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Metai XXIII N ii. M 

Dideli Kare. 
Kaip pirmiau, taip ir dabarj 

nuo karės lauko Kuro po j prieš- 
taraujančios ateina žinios; labjau- 
siai prieštarauja žinios Rusijos 
karės ministerijos ir atsiųstos 
\Yasliingtouan Vokietijos amba- 
sadoriui. Jeigu rusai pasigiria 
kur n<>rs įveikimu vokiečių, ar 

austrų, tai vokiečiai skubina tai 

užginčyti, arba tą atsitikimą per-; 
stato vokiečių laimėjimu. Be: 

prisižiūrėjus arčiaus, vienos ir ki-( 
tos pusės žinioms, pasirodo, kad 
ii vienos ir kitos pusės žinios į 
dažniausia prasilenkia su teisybe, j 
Kartais vokiečiai apie nepasise- 
kimus tyli, o mėgina atnaujinti 
seniau buvusius pasisekimus. Tą 
j atj daro ir rusai, o abudu mėg- 
džiodamas, dar pralenkia Austri- 

jos ambasadorius Amerikoj. 
Nors toms žinioms Amerikoj ne 

labai kas tiki, jų platintojai ne- 

siliauja jas platinę. 
Nors vokiečiai kitu.-, vadina me- 

lagiais, bet jie, jeigu nedaugiau, 
tai nemažinus už kitu* meluoja. 
Nors visi žino, kad didelė vo- 

V.eČių kariumenė, susidedanti iš 
miliono kareivių, prisiartino prie 
Varšavos ir mėgino miestą bom- 

barduoti, bet nepaėmė, pasitrau- 
kė, taigi turėjo but sumušta. 
I askui jie pasitraukė iš Skier- 
nievice, Lowicz, Ravos taipg'.. 
turbut ne todėl, kad rusus bu- 

tų įveikę, bet todėl, kad atsitiko 
«tbulai. Apie nepasisekimus prie 
Varšavos, Skiernevice, Louicz, 
Ravos vokiškas ambasadorius ty- 
li. 

Rusijos kares ministerija gar- 
iina, jog vokiečiai iš T.onkijos 
ploto tarp Prūsų rubežiaus ir 

Nemuno tapo išvyti ir nuo j u 

visai išvalytos Suvalkų, Kauno 
Lomžos ir Plocko gubernijos. 
Vokiečiai gi vėl giriami savo di- 
delėmis pergalėmis į vakarus nuo 

Augustavo. Čia, turbut, bus at- 

naujinta senoji žinia, kada vo- 

kiečiams Suvalkų gubernijoj pa- 
sisekė keliose vietose prieiti iki 

Nemuno. 
Nuo Varšavos vokiečiai nustum- 

ti 85 mylias iki Pilicos. Rods, 
ties Var.šava atlekia vokiečių or- 

laiviai ir į miestą, ne j tvirtovę, 
nes ties fortais tai daryti pavo- 
jinga, mėto bombas, bet jų ex- 

pliozijos užmuša nekariaujančius, 
moteris ir vaikus, o tvirtovei nie- 

ko nejstcngia padaryti. 
Sulyg rusų karės ministerijos 

žinių, prie tvirtovės Ivangorod 
ir Varšavos, vokiečiai nužudė 
200,000 savo kareivių. Taip di- 

deli nuostoliai, turbut, 11c laimė- 

jimus reiškia, ypač kad rusams 

pasisekė persikelti per upę VisląĮ 
į vakarinį jos šoną, kurį vokie- 
čiai ir austrai buvo apvaldę. Aiš- 

ku, jog rusai vokiečius stumia j 
ir i vakarus, nes dabar ir 

vokiečiai garsina apie didelius 
mušius ant linijos tarp Petroka- 
vo ir Radomio, o miestai tie yra 
gan toli į vakarus nuo Vislos, o| 
rito Varšavos tolokai į pietus,' 
Petrf kavas gi yra netoli Prūsų 
rubežiaus. 

Tarp Varšavos ir tvirtovės 

Jvangorod nuo spalio 13 iki t S 
buvo čiela eilė mušiu, hct jie 
visi pasibaigė rusų laimėjimu. 
Vokiečiai ir austrai taip urnai 
pasitraukė, kad ant mūšio lauko 
paliko net savo sužeistus karei- 
vius ir vežimus su maistu ir amu- 

nicija. Labai didelius nuostolius 
turėjo Vokietijos ciesoriaus gvar- 
dijos korpusas. Rusams teko 
daug nelaisvių ir kanuolių. 

Spalio 23 d. vokiečių ir aus- 

trų kariumenė mėgino priešakin 
žengti ant linijos Ivangorod- 
Varšava, bet tapo nustumti ant 

linijos Skiernevice-Radom. Da- 
bar austrai ir vokiečiai dar laiko 
siaurą Lenkijos juostą tarp isle- 
zijos ir Poznaniaus rubežių ir 
!:nijos Skiernievice-Radom. 

Galicijoj eina smarkus mūšiai 
tarp Vislos ir Karpatų kalnų. Ir 

Galicijoj, kaip užtikrina Rusijos 
karės ministerija, rusams gana' 
gerai sekasi. Spalio 21 k 22] 

rusams teko 16,000 nelaisvių ir 
daug kanttolių. 

Spalio 23 ir 24 Ravvka, Skier- 
nevvka ir Rylka paupiuose taiį 
gi buvo smarkus mūšiai rusu su 

vokiečiais. Rusai išvijo vokie- 
čiu- i> jų pozicijų prie Lovvicz, 
Skiernievice ir Ravos. Austrai, 
besitraukianti Radomio link, ga- 
vo pastiprinimą, jie smarkiai 
priešinasi rusų žengimui pietų 
link. Ant tos linijos buvo taipgi 
susirėmimai, ir rusams teko keli 
-imtai nelaisvių. 

Pietuose, taigi Galicijoj, trau- 
kiasi dar smarkus mūšiai j pic 
tus nuo tvirtovės Przemysl. Tas 
rodo, kad sujungtoms vokiečių 
ir austrų kariutnenėms nepasise- 
kė rusus nuo tos tvirtovės ir iš 

vakarinės Galicijos išvyti. Be- 
sistengimai austru perlaužti rusų 
linijas j pietus nuo Przemysl ne- 

pasisekė. Rusai sumušė austrų 
kariumenę Karpatų kalnuose. 
Tokiu bud u išpuola, kad austrai 
negalėjo atimti nuo rusų perėji- 
mų Vcngrijon; jeigu perėjimuose 
rusų nėra, tai, matyt, nematyda- 
mi tik<lo juos laikyti, jie patįs 
ttios perėjimus apleido, nes ir 

Vcngrijon Įsiveržę kazokai atgal 
sugrįžo. 

Apie mušius prie Ivangorodo, 
Varšavos ir Galicijoj į pietus 
nuo tvirtovės Przemysl vokiškuo- 
se raportuose visai nepaminėta, 
kadangi, mat čia vokiečiams ne- 

pasisekė. 
Belgijoj vokiečių kariumenės 

dešinysis sparnas stumiamas su- 

jungtu francuzų, anglų ir belgu 
kariumenių. Miestą Roulers tal- 
kininkai veržė nuo vokiečių net 

kelis kartus. Miestas tas beveik 
suvisu išnaikintas. Angliški ka- 
riški laivai bombardavo portc 
Ostend priemiesčius, kuriuose lai- 
kėsi vokiečiai. Dabar daugiau 

'-iečių kareivių Belgijoj yra 
vien tvirtovėse Liege ir Namur. 
Ant visos linnijos vokiečiai, nors 

labai palengva, bet nuolatai iš 

Belgijos traukiasi Vokietijos 
link. 

Smarkiausi mūšiai dabar trau- 
kiasi tarp Nieuport ir Lys upės. 
Vokiečiai perčjo kiton upės Yser 
pusėn ir belgus nuvijo pietų link. 
Tą patvirtina ir Prancūzijos ka- 
rės ministerija. Čia sutraukė vo- 

kiečiai dideles pajiegas, čia 
stengiasi perlaužti talkininkų li- 
nijas, nes pajūriais, kur stovi di- 
deli franeuziški ir angliški kariš- 
ki laivai, prisigriebti prie Galais 
ir Dunkirk negali. Vokiečiai ti- 
kisi dabar prisigriebti prie tų 
Prancūzijos portų keliu toliau 
nuo jūrių. Dėl didelių kanuolių 
šūvių nuo Anglijos kariškų laivų, 
vokiečiai turėjo apleisti savo po- 
zicijas tarp Nieuport ir Wcst- 
end. 

Vokietijos ambasadorius 
VVa^hingtone užtikrina, jog jei- 
gu prireiks, Vokietija pasiųs sa- 
vo kariumenę Kanadon ir tas ne- 

bus Amerikos išvilktos Motiroe 
(doktrinos sulaužymu. Bet čia 
Monroe doktrina nesvarbus da- 
lykas, nes karėse doktrinų tik 
silpni paiso ir už jų kavojasi, 
drūtiems jos nereikalingos. Bet 
kad vokiečiai galėtų Kanadon sa- 
vo kariutnenę pasiųsti, pirma tu- 
li Anglijos laivyną išnaikinti, 
nes kitaip angliškas laivynas vo- 

kiškų laivų su kareiviais Y.ana- 
don neleis. 

Argonne apskrityj buvo smar- 
kus mūšiai, kuriuose krito ior 
rx)0 vokiečių. Vokiečių karės mi- 
nisterija jau ne pirmą kartą ža- 
da greitai paimti svarbią fran- 
euzų tvirtovę Verdun. Bet rei- 
kia tą tvirtovę paimti, tai nei 
žadėti nereiks. Žadėta jau kelis 
kartus tai padaryti, o bet-gi tvir- 
tovė ta vis laikosi; nors ten per- 
gabenta ir sunkiasias, buvusias 
prie AnUverpeno kanuoles, bet 
ir tos. kaip iki šiol, stebuklų ne- 

daro. 
Prancūzai išnaikino 5 vokiš- 

ku- orlaivius. Prancūzai žada 
-avo sostinę iš Bordeaux perkelti 

•atgal Paryžiun, nes, kaip užtik- 
rina francu/.ų karvedžiai, jau vo- 
kiečiai antrą kartą neprieis prie 
j°. 

Iš Londono pagarsino, jog 
Pietinės Afrikos angliškos valdy- 
bos sukilėlių vadovas Maritz prie 
K a kam a s tapo suvisu sumuštas; 
jis pats tapo sužeistas ir pabė- 
go su likučiais savo kariautojų Į 
vokišką valdybą. Jo kariautojai 
susidėjo išdalies iš vokiečių ir 

neužganėdintų boerų kareivių. 
Paskalas, buk Vokietijos cie- 

sorius paliepė gubernatoriui 
Kiau-čau valdybos ją be 'pasi- 
priešinimo japonams atiduoti, 
kad išvengus bombardavimo, pa- 
sirodė neteisingas. Valdyba ta 
ginasi smarkiai; fortas Tsing-tao, 
nors ji smarkiai nuo jūrių bom- 
barduoja angliški ir japoniški lai- 
vai, nepasiduoda. Japonų ir 
jiems padedanti anglų kariumenė 
mėgino per šturmą tą tvirtovę 
paimti, bet vokiečiai užpuolikui 
atmušė. Prie to užmušta 2,50j 
japonų ir drūčiai pagadinta '.no- 

nas angliškas kariškas laivas. 
Kaip rodosi, dar negreitai japo- 
nams teks toji vokiška valdyba. 

Iš Kares Lauko. 
Londonas. Laikraščių kores- 

pondentai iš Lvovo pranešė, jog 
visi sujungtų austrų ir vokie- 

čių kariumenių mėginimai persi- 
kelti j kitą upės San pusę tapo 
rusų atmušti. 

Lenkijoj rusų kareivių yra apie 
8oo,ooo, taigi jų nėra nei miliono, 
nors karės ministerija tuoj ža- 
dėjo karėn pasiųsti 8 milionus, 
taigi dešimtį kartų daugiau. Ant 
karės lauko trūksta rusams dak- 

tarų ir vaistų; triiksta ir afieierų. 

Berlinas. Vokiečiai užtikrina, 
jog rusų kariumenė negali prie- 
šakiu žengti, nes kariumenci 
trūksta afieierų ir rezervų. Dali 
kariumenės iš Bessarabijos pa- 
siųsta Katikazan< nes buk ma- 

hometonai ten prieš Kusiją pasi- 
kėlė. Pasitraukimą nuo Varša- 
vos vokiečiai išsikalba blogais 
keliais. Rusų gi žinios užtikri- 
na, jog prie Varšavos vokiečiai 
tapo sumušti ir šimtai jų karei- 
vių nelaisvėn pakliuvo. 

Austrijos kareiviai prisiegoj 
pasižada ištikimais būti ne tik 
•^avo kraštui ir ciesoriui, bet taip- 
gi Vokietijai ir jos ciesoriui. 
Tokiu buriu Austrija išrodo, 
kaipo Vokietijos provincija. 

Austrijos ambasadorius \Vasb- 
ingtone pagarsino žinią, jog apie- 
linkėse Wyszkovo rusai tapo iš 

jų pozicijų išstumti. Karpatų 
kalnuose austrų kariumenė atsi- 
rado jau Į šiaurius nuo. Orlovo ir 
Uzok. 

Prie tvirtovės Przemvsl rusai 
nužudė 40,000 kareivių. 

Ant mūšio linijos Stary Sam- 

bor-Medyna ir San paupiuose 
austrai stumia rusus. ] šiauriu;; 
nuo Przemysl perėjo upe San. 
Austrai užėmė kalvas prie Sani- 
boro. Paskutiniuose mūšiuose j 
austrų rankas pakliuvo 15,000 
rusų. 

Petrogradas. Užsienių minis- 
teris Sozonov pagarsino, buk gy- 
venanti Rusijoj vokiečiai reakci- 

jonieriai prijaučia Vokietijai ir 
stengiasi supykinti Rusiją su 

Anglija. 

Londonas. Laikraštis "Morn- 
iug Post" pranešė, buk sujungta 
anglų, franeuzų ir belgų kariu- 
menė vėl užėmė Ostend. 

Prancūzijos karės ministerija 
garsina, buk sujungtos franeuzų 
ir anglų kariumenės priėjo jau 
prie sudrutintų vokiečių stovyk- 
lų apielinkėse Arras ir Roye. 
Vokiečiai tapo Įveikti ir prie La 
Bassee, Abtain ir St. Nazaire. 
Šiauriuose franeuzai išvijo vo- 

kiečius iš Thann. Alzatijoj taip- 
gi franeuzams pasisekė keliose 
vietose vokiečius sumušti 

Smarkus mūšiai traukiasi prie 
Ypreą ir VeurttC, 

Rumanija sulaikė 150 geležin- 
kelio vagonų su siurtčiamais iš 
Vokietijos Turkijai ginklais ir 

amunicija. 

Londonas. Nors Amerikos ai- 
riai laikosi vokiečiu skverno, bet 
Airijoj jie nutarė tol su vokie- 
čiais ko\oti, kol jų iš Belgijos 
neišvys. 

Paryžius. Laikraštis "Matin" 
gavo žinią, jog sužeistas pakliu- 
vo j franeuzų rankas perdėtinis 
vokiškos kariumenės štabo ir pa- 
.'•iniirė ligoninėj mieste Fecamp. 

Serbai ir inontenegrai užėmė 
kalvas aplink Serajevo, nuo ku- 
rią gali bombarduoti Bosnijos 
sostinę Serajevo. Serbai tą mies- 
tą nori paimti pirma, negu pa- 
sibaigs pradėta Viennoj byla už- 

mušėjų Austrijos sosto įpėdinio. 

VVashington, D. C. Reikalau- 

jant Amerikai, Vokietija leido 
Belgijon gabenti maisto produk- 
tus, nes to krašto gyventojus pa- 
niekė jau badas: produktai 1ui< 
siunčiami Amerikos ambasado- 
riui. 

Lorulonaj. Viename Londono 
priemiestyj angiai mus" vi "kie- 
čius, naikino jų nuosavybę, dau- 
žė pardavinės, (linti vokiečius 
reikėjo daug policijos sutraukti. 

Berlinan atėjo žinia, buk Tur 
kijos valdžia i> Konstantinopo- 
lio išvijo stačiatikiškąjji patriar- 
chą. 

Paryžius. Vokiečiai ant viso* 
linijos nuo Nieuport iki Vlaslov 
pradėjo bombarduoti jru.'-u sto- 

vyklas, bet belgai atmušė vokie- 
čių užpuolimus ir nustumė jn»<- 
iki "Roulers. \nt Kairinio .rpar.no 
,'rancu/ai nužengė Į Lilio apielin- 
kcs. Į pietus nuo -Vrra> ne-i 
liaujanti mūšiai traukia i nuo to 

lieniĮ. Prie C'bauines vokieoi;' 
taipgi tapo atgal .nušutinti. 

Washington, D. C. \ie\ikos 
rcvoliucijonierių vadovas geno 
rolas \ illa pranešė Suvienyti; 
Valstijų valdžiai, jog pasitrau- 
kus Carranzai ir revoliucija 
Me\ikoj pasibaigė. \ illa žavia 
vemti kiekviena valdžią, kokią 
išrinks tautiška konvencija, su- 

sirinkusi mieste Aguas Calien- 
tos, jeigu Carranza nobus kandi- 
datu. 

Tokio. Oficiališkai Japonijos 
valdžia garsino, jog vokiškas po- 
andeninis laivelis prie Kiau-cau 

paskandino Japonijos skraiduolį 
"Takacliiho." Prie to žuvo 27 r 
jūreivis ir veik visi aticicrai; iš- 
gelbėta tik vienas aficieras ir 12 

jūreivių. 

Londonas. Austrijos povande- 
ninis laivas užpuoli: buvusius 
prie Cattaro franeuziškus kariš- 
kus laivus, bet tapo paskandfn- 
tas; kitas- povandeninis laivelis 
pabogo. 

Austrijos kariškieji laivai mč 

gino iš Cattaro pabūgti, bet ka- 
tiuolių šūviais francitzai priverti 
jiios grįžti atgal. Orlaivininkas 
met'ė j francuzišl'.us laivus bom- 
bas, bet nieko neužgavo. 

1 Paryžius. Austrai Drinos pa- 
upiuose vėl tapo serbų sumušti. 
Prie Guščevo užpuolė jie serbus, 
bet tapo atgal nustumti. Mėgi- 
no tris kartus paveržti serbų po- 
zicijas, bet kiekvieną jų užpuoli-j 
mą serbai atmušė. 

Londonas. Pietinėj Afrikoj 
anglai turėjo mušį su sukilusiais 
po vadovyste generolo Maritzo 
beeilt kareiviais Anglai suėmė 
3 aficierus ir 73 kareivius, o 44 
kareiviai patįs pasidavė. 

Londonas. Per Bėrimą atėjo 
via žinia iš Bukarešto apie laivy- 
nų mušį Juodosiose jūrėse. 
Muštis ten galėjo rusų laivyn.is 
su turkišku. 

Petrogradas. K u.-i joj karės 
/lik c uždrausta pardavinėti ir 

^erti degtinę. Dėlto tai umažė- 

jo prasižengimai ir ligos. Caras 
žada ant visados uždrausti gėri- 
mų pardavinėjimą. 

Ant mūšio lauko prie Vislos 
rusai užkasė 18,000 užmuštų vo- 

kiečiu. Vokiečiai traukiasi nuo 

Varšavos. 

Paryžius. Vokiečiu kariume- 
nė, traukianti prie Dunkirk ir 
Galais, tapo ne tik sulaikyta, bet 
; šiaurius atgal nustumta. 

