, 8-tą «*al. vak. 
Taigi, jauni vaikinai ir merginos, jei 
mylite prasilavinti dailėje, kaip tai 

ilnose ar teatrų lošimuos\ tai kvie- 
čiam prigulėti prie Jaunų Lietuvių 
Am. Taut. Kliubo, nes J. L. A. T. K. 
nevien tik užsiima dainomb, loši- 
mais, bet taipogi ir pašelpa ligoje. 
Taigi, kiekvienas lietuvis ir lietuvai- 
tė privalo prisidėti prie jo auk'ėjimo. 

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

METINIS BALIUS 
VIENUOLIKTAS IŠKILMINGAS 
Parengtas Simano Daukanto 1 eatritl- 

liško Jaunuom. kliubo. Atsibus nedė- 
lioje, 25 d. spalio (October), 1914 m., 
Pilsen Auditorium svetainėje, 1055-57- 
59 Blue Island Ave., terp 18 ir 17 gat. 
Prasidės 4-tą, vai. po pietų. įžanga 25 o, 

Kviečiame visus Lietuvius ir Lietu- 
vaites ant to iškilmingo Baliaus: pro- 
graine bus daug sniego ir šviesos už- 
temimas, o juoku lig valios, už tai ne- 
pamirškite šio linksmo vakaro, kuris 
tiktai randasi vieną kartą ant metų. 
Muzykė griež brolių Sarpalių. 

^ Komitetas. 

IŠKILMINGAS BALIUS SU 
PENKIAIS IŠLAIMĖJIMAIS. 

Parengtas spėkomis draugysčių: 
P. L., L. D., C. L. P. K., D. S*;, 
S. 1). T. J. K., L. P., P. K., 
L. K. M. ir SLA. Kuopa 129, dėl 
naudos Lietuvių Viešo Knygyno, atsi- 
bus subatoje, spalio (Oct.) 24 d. 
1914m„ M. Meldažio svet., 2242-44 
West 23rd pl. Pradžio 7-tą vai. vak. 
įžanga 25 c. porai. 

Kviečiame visus lietuvius ir lietu- 
vaites ant to iškilmingo Baliaus, ku- 
ris yra parengtas dėl naudos mokslo 
ir užlaikomo knygyno, o kožnas at- 
silankęs galės linksmai laiką praleis- 
ti. Pasarga: Kas turi serijų tikie- 
tus i Freiheit Turner Hali, kuri yra 
sudegus, tai tie tikėtai bus geri J 
naują vietą. 

Komitetas. 



T c M Y KIT E! TEATRAS IR BALIUS 
Dr-stė Lietuviška Vėliava Ameri- 

koj rengia i*kilmingi vakaru ned., 
spalio 2."> d. l!)14 m., M. Meldažio 
> vpt„ 2242 W. 23 rd pl. 

Stato scenoj "IMršlyl)o«," 2 veik- 
f mg Oogolio komedijų. Nuoširdžiai 
kviečiame visus lietuvius ir lleluvai- 
tf>s- atsilankyti j *J iškilmingu vaka- 
ru. kur linksmai galėsite laikjj. pra- 
leisti. Po teatrui šokiui. Rožinis 
balius prie geriausios muzikos po 
vadovyst#1 I'. llarmnmn. 

(/angį 25c., 36c., 50c. ypatal. 
Ant buliaus 25c. porai. 
Durjn atsidarys 5 vai. po plet. t'ž- 

langa pasikels t> vai. lygiai. 
Su pagarba. Komitetas. 

^ajieškojimai. 
Pajleškau teisingo partnerio, su 

$7.»0.00 j hoteiio bizni; turi buti pa- 
vieniu; gera proga, biznis geras ir ge- 
roj vietoj. 

(rali padaryti gražų gyvenimu ir 
likti turtingu. 

Ypatlskai ar laišku kreipkitės: 
102:'. \V. Madison at., Chlcago, 111. 

Pajieškau savo brolio Petro Pur- 

velio, paeina iš SkaplSkiij kaimo, 
AnykšCiu parap., Ukmergės pav., 
Kauno gub. Girdėjau, jisai vedcs lr 

gyvena Donorą, Pa. Turiu svarbi) 
reikalą. Meldžiu atsišaukti adresu: 

Karolis Purvenas. 
Box 2Ž, Orient, Pa. 

Pajieškau Antano Stukio, Kauno 

gub., Vilkmergės pav., AšČiacialiu so- 

tlžiaus. Teiksis atsišaukti šiuo ad- 
resu: 

Dom. Šamas, 
Parnatab'e, Mass. 

Pajieškau savo tikro brolio Jono 

Lingvyno, Kavaliauskui sod., Garzdų 
parap., Raseinių pav., Kauno gub. 
dirdėjau, kad esąs California valsti- 
ioje. Jo paties, ar kas jį žinot, mel- 
džiu pranešti adresu: 

Alex Lingvynas, 
P. O. Rox 166, Coketon, W. Va. 