Prie Mitrovicos austrai mėgi- 
no serbus iš jų pozicijų išstumti, 
bet patjs tapo atgal nustumti. 
Pasitraukti turėjo taipgi iš Sa- 
vos ir Dunajaus paupių. 

Tokio. Japonai užėmė svar- 

bias, Vokietijai prigulinčias sa 

ias Australijoj: salas Mariannc, 
Marsliall, Rytines ir Vakarines 
Karolinų salas. 

Londonas. Rusijos ambasado 

Turkijoj dokumentai iš Konstan- 
tinopolio tapo pergabenti Odes- 
son. Sultanas kariumenės va- 

dovu paskyrė sosto įpėdinį. Tur- 
būt, Turkija karėn rengiasi. 

Vokiečiai nuo Varšavos pasi- 
traukė, ir <tovi jie dabar ant li- 

| 
: iįos nuo Skiernievicu iki Sando- 
miero. I 

Prie Tsing-tao paskutinėse die- 
nose japonai nemažus nuostolius 

j t iirėjo: užmušta ir sužeista jų 
keli tūkstančiai; vokiečiu nuo- 

stoliai buvo mažesni. 
Anglu kari'Vienė, padedanti 

japou.uns, r,/.C į- ant vokiečiu pa- 
rengtos minos, ir jos expliozija 
daug kareivių užmušė. 

Paryžius. Ant visos mūšio li- 

nijos vokiečiai mėgino pirmyn 
Kaukti bet vi.->i jų mėginimui ta- 

po atmušti. 

Washington, D. C. Austrijos 
i ambasadorius pagarsino, jog mu 

>iuose prie Chyrouo ir Przemysl 
austrai turėjo pasisekimus. 
Smarkiausi mūšiai buvo prie 

ĮMagiera kalvų. Kalvas tas nub- 

irai per šturmą paėmė. Į rytus 
nuo Przemysl austrai nužengė 
beveik iki Medylsa. 

Aiu. pietinio sparno, upės S t r; j 
į slėnyj ir Amstica apielinkėse 
i austrai stumia rusus vis toliau. 
Ir naktinis užpuolimas prie ry- 
tinio upės San kranto rusams ne- 

[ pasisekė. 

Berlinas. Tolesnieji lvrrncu?i- 

įos tvirtovės Yerdun fortai tapo 
vokiečiu paimti. Kaip karės mi- 
nisterija garsina. dabar praside- 
da bombardavimas pačios tvir- 
tovės. 

Hamburgo senatorius Stran- 
des tapo paskirtas Ar.tvverp-no 
gubernatorių. 

Smarkus mūšiai rusu su vo- 

kiečiais vėl prasidėjo Ryti'iiuosc 
Prusnose. Matyt rusai vėl Į 
Prusus nuengė, jeigu apie mū- 

šius ten garsina net Vokietijos 
karės ministerija. 

Norvegijos pakrantėse vokiš- 
kas povandeninis laivelis paskan- 
dino anglišką gailai v j G'itera. 
Įgula išsigelbėjo. 

Londonas. Portugalija i savo 

rytines ir vakarines Afrikos val- 
dybas Mozambik ir Angola pa- 
siuntė i kiekvieną po 16,000 ka- 
reivių ir bateriją artilerijos, su- 

stiprinimui čiabuvių kariumenės. 
bidvi t >s valdybos rubežuoja 

su anglų valdybomis. 

Eerlinas. Vokietijos valdžia 
pagarsino, jog Siaurinėse jūrėse 
vokiškas povandeninis laibas pa- 
skandino anglišku povandenini 
laivą "E. 3/ 

Petrogradas. Karės ministeri- 
iija garsina, jog kairysis austrą 
sparnas j pietus nuo tvirlo\ės 
Przemysl mėgino stumti at^al 
rusus, bet jų užpuolimai U'po 
atmušti; nelaisvėn paimta 17 afi- 

ciertj ir 1,000 kareiviu. Austrai 
įeistengė persikelti kiton npj; 
Saii pusėn. Rusai suniuSė at.s- 

vrus ir prie Senojo Samboro. Ant 
šiaurinio sparno vokiečiai nuža- 
(iė kaiciviy. 

Paryžius. Prancūzijos karės 
ministerija pagarsino apie mū- 
šius prie upės Yser. Smarkus 
mūšiai buvo ir prie Ypern. Prie 
Armentieres, Fournes, La Bassee 
ir L Ule vokiečiai turi apkasais su- 

krutintas stovyklas ir jas palai- 
ko. Meuse paupiuose jiems ne- 

pasisekė franeuzus ir anglus at- 

gal nustumti. 

Londonas. Is Rotterdamo at- 

ėjo čia žinia, jog buvę Ant\ver- 
pene vokiško laivyno kareiviai 
pasitraukė. Matyt jie bus per- 
kelti ant stovinčių porte Kiel vo- 

kišku kariškų laivu. 
tuos laivus krauja valgio produk- 
tus; tai matyt jie rengiasi toli 
K ir piaukti, kur valgio nebus ga- 
lima gauti. 

Petrogradas. Rusijos vidaus 
ministerija garsina, jog Liubline 
ir Clidme austrai išnaikino 4,250 
namų ir žmonėms nuostolių pri- 
dirbo ant 51,500,000 rubliu. 

Siilyg P.tu-ljos karės ministeri- 
jos žinių, rusai iš savo didelių ka- 
nuolių bombarduoja tvirtovę 
Przemvsl. lvusų šrapneliai kelio- 
se vietose uždegė austrų amuni- 
cijos ir parako krautuves. Vo- 
kiečiai ir austrai neįstengia ru- 

sų įveikti, todėl dabar griebėsi 
vien besigynimo. 

Dunkirk. Sujungtos francuzų 
ir anglų kariumenės išvijo iš Bru- 
ges 5,000 vokiečiu ir miestą tą 
vėl užėmė. 

Londonas. \ okiečiai perkėlė 
savo štabo buveinę Belgijoj to- 
liau į pietus. Pagelbon deši- 
nianijam vokiečių sparnui atsiun- 
tė 60/ 00 kareivių. 

— -VokUčūū -tapo atmušti septy- 
niose vietoje. Pirmiausia ! 'dgai 
sulaikė žengimą prie Dunkirk ir 
nustūmė j Nieuport. Apielinkė- 
se La Bassee atmušta vokiečių 
užpuolimai ir juos j rytus nu- 

stumta. Po mušiu, kurie traukė- 
si tris savaites, francuzai ir anglai 
palaikė visas savo pozicijas .į 
šiaurius nuo Arras. Apielinkėse 
Peronne ir Roye vokiečiai turėjo 
atgal pasitraukti. Sumušė juos 
ir Argonne apskrityj, prie upės 
Ueuse. Vokiečių linija artinasi 
prie Belgijos rubežių ir jie gali 
neužilgo but visai iš Ftancuzijcs 
išvyti. 

P' ie CLtend plaukioja 7 angliš 
k i kariški laivai didžiausios rū- 

šies (drednaughts). Anglai nori 
iš pajūrių vokiečius išvyti. 

Dėl nuolatinių lytų Francu/i- 
joj keliai permirko, ir vokiečiai, 
priversti trauktis, turi palikti ^.1- 

vo sunkiasias kanuoles, kurios 
tenka franeuzams, nes pavežti jų 
negalima. 

\ ienoj vietoj irancuzai, pasi- 
trauki; i' po/icijų, pritaisė mina-; 
kaila poziciją užėmę, vokiečiai 
pradėjo .sau kasti apkasus, minos 
expliodavo ir j padanges išmitė 
tris batalijomis vokiečiu. 

Vokiški agentai Inilijose sten- 

giasi sukelti indiečius prieš Ang- 
lijos valdžią, ir tas kaip kokiuo- 
se apskriėiuose pasisekė. Sv.val- 
dymui indiečių iš Maltos pasius- 
ta kariumenė. Anglija atsišauki 
taingi j Japoniją su prašymu pa- 
siusti j Indijas savo kariuiuenę 
užlaikyti ten ramumą, kol Euro- 
poj pradėta didėji karė nepasi- 
baigs. 

Nesutikimai Austrijos sn Itali- 
ja didinasi. Nors valdžia sten- 

gi.')-i užlaikyti neutrališkumą, bet 
gyventojai karėn stumia ir gali 
padaryti ką tokio, kas kare pa- 
dar\s neišvengiama. 

Triest, Austrija. Sudegė čia 
Monfalcono laivu dokai. Cieso- 
riaus vietininkas, kunigaikštis 
llolienlohe užtikrina. jog dokus 
uždegė italai, kurie n«»ri kari- su- 

skubinti. Policija surengė neiš- 
tikimu italų surašą. Suėmė daug 
italu, o daug jų iš \nstrijos iš- 
ijo. Tas, žinoma, dar labjau 

italus suerzino. 

Londonas. Anglijos kariški 
laivai priplaukė prie. Belgijos 
krantų ir bombardavo pajurėse 

vokiečių pozicijas ir drauge su 
laivams padedančia belgu kariu- 
iMcne vokiečius nuo pajūrių ir 
i* viso Middlekirk apskričio iš- 
'i0* 
Visi civiliški valdininkai Yar- 

šavoj gavo prisakymą, kaip tik 
vokiečių kariumenO prisiartįs ant 
20 mylių prie miesto, iš jo išsi- 
nešdinti. Nešdinasi iš Yaršavos 
daugelis civilistų šeimynų. 

Šiaurinėse jūrėse voki.-ki karin- 
ki laivai paskandino angliški} po 
vandeninį laivą "E 3." Jo įgula 
iš 16 žmonių prigėrė. 

Japonijos valdžia pagarsino, 
jog 60 mylių nuo Kiau-čau tapo 
paskandintas vokiškas povandeni- 
nis laivelis "S 90," kuris pirma 
paskandino japonišką skraiduoli 
"Takachiho." 

Prancūzijoj yra sužeistų fran- 
euzų ir svetimų kareivių pusė 
niiliono. 

Berlinas. Vokietijos kariškoji 
valdžia garsina, jog prie Yser 
kanalo traukiasi nesiliaujanti mū 
šiai. Smarkus traukiasi mūšiai 
taipgi j vakarus nuo Lille. Cia 
talkininkai kaip kokiose vietose 
tapo atgal nustumti. 

Londonas. Angliški kariški 
laivai bombarduoja Ostendą. 
Smarkus mūšiai eina ant talki- 
ninkų kairiojo sparno nuo Šiau- 
riniu jūrių iki La Bassee, taipgi 
daugelyj vietų tarp Xieuport ir 
Dixmude, tarp Ypres ir Menin 
ir tarp Warncton ir La Bassee. 

Vokiečių kariumenė, traukianti 
prie Variavos, tapo priveista at- 

gal trauktis; paliko savo sudru- 
tintas pozicijas. 

Petrogradas. Caro paliepimu 
tapo kariumenčn pašaukti st"- 
dentai augštesnių mokslų ir aug- 
štesnių kliasų mokiniai. Seniaus 
jiems leisdavo mokyklas pabaig- 
ti, o paskui tarnyston šaukdavo. 

Pacifiko vandenyne Japonijos 
laivynas patiko du vokišku skrai- 
duoliu. Vieną Įgula pati i.-ardč, 
kitą japonai pagavo. 

Honolulu. Atkako prie 11a- 
waii salų Japonijos kariškas lai- 
vas "Xezon" ir daboja Honolulu 
portą, nes jame pasislėpė vokiš- 
kas kanuolinis laivas "Gieier." 
jeigu jis j ^4 valandas iš porto 
neišplauks, turės but nuginkluo- 
tas. 

Londonas. Mūšiai vidurinėj 
Galicijoj dar \is traukiasi, ypač 
jji Etruiaz apielinkėse. Mėgini- 
mai rusų atgauti Magiera kalvas 
nepasisekė. Nelaisvėn pakliuvo 
x ienas rusu generolas ir daug 
kareivių. Austrai atgavo Stryj 
Sercth. 

Portugalijoj, miestuose Bra- 
ganza ir Motra dalininkai pulki- 
ninko Adnano Bruas nukėlė 
maištus, bet greitai tapo suval- 

dyti. Piruas tapo suimtas, o j 
dalininkus gaudo. 

Berlinas. Vokiečiai vėl civili- 
i'iotam svietui skundžiasi an; 

lrancuziškų laisvųjų šaulių. 
Vokiečiai sako, buk frnncuziškl 
šauliai užmušinėja sužeistus vo- 

kiečius; kad jie šaudo i ambu- 
liansus ir j daktarus; kad jie už- 
] uola ligonines ir ką randa, pa- 
ima. Bet franeuziški laisvieji 
auliai, tai ne disciplinuoti ka 

teiviai, bet liuosnoriai eivilistai. 
Jie gal visai nepažjsta karės lai- 
ko tiesų. Juk ir vokiečiai, paga- 
vę, jų nepaglosto. 

Vokiški kariški skraiduoliai 
bombardavo franci'zų vedamą ge- 
1 žinkelj nuo Obok (francitziška 
valdyba prie Raudonųjų jūrių) Į 
Adis Abeba, Abisinijoj, ir fran- 
aiziško geltvinV dio daiį išardė; 
ir franciu., kiems kolionistams 
laug nuostolių pridirbo. 

Somali pakrančių angliškoj k« 

'.ionijnj (Rytinėj Afrikoj) sukilo 
Leninu iai prieš arglus. Mieste 
Barbora sukilėliai suėmė anglis 
k u s aficierus. 

IVic Targohavas, Persijoj, bi- 
i-o muši». rusų <u kurdais. Ru- 
sai ta'»o sumušti ir turėjo bėgti 

Vokiečiai franauu, au^lų, ru 



sų ir belgų nuostolius paduoda 
ant 750,000 kareivių. 

Petrogradas. Rusijos k.irės 
;ninisterija praneša, jog vokie- 
čiai, kurie valdė kelius į šiaurius 
nuo I'ilicos iki Varsa va i, trau- 
kiasi skubiai atgal. ant mušiu 
lauku palieka net sužeistus ka- 
reivius. Vokiečiai apleido savo 
sr d m tinta s stovyklai. Rusai ant 
v i>03 linijos priešakiu žengia. 
Vokiečiai ir austrai laikosi dar 
j pietus nui. Pilieos iki Sando- 
mir» aut kairiojo Vislos šono. 
Prie kozcnicų rusai palaiko savo 

stovyklas ant kairiojo Vislos šo- 
• iO. i'jy.'s San paupiuose aus- 
trams nepasisekė kiton upės pu- 
sėn pereiti; mėginimus per upy 
persikelti ru ai viur atmušė. 

Petrogradas. \ okiečiai nuo 

Vislos tapo nustumti 45 mylias 
j vakarus. Rusai apvaldė Skier- 
nevice. Kazokai neleido vokie- 
čiams išnaikinti Lo\vicz ir Skier- 
nievicų, kuriuos, pasitraukdami, 
vokiečiai norėjo išnaikinti. Vo- 
kiečiai vienok užgina, buk juos 
prie Vislos pasiekė nepasiseki- 
mai; priešingai, jie garsina, jog 
pradės greit Varšavą veržti. 

Mušyj prie I.vck žuvo .10,000 
vokiečių, o likę nuo mūšio lau- 
ko pabėgę. Rusams teko 4 vo- 

kiškos kanuolčs, o kitos taip i.n- 

1 limpo, kad jų iš klampynės iš- 
traukti nebuvo galima. 

Londonas. Vokiečiai traukiasi 
iš šiaurinės Franeuzijos ir visij 
savo kariumeny renka prie f.ille. 
Mėginimai vokiečių žengti iš 

Belgijos pajūrių Franeuzijon ne- 

pasisekė. Traukianti prie Dun- 
k irk vokiečių kariu menė tapo su- 

mušta. 

Armija generolo Kluck greitai 
traukiasi atgal. 

Paryžijs. Prancūzijos karės 
ministerija užtikrina, jos; vokie- 
čiai nei jokiu tvirtovės Verdur. 
i.-.rtu nepaėmė. Smarkus lytus 
sulaikė ten kariumenių pasikru- 
tininuis nes vokiečiai negali sa- 

vo sunkių kanuolių iš vienos vic- 
'os kiton pergabenti. 

Iš Barcelonos, Ispanijoj, atėjo 
rinia, buk Vokietijos ciesorių, 
sunkiai apsirgo. Bet kur jis yra, 
nežinia. Sulyg žinių iš Petro- 
grado, jis buvo Čenstachave, Len- 
kijoj, ir bemaž \ kazokų ran- 

kas nepakliuvo. 

Berlinas. Vokiečiai pastatė 
sunkias kanuoles prie Belforto ir 

pradėjo bombarduoti franeuzų 
tvirtovę Be'fort. Jie užtikrina, 
jog ta tvirtovė ilgai laikytis ne- 

galės. 

New Haven, Conn. Čionyk- 
ščios patronu dirbtuvės gavo nuo 

vedančių karę tautų Europoj už- 
steliavitną 100 milionų patronų, 
bet kuri tauta tai padarė, neži- 
nia. 

Londonas. Visose karę ve- 

dančių tautų kariunienėse lenkų 
esą 503,000 kareivių: Rusijos ka- 
riumenėj jų esį 400,000; Vokie- 
tijos 111,000, o Austrijos 82,000. 

Pinigų vedančios karę tautos 
turi bankų rezervose: Rusija: 
auksu turi 4,400,000,000 frankų, 
sidabru 4,504,000,000; Prancūzi- 
ja: auksu 4,104,000,000, sidabru 
4,744,000,000; Anglija: auksu 
1,306,000,000, sidabru 30,000,000 
frankų; Vokietija: auksu 1,755r 
000,000, sidabru 2,174,000,000; 
Austrija: auksu 1,309,000,000, si- 
dabru 304,000,000 frankų. 

Londonas. Visi Anglijoj gy- 
venanti austrai ir vokiečiai tapo 
suimti, nes juos nužiūri, kad šni- 
pinėjo Anglijos kariumenčs pa- 
slaptis. 

Visoj Austrijoj trūksta mė- 
sos, kainos mėsos neišpasakytai 
pakilo. 

Austrijos laivynas bombarda- 
vo Monte.iegro portą Antivari 
ir išnaikino ten laivų dokus, ir 

prekių krautuves; bet atplaukus 
fraoeuzu ir angly laivams, pabė- 
go j Cattaro. 

Paryžius. Francuzija šaukia 
kariumenėn vyrus nuo i8 metų. 
Iš jų susirinko nauja armija iš 
500.000 kareivių: armija ta už- 
dengs visus karlumenės nuosto- 
lius. 

Berlinas. Vokietijos štabas 
garsina, jog ant šiaur-rytimo k'i- 
fės lauko vokiečiai veja besi- 
traukiančius rusus tvirtovės Oso- 
:wiec link. Vokiečiams teko daug 
Jelaisviij ir mašininiu kanuolių. 

Pnc Varsa vos po kelių dienu 
mu-io buvo ramu. 

(ir-iivijoj taipgi sujungtoms 
austrų ii vokiečių kariumenėms 
gerai «-ekasi. Atimti atgal M.i- 
giera k:,Ivu rusams nepasisekė; 
o austrai paėmė kalvas prie Tysz- 
ikovvice. Przemyslio apielinkės 
visai nuo rusu išvalytos. Buko- 
vinoj austrai atėmė nuo rusu Se- 
rctli. 

Petrograd. Nuo Varsa vos vo- 

kiečiai vis traukiasi atgal. Tvir- 
tovė Ivangoro nuo vokiečių bom- 
bardavimo beveik nieko nenuken- 
tėjo. Tarp upės San ir tvirto- 
vės Przemysl rusai paėmė 2,coo 
priešų. 