Pajieškau draugų Juozapo Kubi- 
liaus ir Tamošiaus Vaištaro, abu is 
Kauno gub. Meldžiu atsišaukti ad- 
resu: 

Jonas Mankus, 
Bojc 7, Aliquippa, Pa. 

Pajieškau draugų Jokūbo Aukšti- 
kalnio, Jurgio Ajučio, Petro Mazui- 
kos ir Jono Mažeikio. Jie paeina iš 
Kauno gub., Ežerenų pav., Papilio 
kmino, Dukurnių kaimo. Meldžiu vi- 

sų atsišaukti šiuo adresu: 
Mr. freo, C'heegus, 

821 E. Market st., Des Moines, ta. 

Pajieškau savo dviejų pusbrolių, 
Petro ir Jono Malalų, paeina is Juod- 

penų kaimo, Ukmergės pav., Kauno 

gub. 4 metai atgal abudu gyveno 
C'hicagoj, prie Halsted st. Meldžiu 
Jų pačių, ar kas kitas, pranešti, šiuo 
adresu: 

Tony Aviena, 
416 Main sf., Seattle, Wash. 

Pajieškau savo dviejų draugų .Tono! 
Visockio ir Danifoto Mandoso. abu, 
paeina iš Kauno gub., EžerSnų ap- 

skr., Salaku parap., Jekiškių sod. 
Antri metai kaip Amerikoje. Mel- 
džiu atsišaukti adresu: 

Mr. Sin.anas Silaikis, 
Box 66, Cameo, Colo. 

Pajieškau savo brolio Aldukonles 
Kuro, paeina iš Rartellij kaimo ir 

vol., Valkininku parap., Varėnos pav., 
Vilniaus gub. Gyveno pirmiau Mill- 
port. 2 metai kaip Amerikoje. Tu- 
riu svarbu reikalų. Jo paties, ar 

kas jį žino, meldžiu atsišaukti: 
S. Aldukonis, 

B002—2n<i st.N., Minneapolls, Minn. 

Pajleskau savo pusbrolio Kazimie- 
ro Paršuko ir draugo Kopolo Grum- 
bino, abu iš Vilkmergės pav., Kauno 
gub. Kazimieras Sodvikių sodžiaus, 
Rapolas Martincunų. Turiu svarbų 
reikalą. Meldžiu atsišaukti adresu: 

Antanas Butkis, 
2334 So. Oakley av., Chicago, 111. 

Pajieškau savo švogerio Antano 
Sakino, Kauno gut., Raseinii.i pav., 
Relavos parap., Plukčnų sod. Gir- 
dėjau, atvažiavo } Chlcagsi. 

Norėčiau susirašyti. Jo paties, ar 
kas apie jj žino, meldžiu pranešti 
adresu: 

Ant. Jonelis, 
716 S. Willow st., Mason City, Ia. 

Reikalavimai. 
Reikalaujama:—Vyru Ir Vaiky mo- 

kintis barberystės. Pagal musų naujų, 
Bistem-J, Jus galite Išmokti J 1 iki f> 
savaites. les taipgi mokiname mote- 
ris barbarystės ir manikurystės. M<?3 
paiin.e pradėti jums varyti bizni su 
likta $50. Informacijoms rašykite: 
Nossokoff'a Harber School, 12C2 Penn 
jve., 1-lU.sburg, Pa. 

Reikalaujama: kotų darytojų, sijo- 
nų darytojų ir finišerių ant kostu- 
jnerskų moteriškų drabužių. Taipogi 
reikalaujama jauna svari mergina 
Dfisul. Turi kalbėti angliškai. $4 iki 
J3 pradžiai. 

Parislan Shop, 
1375 Ogden av., kamp. Madison st. 

Chicago, 111. 

Reikalavimas: pajleškau vakarinio 
darbo i aptleką, arba } pagelbą dak- 
tarui, turiu dipliom$ kaip rnedikališ- 
kaa (eldšerius. Taipgi esu šiek-tlek 
apsipratęs su aptlekorlšku darbu. 
Gailu pradėti nuo 6 va!, vak. iki 10 
vai. nakties, anbatomls Ir nedėlio- 
mis visą dieną. Kalbu lietuviškai, 
lenkiškai, rusiškai, mažai angliškai. 

Stanley Norvillo, 
4014 Grand Blvd., Chicago, 111. 

Ant Pardavimo, 
Parsiduoda:—keptuvė, namas, trjfi | arkliai, du vedimai Ir vi«r prietasai. S Atsigaukit antražn: 

I g3II 89. Leavitt st., Chic»go, 111, S 

Parsiduoda:—labai pigiai, del«l sa- 
vininko ligos, bučiarnė ir grosertif 
lietuviu ir lenku apgyventoje vietojo. 
Biznis išdirbtas 1"> melu; norintiems I 
pirkti gera proga. Atsišaukti 
4330 So. Wood pt., C'bicago, 111. j 

i Parduodama mūrinis namas prie 
I Parnell av. ir :'5-tos gal., trimi aug 

tais ir užpakalyj medinis, aou labai 

| pigiai. $500 reikia jne'iti, o likusi 
suma lengvomis išlygomis. Atsišauk- 
ti reikia A. Olf.zevvsklo Hankon, 3252 
So. Halsted st. 

Parsiduoda: labai pigiai fiiaučių 
C dirbtuvės, su gerais įrankiais, elelc- 
tiiškos masinos; viena prie 5023 So. 
Ashland av., antra prie .5244 So. Hal- 
sted st., ('hieago.. 

Parsiduoda: forničiai, labai pigiai, 
1 beveik nauji, tik tris mėnesius dėvė- 
ti; žuvininkas greitu laiku išvažiuo- 
ji ant farmi;. Atsišauki!: 

A. Chernauskis, 
; 3609 Union av., ('hieago, 111. 

VALDYKITE FARMĄ IR BUKITE 
NEPRIGULMINGAS. 

Europoje gimę žmonės yra jau pa- 
rodę didelius rezultatus plėtojime far- 
mu Arkansase ir Louiaianoje. Pra- 
dėdami su dešimts iki dvidešimts 
akry "cut over" žemės šeimynai, 
visi yra palaimingi ir daugelis tur- 
tingi. Ta pat proga jusu laukia šią- 
dien. žemė yra pigi ir sąlygos mo- 
kėti lengvos. Rašykite arba kreipki- 
tės dėlei Informacijų. L. M. Allen. 
P. T. M. Hoek Island Lines, Room 
718 La Šalie Station, Chicago, 111. 
Mušu žemdirbystės Departamentas 
yra naudingas visiems apsigyvenan- 
tiems. 

Išrandavojimui: 6 kambarių fliatas, i 
816.00, prie 40th pl., arti Normai a ve.. Į 
arba parduos miirrj ant lengvu išmc- j 
kAjimų, arba iSirainya aut į'armos 
Kreiptis: 

P. T. Trainer, 
101 W. 72nd ht Chicaįo. 

Kas turi $1,000 gali Jsigyti gerą 
murinj namą prie Halsted gat., tarp 
31-mos ir 33-čios gat. Namas atneša 
gerą randą. Likusi išmokėjimui su- 
ma leidžiama lengvomis išlygomis 
Atsišaukti reikia A. Olszevvskio Pan- 
kon, 3252 So. Halsted si. 

Kas turi $500 gali jsigyti du murl- 
niu namu keturioms šeimynoms, neša 
gerą randą. Netoli nuo Halsted gat- 
vės ir kitų tramvajij. Likusi sumos 
dalis labai lengvomis išlygomis. At- 
sišaukite j A. Olszevvskio Panką. 
3252 So. Halsted st. 

Parduodama: -mūrinis namas, ant 
Normai a v., tik $4300.00, mažą sumą 
jnešt, likusi suma ant labai lengvu 
mėnesinių ižmokesčių. 

Atsifiavkiie j A. ( iszewskio Banką, 
r.232 So. Halsted st. 

RAl.'LAI, KUR BĖGI? 
NUGI PAS PETRĄ ŠLIAKĮ, 

nes esu labai ištroškęs. Pas jj gali-! 
raa gerai atsivėdinti, nes turi puiku j 
bavarską. alų, rtiBką očiščenij Ir ciga- 
rus net iš Havanos. Be to jis pa- 
tarnauja kaipo perkalbėtojas teis- 
muose, 

PETRAS ŠLIAKIS, 
3301 S. Halsted st., CHICAGO, ILL. ■ 

Tel. Drover 7173 

KARĖ! KARE! WAR6! 
Už 3r> tiktai centus męs pa- 

siųsime jums 50 vėliausių foto 
grafiji;, reprodukcijų ir Austri- 
jos, Rusijos, Vokietijos ir Fran- 
cuzijos karčs laukų žemlapį. 
Adresuokite: Roland Co., 140 
Liberty st., New York City. 

Telefonas Humboldt 4532 

Atdara Oicną Ir Nakt]. 
L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO. 

Rusiškal-Turkiškos Ir vi- 
sokių ryšiu maudyklės. 

1914-1916 W. Division Street 
Arti Robey st,. 

Taipogi Rusiakai-Turkiškij maudyklių 
kambariai ir moterima. 

Bartdaskutykla krūvoje. Chlcago. 