Bertinas. Į vakarus nuo Lille 
traukiasi dar vis mūšiai. Čia ne- 

laisvėn paimta 2,000 anglų ir 
daug mašininių kanuolių. Į ry- 
iiis nuo Dixmude talkininkai bu- 
vo priversti atgal trauktis. Tal- 
kininkai tapo atmušti į pietus 
nuo Thiancourt. 

Londonas. Vokiečiai mėgino 
veržti Osteiul, bet beigų ir Ang- 
lijos kariškų laivų tapo atgal nu- 

stumti. Miestas Lille beveik su- 

visu išnaikintas. Šiaurinėj Bel- 
gijoj sudegė miestai: Schooten, 
\Vilskirke ir Slype. 

Bukovinoj rusai tapo iš Sc- 
reth išvyti ir mėgino traukti 
miesto C ernovvice link, bet ir iš 
ten tapo austrų išvyti. 

pru;-ų seimas skiria Rytinių 
Prūsų gyventojams, kurių turtas 

Įsiveržusių rusų tapo išnaikintas, 
375 milionus doliatių pašelpos. 

Rusija užtraukia paskolą 
milionų doliarių; bondai tie bus 
Anglijon pasiųsti. 

Italija, ramumo užlaikymui Al- 
banijoj, porte* Avlona išsodino 
kompaniją jūreivių ir 47-ta in- 
fanterijos regimentą. 

Londonas. Portugalija pa- 
siuntė pagelbon anglams ir Jfran- 
cuzams 25,000 savo kareivių. Ta 
žinia tačiaus nepatvirtinta. 

Petrogradas. Vokiečiai prie 
Yaršavos galutinai tapo sumušti. 
Dega jie atgal kazokų vejami. 
Varšavos apielinkėse vokiečiai 
mušėsi smarkiai: mušis prie 
miesto tratikesi 3 dierias ir nak- 

tis, bet Siberijos korpusas vo- 

kiečius išvijo iš jų apkasų, o ka- 
zokai veja toliaus. 

Vokiečiai bombardavo tvirtovę 
Ivang'.roci, bet nedaug ten nuo- 

stolių pridirbo. Galicijoj, tarp 
tvirtovės Przemysl ir Vislos ru- 

sai paėmė 2,000 autsrų. 
Prancūzijoj, tarp Clialons ir 

Longvvy vokiečiai tapo sumušti; 
70,000 vokiečių pakliuvo btilau- 
vėn; franeuzams teko 300 kanuo- 
lių. /ima. ta vienok oficiališkai 

I nepatvirtinta. 

Londonas. Prie upės Yser, 
kad apsunkinus vokiečiams prie- 
šakin traukimą, belgai išardė py- 
limus ir vandeniu užliejo dide- 
lius teritorijos plotus; vanduo už- 

liejo vokiečių pozicijas. Vokie- 
čų generolas von Trip ir jo šta- 
bas tapo užmušti angliškų šrap- 
nelių. Vokiečių generolas von 

Kluck su visą savo armija trau 

kiasi atgal. Argonnc apskrityj 
franeuzai taipgi nužengė toliau 
ir išvijo vokiečius iš jų pozicijų 
j šiaurius nuo Verdun. 

Iš J etrogrado gauta cia žinia, 
buk Vokietijos ciesoriaus kvatie- 
ra buvo Censtachave, bet pralo- 
šns vokiečiams muši prie Varsa 
vos, jis j Sleziją pabėgo, liet 
greičiausia ciesorius nebuvo 
Čentacliavc. 

Maskvoj gauta žinia, buk vo- 

kiečiai sušaudė garsų lenką aris- 
tokratą grafą Potockį už tai, kad 
jis protestavo prieš dideles, vo- 

kiečių kraujamas ant Lenkijos 
kontribucijas. 

Radom. Miesto bulmistras 
viešai pagarsino, buk vokiečiai 
parengė daug visokių iigų perų 
ir juos Lenkijon išsiuntė užnuo- 
dinti vandenį. Apie teisingumo 
vienok bulmistro persergėjimo 
įeikia abejoti. Ligų perai juk 
gali lygiai lenkus, kaip ir vo- 

kiečius užuuodinti. 

Berlinas. Nuo rugsėjo 15 d. 

Vokietija .pasiuntė Rusijon ir 
I rancuzijon milioną naujų karei- 
vių. 

Vokiečiai garsina, jog prie 
Nieuport jie pagadino drūčiai 
anglišką torpedinį laivą, o prie 
Lille paėmė 2,000 anglų nelais- 
vėn. 

Prūsę geimas vtfJjmuį 

IŠ KARĖS FRANCUZIJOJ. 

Viršuj: Francuzų kareiviai lai- 
ke triušio tranšėjose (apkasuose). 

Apačioj: Francuzg avangardas 
(priešakinės sargybos pulkelis) lai* 
ke maršavimo J frontą. 
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paskyrė tuom tarpu vėl 375 im- 

liomis doliarių. 

Petrogradas. Kasdieną ties 
Var>ava pasirodo vokiški orlai- 
viai ir miestan mėto bombas, bet 
jos neįstengia dang blogo pada- 
ryti; gyventojai jau prie orlaivių 
priprato ir jų nesibijo taip, kaip 
iš pradžių. 

Petrogradan atėjo, rodos, nepa- 
1 virtima oticiliškai žinia, buk ru- 

sai paėmė tvirtovę Przemysl. 

Londonas. Atėjo čia žinia nuo 

Kanariškų salų, buk vokiečių 
skraiduolis "Karlsruhe" \tlan- 
tike paskandino 13 angliškų pre- 
kinių garlaivių, o 400 įgulos žmo- 

r.ių nelaisvėn paėmė. 
l'rie La l.'assee talkininkai tu- 

rėjo apleisti kaip kokias savo po- 
zicijas, bet prie Armentieres jie 
laimėjo kelias naujas. [ Šiau- 
lius nuo Aisne franeuzų artile- 
rija išnaikino tris vokiečių bate- 
rijas. Francuzai vėl užėmė Alt- 
kirch, Alzatijoj (jau Vokietijos 
pusėj). 

Berlinas. Karės ministerija 
garsina, jog šaukti Vokietijos 
landšturmą (paskutinio pašauki- 
mo atsarginius) nėra reikalo; ne- 

reikia nei liuosnorių daugiau. 
Prie l'hiancourt talkininkai ta- 

po sumušti. Prie Yser kanalo 
mūšiai traukiasi toliau. 

Prie Ypern vokiečiai toliau nu- 

žengė. Smarkus mūšiai traukia- 
j vakarus ir šiaur-vakarus nuo 

Lille. Talkininkų užpuolimas 
prie Toul tapo atmuštas. 

Paryžius. Atėjo čia žinia, buk 
talkininkai išvijo vokiečius iš 
miesto Lillc ir jj užėmė. Mū- 
šiai prie miesto traukėsi porą 
savaičių. 

Nuo upės Yscr įtakos iki Men- 
kos vokiečiai paėmė kelias tal- 
kininku pozicijas, bet kitur vo- 

kiečiai savasias nužudė ir tai 
svarbesnes iš strategiško atžvil- 
gio. 

Šiaurinėj Belgijoj, ypač prie 
Roulcrs traukiasi taipgi smar- 

kus mūšiai. Prie Eclile talkinin- 
kai perlaužė vokiečiu liniją. 

Rotterdaman atėjo žinia, buk 

Vokietijos kariumcnės štabas 
Belgijoj persikėlė iš Gaudavos 
i'Gcnth). Iš pajuriu vokiečiai 

lapo išvyti. Dalis vokiškos ka- 
riumcnės Belgijoj tapo atskirta 
.1110 didėsės jų armijos. 

Petrogradas. Nepasisekimą, 
ar, geriaus sakant, sumušimą vo- 

kiečių prie Vai savos patvirtina 
Rusijos kariumcnės štabas. Mu- 
šis prie Yislos buvo didžiausis 
šioje karėje. Mušėsi iš abiejų 
pusių 4,500,000 kareivių. Vo- 
kiečiai mūšiuose prie Yislos nu- 

žudė 200,000 kareivių; todėl jie 
turėjo išsižadėti noro paimti Var- 

šavą. Rašo vėl, buk rusai paėmė 
tvirtovę Przemysl, bet patvirti- 
nimo tos žinios nėra. Austrijos 
?mbasadorius užtikrina, jog nuo 

Przemysl rusai tapo jau galuti- 
nai nuvyti. 

Mušjjj prie VarSavos, kaip už- 
J&riflA ii Petrogrado, dalyvavo 

ir Vokietijos ciesorius, bet kad 
jo armija tapo sumušta, tai jis 
iš Lenkjios Vokietijon pabėgo. 

Berlinas. Vokietijos karės mi- 

nisterija gązdiua priešus, jog' ne- 

užilgo užpuls angliškų ir fran- 
euzišką laivynus; prieš juos bu- 
sią pasiųsti Zeppelino orlaiviai. 
Bet iki šiol vokiški orlaiviai prie- 
šams nedaug blogo padarė. 
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Petrogradas. Stai iatikiškas 
vyskupas Lc.nkijoj, Eulogius, ai- 

siuntė PetrSgradan pasiskundi- 
mą, jog austrų ir vokiečių kariu- 
menės Lenkijoj plėšia ir naikina 
i-lačiatikiška*> bažnyčias, kankina 
popus". 

Berlinas. Austrai alėtnC- nuo 

rusų pirma jų užimt;} Bukovinos 
sostinę Cernovic. Austrai užėmė 
dvi apkasais sudrutintas rusų po- 
zicijas j rytus nuo Samboro. Iš- 
\ ijo rusus iš Vengrijos ir iš vi- 
sų perėjimų Karpatų kalnuose. 
Paskutiniuose mūšiuose austrai 
paėmė 3,400 rusų. 

Paryžius. ITollandija, nors ka- 
rėn neįsikišo, bet apgynimui savo 

neutrališkumo sumobilizavo savo 

kariumenę. Dėl karės, darbai 
Ilollandijoj sustojo, nes negali- 
ma gauti žalios medžiagos. Vi- 
suose miestuose daug yra žmonių 
be darbo. 

Anglija ir Francuzija siunčia 
savo kariškus skraiduolius gau- 
dyti besisukinėjančius Atlantike 
ir Pacifike vokiškus skraiduolius, 
kurie išnaikino nemažai angliškų 
ir francuziškų prekių laivų. Tal- 
kininkai gaudyti vokiškus lai- 
vus siunčia 70 savo kariškų skrai- 
duolių. Tie vokiški skraiduoliai 
paskandino 39 angliškus prekių 
laivus; už tai angliški skraiduo- 
liai pagavo 33 vokiškus prekių 
laivus. 

Berlinas. Vokietija skubiai 
dirbdina didelius transportinius 
laivus ir jais nori pervežti Ang- 
lijon Vokietijos kariumenę, žino- 
ma, jeigu leis angliški kariški lai- 
vai. 

Londonas. Iš Amsterdamo at- 

tjo čia žinia, buk vokiečių kariu- 
menė apleido Antverpeną, o afi- 

cierų moterįs, esančios mieste 
Brussels, gavo prisakymą į 48 
valandas išsinešdinti Vokietijon. 

Prancūzijos parliamenats tapo 
Paryžiun sušauktas; tai rodo, jog 
franeuzai netiki, kad vokiečiai dar 
kartą galėtų prie Paryžiaus pri- 
eiti. 

Varšava. Vokiečiai j Yaršavą 
metė bombas iš orlaivių. Ex- 

pliozijos užmušė 9 žmones, o 

sužeidė 56. 

Berlinas. Angliški kariški lai- 
vai bombardavo miestą Ostend, 
Belgijoj, nors iš jo vokiečių ka- 
riumenė buvo išėjusi. 

An;onnc ųivioe^ vokiečiai paga- 
vo du franeuzn orlaiviu. Fran- 
euzai atmeič prašymą vokiečių 
(trumpam laikui sulaikyti karę, 

'lcad galima butu palaidoti už- 
muštus. 

Prie A u g u s t a v o vėl buvo 
smarkus mušis vokiečiu su ru- 

sais. Vokiečiai atmušė -usų už- 

puolimą. 
Prie 1 vangorodo tapo sumuštos 

dvi vokiečiu kariumenės divizi- 
jos. Nelaisvėn paimta 3,600 ru- 

sų. 
Prie Dardauelių stovi angliš- 

kas kariškas laivynas ir turbut 
bombarduoja tvirtovę, nes girdėt 
smarkus kanuolių šūviai. 

Londonas. Austrijos kariškas 
laivas upėj Sava užbėgo ant mi- 
nos ir tapo j padanges išmestas. 
Pražuvo prie to 33 jgulos žmo- 
nės. Prie Samboro austrai nu- 

žudė 5,000 kareivių. Jarosla\v, 
Galicijoj, vėl tapo rusu užimtas.] 

Londonas. Prie Hollandijęs, 
kranto angliškas torpedų naikin- 
tojas "Padger" paskandino vo- 

kišką povandeninį laivelį. 

Bordeaux. Prancūzijos žem- 
Idirbystės ministeris David pata- 
rė karės ministeriui dviem sa- 

vaitėm paleisti namon atsargos 
kareivius kaimiečius nuvalyti ir 
užsėti laukus, nes toks kareivių 
paliuosa\ imas Imtinai reikalingas. 

Londonas. Pietinės Afrikos 
sukilėliu vadas Mariu, turi apie 
1,000 kariautojų, o tame skait- 
liu j e yra apie šimtas vokiečiu. 
Maritz norėjo sugrįžti angliškon 
valdybon, bet prie rube/iaus pa- 
tiko jj didesnės anglu pajie^os. 

Angliški kariški laivai bombar-! 
I davo prie Ostencl dešini vokiškos: 

leariumenės sparna. Nuo Nieu l 

port vokiečiai tapo atgal al'mis- 

ti. 

Tilžė. Čionykštis teismas pa- 
siuntė dešimčiai metų tvirtovės 
kalėjiman telegrafo inspektorių 
Joną Lingenan už išdavystę. 
Mat, užėmus rusams Tilžę, jis 
jiems išdavė plianą požeminių te-! 
legrafo vielų. 

! 

Berlinas. Mėginimai japonų 
paimti vokiečių stovvHas prie 
Tsing-tao nepasisekė, užpuolimai 
jų tapo atmušti; japonai nužudo 
2,500 žmonių. 

Vokiškoji kariunienė Helgijoj 
ir Francuzijoj sulaukė pastipri 
nimo: atsiuntė iš Vokietijos 600, 
000 naujų kareivių. 

Tarp Lens ir La Bassee vo- 

kiečiai įsimušė j talkininkų li- 

nijas. ir galas kairiojo sparno ta- 

po atkirstas. 

Berlinas. Prie Ypern anglai 
tapo įveikti; nelaisvėn pakliuvo 
pusė jų kariumenės batalijono. 

Pereitos subatos dieną tarp 
Nieuport ir Dixnntde vokiečiai 
persikėlė per Yser kanalą, šiau- 
rinė franeuzų kariumenė gavo pa- 

stiprinimą. 
Smarkus mūšiai vis traukiasi į 

rytus nuo tvirtov. Przemysl, nors 

Austrijos ambasadorius YVasii'ng- 
tone nuo senai garsina, buk nuo 

tos tvirtovės ęasa^seaįį tapo nt> 

vyti. \ ~T*y — 

Jlesiplatinimą choleros austrų 
valdžiai pasisekė sulaikyti. Vo- 
kietijoj iki spalio 21 d. buvo 5,401 
aficierai ir 291,468 kareiviai be- 
laisviai, o tame skaitliuje gene- 
rolų yra: 6 franeuziški, 13 ru- 

siškų ir 3 belgai. 

Cetinje. Austrų orlaivininkai 
pasirodė ties Antivari, (Monte- 
negro portas) ir mėtė bombas, 
bet jos nieko blogo nepadarė. 
Dabar ir montenegrai iš Prancū- 
zijos parsigabeno orlaivius. 

Petrogradas. Rusai sumu.'ė 
vokiečius prie Ra\vka ir Rylka. 
Miestai Skiernevice, Lowicz ir 
Ra\va tapo rusų užimti. Smar- 
kus mūšiai buvo prie Radomo, 
kur austrams atėjo pastiprinimas. 
Prie Dolina, Karpatų kalnuose, 
viena austrų dalis tapo sumušta. 

Paryžius. Ties Rcvigny1, kur 

yra kvatiera Vokietijos sosto įpė- 
dinio, atlėkė franeuziškas orlai- 
vininkas ir iš debesių mėtė bom- 
bas. Bombų expliozijos užmu- 
šė 5 žmonių, o 22 sužeidė, bet 
sosto įpėdinio neužgavo. 

Iš Genevos atėjo žinia, jog 
franeuzai užėmė Thann; jų ran- 

kose yra ir visi perėjimai iš 
Francitzijos Vokietijon. 

Rusijos kariumenės vadovas 
pažadėjo paleisti visus italus, tar 

navusius Austrijos kariumenėj. 
paimtus nelaisvėn, jeigu jie pasi- 
žadės Austrijon negrįžti. Dau- 
gelis tokius pažadėjimus duoda ir 
Italijon keliauja. Italijon iške- 
liavo jau 5,000 italų belaisvių. 

IS CLEVELAND, OII10. 

Atsakymas. "Lietuvos" 42-ra- 
me numeryje tilpo korespondenci- 
ja vardu "Iš vienos draugijos gy 
veninio." Toji korespondencija 
nesutinka su tikruoju dalyku sto- 
viu. Draugija, anot koresponden- 
to, vadinasi: Clevelando Lietuvių 
Socialistų Pašelpinė Dr-ja Laisvė. 
Tuom korespondentas, pasirašęs 
slapyvardžiu "Narys," parodo, kad 
jisai visai nėra matęs nei draugi- 
jos konstitucijos, no>; \ ardo ne- 

žino. Tikrasai draugijos vardas 
yra: Lietuvių Savitarpinės Pašel- 
pos Dr-stė Laisvė. Draugija visai 
nėra socialistiška. Jinai yra gry- 
nai pašelpinė ir kaipo tokia negali 
buti nei socialistiška nei kokia ki- 
tokia. Toliau rašoma: "Išpradžių 
viskas ėjo geroje tvarkoje; kiek 
vėliaus lnivo permainytas pirmi- 
ninkas. Nuo to laiko matomai 
persimainė šis-tas draugijoje." Iš- 
eina, kad pirmininką dėlei to per- 
ui? inė, kad draugijoje nebūtų ge- 
ros tvarkos (Vargu tokia išvada 
galima padaryti, nes apie permai- 
nysnr tikslą nieko nesakoma; nu- 

rodoma vien faktas. Red.). O da- 
lykas štai kame. Musų buvęs pir- 
mininką.-, v besirūpindamas gera 
tvarka ir draugystės reikalais, vi- 
sai užmiršo užsimokėti mėnesines 
mokestis, už ką, žinoma, likosi iš- 
brauktas iš draugijos. Dar to- 

liau p. "N&rys" rašo: "Vienas na- 

rys, sergantis, atsišaukė pašelpos, 
tačiaus, nežiūrint konstitucijos, nei 
narių didžiumos, likosi išbrauktas 
iš draugijos." Ir ant galo kores- 

pondentas daro išvedimą, kad 
draugystė susitvėrusi tani, kad 
gauti iš narių mokestis, o pašel- 
pos nemokėti. Štai paaiškinimas 
korespondento užmetimui dėlei li- 

gonio išbraukimą. Rugpjučio 12 
d., Povilas Gūdis pareikalavo pa- 
šelpos kaipo sergantis. Žinoma, 
kaipo visos draugijos, taip ir 

Laisvė." pasiuntė lankytojus. 
Kuomet ligonis likosi užklaustas, 
kaip senai serga ta liga, tai jisai 
atsakė, kad jau netoli metai, kaip 
la liga sergąs. Taip prisipažino 3 
lankytojams. Kuomet lankytojai 
pranešė tai susirinkimui, tai susi- 

rinkimas vienbalsiai išbraukė iš 

draugystės su atmokėjimu jo įmo- 
kėtų pingų (nors, sulyg konstitu- 
cijos, turi but išbrauktas be jokio 
atmokoj iuio, kaipo apgavingaį įsto- 
jęs į draugiją). Pamatuotos bu- 
vo nutarimas tuom, kad Gfidis pir- 
,niau aj širgo negu įstojo į drau- 
gystę, ne> įstojo tik 6 mėnesiai, o 

serga beveik mfctai. Jojo išbrau- 
kimas, kaip nrlnėta, buvo vienbal- 
siai nutartas,. Taigi, kurgi, kaip 
p. "Narys" taria, tasai konstitu- 
cijos nepildymas ir narių daugumo 
nežiūrėjimas? Iš visos tos žinutės 
matosi noras kenkti draugijai, ku- 
rios korespondentas, matyt, gerai 
nei nepažįsta. Reikėtų, rašant ži- 
nutes, gerai ištirti, o nesiklausyti 
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j visokių pasakų iš pasalios. Tuo- 
met nereikės nei laikraščiuose bran- 

Į ginamos vietos užimti polemikoms 
ir atitaisymams. 

J. K. Burokas, 
Laisvės dr-jos sekr. 

Nusiskundimas dėlei mokyklos. 
Kai]) man rodosi, mu->ų parapijoj 
v'skas einasi gerai. Kun. J. Ha- 
laburda smarkiai darbuojasi ir 

| stengiasi kuogreičiausiai pastaty- 
ti naująją bažnyčią. Žodžiu, iš- 

sijuosęs dirba jisai parapijonų la- 
bui. Tik viena yra, kaip aš ne- 

I senai patyriau, yda, kurios, rasi, 
klebonas iki šiolei nei nepastebėjo. 
Toji yda yra lietuvių parapinėje 
mokykloje. Mokykla yra lietu- 
viška, lietuvių užlaikoma, bet vaikai 
joje neišmoksta lietuviškai nei ra- 

šyti, nei skaityti. Tokį ap\*:rkti- 
ną dalykų stovį aš pritvriau iš se- 
kančio atsitikimo: 

| Nesenai, sįo mėnesio 18 d. ga- 
jvau laišką iš Lietuvos. Tatai lau- 
kiau, kuomet sunus pareis iš mo- 

kyklos ir laišką man perskaitys.... 
Sulaukiau. Atstačiau ausis, kad 
kuogreičiausiai išgirsti nors žo- 
delį iš gimtinės, ir ką-gi.... ma- 
no sūnelis, kuris per 4 žiemas lan- 
kė mokyklą, pavartė, pavartė laiš- 

įką ir sako: "I don't knovv" (aš 
j nežinau). 
j Taip ir turėjau nešti laiškelį net 

pas pažįstamą kaimyną, kuris jį 
perskaitė man. 

Man rodosi, kad mušu gerb. 
kun. Halaburda geriau padarytų, 
jeigu duotu vaikams tokj arba 
tokią mokytoją, kad vaikai galėtų 
išmokti gerai lietuviškai kalbėti ir 
suprastų musų kalbą. Dabar "sis- 
terės" mokina lietuviškai, o pa- 
čios nemoka gerai lietuvių kalbos. 
Čia gimusios seserįs kalba angliš- 
kai. Tos kalbos jos, rasi, ir gali 
mokinti vaikus, bet jokiu budu ne 

lietuviškai. 
T ii i'd s. 

IŠ BALTI MORE, M D. 

Sugrįžus delegatams. Sugrįžę 
musų kolionijos penki delegatai su- 

šaukė visuotiną susirinkimą ir gy- 
vu žodžiu pranešė susirinkusiems 
v<«r tai, ką jie girdėjo, matė ir 
darė seime l'rooklvne. Kai-kurie 
delegatai labai juodomis varsomis 
nupiešė pati seimą ir jojo veikimą. 
Pasak delegato P. Lazausko, tai 

Į buvęs ne visuomeniškas seimas, 
bet tik socialistų suvažiavimas, 
nes tautiškosios ir katalikiškosios 
draugijos pasiuntusios po vieną 
delegatą nuo kelių tūkstančių na- 

rių, o viena socialistų kuopa, tu- 
rinti 15 narių, prisiuntusi 8 dele- 
gatus. Iš to galj džiaugtis tik toki 
laikraščiai, kaip "Kova," "Kelei- 
vis," "Laisvė," "Naujienos" ir pa- 
našus. Ir seime, kaip p. Laz. 
sakė, per tris dienas tik rietasi ir, 
apart penkcentinių stampukių ir 
dviejų kasininkų paskyrimo, nieko 
gero nenuveikta. "Labai apgailes- 
tauju tų draugysčių, kurios dėjo 
pinigus, mus siųsdamas. Geriaus 
butų jos padariusios, kad tuos pi- 
nigus butų paaukavusios nukentė- 
jusiems nuo karės,"—tokia yra 

delegato Lazausko nuomonė apie 
seimą. 

Toliaus p. Lazauskas papasakojo 
apie tai, kaip jisai pateko j prieš- 
seiminę socialistu konferenciją, 
štai ką p. Lazauskas, tarp kit-ko, 
pasakė: "Nuvažiavę Ne\v Yorkan 
su Glavecku (socialistu), nuėjova 
j "Laisvės" redakciją, kad sužino- 
jus, kur čia galima bus nakvynė 
gauti ir kas čia ką veikia. Ten 
mums pasakė, kad visas "Laisvės"' 

personalas ir kiti socialistai laiką 
priešseiminę konferenciją. Nuvy- 
kova. Kadangi nuėjova abu su 

(ilavecku, o tas rado dikčiai sa- 

vųjų. tai jie manė, kad ir aš "sa- 
vas." Todėl ir leido buti visą lai- 

ką. Buvo atėjęs dar vienas de- 
legatas, bet tą tuojaus prašalino." 
Toliaus kalbėtojas tęsė: "Aš nie- 
kada nemaniau, kad socialistai, už- 

sidarę duris, galėtu kalbėti apie to- 

kius dalykus, nuo kurių per visą 
kuną šiurpuliai eina. Nedrįstu čia 
jums atkartoti visko, ką esu gir- 
dėjęs konferencijoje. Tik tiek 

pasakysiu, kad socialistai labai 
džiaugėsi, klerikalus prašalinę, o 

su tautiečiais, girdi, tai tik nie- 

kis. Grigaitis Įnešė, kad reikėtų 
aukų rinkimą boikotuoti, nes iš to 

socializmui jokios naudos nebu- 
sią. Socialistai labdarybės nepri- 
pažįstą. Kiti patarė, kad aukų 
rinkimą reikią remti ir patiems 
kokį centą primesti, nesą "boiko- 

tuodami užsitrauksime visuomenės 

panieką." Paskui, girdi, ką no- 

rėjime, tą su aukomis padarysime 



(Sulyti ankstyvesnių pranešimų, to- 

kioje dvasioje kalbėjo p. Pruseika 
"Laisvės" redaktorius, Rcd.i." 
Pasibaigus konferencijos |<>v3 
džiui, Lazauskas, eidrma*. gatvi 
su (jlavecku, sakęs, kad socialis 
tai negerai darą, laikydami prū 
itždi; rytų durių tokia- konfercu 
cijas ir apie tokius bjaurius daly- 
kus kalbėdamiesi. Užtai kitą die- 
ną. kuomet Lazauskas nuėjo j tą 
konferenciją, tai socialistai jojo 
nelaiką ir išmetę laukan. 

Antras delegatas, p. Xagornaus- 
kis, labai karštoje kalboje nupeikė 
socialistų veikimą ir prikergė, kad 
"su jais, kaipo išgamomis, nesusi- 
dėsime." Riistys. 

Redakcijos Prierašas. Siame 
numeryje telpa p. (ilavecko laiš- 
kas, kame užginama p. Lazausko 
žodžių teisingumas. 

Susirinkimas. Vietinė Teatro 
Mylėtojų Draugija spalio 15 d. 

turėjo extra-susirinkimą. Pir- 
miausiai buvo svarstoma konstitu- 
cija, kuri išnaujo buvo rašyta, bet 
dėlei kai-kurių priežasčių neuž- 

baigia. Pabaigų- .-varstyti konsti- 
tucijos klausimus, parvažiavęs iš 
Jlrooklyno delegatas V. N'agra- 
nauskas, kurį šioji draugija buvo 
pasiuntusi visuotinau seiman, iš- 
davė savo raportą. Kaip p. N'a- 
granauskas aiškino, pasiųstieji tau- 

ti>ki delegatai dėjo visas savo 

pastangas, kad tik kaip galint 
geriaus atlikus savo darbą ir 
kuodaugiau naudos ištraukus iš 

seimo, bet, pasak kalbėtojo, tas 

pastangas dirbti ardy socialistai, 
kuriem trukdant, galop, vieton 
naudingo darbo atlikimo, išėjo tik 

'lermas, ergeliai ir nesmagumai, 
i'artizantiškas socialistu atsitiesi- 
mas i seime pakeltuosius klausi- 
mus ir nenorėjimas svarstyti tai, 
ką tautininkai bandė įnešti, pri- 
vertę tautininkus po visuotinam 
seimui atskirai susirinkti ir ap- 
svarstyti tuos svarbius reikalus, 
kuriu socialistiškoji seimo daugu- 
ma neįsileido šeiniau. Toksai bu- 
vo delegato Nagratiausko raportas. 

Siame susirinkime pradėta prak- 
tiškai rūpintis aukomis nukentė- 
jusiems nuo karės musų broliams 
Lietuvoje. Nutarta spalio 31 d. 
suruošti vakarą ir suvaidinti jame 
du veikalu: "Abejotina Ypata" ir 
"Aš Numiriau" ir dali pelno iš 
vakaro paskirti nukentėjusiems lie- 
tuviams. Rengėjai tikisi, kad visi 
tie vietos lietuviai, kuriems rupi 
Lietuvos likimas ir kurie ištik r ų 
nori pagelbėti karės nuskriaustiems 
savo broliams lietuviams, atsilan- 
kys Į šį vakarą ir tuom prisidės 
prie to bendro ir svarbaus darbo, 
kurisai dabar stovi prieš Ameri- 
kos lietuvius. 

K. A. Leliašius. 

Iš WESTFIELD, MASS. 

Nauja draugija. Šio mėnesio 
11 d. musų kolionijoje susitvėrė 
nauja draugija vardu "Visuomenės 
Apšvieta." Draugijos tikslu yra 
platinti apšvietimą ir remti tautiš- 
kus darbus. Iš pačių pradžių 
draugijon įsirašė 2V vyrai ir 10 
merginų. Prie draugijos gali pri- 
gulėti kiekvienas lietuvis, prisilai- 
kantis Rymo-Katalikų tikėjimo. 
Pasekmingesniam darbavinuiisi, 
naujoji draugija norėtų susižinoti 
su kitomis tos pačios rųšies drau- 
gijomis. Veikimas išvieno, vienas 
kitą remiant, visuomet gali atnešti 
tiktai naudą kaip vienai, taip ir 
kitai pusei. Draugijos komitetas 
susideda iš sekančių ypatų: K. 
Adomaitis—pirm., Kaz. Jonaitis— 
pirm. pad., M. Juskevičia—ižd., 
Z. J egelevičia—protokolų rašt., 
A. Saboris—I pab. ir K. Masaitis 
—II pab. Prašome kitų draugijų 
paduoti savo antrašus. Šios drau- 
gijos tuomtarpinis antrašas yra: 
"Visuomenės Apšvieta," % A. K. 

Masaitis, P>ox 159, Westfield, 
Mass. 

Komitetas. 

Iš SHENANDOAH, PA. 

Užmušė anglių kasyklose. Rug- 
sėjo 16 d. Maple anglių kasyklose 
likosi užmuštas Antanas Arlaus- 
kas. Jisai gyveno apie 10 metų 
pas Joną Maciejuną ir buvo Ma- 
cieiunienės tikru broliu. 

Ji M. 

IŠ CICERO, ILL. 

PoJi'iminis susirinkimas. Spalio 
20 d. Juk t liaus svetainėje, 4837 
W. 14-ta gat., buvo poseiminis Ci- 
cero draugijų susirinkimas, kuria- 

ne p. A. Sideravičia, pasiųstas 
icero draugijų vardu j Mrooklyną 
isuotinan sęiinan, išdavę raportą 

įpie uždėtojo aut jo darbo atlikimą. 
Susirinkimą atidarė p. M. (iabrai- 

i iš, P. n ilių ir Seserų d r-jos pirm 
Atidaręs susirinkimą, pakvietė at- 

vykit-ius išrinkti susirinkimo pir- 
nininką. Pirmininku buvo išrink- 
tas p. P. Stankaitis. SLA. 104-tos 
<p. pirmininkas. Jam padėjėju iš- 
rinkta p. A. T.iutkus, Apšvietus 
\ yru ir Moterų dr-jos pirminin- 
kas. Raštininku išrinkta p. F. 
Strelčiunas. I 'žėmus išrinktajai 
valdybai savo vietas, pirmininkas 
p;;prašė visų užsilaikyti ramiai ir 
pakvietė delegatą A. Sideravičią 
i>.luoti savo raportą. 

Delegato raporte apie seimo vei- 
kimą aiškiai matėsi partyviškumas. 
N'ors delegatas buvo pasiųstas abel- 
nai nuo Cicero draugijų, kurios 
jojo pasiuntimui sudėjo pinigus ir 

kurių tarpe yra mažai socialistiš- 
kųjų, tačiau s p. Sideravič'a, kaip 
!:uvo matyti iš laikraščių praneši- 
mų ir iš jo paties raporto, seime 
elgėsi nc kaipo bepartyvis' visų 
draugijų atstovas, bet kaipo so- 

cialistų partijos narys. Kaip ga- 
lima buvo matyti is p. Sideravi- 
ciaus žodžių, netikę buvo Šliupo 
Įnešimai ir abelnai visas tautininkų 
veikimas. Panašios pastabos buvo 
girdėtis publikoje, skaitant p. Si- 
deravičiui jojo raportą. 

Delegatas Sideravičia, išduoda- 
mas raportą, užsiminė apie p. 
Strimaitį ir nuėjo taip toli, kad 

| Strimaičio kalbas sulygino su žino- 
mojo juodašimčio rusų valstybės 
durnos nario Puriškevičius veiki- 

! inu. Pirmininkas pakvietė rapor 
Mojantį delegatą kalbėti apie sei- 
mą, bet nevažiuotų j rusų dūmą. 

Pabaigus p. Sideravičiui, pirini- 
Ininkas pakvietė susirinkusius ap- 
kalbėti girdėtąjj raportą. Tuojaus 
vienas iš susirinkusiųjų, socialistas, 
padavė įnešimą, kad raportas butų 
priimtas be jokių apkalbėjimų. 
įSusykiu, tartum iškalno susitarus, 
pasigirdo keletas balsų, pareinan- 
čių tą įnešimą. Tuomet pirmi- 
ninkas pastebėjo, kad susirinkime 
tfali buti kokių nors klausimų są- 
ryšyje su raportu, ir pastebėjo, kad 
čia susirinkime yra dar vienas sei- 
mo delegatas, SLA. II Apskričio 
pirm. \f. šarka, kurisai galėtų, ra- 
si, paaiškinti daugiau ką nors pub- 
likai. Socialistai pasirodė priešin- 
gi p. M. Šarkos kalbėjimui, pama- 
tuodami savo nuomonę tuom, kad 
girdi, męs susirinkome savo dele- 
gato raporto, bet ne pašalinių žmo- 
nių kalbų išklausyti. Pirmininkas 
pavedė publikai išrišti klausimą, 
ar duoti p. Šarkai kalbėti, ir milži- 
nišku balsų daugumu susirinkimas 

! išreiškė norą išgirsti p. šarkos kal- 
bą. 

Trumpoje prakalboje p. Šarka 
atsiprašė, kad nemanęs kalbėti ir 
todėl nėra prisirengęs. Jisai aiš- 
kiai ir griežtai pavadino buvusįjį 
seimą partyvišku, socialistišku. 
Anot kalbėtojo žodžių, "męs va- 

žiavome i visuotiną bepartyvį sei- 
mą, bet labai apsivylėme. Socia- 
listai, kurie turėjo savo daugumą 
seime, darė, kas jiems patiko. 
Prasėdėjome posėdžiuose tris die- 
nas ir, apart dviejų kasininkų iš- 
rinkimo, nieko nenuveikėme. Vis- 
kas, ką tautininkai įnešė, sočiai is- 
tiškosios daugumos buvo be jokio 
atsižiūrėjimo atmetama. Ką sakė 
socialistų vadai, tam jųjų pasekė- 
jai aklai pritarė. Grigaitis kalė, Mi- 
chelsonas zalatijo. Seimas buvo 
vien socialistų suvažiavimu. Svar- 

|t>ių ir visą lietuvių tautą liečiančių 
klausmių, kaip tai autonomijos 
klausimas, sočiai ištiško j i dauguma 
visiškai neįsileido svarstyti, nes, 
girdi, partijos tai attiksiančios. 
Tie, kuriems rupi Lietuva ir jos 
ateitis, buvo priversti susirinkti po 
seimui atskiroje vietoje ir aptarti 
klausinius, neprileistus prie svar- 

stymo pačiame seime." Tokia bu- 
vo daug-maž p. Šarkos prakalba. 

Po Šarkos prakalbai, kalbėjo dar 
keletas žmonių, kiekvienas išreik- 
šdamas savo nuomone. Kaip ga- 
lima buvo matyti, visi kalbėtojai, 
išskiriant socialistus, buvo nepa- 
tenkinti tuom, kaip Sideravičia at- 

liko, ar greičiau neatliko, uždėtąją 
ant jojo misiją. Tasai nepasiten- 
kinimas delegato partyviškumu ap- 
sireiškė paskui ir balsavimuose dė- 
lei raporto priėmimo. Susirinki- 
mas buvo nepaprastai didelis: da- 
lyvavo suvirs 400 žmonių. Hal- 
sucjant gi, už raporto priėmimą 
balsavo vos apie keturiasdešimts 
žmonių. Visi gi kiti balsavo prieš. 
Tokiu budu raportas likosi atmes- 
tas, ir tuom pačiu išreikšta papei- 
kimas delegatui už žmounj užeiti- 

Įkėjimo sulaužymą ir partyviškimio 
1 imaišvma tenai, kur jojo turėjo 
|visiškai nebūti. 

Vėliaus išrinkta komitetas, ku- 
rio tikslu yra sutvarkyti aukų rin- 

itui ir abelnai Lietuvos gelbėjimo 
eikalą. Komitetan isiinkta sic 

.žmonės: pp. M. Šarka. P. Stankai- 
tis, A. Milius, A. Liutkus ir ponia 
M. Puscienė. 

K c porteris. 

Vieno baliaus pasekmės. \ ietos 
"susipratėliai," kurie save vadina 
socialistais, turėjo paruošę savo ba- 
lių, kurisai užsibaigė taip, kaip 
vargu tikėjosi patįs rengėjai. Ha- 
liaus dalyvai, kurių "susipratimas" 
buvo karštesnis, surengė karštas 
peštynes. Pribuvo tuojaus dėdes 
ir 15 "susipratėlių" ir vieną "su- 
sipratėlv" (lyčių lygumas pas mus, 
mat, dabojamas) nugabeno Į žino- 
mą valdišką vietą. Tai mat, kaip 
tuli vietos lietuviai pasielgia, kuo- 
met jųjų tėvynėje Lietuvoje siau- 
čia baisiausios nelaimės. 