TELEPHONE DROVER 7215 

Geriausia Akušerka 

0. Jonikiene 
3364 S. Halsted St. 

(Kampas 34 tos) 

Chicago, III. 

NEW CITY SAVINGS BANK 

4601 So. Ashland ave., Chicago. 
A. J. BIERZYNSKI, pres. 

Priima bankon pinigus ir raoKa 3%. 
Ui sudėtus pinigus musi; bankoj duo- 
dame čekiu knygutę, IS kurios para- 
šyti Čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Ilcai Estate. Perku ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdo bankines 
-kryneles (boxes) po $2.50 metams. 
Parduoda fcifkortes ir siunčia pinigus 
j visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 
redomls, ketvergais ir subatomis nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedSiiomis, utar- 
ninkals ir Įjetnyčiomis nuo 8 ryto iki 
6 vakaro. 

Garsinkites 

"Lietuvoj.' 

i QLSZEWSK10 BANKU 
3252 So. Halsted Si, CHICAGO, ILL 

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
Įsteigta 1893 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

PRIIMA pinigus taupinimui 11110 vieno Doliario iki didžiausių sumų ir moka už juos 
3 procentą metams. 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste. 
PERKA 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. Al \ AŽIAVUSIEMS Chicagon iskolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus 

važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon. 
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, bi- 

las ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas 
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsa- 
kančiai savo bizni vesti. 

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai. PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Batikoje, prie kurios 
nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš kilų miestų ir farnių gali šioje Rankoje atlikti savo reikalus per laiš- 
kus. Rašykite adresu: 

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

Atvažiavusius iŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti ir mūsų Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
IJtarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedčliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. m 

PETRAS VAITIEKŪNAS 
"LIETUVOS" AGENTAS 

lankosi dabar Chicagoje. Pas jj 
galite užsisakyti "Lietuvą" ir prenu- 
meratos pinigus užsimokėti. 

A. OLSZEVVSKI, 
"Lietuvos" leidSJas. 

Lyon & Healy Didelis 
Pianu Pardavimo 

Kambarys. 
Yra arti dviejų dešimčių slandard padirbi-! 

nių, reprezentuojamų truputį vartotuose ir 

antraeiliuose pianuose, kurie dabar yra gatavi 

jusų apžiūrėjimui pas Lyon & Ilealy. Sios 

savaitės kolekcija yra ypatingai turtinga instru- j 
mrntuose, parduodamuose apie po $150. 

Kuomet norima, męs sutinkame paimti atgal 
hy kurį iš šių instmmcntų i vienus metus ir 

ir.iti pilną jo kainą prie naujo piano pirkimo. 
[mokėjimai $5.00 ir $5.00 į mėnesį bus pri- 

imta. 
Greičiai- Idi męs turime gerą pavyzdį jusų 

mėgiamos pianų rųšies savo pigumynų pai da- 

vinėjo. 
Ar jųs neatsilankysite apžiūrėti? 

Kalbama Lietuviškai. 

Didžiausia Pasaulyje Muzikos Įstaiga 
y/abash Ąvajmm H #*.»««• l^rut 

JONAS KŪLIS 
3259 So. Halsted st, Chicagc 
GENERALIŠKAS AGENTAS 

Lankosi Chicagoj, užrašinėja 
"Lietuvą". Renka apgarsinimui 
ir šiaip spaudos darbus, i'erka 
namus, liotus ir parduoda. !• 

>inip suteikia informacijas bizni, 
reikaluose. 

A. 01szewski. 
"Lietuvos" leidėja? 

Lietuvišky Knygp Krautuvė. 
i — 1— 

! Mylėtojai gerų kniiigų. norinti 
il'avlnti savo protą ir išsimokinti 

anglišką kalbą, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuvės. Čia 
gaunama visok<os 1ife t u vi škos 

knygos, taipgi angliškos ir lenkiš- 
kos ant užsakymo. Scenos mylė- 
toji} rateliai imdami kompletus, 
s. v. gauna papiginta kaina. Krau- 
tuve adara kas vakaras. 

15 kitų miestų atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.: 

M. J DAMIJONAITIS 
901 Wesl 33-rd SI., CHICAGO, ILL 

Naujas Savaitin s Laikraštis 
"ATEITIS" 

"Ateitis yra bepartyviškas laik- 
raštis, tarnaujantis jaunimo 
ir kulturos reikalams. Tal- 
pina daugybę {vairiausių ži- 
nių. Didelio formato, 8 pusi. Kaina tik $1.50 metams, o 
85c. pusei metų. 

"Ateitį" išleidinėjų bendrovė, in- 
korporuota ant $25,000. Da- 
bar laikas užsirašyti "Atei- 
ti". Reikalaukit vieno nume- 
rio pažiūrėjimui uždyk;}. 
Adresuokit taip: 

"ATEITIS" 
366 W. Broad\vay, 

SO. BOSTON, MASS. 