Jos l'a i kas. 

JŠ RACINE, \V1S. 

Margumynai. Šioje kolionijoje 
lietuviu pr iškaitoma apie 1(XXJ. 
fačiaus tarp to, rods, nemažo 
skaitliaus yra visai nedidelė dalis 
tokių, kuriuos galėtum pavadinti 
susipratusiais. Bedarbė pas mus 
tęsiasi suvirs metai laiko, ir to- 
dėl bedarbių yra nemažai. Dau- 
guma tačiaus, kaip galima matyti, 
neužilgo tikisi sulaukti gerų laikų 
ir tatai skubiai eikvoja smuklėse 
ir teismuose paskutinius skatikus, 
matomai, kad butų vietos kišeniuo- 
se uždirbtiems ateityje pinigams 
krauti. Sąryšyje su girtuoklybe 
nekartą pasitaiko ir sunkesnių ar 

lengvesnių prasižengimų. Nese- 
nai vienas vietos lietuvis A. Me- 
lianis likosi pasiųstas dešimčiai 
metų kalėjiman už kėsinimąsi iš- 
gėdinti savo kaimynės devynių 
metų mergaitę. 

Dėlei bedarbės, išdalies, nusilp- 
nėjo ir vietos lietuvių šv. Kazimie- 
ro parapijos veiklumas. Kita su- 

silpnėjimo priežastim yra čia pat 
gyvenančio kunigo neturėjimas. 
Prasišalinus kun. Slavynui iš vie- 
tinės parapijos, pamaldų laikyti 
atvažiuoja kunigas iš Mihvaukee. 
Išlaidų dėlei to pasidaro nemažai. 
Tuom tarpu gi kunigo ant vietos 
nėra, ir tokio dalykų stovio nepa- 
rankumą vietos lietuviai katalikai 
atjaučia. Girdėtis žmonės kalbant 
apie tai, Wd reikią pasirūpinti tu- 
rėti pastovų pas save kunigą, kurj 
galima butų visuomet pasiekti. 
Reikia manyti, kad ilgainiu bus 
pasirūpinta gauti nuolatinį klebo- 
ną. 

Parapijos sekretoriaus pasidarba- 
vimu sutverta čia choras, kurj Mii- 
\vaukee parapijos vargoninkas pa- 
sižadėjo vesti. Naujasai choras 
susideda savo daugumoje iš mergi- 
nų ir vaikinų, dainavusių Lietuvo- 
je choruose, ir todėl, jei vedimas 
bus atsakantis ir bus kam pasidar- 
buoti, galima tikėtis gero choro, 
kuris, berods, čia butų pageidauja- 
mas. P■ K ra't—uis. 

IŠ E. CH1CAG0, IND. 

Vardan teisybes. "Lietuvos" 43- 
čiame numeryje tilpo iš šios ko- 
lionijos korespondencija, po kuria 
pasirašo p. J. Sagaitis. Toje ko- 

respondencijoje neteisingai rašoma 
apie p. J. Mot j uko laikyta per L. 
A. U. Kilubo apvaikščiojimą pra- 
kalbą, buk jisai užsipuolęs ant šv. 
Stanislovo draugijos, išvadinęs jos 
narius indijonais ir stačiokais. 
Kaipo dalyvavęs tose prakalbose 
ir gerai girdėjęs, ką p. J. Motju- 
kas kalbėjo, aš skaitau savo prie- 
derme pasakyti, kad p. Sagaičio 
raštelis yra visai neteisingas ir iš- 
kilęs. matomai, per nesusipratimą. 
F-as Motjukas kalbėjo apie Ame 
rikos istoriją, pradedant tuom lai- 
ku, kada europiečiai pradėjo at- 

vykti Amerikon. Kalbėtojas sakė, 
kad tuom laiku Amerika buvo ap- 
gyventa indijonų, kurie gyveno ne 

kiekvienas sau, bet turėjo savo 

pulkus, panašiai j musų kliubus.kad 
galėjus geriau kariauti prieš savo 

užpuolikus ir daugiau užkariauti. 
Apie šv. Stanislovo draugiją visai 
nieko nebuvo minėta. Antras kal- 
bėtojas, p. B. Jasiulis, tik nusiste- 
bėjo iš vietinės šv. Stanislovo 
draugijos, kad jinai nedalyvavo 
tame apvaikščiojime, tuom tarpu 
kaip iš kitu miestų atvyko net še- 
šios draugijos. Bet nusistebėjimu 
ir buvo užbaigtas reikalas su šv. 
SUui^luvo draugija, Jokiij iua< 

.nddinėjinui ani draugijos nebuvo. 
Kiek čia žinoma, p. Šašaitis turi 
TsmcniŠkn kivirču su p. Motjuku 
Bet, vieton pas save namie 11/ 

bagus tokius kivirčus, rašinėti pa | 
našios klaidinančias koresponden 
eijas i laikraščius, -ištikruju nela 
bai pagirtina. Pipiras. 

L * 

IŠ Kli\l\lNMiJjLL. 
I1' i Bedarbe. /' ra kalbos.* Pas. mus 

su darbais visai blogai. Dirbama, 
vos po 2 dienas, (ial neužilgo nei 
tiek nedirbsime Čionykštiems dar- 
bininkams žiema reikia susitikti 
baisiame skurde. Prie tokiu są- 
lygų nepatartina niekam i čia va- 

žiuoti darbo j ieškoti. 
Spalio 24 d. buvo pas mus L. 

|S. S. 204 kp. parengtos prakalbos. 
Kalbėjo p. J. Perkūnas, apie ka- 
rės baisenybes ir bedarbes. Pra- 
kalbos pamarginta dekliamaeijo- 
mis, monoliogu ir "Dėdės -11 Po- 
vylu Pasikalbėjimu." 

Ten Buvęs. 

I — 

Iš Lietuvos 
(Talpinamus čia laiškus paėmėme 

iš "Amerikos Lietuvos.") 

X Veliuona, Kauno a/>. Iš Pal- 
niškių kaimo p. Ant. Masaičiui į 
\Vestfield, Mass., rašoma laiškas, 
kuriame parodoma, koksai buvo 
tenai dalykų stovis pačioje karės 
pradžioje. Iš laiško matyt, kad 
iš pačiu pradžių visi pabilietninkai 
buvo paimti iš visos apielinkės. 
Laiškas turi krasas antspaudą rug- 
pjučio 4 d. Naktj prieš tai Pa- 
kalniškyje buvo girdėtis kanuolių 
(armotų) šaudymas. Viii apielin- 
kė buvo prigrūsta kareiviais, ati- 
trauktais iš tolimesnių nuo rube- 
žiaus vietų. Kareiviai viską nuo 

žmonių atiminėjo ir patįs sau nau- 

dojo. Badas žiuri žmonėms j akis. 
Visi nuliudę. Iš pat pradžios už- 
dėta cenzūra ant laiškų. Žmo- 
nėms paliepta kraustytis toliaus 
nuo rubežiaus. Bet kur ir kaip 
kraustytis—žmonės nežino. Laiš- 
ke tėvai, broliai ir seserįs atsi- 
sveikina ir rašo, kad nesitiki dau- 
giau pasimatyti. 

J. Stulginskiui, Laurenee, Mass.. 
rašo giminės iš Šaukėnų miestelio, 
Kauno gub. liepos 19 d. 1914 m. 

senojo kalendoriaus. 
"Visi "pabilietninkai" paimti į 

karę, kuri pradėta su Austrija ir 
Vokietija. Iš apielinkės dvarų pa- 
imta visi kumečiai, arkliai, veži- 
mai. Palikta tiktai senukai ir jau- 
ni vyrukai. Žmonės gyvena lyg 
apmirę." 

H< >Į( 

Zigmui Biliūnui. Laurenee, 
Mass. rašo žmona iš Jėzno, Vil- 
niaus gub. (originalo kopija žodis- 
žodin) liepos 22 d. 1914 m. (sen. 
kai). 

"....nesitikiu pasimatyti. Pas 
mus labai didelė "revoliucija": pra- 
sidėjo karė, sutraukė vaiską iš visų 
kraštų. Privažiavo pilnas Jėznas 
žmonių iš Kauno, Garlevos, Prie- 
nų. ir iš kitur. Paėmė visus "pa- 
bilietninkus" ratninkus, arklius, ve- 

žimus. Mažai liko svieto pas mus. 

Vyrų vietoje dabar moterįs ir mer- 

gos eina darban su lopetomis da- 
ryti "ukreplenijų." Panevalia va- 

ro. Dievas žino, kas bus. Jau ir 

gamta kitokia: medžius kai-kur iš- 
vartė, rodos, paukščiai jau nebe- 

gieda, bažnyčiose nėra parėdko, pa- 
sidarė lyg kokia naktis tamsi." 

Toliaus žmona rašo, kad vargu 
galima bus išgyventi. Dideli kar- 
ščiai vasarą nudegino vasarojų, ma- 

žai užderėjo, f Bijo taipogi, kad 
tik vokiečiai nejsiveržtų į Lietuvą). 

Petras Gugalius iš Grand 
Rapids prisiunčia mums laišką iš 
savo tėviškės, iš Kaupiškių kai- 
mo, Vilkaviškio pav., Suvalkų 
kub., kuriame aprašinėja mušius. 
kuriuos jis pats matė savo aki- 
mis. 

Kaupiškiai (Kopsodze) yra be- 
veik pusiaukelyj tarp Kibartų ir 

Vištyčio, 4 verstai nuo Prūsų 
rubežiaus ir apie 9 ar 10 verstų 
Į pietus nuo Eitkūnų ir Kibar- 
tų. Laiškas rašytas rugpjučio 25 
d., taigi tais laikais, kuomet po 
kelių mūšių, rusai buvo Prus u 

Lietuvon įsiveržę. 

Vaikščioja po Negyvėlius. 
"O dabar męs daugiau nieko Į 

nematom, kaip tik ugnį ir krau- 
ją 'žmonių ir po negyvėlius 
i' aikšėiojame... 

"Dabar, kuomet vaina prasidė- 
jo, tai Kibartuose išrodė, kad 

abaiga svieto darėsi. Pirmiau 
iai prasidėjo mušis armotų nuo 

\ibartit net iki Matlaukio (bu? 
q>ie šeši verstai tarp šių vietų). 
) antru sykiu tai pradėjo ties 

Aonit'ikiais muštis (Romeikiai 
> ra apie porą verstų j šiaur-va- 
<ai* ts nuo Matlaukio), tai pru- 
^a.' mūsų vaiską nuvarė net iki 
Virbalio giraitės. Tame aržuo- 
'yne sulaikė juos, o paskui ant 

•ytojaus, tai jau ir su armotom 
įtva/.iavo pas mus nuo Pajevo- 
nio (Pajevonis yra bažnytkie- 
mis apie 9 verstuose j pietus nuo 

Virbalio). Tai jau męs turė- 
jome tada atsitraukti iš savo 

kaimo. Paskui kaip pradėjo eiti 
vaiskas nuo Suvaikų, tai kaip 
musės. Kaip pradėjo muštis, 
tai kelių aplinkinių kaimų gy- 
ventojai turėjome toliaus nusi- 
kraustyti. Ką męs tuomet ma- 

tėme, tai geriaus numirti, negu 
antru sykiu tokias baisenybes 
matyti.... 

"Ne kasdieną, bet kas valan- 
dą mirtis po akių. Sumynė mu- 

sų pievas ir gyvulių netekom: 
bet tuščia to. Aršiau, kad, kaip 
sakiau, ir pati gyvastis kas va- 
landėlė tik kaip ant plauko ka- 
bojo. ... 

Verkdami Vokiečiu Atsi- 
prašinėja. 

"Būdavo, kaip atjoja prūsų 
Žalnieriai tai klausia: "Kur stovi 
j u s u vaiskas?" Tai kaip sakai, 
kad nežinai, tai tuoj kėsinąs gy- 
vastį atimti. Sako, kad nušau- 
siu, o kad ne,—tai namus uždeg- 
sią. lai verkdami atsiprašinė- 
jame, kad nieko nežinome. 

"O kaip atjoja rusu vaiskas, 
:ai vėl k;ausia: "Ar nematėt 
prusoktj vaisko?' Ir taip, ir taip 
laukia smertis.... 

"O kaip buvo tas didžiausis 
mušis, tai prūsų vaisko šyla bu- 
\o didžiausia. Jie stovėjo ties 
giraite, o mus vaisko visur buvo. 

Viena dalis jo buvo Šaudė- 
ntiose (kaimas tuojaus už prusu 
rubežiaus), o kita buvo ant mū- 

sų lauko; trečia dalis buvo Pa- 
Gražiškiuos.e. 
jevonyj, o dar kita dalis buvo 

Sumušė Rusus Sandėliuose. 
"Saudėnuose prusai musų vais- 

ką sumušė, tai kaip ėmė bėgti 
pro mus, tai tik, Dieve mieliau- 
sis'... Kiti kruvini, kiti sužeisti... 
Tai tada męs tik kaip grabe 
(kape) gulėjome. Rodos, paim- 
tum ir gyvas žemėn listum... 

"Tavo brolį Jonuką jau pa- 
Cinč j kariumenę ir išsiuntė j 
Alytų, ant Nemuno kranto. Kaip 
jis ėjo iš namų, tai verkė tėveliai 
ir jis pats verkė. Ir pats bututn 
ašaras šluostes, jeigu butum visa 
tai matęs. 

Nurijo Vokiečius į Prusus. 
"Visko ir aprašyt negaliu, ką 

mes čia savo akimis matėm... O 
dabar jau prusus nusivijo, tai 
šūvių beveik jau negirdėt. Tai 
dabar iš musų gmino (Kaupiškio; 
gm.) turi kožną dieną važiuoti j 
70 padvadų į Gumbinę (Prusuo- 
?e)» Kaip išvažiuoja, tai kelias 
dienas neparvažiuoja. 

"O dabar pranešiu dar vieną 
naujieną. Pas mus pranešė, kad 
kuriems šiuosmet reiks eiti i vais- 
ią, tai jau už 8 dienų ims." 

Vladislovui Lukoševičiui, So. 

Omahoj, Neb., rašo iš La<ardžių 
kaimo, Raseinių pavieto, Kauno 
?ub. (Labardžiai yra apie 8 ver- 

stai i piet-vakarius nuo Kaltinėnų, 
prie Akmenos upės ir apie 40 ver- 

stai tiesioj linijoj nuo prūsų rube- 
žiaus). Laiškas rašytas rugsė- 
jo 2 (15) d. 

Girdėjo Kamiolių Šūvius. 
... ."Jau trečia savaitė,—rašoma 

laiške,—kaip pas mus vainos yra. 
Buvo girdėti pas mus namuose ar- 

motų šūviai nuo prūsų rubežiaus. 
Visur pas mus išlipdinti popieriai, 
kad bus imti kariumenėn 19, 20 ir 
21 metų vyrai. Prasidėjus karei, 
gyvulius iš visur varo. Arklių ir 
karvių pilni keliai. Už arklius už- 

mokėjo, o už karves nemokėjo. 
Kas nor gauti užmokesti už kar- 
ves, tai turi važiuoti pinigų atsi- 
imti j Vilnių. 

"Nekurie žmonės gyvulius turė- 

jo pakavoję miškuose, tai tų nc- 

naėmė, o kurie ūkininkai turėjo 
namie, tai tie turėjo gyvulius ati- 
duoti ir patįs j Šiaulius ant gele- 
žinkelio pristatyti. Vainas žino- 
nėį, pajutę, norėjo išparduoti, bet 
niekas neperka. O dabar yra kup- 
riams prisakyta nieko nepirkti. 

Viskas yra pigu, 10 kiaušiniu 10 
kapeikų. 

r "Musų Kaltinėnų kunigas renka 
pinigus ir siunčia juos sužeistų ka- 
reivių užlaikymui. 

Girdi Apie "Turgų" Tilžėje. 
"Mūsų rtiskis turi užėmęs prūso 

Tilžę ir atsibuvo pirmas ruskas 
turgus Tilžėje. Čia žmonės taip 
apie tai pasakoja (ar teisybė, ar 

neteisybė, tas nežinia). 
''Tilžėj rusko vaisko laike tur- 

gaus buvo 700, o turgun privažia- 
vo labai daug vokiečių. Ant galo 
tie vokiečiai susibuntavojo, pradėjo 
šaudyti iš revolverių į ruskio žmo- 
nes, ir aficierus su peiliais subadė. 
Tai sako, kad iš 700 beliko tik 
200. O dabar tokis prikazas yra 
duotas: kožnam vienam mušti vo- 

kiečius, kame kas kur tik vokietį 
pasitikai, o už nunovijimą vokiečio, 
sako, gausite nagradą. Iš kur tas 
prikazas duotas, nežinia, tik taip 
žmon's pasakoja. Ir ant vokie- 
čių labai iširdę, nes čia žmonės 
pasakoja, kad vokiškas vaiskas 
kaip sugauna su mažais vaikais, tai 
laužus uždega ir kepina vaikus 
kaip kopūstus. Tai kas kur, sako, 
ras vokietį, tai kad nepaleistų gy- 
vo ir kad jam tokį atlyginimą duo- 
tų, kaip jis daro su mūsų žmo- 
nėmis. 

Gaisrai Nuo Prūsų Matyt. 
...."Ateina, matyt, svieto pa- 

baiga,—rašoma toliaus laiške,— 
Diena po dienos taip &u baime 
nakties sulaukę, visose pusėse, nuo 

Prusij šalies matyt gaisrai.... 
Matyt, kaimai dega. Kur vokie- 
tys užima Lietuvos .kampą, tenai 
nelieka nei vienas gyvas. Iš- 
pjausto musų žmones, budinkus 
sudegina. Žmonių maža yra, jau- 
nu vyri} visai nematyt, liko tik 
piemenėliai ir seneliai. 

(šitas aprašymas, be abejonės, 
yra dikčiai nekuriosc vietose per- 
dėtas ir parodo tik, kaip visokios 
pasakos, iš lupu j lupas eidamos, 
pasididina ir išauga net iki di- 
džiausiu baisenybių. Savo keliu, 
žmonės, be abejonės, tokiems gan- 
dams tiki, nes patįs negali paskalų 
patikrinti, ir tas parodo, kokioj 
baimėj jie gyvena, ir kokių baiseny- 
bių jie gali pridirbti, keršindami 
savo priešui už tai, ką jie girdėjo 
jis yra padaręs. Negalima juk 
tikėti, kad vokiečių kareiviai "kep- 
tų vaikus laužuose kaip kopustus;" 
lyginai negalima tikėti, kad rusų 
valdžia duotų "prikazus" nepa- 
leisti gyvo nei vieno vokiečio. Ka- 
rėje yra kuoaštriausiai užginta ci- 
viliškiems žmonėms ( t. y. ne ka- 

reiviams) kištis karėn su ginklu 
rankose. Red.). 

''Duok rublį!" 
Antanas Pažėra iš Torononto, 

Kanadoje, gavo laišką iš Pažeriu 
sodžiaus, Suvalkų gub. Laiškas 
rašytas karės pradžioj. Jame, tarp 
kitko sakoma taip: 

"Užėjo vaisko rusko i kaimus I 
didelė daugybė. Per musų Paže- 
riu kainą, per kurį eina vieškelis, 
maskoliai eina atsiskyrę nuo pulkų. \ 
Ateina ir prašo—tai valgyt, tai pi-j 
nigų. O jeigu nieko neranda trio-! 
boj, tai patįs nueina į svirną, at- J 
muša duris ir ima viską, kas tik' 

j jiems tinka. O labjausiai jieško 
ir prašinėja pinigų—"Dai rubl," 
—vis sako. 

O jeigu mato, kad gali juos pa- 
matyt aficierai, tai jie tuomet nie- 
ko nesako ir tokiu keliu neina, bet 
eina taip, kad aficierai nematytų 
—kur per sodą ar per už pakai j, 
išardo statinius ir per ten lenda, 
nes aficierai juos baustų, tai bijo. 
Nėra mums kur nuo jų nei pasi- 
kavot, nes pilni jų kaimai, pilnos 
girios ir pilni laukai; kaip nely- 

| ginant vasaroj vodų, tiek pas mus 

[dabar vaisko." 

Telšiuose Svieto Daugybė. 
Kazimierui Iželiui, \\ indber, Pa., 

rašo iš Kretingos, Telšių pavieto, 
Kauno yub., pačioj karės pradžioj: 

Žmonės apielinkėst. danginas i 
kur kas išmano. Geležinkeliai ne- 

| veža žmonių nes ve/a tiktai vai*.- 
ką. Gyvulius visus atėmė ir iš- 
varė ant Mažeikių, o ten gal K 

Ibado dvės. Priėmė karves, kiau- 
les, avis ir kitus gyvulius. Aš da- 
bar esu Telšiuose, esu paskirtas 
prie vaisko aut arklių ant Kretin- 
gos valsčiaus. 

I "Mobilizacija yra pilna—visų za- 

pasų ir ratiliukų pirmo skyriaus, 
5 metų. Kas yra svieto ir gyvulių 
Telšiuose, tai negali nei apsaky- 
ti.... Aš neketinu keltis iš vie- 
'tos, busiu Kretingoj—kas bus tai 
[bus".... 

Keturi Broliai Karėj. 
J. Stumbriui iš Bridgepurt, 

Conn. rašo jo brolis iš Pandėlio 
parapijos Kauno gub.: 

I "Duodu žinot tau, broleli, kad 
'mūsų brolius paėmė karėn: Anta- 
ną, Jurgi ir Pranciškų. Pirmi du 
bilietninkai, o Pranciškus—opol- 
čencas. Tai visus tris sykiu iš- 
rėžiau Skapiškiu. O iš Skapiškio 
nuvežė juos Alexandrnvon. Iš 
Alexandravos Antaną su Jurgiu 
išvežė Kaunan, o Pranciškus yra 
prie arklių pristatytas, bet nežinau, 
kur jis išvarytas Ir arklių daug 
išvarė, bet musų tai netiko mie- 
ron. 

'"Nuo brolio Stanislovo iš Peter- 
burgo neturim jokios žinios. Ne- 
žinau, ar jo pulką išvarė karėn, ar 

ne. 

"Aš ir pats nežinau, ar ilgai 
čia busiu. Man šiuosmet reik sto- 
ti liosnosna, o neužilgo bus prizi- 
vas. tai nežinau, kur pateksiu. 
Lik sveikas!" 

Sako, Jau Apsiprato su Kare. 
Iš Leipalingio, Seinų pav., Su- 

valkų gub,. V. J. rašo B. K. Ba- 
lučiui rugsėjo 1 d., taigi dar prieš 
vokiečių įėjimą Suvalkijos: 

"Žinote ir tą, kad jūsų broli 
Juozą paėmė, kaipo atsargini. Da- 
bar tik tiek jums parašysiu, kad 
jis dar gyvas*ir sveikas. Jis daly- 
vavo mūšyje su vokiečiais po Fi- 
lipavu, Suvalkų paviete. Sako, iš- 
liko gyvas. Dabar kaip šitą laišką 
rašau, i is yra Suvalkuose, bet kas 
valanda tikisi, kad vėl eis į mū- 
šio lauką. Jis man rašė apie S 
laiškus, iš kurių matyt, kad jis ka- 
rės nelabai bijo. 

"Ūkininkams apie mus dabai 
tikra bėda: galvijus paima, reik 

(Užbaiga ant o-to pusi.) 

fRENCh ftRMORED AUTO j 

Francuzų apkaustytas automobilis, kurio pasažierius plieninės 
sienos apgina nuo priešo kulkų. 
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NUO REDAKCIJOS 
"Visi laikraščiui siunčiami rankraš- 

T lai turi butl pažymėti autoriaus) pa- 
rašu ir adresu. Pasirašantieji pseu- 
donimais turi paduoti,. Redakcijos ži- 
niai, ir savo tikroj} vurd?. 

Redakcija pasilaka sau teiaę atslun 
čiamus jai rankraščius trumpinti ir 
taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina r.uto 
riui attęal jo lėšomis. 

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

Apžvalga. 
Žodžiai ir darbai. Praeitą sa- 

vaitę Amerikos lietuviu visuomenė 
turėjo dar vieną progą pamatyti, 
kaip dešinysis sparnas ži'iri į tau- 
tos reikalus, kurių apgynėju ir reiš- 
kėju jisai skelbiasi. P.erods, kiek- 
vienas sekąs mūsų viešąjį gyveni- 
mą galėjo senai jau pastebėti tą 
nesuderejimą, kurisai apsireiškia 
tarp to, ką to sparno vadai sako 
ir daro. Ypatingai aiškiai tasai 
nesuderėjimas apsireiškė visuotino 
seimo klausime, kuomet Amerikos 
lietuviams jie davė griežtą 
ultimatumą: ar visi vienybėje 
mums vadovaujant, arba męs at- 
skirai sau. Ir tai potam, kaip de- 
šiniųjų organas tiek daug kalbėjo 
apie vienybę, apie bendrą veikimą. 
Kaip viskas iki šiolei rodo, ''Drau- 
gas" tą vienybę'supranta gan keis- 
toje formoje. Kitos sriovės, ku- 
rios taipogi norėtų, kiek galima, 
veikti bendrai, negali jokiu budai 
sutikti su tokiu bendru veikimu, 
kokį proponavo dešinieji. l»y 
kitos sriovės sutikimas su "Drau- 
gu" reikštu išnykimą tos sriovės 
kaipo savystovio gaivalo, pavirti- 
mą į dešiniųjų partijos skyrių, ku- 
risai turėtų tiktai vieną teisę: lauk- 
ti paliepimų iš generalio štabo, j esančio prie "Draugo." Su tuotn 
negali sutikti jokia savystovė iri 
savo principus gerbianti sriovė 

Koki yra dešiniųjų vadų no- 

rai, galima pamatyti "Draugo" 
43-čianie numeryje. To laikraščio 
redakcijai p. Gabrys pasiuntė laiš- 
ku iš "Lietuvių Centro" apie su- 

šaukimą konferencijos Londonan 
ir pakvietimą j ją J. Gabrio, Dr. 
J. Šliupo, B. K. Balučio ir kun. 
F. Žilinsko. (Tasai laiškas, kaip 
galima suprasti iš "Draugo" žo- 
džių, buvo savo turiniu tolygus 
laiškui, kurisai buvo pasiustas "Lie- 
tuvos" redakcijos nariui B. K. Ba- 
lučiui ir atspausdintas praeitame 
"Lietuvos" numeryje). "Draugas" 
tačiaus paties laiško nejsileido į 
savo skiltis ir vieton jo padėjo tik- 
tai savą pastabą apie jo turinj. 
Pastaboje rašoma: 

Nujausdami tokios konferenci- 
jos didelę svarbą, męs lauksime iš 
jos svarbių nutarimų ir dar svar- 

besnių darbų ateityje. Tačiau at- 
sargumo vedami, kol išreiksime pil- 
ną tuo centru pasitikėjimą ir jo di- 
rektyvomis seksime, męs turėsime 
palaukti pilnesnių žinių apie tą 
centrą, būtent, kas ir kaip jj su- 
daro, kokius uždavinius jisai yra 
sau pasibriežęs ir t.t. Pirmame 
jo žingsnyje su Amerikos lietu- 
viais męs matome didelę stoką pa- 
žinimo vietinių santikių, ir ypač 
paskutinių čia buvusių atsitikimų. 
Męs nieko neturime prieš tai, kad 
Amerikos lietuvius atstovautų kun. 
Žilinskas, arba kad ir p. Balutis. 
Tačiau męs manome, jog musų vi- 
suomenės negali atstovauti tokie 
žmonės, kurių veikimas yra ne sta- 
tomasis, bet griaunamasis. Tokiu 
žmogumi skaitome Dr. Šliupą. 
Beto turime pastebėti, kad nėra 
kviečiami tokie žmonės, kurie se- 
nai jau čia turi didclj visuomenės 
pasitikėjimą ir kuriuos rimtoji vi- 
suomenė Chicagos politiškame sei- 
me jgaliojo veikti tėvynes reika- 
lais. Centras, kviesdamas ameri- 
kiečius j bendrą veikimą, rnusų 
nuomone, turėjo mums pranešti 
šiek tiek daugiau žinių apie save. 
Dabar męs žinome tik vieno žmo- 
gaus pavardę. Tą žmogų męs la- 
bai gerbiame, tačiau kada yra ri- 
šamas visos tautos likimas—turi- 
me buti atsargus. 

"Draugo" Redakcija. 

Jeigu "Draugas" yra atsargus,! 
tai labai išmintinga. Bet visa bė- 
da tarne, kad tasai atsargumas tru- 

puti pcrtoli nueina. Bebūdama? 
atsargiu, 'D.' nuvažiuoja iki to. kad 
kiša lazdą "Lietuvių Centrui" j 
ratus (matyt, bijodamasis, kad ta- 
sai centras perstnarkiai neisiva- 
žiuotii ir nesusikultų). 

Minimasai centras, kaip iš visa 
ko matyt, nori suspiesti apie savo 

darbą kaip galint platesnius sluog- 
snius. Išskiriant social-demokra-j 
tus, jisai kviečia visus. Tarp kvie- 
čiamųjų męs matome iš vienos 
pusės kun. Žilinską kaipo katali- 
kų sriovės atstovą; iš kitos gi pu- 

:»es, laisvamanius atstovauja Dr. 
Šliupas. Centras parodė toleran- 
cijos, bet, o nelaimė! ir "didelę 
stoką pažinimo vietinių santikių." 
lasai centras parodė didelį nc- 

įuuidaguiną ir visišką etiketo ne- 

Hnojimą. fisai "turėjo mums (t. 
y. ""Draugo" redakcijai. "Liet.") 
prauešti ^iek-tiek daugiau žinių 
tpie save." Centras to nepadarė, 
ttet centras dar toliaus nnėjo: ji- 
sai nesusinešė iškalno sn "Drau- 
gu" ir nepaklausė jo, kokie žmonės 
tiktų Londono konferencijai, ko- 
kie ne. "Draugas" neturėjo pro- 
gos uždėti ant pakviestųjų surašo 
savo "leidžiu." Centro nariai, pri- 
pratę prie rusiškos cenzūros, ėmė 
ir užmiršo, kad čia Amerikoje eina 
laikraštis "Draugas," kurio redak- 
cija butų galėjusi atlikti rusiško 
cenzoriaus rolę. Ištik rujų, cent- 
ras parodė, "didelę stoką pažini- 
mo vietinių santikių." Bet "Drau- 
gas," taip gerai pažindamas "vie- 
tinius santikius," užmiršo, kad 
prieš kiek laiko jisai kvietė prie 
kuogreičiausio veikimo, o centro 
susirašymas su "Drango" redak- 
cija butų tą kuogreičiausį veikimą 
nustumęs toli-gražu ne taip arti- 
mon ateitin. 

"Vietinių santikių" "pažinimas" 
kurio "Draugas" nepripažįsta cent- 
rui, yra labai aiškiai išreikštas pa- 
čiame "Drauge." Ir tas "pažini- 
mas" rodo, kad, jeigu "Draugui" 
butų leista parinkti atstovus Lon- 
donan, tai nuo dabartinio su- 
rašo butų mažai kas likę. La-, 
bai gaila, kad Anglijoje nėra fe-į deracijos ir kad negalima sureng-, 
ti tenai savo kongreso. Jeigu taip, 
butų, "Draugas," be abejonės, vi-j sai ką kita užgiedotų, negu kad ji-į sai praeitame savo numeryje gie- ■ 

dojo. 
Lietuviu visuomenė privalėtų 

atkreipti atydą į tą po:itiką, kurią 
pastaruoju laiku sparčiai varo 

"Draugas." Ir ypatingai turėtu 
atsižvelgti lietuviai katalikai, nes 

jųjų vardu "Draugas" naudojasi 
savo politikai varyti. Toji politi-į 
ka nieko bendro neturi su tikėji-' 
mu; vien tik juom jinai dengia-' 
si. Tikėjimas yra tiktai jrankis, 
kuriuom mažas būrelis naudojasi, 
kad paėmus visuomenės reikalus 
išimtinai ] savo rankas, Geriau- 
siu tos politikos reiškėju Lietuvoje 
yra "šaltinis," kurisai galop dasi- 
varė iki žinomo "incidento" su 

Dr. J. Basanavičium laike pasku- 
tinių rinkimų rusų valstybės du- 
mon. "Šaltinio" laimėjimas tuo- 
met visų padorių žmonių, katali- 
kų ir nekatalikų, akyse buvo di- 
džiausiu morališku pralaimėjimu, 
nes "Šaltinio" darbas buvo parem- 
tas ant viliugystės ir apgavimo. 
Jau nekartą musų nurodyti "Šal- 
tinio" užsipuldinėjimai ant kitaip 
r.>anančii' žmonių su pa- 
vardžių apskelbimu yra tolimes- 
niais diegais tos "šaltininės" politi- 
kos, kurią dabar auklėja "Drau-. 
gas" ir stengiasi prigydyti pas musJ 

Katalikystė, kaip sakėme, nieko 
bendro neturi su ta klerikalizmo 
vardu žinoma politika. Kiekvie-1 
nas rimtas ir tikras katalikas ly-j 
giai smerkia tą politiką, kaip ir į 
nekatalikas. Krikščioniškumas yra: 
meilės, atleidimo ir pakantos mok-, 
slas, ir jisai savo dvasia yra griež- 
tai priešingas klerikalizmui, kuris 
neapykantą, persekiojimą ir prie- 
spaudą turi savo įrankiais. 

Rimtas ir svetimas nuomones 

gerbiantis žmogus nieko negali tu-Į 
rėti prieš tai, jei katalikai telkiasi 
kfuvori, organizuojasi j draugijas. 
Jei kitų tik'jjimų ir nuomonių žmo- 
nės turi tą teise, tai butų neliogiš- 
ka nepripažinti tos pačios teisės ir 
katalikams. Organizatyvis darbas, 
kaipo spėkų vienijimas ir didini- 
mas, yra naudingas. Bet kuomet 
j tą darbą įsimaišo ir vadovystę pa- 
ima žmonės šaukianti, kad, girdi, 
męs vieni esame teisingi, mūsų 
daugutna, męs turime viską vesti 
ir .'loryti, kiti visi yra kenksmingi 
ir naikintini, tai j krikščioniu dar- 

bą įsimaišo toli-gražu nekrikščio- 
niškas gaivalas, kuriam kiekvienas 
meilės ir pakantos šalininkas turi 
buti priešingas. Tas "męs" ištik- 
rųjų yra paprastai nedidelis kleri- 
kalizmo auklėtojų būrelis, kurisai, 
negalėdamas pats viešai atsistoti, 
pasislepia po tuom parankiu "męs." 

Tikybos ir klerikalizmo sumaišy- 
me vienon krūvon yra visa to bū- 
relio galybė. Klerikalizmas yra 
prisigretinęs ne vien prie kata- 
likybės. Jisai stengiasi kiekvieną 
tikėjimą išnaudoti savo tikslams. 
Klerikalas gali visai nebūti tikin- 
čiu. Užtenka jam tiktai prisimesti 
tokiu. Sakoma, kad garsus rusų 
Pobiedonoscevas nebuvgs tikinčiu 

žmogum. Bet jisai buvo pravo- 
slavu bažnyčios vadu ir pavergė 
ją politikos tikslams. Pobiedonos- 
cevas buvo typišku klerikalu 7r, 
jei tikėti pasakojimams apie jo ne- 

tikėjimą. dar liypokritu (veidmai- 
niu). Pas mus, lietuvius, rasi, tai- 
pogi galima butų užtikti žmonių, 
kurie patjs netiki ir Į bažnyčią 
ir į tikėjimą žiuri tiktai kaipo j 
j rauk j. 

Tikri katalikai, be abejonės, pa- 
smerkia tokius žmones, nes jie, ka- 
talikai, mato, kad tie žmonės daro 
savo jrankiu tai, kas katalikui, kaip 
ir kiekvienam, yra brangiausia ir 
švenčiausia—tikėjimą, kurisai pats 
savyje yra tikslu ir niekeno nepri- 
valo buti vartojamas kaipo įrankis. 
Tasai iš katalikų pusės išeinąs pa- 
smerkimas klerikališkiems politi- 
kieriams yra drauge su tuom pa- 
smerkimas ir visam klerikalizmui. 

Šiądien, berods, yra daug žmo- 
nių tarp lietuvių katalikų, kurie pa- 
sidavė klerikalizmo bangai vien 
tik dėlto, kad neįstengė įžiūrėti, 
kad klerikalizmas, nors apvyniotas 
katalikybės skraiste, ištiktųjų yra 
tiktai klerikalizmu, daugiau nieku. 
Tarp lietuvių katalikų yra daug 
tikrų tėvynainių, trokštančių savo 

tautai gerovės ir palaimos. Tokie 
žmonės yra verti kuodidžiausios 
pagarbos. Jie gali įnešti savą nau- 

dos dalį į tveriamąjį lietuvių dar- 
bą. Tie žmonės yra toli nuo min- 
ties tarnauti klerikalizmui. Ir, 
kaip męs tikime, oteis valanda, 
kuomet jie visi pamatys tikroje 
šviesoje tuos kelis, kurie šiądien 
prisispyrę stojasi prie lietu- 
vių katalikų gyvenimo vairo ir no- 

ri jį pakreipti visai kiton pusėn, 
r.egu kad pažanga ir krikščioniš- 
kumas reikalauja. 

Iš visa ko aukščiaus rašyto ga- 
lima aiškiai rasti atsakymas ir j 
klausimą, kuri "Draugas" po kelis 
kartus jau uždavė, būtent: kas yra 
klerikalizmas ir kame skirtumas 
tarp klerikalizmo ir katalikybės. 
Trumpai suglaudus, atsakymas ga- 
lima butų formuluoti: klerikaliz- 
mas yra sriovė, kuri, pasivaduoda- 
ma tikėjimu (musų atsitikime, ka- 
talikybe), siekia politikinių tik-! 
siu. Katalikybė, kaipo tikėjimas.! 
yra pati savyje tikslas. Tame 
slepiasi ir priešingumą: tarp kle- 
rikalizmo ir katalikybės. Pastaro- 
ji. kaipo tikslas, turi buti savyta; 
klerikalizmas gi stengiasi jąja nu- 

žeminti iki įrankio. Katalikybė, 
savo pamate turėdama krikščioniš- 
kumą. yra pakanti ir visai priešinga 
klerikalizmo dvasiai, susidariusiai 
iš kolektyvio tūlos žmonių grupės 
egoizmo ir todėl nekrikščionišku- 
mo. 