LIETUVIŠKA BA1MKA 
Town of L^ke Savings Bank 

Joseph J. Elias, Savininkas 
4600-4602 S. Wood St., Chicago. Priimame pinigus j Bank? užčėdi- 
jimui nuo vieuo doliario ir daugiaus 
ir mokame treciį procentu ratomis 
ant metų. biunčiame pinigus J vi 
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tei singąi, o svetimų žemių pinigus mai- 
nome, perkamo ir parduodame. Pur duodame šifkortes ant visų linijų į krajų ir iš krajaus, taipgi tikletu. lant geležinkelių po vis? Ameriką ii Į Europa. 

i Mubu Banka Išdirba visokius raštus Į ir dokumentus visose kalboso ir duo da rod? lietuviams visokiuose atsi- tikimuose ir reikaluose ypatiškal 1/ Ipt? 'aiškus. Tik kroipkjtčs viršmlnė- antrašu. 

K. ZURAITIS 
PIRNAEILINIS BUFETAS 

Baltas alus, gera deg- 
tinė, kvepianti ciga- 
rai. Priima svečius 
: kuoširdingiauslaL : 

r 200 £0. HALSTED ST 

3224=26 So. Halsted St. 
Didžiaissia Lietuviška Naminiij Rakandų 

[Furnifurej Krautuvė Chicapjs. 
Pirkdami grynais pini- 
gais gauname geresnius 
tavorus ir j ig'au negu 
kili pirkdami aut kredi- 
to, užtai męs ir pigiau 
parduodame už kitus, 

i Turime visokių naminių 
rakanių didžiausiame 
pasirinkime ir dabar 
parduodame labai nu- 

mažintomis kainomis. 
Pas mus rasite pasirinki* 

| injį nuo pigiausių iki vi- 
dutinės rųyies ta vorų. 

Mųs patarnavimas greitas ir mandagus. 
Iieikalaujautiems parduodame lengvais savaiti- 

niais bei mėnesiniais išmokėjimais. 
Krautuve atidaryta vakarais: 

U tani inkais, Ketvergais ir Subatoms. 

South Halsted Furniture House 
Teleplione Drover ?00 

3224 So. Halsted St. Chicago. 

Lošimai Po Vakarienes 
yra geriausi prie Rayo šviesos. Kerosino šviesa 

ge bsti jaunas akis, kurios yra begalo braugios. 

Rayo liampa degina kero>inq, taip, kaip jo ta i 

ta. Jokio kvapsnio, jokio trusdesio. Į»eng\ai3 
valyti ir permainyti knatiį-gali buti užžie na, ne- 

nuimant stiklo arba kliošo. 
-m Geriausioms pasekmėms vartokite Perfection i 

Pardavėjai visur, arba p araSykite del apiasan 
čio cirkuliaro. 

STANDARD OIL COMPANY 
(Al* Indiana Corporation) 

CHICACO, ILL. 

SVEIKATOS TURTAS 
yra geistina daugiau negu aukso* turtai. Jii tau trūksta gyvas tini g jlcgų gyvenimu!,—iel 
tavo kraujas teka sustingusiai tavo gjsloso,—jei tavo nervai yra atšipę nuo persidirbimo— 

M/friieuf 
gyvybę duodas stiprylas atitaisys tavo geros sveikatos turtą. Kaipo vai>tas nervams pa- 
liegėliams ir kaipo maistas mažakraujams ir silpnavlduriams jis yra nepalyginamas. 
Užsisakyk dėže tuojaus. Telefonas Calumet 5401. I.ai atveža šiądien. Saugokis nudavlmų. Parašyk mums atvirutę. "Eininent Physieians of tlie \Yest." 

McAVOY MALT MARROVV DEPT., CHICAGO. 

Dr.O.C.HEINE 
DENTI5TAS 

OFISAS—Ktmpaa 31 ir So. Halttad gil. 
(BrfUttis viri aptiakos.) X CUICABO, ILL 

Phone Drover n052 
DR. K. DRANGELIS 

LIETUVYS DENTISTAS 
VALANDOS:-nuu 8 iki 11 ryte nuo 1 iki 
i popiet nuo 7 iki 9 vak. Nedlliom pasai 
sutarti- 
3261 So. Halsied St. Chicigo, III. 

Prieiki A. Olševsldo Bank) 

Tet. Canal 4052 

Dr. A. K. RU1KAUSKAS 
2302 So. Lavitt St. Kuopti Ž3 fl«« tatres 

Chlcago, Illiaoi3 

F. i. JOZAPAIfIO APTJEKA 
Telefonas Yards 155 Yartis 551. 

Užlaikome tik geriausius vaistus. 
Ypatinga alyd.i atkreipiame į «jera iį. 
pildymą receptų. Reikalui tsant. racl- 
d ii ame pas mus kreiptis. 

.aiškus tik tiem stsakome, kurie pri- siunčia ui 2c. stampa. 
F. A. Josapailis, Aptirkos Provisorius. 
3601 So. Halsted St. Chicago |||. 

EVESKIO rjt 
ar MOKYKLA 

MOKINAMAS 
Angį; kalba nuo pra- 
dinis iki augitlaistal 
Aritmetika 
Augstesn. Matematika 
IstarIJa, 8c#gra':!« 
Politiška Ekonomija 

Lietuvių 

Lenkų ) 
Koycvfltfjst* tralratt. 
Laišku ratymas 
Pr«krtws Ulsas Ir tt. 

G. Leveskis. Vedėjas Mokyklos 

3106 So. Halsted St.f Chicago, 



Rusiškas Dovierennastis, 
Pasportus, Affidavitus, 
Kontraktus Pirkimo Namų ir 
Biznių ir Visokius kitus Rejenta- 
liškus Raštus Geriausia Padaro 

Įj IETIMIS BEJEMTflLISitflS BIURAg 
Iškolcktuoja vekselines paskolas, algas, da- 
lės ir pinigus, paliktus kitose bankose Ame- 

rikoje ir Europoje greitai ir pigiai. 

LIETUVOS BEJENTALISKAS BIURAS 
A. OLSZEWSKIO BANKOJE 

3252 SO. rSALSTEU ST., CHICAGO. 

BIURO VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergafs ir Subatomis nuo 6 iki 9 vakarais 

Nedeliomis 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 naktj su 

visais darbininkais, kad spėti pristatyti tą viską, 
ko Europa reikalaus. 

Toki bud»i Amerikoje bus didžiausia darbymetė 
ir geriausi uždarbiai, koki kada nors čia buvo. 
Pakils čia ne vien išdirbystė, bet ir visok- 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 bns 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 properčių kainos kjla, kad jusų 
įdėti pinigai atneštų jums antrus pinigus. 

Geriausia bizniui vieta yra tai Halsted gatvė, 
tarp 31-mos ir 33-čios gatvių. Čia yra didžiausias 
žmonių susitelkimas, didžiausi biznio namai sta- 

tomi, ir properčių kainos 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. OLSZEVfSKf BANK 
3252 So. Halsted St., Cliicago, 111. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialiste 

Ofisas 
1725 West 18th Street 
larp Paulina ir Woodgat. 

f hone Canai 1208 
Valandos: 

ttc 9:30 iki 12:00 vai ryto 
iji.o7:G0 iki 6.00 vaL va k. 

Kedėlioms 
nuo 8:80 iki 12:00vaL ryto 

Rezidencija 
5208 W, Harrison Street 

Tel. Austia 737 

Valandos: 
tiktai iki 9:00 kiekvienu ryt} 

U2SIRA4YKITE SAU AR SAVO GIMINĖMS LIETUVOJE 

Pažangiosios pakraipos dienrašti "LIETUVOS ŽINIAS" ir "LIETU- 
VOS ŪKININKĄ" per šitų laikraščių generalę agentūrą Amerikoje. 
Prenuraorata "LIETUVOS ŽINIŲ" Amerikoje: metama $6.00, pusei 
metų — 13.00, norint-gi gauti du kartu savaitėje po 3 num. antsyk, 
metams — $4.30, pusei metų — $2.15. Lietuvoje: metams — $3.20, 
pusei metų — $1.60. "LIETUVOS UKlINJfNKO" prenum. metams 
Amerikoje — $2.20, pusei metų — $1.10; Lietuvoje — metams — 

$1.65, pusei metų 85 centai. 
Gener. "L. t." ir "L. U." Agentūroje Amerikoje galima gauti vi- 

sos Europos leidimo knlngos. Reikalingi yra agentai. Užsakymus ir piningus siųskite Bendrovės vyriausiam atstovui Amerikoje šiiuo 
adresu: 

V. K. RAČKAUSKAS, 
Madia. Square Stat. Box 204. New York, N. Y. 

Skaitykit "Lietuvą." 