Kad lietuviai katalikai sustiprės, 
—lietuvių visuomenei iš to nėra jo- 
kio pavojaus. Bet kitas klausi- 
mas. kuomet įsimaišo klerikaliz- 
mas. Pastarasai šiądien matyt ke- 
lia savo galvą. Jisai stengiasi ap- 
imti katalikybę ir per ją užvieš- 
patauti musų viešąjį gyvenimą. 
Klerikalizmo, o ne katalikybės, bu- 
vo padiktuota ta ''Draugo" ištrau- 
ka. kurią męs šio straipsnio pra- 
džioje atspausdiname. Su tuo kle- 
rikalizmu visi lietuviai pr /alq ko- 
voti, nes katalikybei jisai neša 
nužeminimą, o abelnai visai visuo- 
menei pavojų. 

Prie čia gimusių ist aut ėjimo 
klausimo. Nuolatiniu skundu gir- 
disi musų spaudoje ir visuomenė- 
je balsas, kad čia, Amerikoje, gi- 
musioj i lietuvių gentkartė ištau- 
tėjanti, savo daugumoje nesuside- 
danti su lietuviais, beveik nedaly- 
vaujanti Amerikos lietuvių vie- 
šam j ame gyvenime, nemokanti savo 
kalbos ir t.t. Paprastai p. aima- 
nuojama, padejuojama, kad ilgai- 
niu Amerikoje lietuviai, kaipo tau- 

ta, turėsią išnykti, ir tuom pasiten- 
kinama. Retai kuomet stengiama- 
si paziurct j to apsireiškimo prie- 
žastis, o jeigu ir pažvelgiama, tai 
dažniausiai labai paviršutiniai. 
Dar vieną kartą prieinama prie to 

opaus klausimo "Draugo" .43-j 
čiame numeryje. Tenai p. Jon—s 
savo "Bruožuose" rašo: 

Svarsto ir svarsto musų veikė- 
jai klausimą, ar lietuvių jaunoji 
karta galės išlikti gyva, ar nenu- 
stos ji tautiškumo? Sunkus klau- 
simas. Į ji galžtų atsakyti pats 
gyvenimas. Męs matome šiądieną, 
kad labai mažas skaičius čia augu- 
sio' jaunimo dalyvauja lietuvių vie- 
šame gyvenime. Surandame kele- 
tą mergaičių prie musų rengiamu 
teatrų, vakarėlių, vaikinų vargiai 
sumedžiosi. Kur gi jie dingo? 
Anglų pramonšlčse, kliubuose ir 
kitose jstaigose. Ten jiems su- 
teikiama progos gerai prasimank- 
štinti, pasilinksminti, pamatyti tik- 
rai gesy v tikai 14. iŠĄ-gi gali musų 

Į tautiečiai jTntčikti savo čia augu- siems broliams. Labai mažai. 
; Mūsų teatras dar silpnas, tokie 
į netinkami veikalai vaidinama, kad 
į hc abejones negali nieko patraukti, į mūsų publika dar nepriaugus prie i rimto veikalo, nemoka užsilaikyti į laike vaidinimų. Nesykį net du- 
jmais vaišina svečius. Ir jai tas 
įleidžiama. Jeigu į tok* vakarą ir 'pakliūva čia augęs lietuvis, * ai jis Įtiktai *'d£l fonių" (jų išsirciški- 
tnias) dalyvauja. Taigi, jeigu męs i 
norime, kad musų čia augusi karta 
liptų prie muši), kilkime augštyn iri 
vykimės kitas tautas, kitaip nieko 
nenuveiksime. 

Abeinas klausimas apie lietuvių, 
kaipo tautiško gaivalo, likimą čia 
Amerikoje vargti ar gali turėti du 
išrišimu. Tam, kurisai bent kiek 
arčiaus pasistengė prisižiūrėti į 
išeivijos gyvenimą, labai aišku yra, kad išeiviai galutinėje pasekmėje 
ištautėja. Ir tas yra ne vien tik- 
tai su išeiviais tautų, stovinčių ant 
žemų kulturos laipsnių, bet lygiai 
tas pat pastebiama tarp išeivių to- 
kių tautų kaip vokiečiai, franeuzai 
ir kiti. Tai yra asimiliacijos veik- 
snis, prieš kurį negalima atsispirti. 
Tas gali buti mums nemalonu ar 

negeistina, bet pats faktas nuo to 
nei kiek nesimaino. 

Patįs išeiviai, suprantant suau- 
gusius ir subrendusius žmones, iš- 
keliavusius Amerikon, vargu gali 
ištautėti pilnoje to žodžio pras- 
mėje. Iš mažens jskiepinti ir įsi- 
kuuinę žmoguje diegai vargu gali 
buti vėlesniame amžiuje visiškai 
sunaikinti. Gimtinėje, tam tikrose 
gyvenimo sąlygose susidaręs po- 
būdis, įgyti papročiai negali buti 
pakeisti visiškai kitoniškais. Žmo- 
gus gali priimti naujos savo ša- 
lies kalbą, gali taikintis kuolab- 
jausiai prie naujojo gyvenimo są- 
lygų,—vistiek to. kas iš pat ma-1 
žens įkrito žmogaus sielon ir ten 

sutvirtėjo, kas virto jojo dvasios 
pamatu, kas sudarė jos branduo-' 
Ij. negalima bus išrauti, nes nega- 
linui išimti iš žin ogaus vieną sielą1 
ir pakeisti jąją kita. Tai yra psi-' 
choliogijos dėsnis. Naujos ir vi-' 
sai kitoniškos gyvenimo sąlygos' 
negali neturėti jtakos į žmogų. 
Jos ji didesniame ar mažesniame 
laipsnyje pakeičia, bet jos negali 
padaryti pilnai tokiu, kokiu yra 
čiagimys. Lietuvis,. atvykęs Ame-j rikon, gali suamerikonėti. supran-. 
tant po tuom godžiu vietinės kal- 
bos priėmimą. Jis bus suameriko- 
nėjusiu lietuvi u. Jame am- 

žinai gyvuos, didesniame ar ma- 

žesniam^ laipsnyje, tokios ypaty- 
bės. kurias išauklėjo vien Lietu- 
vos gyvenimo sąlygos ir kurios, 
niekuomet neleis jam pasidaryti 
amerikonu pilnoje to žodžio pras- 
mėje. Apie toki lietuvį bu> sako-, 
ma, kaip minėta, kad jisai suameri- 
konėjęs, bet lietuviu jisai visuomet 
pasiliks. 

Kas kita yra su čia gimusiaja 
gentkarte. Jisai išauga jau 
vietos gyvenimo sąlygose, ku- 
rios i sau k lė j a visai k i t o n i š k ą 
dvasią negu ateivio. Čia gimusiai 
gentkartei nereikia perkęsti to sun- 

kaus asimiliacijos proceso, per ku- 
ri daugiau ar mažiau turi pereiti 
kiekvienas ateivis. Jos ir intere- 
sai yra visai kitoniški. Ateivis gy- 
vena dvejopu gyvenimu: reflek-i 
šyviu, savo apleistos gimtinės, ku- 
ri negali buti išdildinta iš ateivio 
atminties, ir vietiniu realiu gyve- 
nimu. Čia gimusio siela yra, tai]) 
sakant, sudaryta iš vieno gabalo. 
Viet'nio gyvenimo reikale i yra vie- 
nintelė medžiaga, kuria maitinasi 
čiagimys ir kuri jj sudaro. Tame 
pamatinis skirtumas tarp ateivio 
ir čiagimio. 

Kaslink Amerikos lietuvių išei- 
viu. galima pasakyti, kad domi- 
nuojančiu veiksniu jųjų gyvenime 
yra reflektvvis (plačioje žodžio 
prasmėje). Išeivis lietuvis visuo- 
met daugiaus gyvena atminimais 
apie Lietuvą negu vietiniu gyve- 
nimu. Visa, kas liečia Lietuvą, 
stovi artimiau prie lietuvio išeivio 
širdies negu vietiniai reikalai. Čia 
gimusiam gi lietuviui pirmoje vie-1 
toje stovi čionykščiai reikalai. 
Kaip vienas, taip ii kitas padėji- 
mas yra pilnai naturalis. ir pagi- 
rtinais ar papeikimais tokio dalykų 
stovio negalima perkeiiti. 

Vaišinimas durnais, lietuvių išei- 
vių nepriaugimas visai nėra čiagi- 
mių ištautėjimo priežastim, kaip; 
mano "Draugo" rašytojas. Dau-1 
gelyje amerikonų vakarų rūkoma 
ir net daugiau negu lietuviškuose 
vakaruose. Savo išsilavinimu čia 
gimusioji gentkartė dažnai mažai 
kuom skiriasi nuo ateivių (kalbant1 

j?.unim%). 

Lietuviai išeiviai, galima butų 
sakyti, yra užsidarę i ^av.-] tam tik- 
rą gyvenimą, kurisai labai mažai 
susisiekia su visu vietiniu gyveni- 
mu. Jie norėtų, kad ir čiagimiai 
.ipsirubežiuotų tuom pačiu gyveni- 
niu. Dėlei augščiaus nurodytų 
priežasčių, tas yra negalima. 

Jeigu norima, kad čia užaugu- 
sioji gentkartė neatsitolintų nuo 

lietuvių, tai vienintelis matomas iš- 
ėjimas yra tame, kad išplatinti mu- 
šu viešojo gyvenimo reikalų apy- 
uiį, susisiekti arčiaus su šios ša- 
lies gyvenimu, įsileisti didesnę jo- 
jo sriovę savo tarpan. Tuomet 
čia gimęs jaunuolis ar jaunuolė ras 

daugiau pažįstamas ir artimesnes 
sąlygas, kurios tampriau suriš jį 
ar ją su atvykusia iš užjurio gent- 
kartė. Tinkamu ir išmintingu auk- 
lėjimu čiagimiai gali buti padaryti 
susipratusiais ir savo tautą mylin- 
čiais lietuviais. Daug yra tame 
sunkaus darbo, lx*t kito kelio nesi- 
mato. Didesnis rūpinimasis šios 
šalies reikalais ir jaunosios gent- 
kartės auklėjimo paėmimas j savas 
rankas gali pagelbėti tam, kad dar 
kelios gentkartės bus lietuviško- 
mis. Jeigu gi nebus to daroma, 
jei bus norima čia gimusią jaunuo- 
menę atskirti nuo vietos gyvenimo 
ir uždaryti jąją reflcktyvio išeivių 
gyvenimo rube/iuosna, tai nieko 
tuom nebus atsiekta. Tai bus pa- 
stanga nusikreipti nuo natūralių 
dėsnių, ir tokiai pastangai bus 
lemta nepasiekti. Taikymasis prie 
gyvenimo duoda vietą gyvenime. 
Toksai yra gamtos dėsnis, ir, vien 
jj pildant, galima tikėtis pasiseki- 
mo. 

Lietuvos laikraštijoje. Iš Lietu- 
vos ateina sulyginamai mažai ži- 
nių. Tenykščių laikraščiu atvyksta 
pas mus vos vienas kitas numeris. 
Kiek galima suprasti iš pranešimų, 
karė padarė šiokias-tokias permai- 
nas Lietuvos laikraštijoje. "Šal- 
tinis" praneša, kad "Vienybė" pa- 
liovusi ėjusi ir prenumeratoriams 
duoda po vieną "Vilties" numeri j 
.savaitę. Klaipėdos "Apžvalga" 
paliovė ėjusi. 

Kares Va iztla iPrusuose. 

"Rygos Garse" telpa straipsne- 
lis apie mušius Prūsų Lietuvoje 
karės pradžioje. Nuo to laiko, 
kaip tasai straipsnelis rašyta, daug 
kas persimainė. Rusai, išpradžių 
taip pasekmingai Vokietijon įsi- 
grūdę ir beveik Vislos (Vistulos) 
pasiekę, buvo vėliaus atstumti at- 

gal per rubežių, ir Suvalkija virto 
mušiu lauku. Laimės ratas pas- 
kui vėl pasisuko, ir rusams pasi- 
sekė išguiti vokiečius. Dabar abi 
kariumenės (Rusijos ir Vokieti- 
jos) stovi viena priešais kita pa- 
čioje Suvalkijos parubežėje. 
Straipsnelio spausdinimo laiku vo- 

kiečiai buvo nusiirę iki Mariampo- 
lės ir tenai buvo ką tik pasibaigęs 
smarkus mušis. Straipsnelyje ra- 
šoma : 

Nuo Eitkūnų beveik nieko nebe- 
liko. Viskas sušaudyta arba su- 

deginta. Krautuvių prekės išbar- 
stytos tarp griuvėsių. Stotyj įtai- 
syta Raudonojo Kryžiaus lazare- 
tas. Prie rubežiaus geležinkelis 
sunaikintas, toliaus tebėra nelies- 
tas. Vokiečių geležinkelio linija 
siauresnė, bėgės reikia pertaisyti. 
Gumbinėje paliktas tik vienas vo- 

kiečių traukinys, kuriuo dabar nau- 

dojasi rusai. Geležinkeliečiai ka- 
reiviai uoliai dirba prie geležinke- 
lio pataisymo. 

is pradžios miestuose ir ant 
lauku žmonių nebuvo galima ma- 

tyt, apielinkė išrodė kaip išmirus. 
Bet dabar gyventojai po truputį 
pradeda grįžti. Kaimietis, sukro- 
vęs visą savo šeimyną ant plačių 
ratų ir reikalingiausius daiktus, 
važiuoja atgal už kokių 30-50 var- 

stų. Biednesnieji, kurie arklio ne- 

turėjo, veža savo mantelę ant tač- 
kos bei ratelių. Dvarininkai ir 
fabrikantai, žinoma, nemano grįž- 
ti,—jie mat prie pinigų. 

Galima pasergėti, kad valdžia 
rūpinas remti daugiaus augštesnį 
luomą, kaimiečiai gi daro visai 
liūdną įspūdį. Visi nešioja medi- 
nes klampes ir batus užsimauna, 
regis, tik per didziasias šventes: 
apdaras labai vargingas. Anaiptol, 
dvaruose didelė puikybė ir pato- 
gumai. Spintos pilnos šilkiniij 
suknių. Vieton kaldrų apsiklo- 
jama pukų labai lengvomis duk- 
nomis 

Į Stalupėnai beveik visi sveiki. 
Gumbinei ir Įsručiui mažai pa- 
kenkta. Mūšiai atsibuvo už mies- 
to. Prie Gumbinės viename dvare 
buvę apsistoję apie 40 vokiečių 
leitenantų. Tiktai 3 išsprukę, o 
kiti visi likę užmušti kovoje. Gy- 
ventojai sekė nuišį. sustoję prie 
dvaro tvoros ir netikėję lig pa- 
skutinei minutai, kad rusai paims 
viršų. Pamatę, kad vokiečiai 
traukiasi atgal, puolė ir gyventojai 
spruKti. Turtingesnieji išvažiavę 
jau ankščiau, pasilikę gi tik tie. 
kuriems nebuvo kur važiuoti ir su 
kuo važiuoti. Vokiečių laikraš- 
čiai skleidę neteisingas žinias, kaip 
va: buk prie Stalupėnų rusai nu- 

stoję daugiau 1000 užmuštais, .i000 paimta nelaisvėn ir rusai pa- 
bėgę; l.-ad vokiečiai turį 15 mili- 
j"ių didelę armiją, kad Petrograde 
kilus revoliucija ir 1.1. 

Rusų kareiviai netik nebijo, bet 
ir nesiskundžia ant karės sunke- 
nybių ir žaizdų. Prieš tnu.šį jie 
paduoda viens kitara ranką ir at- 
sisveikina. Latviai narsiai puolą 
kovon*. Juos dažnai prisieina su- 

laikyti. Jie tuojaus veržiasi ant 
durtuvų. 

Dabar miestai isletigvo atsigau- 
na. Išgąstis perėjo. Atsidaro 
krautuvės, prasideda prekyba. 

Kur randasi gaspadorius, ten 
nieks nežūsta, rusai nieko nepalie- 
tę. Musų kariumenei stropiai įsa- 
kyta: be reikalo nei žingsnio ir nc- 

sibastyti po miestą. Kurį pagauna 
sargyba be leidimo, tą tuoj aus nu- 
baudžia. Bet armija didelė, visų 
neprižiūrėsi, taigi pasitaiko, kad 
kiti pasiduoda pagundai. Buvo 
atsitikimas, kad kareivis išmušė 
langą ir paėmė pirštiniu porą. Bet 
už tokį prasižengimą gresia mir 
ties bausmė. Įstatymo peržengi- 
mai pasitaiko daugiausia įsvaigus. 
Alkoholio rusų kariumenei dabar 
nebeišduodama nei lašelio. Pasi- 
taiko tik kai kur, kad pirmieji bū- 
riai, įžengdami miestan, pagauna 
kokj butelį vyno ir išmaukia, bet 
paskui visi alkoholio sandėliai lieka 
išnaikinami. 

Krautuvėse męs (rusai) už vis- 
ką užmokame skambančiais pini- 
gais. Gyventojai užsilaiko prie- 
lankiai ir pasakoja, jeigu jie butų 
žinoję, kad taip bus—nebūtų bėgę 
nuo musų. 

Vokietės nėra gražios Maž- 
-daug tos, kurias aš mačiau, visai 
negalima prilyginti rygietėms. 
Taippat ir iš jaunikaičių neteko 
regėti nei vieno tokio, kokius daž- 
nai sutinki tarp savųjų. Vedant 
pro šalį paimtus nelaisvėn, regi to ; 
kias žmogystas, kokios net retai 
pasitaiko matyt iš tamsesniųjų Ru- 
sijos kampų, visai nešnekant apie 
baltiečius. Reikia pažymėti, kad 
vokiečio kareivio apdare daugiau1 
atydos atkreipta į madą, negu j i 
patogumą. Ant kaklo nešioja baltą! 
kalnierėlį. Mandierų atlenktas1 
kaltiieris, palietų nėra. Cinai p.i-1 
ženklinami kaip pas musų valdi- į 
ninkus. Kiekvienas kareivis turi 
su savim nikeliuotą indelį atsigerti, 
šukas, šepetuką ir net pomadą. Iš 
visa ko matyt, kad vokiečiai nėra 

gailėję pinigų savo kariumenei; 
net sėdynės prie anuotų minkštos. 
Vokiečių durtuvas paplokštis ir iš- 
rodo labai šlykštus. Vienok vo- 

kiečiai daugiau bijosi musų durtu- 
vo. 

Susiprasti su vietos gyventojais 
galima gerai, jie noriai papasakoja 
daug smulkmenų, bęt kad užveda- 
me kalbą apie Berlino paėmimą, 
jie kraipo galvą ir kalbą nukreipia 
kiton pusėn. Stebisi, kad męs mo- 

kame vokiškai. Abelnai negalima 
pasakyti, kad Prūsų "bauer'is" 
(kaimietis) butų kulturingesnis 
mūsiškio (Pabaltijoje), bet grei- 
čiau antraip. 

Važiuojant, pakelyj užtinki nu- 

luptas karvių odas, o mėsą suval- 

gyta. Vienok klaidžiojančius ap- 
linkui gyvulėlius nieks neliečia}. 
Kitas kaimietis gal dabar ir įsigy- 
vena j gyvulius. Taip, prie mu- 

šu kreipėsi dejuodamas kaimietis, 
kad prapuolė jo 4 karvės. Męs 
atidavėme jam ton vieton 4 sve- 

timas, nors nežinojome, ant kiek 

teisingas jo pranešimas. 
Kovoje puolusius arklius ir ki- 

tus naminius gyvulius, nusprogu- 
sius iš bado,—užkasa patįs gyven- 
tojai. Sanitarai neturi laiko, dagi 
ir žemė labai kieta. Žuvusieji ka- 
reiviai palaidojami miesto kapinė- 
se po 20 vyrų vienoje duobėje. 
Vietą kapinėse nurodo, kaip apie 
visą, kas reikalinga, rūpinasi iš- 
rinkti iš vietos gyventojų tvarka- 

dariai, baltu kaspinu apie rankovę 
apsirišę. 