Daugelis žmonių, atvykę j Ameriką, padarė čia tukatančius. Ko- 
kiu budur Nes jie išmoko anglų kalba, ėjo bizniu ir, aėiu 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 angį j kalbos. Jei 
tūkstančiai pasiekė savo laime tokiu budu, kodėl Tamistai tas ne- 

galima? Kiekvienas lietuvis dabar lengvai gali tai atsiekti, nes 

gali įgyti "Lietuvos" Lietuviškai-Anglišką ir Angliškai-Lietuvišką 
Žodynu, didžiausį, rūpestingiausiai sutaisytą ir sulyginamai pi- 
giausi žodyną, kokis kuomet nors pasirodė tarp lietuvių. Su šio 

Žodyno pagclba 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. Lietuviškai-Angliškoji 
Dalis—$2.00, gražiuose apdaruose—$2.50. Angliškai-Lietuviškoji 
Dalis (su nurodymu, kaip tarti kiekvieną anglišką žodį)—$3.00, 
drūtais ir dailiai padirbtais aptaisais—$4.00. Reikalaukite kny- 
gelės su žodyno aprašymu. Išsiunčiama uždyką. Žodvną išsi- 
rašydami, ar knv?elės su aprašymu reikalaudami, rašykite: 

LIETUVA PUBLISHING CO. 
A. OLSZEVVSKI, Pris. 

3252 So. Halsted St. < Chicago, III. 
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ĮSTEIGTAS 18S6M. 
Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisidčti 

prie. tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po 
$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius: 

$150 

$300 
prihvinitn ,Į 

famSSS $600 
I 

$1000 
Išmokėjo našiems ir našlaičiams posmertinių pa- 

šalpų $91.797.68; įvairiems kulturos reikalams $8.431.18. 
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36. 

A. B. Strimaitis, Centr. Sekr. 
307 W. 30th St. New York, N. Y. 
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LIETUVIŲ APDRAUDOS DRAUGIJA 

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 tokių 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. 

IHE BRI0GEP3HT GLOTilNS CO. 
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. Dėvotii siutai, kurie 
buvo padaryti už $40 ir $50, dabar parsiduoda 
už $5 ir aug&čiauB. 

Didelis pasirinkimas ant užsakymo padarytų 
kelinių, padarytų už $4, $5 ir $0, dabar parsi- 
duoda už $2.50. 

Speciališkumas ant kuparų ir valizų dratu 
tiams. 

Paduoti užsakymai veikiai aprūpinama. 

S. GORDON 
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ ŠTOR^ 

1415 S. Helstfd St. Chicago, III. 

Bell System 

Dideles kanuoles yra reikalingo?, kad patai- 
kinti tolimoj vietoi. 
Didele telefono sistema reikalinga, kad i a* 

sėkmingai pasiekti asmenis tolimose vietose. 

Pasakyk mums vietą, kuriij, nori pasiekti; 
mos tuomet padarysim tam tikr;j, \ ri taiky- 
mą; suteiksime spėka ir galesime taikinti per 
didelę. 

Bell Sistema 
Tolumos yra neapribuotos; akuratnuinas yra 
tobulas. Nėra suvio trenkimo atgal, ir kas 
kartas pataikinsi ice:itrq_. 

8,100.000 
vietų, iš kurių gali siekti 
arba į kurias gali siekti. 

per vietines arba Long Distance linijas 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100 

L&&J 

fe&žtf 

m Turėk Savo Namuose 
WGeriausią Degtinę * (arielką) jei 
fnoributi sveikas ir turėti kuom 

'pavaišinti savo mylimą svečią. 
Daktarai rekomenduoja už geriau- 
sią degtinę 

S=0=L=0 Rye 
Kaipo Skanų, Tvirtą ir sveikų gerymą 

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtinė. 

/'f ** 

I. j BLENDEP 

Gaunama visuose geresniuose Saliunuose 

STRAUS BROS, CO/i* DEP'T L.'CHICAGO, ILL 
216 W. Madison St. A. CHAPOSKE, irT. PODLASKIS lietuviai agsnti 

a Antanas A. Slakis 

v 

i 
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. 

CHICAGO 

Tclephone RANDOLFH 5246 

BRIDGEPORTO OFISAS: 

3255 So. Halsted Street 
(Priešai 33-čią 

VAKARAIS: n.io 7 iki 9 vai., 
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 j 
ir lo-metinio jubilėjaus at- 

gavimo spaudos rengėjams. 
Knygos didumas 153 pusla- 
piai. Kaina tik 45 centai. 
Imant didesnį skaitlių,—dar 
pigiau. 

Adresuokit, kartu prisiųsdami 
ir pinigus: 

Lietuva Publishing Co. 
3252 SOUTH HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS i 

Geriausiu dovana draigamsLietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

savaitinis laikraštis 

"DRAUGAS" 
DRAUGAS" paduoda žinių iš viso 

pasaulio, nušviečia Amerikos lietu- 
vių gyvenimą, suteikia daug skaity- 
mo iš visuomenes, politikos, litera- 
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbiniu- 
leams Amerikoje, taip ir Lietuvoje. 

Rusu cenzūra "DRAUGĄ" į Lietuvą Inleldžla 

"D3AUGAS" atsieina met. S2, pusei ra, $1: 
Užsieniuose metams $3, pusei metu 51.60 

DRAUGAS PUB. CO. 
1800 W. 46th St., Chicago, III. 

Tolephono Drovor 6114 

du-kart nedelinis laik- 
raštis 

Eina jau 25 melai 
Utarninkais ir Pėtnyciomis 

Prenumerata metams $2.59 
„ pusei metų $1.25 
Adresuokit taip: 

W. B. BOCZKOVVSK! CC., 
Mahanoy City, Pa. 

Mokykla Angliškos Kalbos 
Kiekvienas išmoks angliškai kal- 

bėti, skaityti ir rašyti labai trumpa- 
me laike per šios mokyklos atsakan- 
čią metodą. Dieninės ir vakarinės 
kliasos. Kurie gyvena kituose mies- 
tuose Suv. Valst. ir Kanadoj, mo- 
kinam per laiškus ^korespondenciją) 
labai pasek.ninga metodą. Dėl pla- 
tesnių žinių rašvkite pas: 

WAITCHE$ BROS. 
1741 W *7lh Streat :: Chiugo, UI 

Telefonas Humboldt 4532 

Dr. G. M. Glaser 
šiuomi apreiškiu pagodotai visuo- 

menei, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant i er 22 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni- 
mą j savo locną narna po numeriu 

314g S. Morgan St. 
Kertė 32-ros fjatvėo. 
Telefonas Yards 687. 

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toli'.us mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 
tj. Esiu specialistas ligose vaiku, mo- 
terų ir vyrų ir užsemiintoso ligose. 
Darau visokią operaciją. 
Liekuosi su paearba 

Dr. G. M. Glaser 
3149 S. Morgan St. 

Kertė 32-ros fiatvėt. 

Jei nori teisingi) žinių iš Anglijos, 
užsisakyk sau metams ar 

pusmečiui 
"IŠEIVIŲ DRAUGĄ" 

Vieninteli Didžiosios Britanijos lie- 
tuvių-katalikų-tautininkų laikraštį, 
einanti kas ilvi savaiti. Kaina su 
prisluntimu i namus metams $1—pus- 
mečiui — 50 centų. 

Adresas: 
Revtr. Jos. Norbut, 

Mcasend, Lanarkshlre, Scotland. 

F. P. BRADCHULIS 
Attorney & Coimselor at Law 

30 N. LaSalle St„ Cor, Wastiing!«] Sr. 
Stock Eichaage Bldg., Rooros 1107-11U 

Telcphonc Franklin 1178 
I.ictavis«^Tokatu, baigfsteisiu mokslu \ n v 
nicįe. Veda-rUoViM dtIm, CiTifltltajir cri- 
mmiliskaj Tisuos# teismuos* tsuduosth 

6yv. 3112 S. Halsted St„ arti 31-a? 
l'lepboBc Vard*23tf!) 

Geriausia Gyduolė 
PLAUKAMS 

£U«tiprina skclp.4, sujudina šaknis, 
plaukus padaro švelnius, blizgan -s, 
yra gtriausis vaistas nuo Dandiuti 
"Iusk^". Vartojant du ar tris kartus 
j sąvaitę, sustabdys plaukų slinkimą. 

Trinkie gerai į skelpa, ant šakny 
ka$ antra ar trečia diena. 

Prekė 50c. Ir $1.00. 

F. A. POSZKA'S PHARMACY 
3121 So Morgan Street 

Tel. Yards 695 CHICJGO, ILL. 

Telephone Canal 285 

K. KATUTIS 
LIETUVIŠKAS 
GRABORIUS 

710 W. I8th St. Chicago 

Td. Canal. 2118 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSRED ST CHIGAGO. ILL. 
CORNHR 181h STREE-r 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
I 'fttuvtj Gydytojas ir Chirurgas 

Halsted St., Chicaęo, III. 
Gydo visokias lipas moterių, vaikiu ir 

vyrų. Spociališkai gydo limpančias, už- 
sisengjusias ir paslaptingas vyrų litras 

GERA PROGA! 
Orfmatika anerli^koskalbu-nv 
kytisbemokytojo(apdaryta)$l.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky- 
tisskaityti ir rašyti be mokyto- 
jo ..15c 
Naujas Budas mokytis rašyti b? 

mokytojo 10c 
Aritmetika mokinimui!.*! rokun* 

du, su paveikslais (.apdaryta).. 35c 
Viso $1.00 

Kas atsiųs iSkirpos šita apgarsi- 
nimais "Lietuvos" ir ii.00 per 
nioney order1, tai paus visas 1 
knygas 00c. pigiau. 

P. Mikolainis 
Box 62 New York City 

Tel. M oi ton P'iik 351 

MnaE.Tuttlis 
Chicagoje Pirmutinė 
Mokslą Baigusi Lie- 
tuve Nursė. Akušerė 
: ir Masažistė. : 

633 S. 43th Ct, Cicero, III. 
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