Mums sekasi gerai ir taip ge-J 

rai, kaip tik gali sektis kareiviu 
kares laike. Maisto netrūksta i'* 
dažnai net smaguriavimų užtekti- 
nai. Laiko mažai. Vienintelis 
blogumas, kad negauname laikra'» 
eių ir nežinome karės padėjitiio. 

Kares Apvaizdoje. 
(Nuo Redakcijos, šis veikalėlis yra parašytas pačioje karės pradžioje ir vaizdingai nupiešia, kokiu upu Lietu va sutiko karę. Pergpauzdiname i; Seinų "šaltinio".) 

i i ries pat prasidėsiant karei Ru- 
sijos su Vokietija pasitaikė mai 
apvažiuoti kuone visą Suvalkija 
Xe patsai veržiausi ton kelionei 
(kas jos norėtu!), bet aplinkybė- 
vertė važiuoti. Priedermė gi mo 
kina žmogų apgalėti visus pavojus 

Liepos 18 (31) dieną, kaip til- 
tą pačią dieną, kada buvo apskelb- 
ta mobilizacija, pasiryžau keliaut 
iš Suvalkų į Kauną. i> kur jsu ke- 
uos dienos buvo įsakyta visiems i> 
sikraustyti, kas tik gali. Kelionė 
pradedant nuo pat Suvalkų, darč 
ištikrujų graudu įspūdi. \'isi, ro- 

dos, stovi ant mirties slenksčio. 
Išėjęs iš viešbučio į gatvę pėt- 

nyčios rytą liepos 18 (31) d., pa- 
mačiau visur prilipdytus mobiliza- 
cijos lapelius, kurie, tarytum žai- 
bas, visus nusmelkia, o daugeliui 
net ir ašaras išspaudžia, ne* kiek- 
vienas pajunta artimą karė- pavo 
jų- 

Automobiliams buvo iau už- 
drausta vaikščioti. Reikėjo pasi- 
rinkti kuo keliauti—ar traukiniu, 
einančiu nuo Suvalkų j Vilnių, ar 

žydeliu lypynomis. Pirmiausia pa- 
siryžau bandyti traukiniu važiuoti. 
Nueinu stotin. Prisigrudus pilnu- 
tėlė žmonių. Daugiausia afieierų 
ir valdininkų šeimynų. Jie siuntė 
savo žmonas ir vaikus tolyn niu 

|sienos. Iškarto jau buvau suabe- 
jojęs gausiąs bilietą, bet pavyko. 
Matyt, kasininkas pasigailėjo, nes 

pasisakius, kad dideliu reikalu va- 

žiuoju, išdavė bilietą dar keliu uis 
valandomis anksčiau paskirto lai- 
ko. 

Dar kokia valanda lig traukiniui 
ateisiant, o iau pilnas tiltas žmo- 

nių priešais stotį. Visi laukė trau- 
kinio ir kiekvienas rūpinosi ;t<i- 
toti prie pat tiltelio krašto, prie 

pat geležinkelio bėgių, kad, atėjn- 
traukiniui, pirmutinis galėtų įšokti. 
Išsitarpavau ir aš taip. kad koją 
kėlęš jau vagone bučiau. 
Štai atitunda traukinys. Pribė- 
gęs prie stoties tarytum nusigando 
tiek žmonių pamatęs. Apsistojo ir 

pamažele prislinko, kad kartais ko 
nesu važinėj us. 

Gali malonus skaitytojas įsivaiz- 
dinti, koks ermyderis kilo. Dau- 
giausia. mat, moterų važiavo, o 

visos jos nusigandusios.... \ isi 
vienas už kito šoko Į traukinį. As. 
rodos, gerai buvau atsistojęs, bet 
toli gražu ne pirmutinis įsėdau... 
Vienok šialp-taip įsigrudau j va- 

goną. Kad atsisėdus—nei norėta 
nenorėjau, kad tik gaučiau važiuoti 
nors stovėdamas. Žmonių pilni ne 

tik suolai, bet ir takai ir tilteliai 
vagonų. Kiti, kojas nukorę, sėdėjo 
ant vagonų laiptelių... Daiktais 
užversta visur. Kai-kurie jau bu- 
vo bepradedą krauti daiktus ant 

vagonų stogų... Kad tik tolinu 
nuo karės pavojaus, kad tik grei- 
čiau išsprukus iš Suvalkų... 

Kuo arčiau prie Vilniaus, tuo 

darėsi labjau ankšta. Negalėda- 
mi įsėsti vago* uosna per užsi- 
kimsusias duris, kiti mėgino per 
langus lysti. Fet stovintieji va- 

gonuose pasažieriai gynėse para- 
sonais ir lazdomis nuo tų "ne- 

prieteliu," lipančių tiesiog jiems r.nt 

galvų. Landvarave jau pradėjo 
niekas nepaisyti, kurios kliasos bi- 

lietu važiuoja. Kurj vagoną pri- 
griebė, į tą ir lipo... 

Todėl nuo Vilniaus i Kauną ga- 

lėjai voliotis vagonuose. Visi, 
mat, bėgo toliau nuo sienos, o ar- 

tyn Prūsų tik labais didelio reikal i 
verčiamas kas tevažiavo. Taigi 
ii aš, išstovėjęs ilgai vagone, beva- 
žiuojant j Vilnių, nudžiugau tiek 
liuosos vietos radęs, Iiet buvo lyg 
ir nyku. Viskas rodė artimą karę 
besant.. Nuvažiuoti, mačiau, kad 
nuvažiuosiu Kaunan, bet ar galė- 
siu išvažiuoti, pradėjau labai dve- 

joti. 
Įvažiavus į Kauną, iškarto buvo 

matyti, kad miestas tuštėja. Vis- 
kas apmirę. Pirkti buvo galima 
gauti viskas pusvelčiui. P>et nie- 
kas nieko nepirko. Žiurėjo ti!< 

kiekvienas, kaip šiek-tiek dau^iaus 
gyvo skatiko susirinkus. !>:iip grei- 
čiaus išvažiavus iš Kaun > >aug mi- 

\u tokių, kurie ii !^* bilietui Lu- 



kr keletą dienų savo oitc^ išvažiuoti. 
Bet turbut nebuvo jiems lemta, 
nes traukiniai paliovė tą pačią die- 
ną paskirtu laiku vaikščioję. Ujo 
tik vienas iš Vilniau* Kybartuosna 
ir atgal1. Kiti vi -i tarnavo karės 
reikalams. 

Kaune man besant kaip tik buvo 

mobilizacijos diena. Neaprašinė- 
siu savo įspūdžių. I Vr>k*audu bu- 
vo žiūrėti, kaip vargšės motinos 
.verkdamos ir grai/ydamos rankas 
puldinėjosi prie kojų Panelės 
Švenčiausios stovylos, esančios 
Katedros šventoriuje, prašydamos 
jas vargdienes su našlaičiais vai- 
kučiais <avo gailestingon globon 
priimti. 

Nors atkeliavau Kaunan nakti, 
jau porą naktų kuone nemigęs, bet 
miegai nesikišo. Savo reikalus 

kuogreičiausiai atlikęs, žiurėjau, 
kad tik greičiaus apleidus gražų, 
mylimą Kauną, dabar jau apsida- 
riusi geduliais ir pasinėrusį netikro 

rytojaus miglose... 
Garlaiviai sustoję, automobiliai 

neina, traukiniai taip-pat atiduoti 
kariumenės reikalams, o pasamdy- 
ti arkliu negausi, nors mokėtum ir 

permokėtum... I^ėi^s ant Nemu- 
no tilto ir laukiu, ar nevažiuos 
koks geras žmogus. Kad tik nors 

už tvirtovės rajono, kad bent ligi 
(larlcvos nuvažiavus paskui jau, 
rodo v, kai namie bučiau. 

Laimė manęs nebuvo apleidus. 
Svetima nelaimė ją man davė. 
Nuo Skriaudžiu ūkininkas suklai- 
dintas atvedė savo arklius su bi- 
lietais .Kaunan, vietoje kad Mari- 
jampolėn nuvjdus. Jam žmogui 
nelaimė, o man kokia didelė laimė. 
Siafp gal bučiau likęs Kaune. 
(Irižo namo nusiminęs, kad tiek 
kelio dovanai važinėjo. Pasipra- 
šiau, pavėžino net didesnę pusę ke- 
lio nuo Kauno į Mariampolę. Na 
ar ne didelė laimė man? Nuo 

pusiaukelės gi jau galvos neskau- 

dėjo. Vežimu vežimai važiavo se- 

nųjų kareiviu j Mariampolę. Yei- 
veriskiai paėmė mane drauge ir 
nubildėjau Mariampolėn, o iš ten 

Kalvarijon subatos naktj vėlai. 
Visu pakeliu buvo jaučiamas arti- 
mos karės tvankas. Tiek Mariampo- 
lę j e tiek Kalvarijoje žmonių minių 
minios... senieji kareiviai, arkliai... 

daugybė vežimų kareiviam- vežti... 

Nedėlios rytą anksti sibaladojo 
f mano kambario duris, šaukda- 

mas namon važiuoti ir pranešda- 
mas, kad jau pereitą naktį tuoj po 
vidurnakčio Vokietija apskelbė Ru- 

sijai karę... Keleivis. 

Tarptautiška Kalba 
"Esperanto." 

(Tristan Bernard, didžio fran- 
cuzų rašytojo dramaturgo, nuo- 

monė). 
Tapau esperantistu pereitame 

spalyje, o tai ačiu uoliam tarptau- 
tiškos kalbos Esperanto apaštalui 
Ernestui Archdecon. Sugrįžęs iš 
vasarines buveinės, radau ant stalo 
krūvą brošiuru. Pradėjau nulupi- 
nėti nuo jų ryšius, kad sutverus 
sau iliuziją, buk aš jas perskaičiau. 
i>et, kuomet priėjau iki pono Arch- 
deiicon brošiūrai, tai jos antgalvis 
mane užinteresavo. Paėmiau j.7 į 
rankas. O už v alandos laiko m >- 

kėjau jau esperantiškai; tiesa, ne 

tiek, kad jau galėčiau kalbėti es- 

perantiškai, bet pakaktinai, kad ją 
supratus. Susipažindinau su me- 

chanizmu tos kalbos, stebėtinos sa- 

vo lengvumu. O nesu stebuklingu 
kudikiu; atpenč, sunku man yra 
mokintis svetimas kalbas; bet už- 

miršti, kurią šiek-tiek pramokstu, 
tai ir nepasijuntu. kaip tas įvyksta. 
Dešimts sykiu griebiaus mokintis 
anglų kalbos, bet nepasisekė 
man ją užkariauti. Mano kelio- 
nės j Londoną paliko manyje sun- 

kius atsiminimus; va? lenosi man, 
kad esu tas, kurio garlaivis pa- 
skendo, o jis mažsm luotelyje j ieš- 
ko išsigelbėjimo, bet be paliovos jo 
luotelis užkliūva už povandeninės 
uolos. Turiu dadėti tą: man ro- 

dėsi. kad aš ne tiktai moku angliš- 
kai, bet. kad kalbu kuogeriausiu 
prigimti! r.kcentu. Norėjau neat- 
būtinai lošti tikro anglo rolę. Bet 
rezultatas buvo toks, kad už kiek 
laiko visi-kai neturėjau drąsos 
prakalbėti Albiono (Anglijos) 
kalba. Kaip nebylys, krautuvėse 
rodžisu ženklais tuos daiktus, ku- 
rie man buvo reikalingi. Išimda- 
vru iš kišeniaus porą suverenų 

Į (auksinis pinigas), už kuomažiau- 
sią daiktą mokėjau auksu, ir py- 
liau i kišenių išduotą reštą, ucskai- 
tydatnas jo. Kiekvieną vakarą 
grįžau j viešbutį su kišeniais |»il- 
nai-i >ruulkiu pinigu. Vieną t'ktai 
sykį p; > i sekė susikalbėti, o tai ačiū 
Andriejui l'icard. Autoriu.-. "Jeu- 
ncsse" ir "La Fugitive" nemoka 
angliškai nei vieno žodelio. Bet 
nesisarmatina kalbėti franeuziskai. 
'l iesa, tiktai septintu sykiu atkar- 
toję savo klausimą, apturėjome 
informaciją, kuri mums buvo rei- 
kalinga. Aš per tą laiką tylėjau. 
Man rodos, kad tai Renan (žino- 
ma.- r'raueuzu mokslininkas tyrinė- 
tojas) pasakė savo draugui, va- 

žiuojančiam Į Angliją mokslinin- 
kų konferencijon:—Jeigu tamista 
nemoki angliškai kalbėti tobulai, tai 
elgkis taip, kad neva nieko ne- 

supranti. Jie stengsis su tamista 
susikalbėti franeuziškai. Tiesa, 
juokinga bus jų ta franeuziška 
kalba, bet visgi tokiu budu jie tu- 

rės nusižeminti, o tamsita paimsi 
ant jų viršų. liet jeigu anglai ir 
panorėtų tokiu htirlu imti viršų, tai 
tas nepalengvintų tarptautiškų susi- 

nėsimų, vien jnos apsunkintų 
Dėlto gi tiktai ir išsimokinau tarp- 
tautiškos, neutrališkos, pagelbiuės 
kall>i>s Esperanto. Esperantistai 
negeidžia prašalinti kitas kalbas. 
Esperanto gi turi tiktai virsti ant- 

ra kalba, visoms tautoms patar- 
nauti tarptautiškuose reikaluose, 
kaip tai: vertelgystėje, moksle ir 

literatūroje; ir susikalbėjimui >u 

svetimtaučiais, nežeminant savo 

tautiškų jausmų. "Ir literatūros" 
—pabriežių šj punktą, svarbų ma- 

no draugams dramaturgams. Mū- 
sų veikalai daugelyje sykių būna 
blogai versti į svetimas kalbos. 
Atsitinka, kad vertėjas tobulai ži- 
no savo prigimtą kalbą, o lik labai 
paviršutiniai franeuzišką. Galėsi- 
me tad versti musų veikalus j 
Esperanto kalbą. Paskui nusiųsi- 
me juos esperantistams anglams, 
vokiečiams, italams ir 1.1., o jie 
išvers juos j savo prigimtas kalbas. 
Esperanto kalba yra užtektinai 
mikli, kad galėjus pereiti pasek- 
mingai per tą dvigubą bandymą. 
Deja, bučiau pamiršęs, kad jau yra 

padarytas panašus bandymas: vie- 
nas išvertė franuziškai dar neat- 

spausdintą veikalą i Esperanto kal- 
bą (Esperanto kalboje senai jau 
yra išversta visa eilė žinomiausių 
pasaulyje dailės raštų: Hamletas ir 
kiti. Red.). Tuomet esperantiškas! 
tekstas paduota franeuzui esperan- 
tistui, kuris nieko nežinojo apie 
originalą, kad jis išverstų veikalą 
atgal j fraticuzu kalbą. Rezultate 

originalas ir vertimas iš Esperan- 
to yra maž-datig vienodi. Espe- 
ranto suteikia dar kitokią, labai di- 

džią naudą—tai žmonėms, nelai- 

mingiems, dėlei j n neregėj imo. 
Jeigu neregys yra išvažiavęs į sveti- 

mą šalį, beveik visuose viešbučiuo- 
se randa antrašus ir vardus nere- 

gi ų-esperantistų, su kuriais leng- 
vai susikalba. 

Tiktai reikia pasidarbuoti, kad 

tarptautiška, psgelbinė kalba Es- 

peranto kuogreičiaus butų įvesta į 
visus neregių institutus. 

(Iš ''Excclsior" sulietuvino Es- 

perido). 

PIRMOS AUKOS NUKENTĖ- 
JUSIEMS NUO KARES. 

Nokomis, UI., lietuviai per p. 
Al. Popeiką prisiuntė mums pir- 
mutinę savo auką nukentėjusiems 
nuo karės sušelpti. Žemiaus seka 
aukų atskaita: 

Po vieną doliarį:—Alekas Po- 
peiką, Jonas Binenis, Kazimieras 
Viesulas ir Petras Mickevičius; 
po 50 centų:—Franciškus Turovv- 
skis, Petras Užubalis, Juozapas 
Binaitis, Jonas Jaugelas, Petras 

Moskevičius, Juozapas Kulica ir 
Vladislovas Stirbis; po 25 centus: 

—Povilas Macunas, Petras Jan- 
kauskas, Franciškus Plauska ir 

Magdelena Popeikienė. Viso— 
$8.50. 

Aukų $8.50 priimta, ir jos, su- 

lyg siuntėjo noro. bus i'.iktos Lie- 
tuvos šelpimo Fondui. 

Liet." Redakcija 

(Tąsa nuo 3-tio pusi.) 
visur važiuoti, reik eiti telegrafų 
linijos daboti. Raštinėse yra atėję 
popicros, kad viską paims, tik pa 
liks po 3 putlus )patai, bet tuoni 

tarpu dar nedaro. 
"Per mus daug kareivijos nuėjo 

ir dabar dar eina. Tarp jų pasi- 
taiko ir labai žiaurių vyrų. Pa- 
vyzdžiui, Leipalingio pačto valdi- 
ninkui vienas davė kulka ir pats 
nuėjo. Kas jį su j ieškos? Ir die- 
vai žino už ką. 

"Karė, tai karė Jau su kare 
pas mus žmonės ir apsiprato. Bet, 
apart karės, yra ir kitų apsireiški- 
mų, kurie baisesni ir už kare. 

Apie Seirijus Krūvinė Siaučia. 
"Apie Seirijus (irgi Seinų pav.) 

žmonės pradėjo mirti koleros se- 

serftri—kruvinę (taip ją Kneip'as 
vadina). Paseirės kaime taip jau 
ji pasirodė, lvaip žinai, Paseirė 
jau netoli ir nuo musų, tai gali 
greitai ir pas mus atsikraustyti. 

"Prie dabartinių aplinkybių ir 
badas netrukus gali j akis pažiūrė- 
ti, nes vasara buvo sausa, viskas, 
gali sakyt, išdžiuvo. Taigi bėdų 
netrūksta ir apart karės. Teisin- 
gai dainius sako: Viena bėda, tai 
dar nebėda, bet kaip dvi-trįs žmo- 
gų užsėda, tai tuomet jau laiky- 
kis. 

Taip ir čia: su kare jau apsi- 
pratome, bet ve štai kitos baiseny- 
bės po akių. 

Nuo karės, aš manau, męs irgi 
nevisai liuosi. Nors dabar vokie- 
čiui—"fliukui" gerai per kelines 
sudarė, bet tas dar nereiškia, kad 
jis visai butų sumuštas. Čia męs 
manom, kad kuomet jis apsidirbs 
su Prancūzija (o tas jam, tur- 

būt, netruks), tai tuomet jis ir ant 

mus guls.... 
"Daugiaus nerašysiu, nes ir lai- 

ko neturiu: reikia važiuoti j Gar- 
diną pas tvirtovę dirbti." 

Kazokui Vadiną Rcnncnkampją 
Parsidavėliu. 

Mums prisiunčiama laiškas vie- 
no lietuvio, kuris iš Mariampo- 
lės, Suvalkų gub., turėjo kraus- 

tytis Vilniaus gubernijom Tai 
sumanus vyras, ir retai kuomet 
mums dabar tenka gauti pana- 
šios rųšies laiškus. Talpinami 
jį todėl ištisai. Laiškas rašytas 
iš Virbiliškio, Vilniaus gub. 

"Laukdamas diena nuo dienos 
baisesnių atsitikimų ir nivbo- 
caudamas Vilniaus gub., vėl ra- 

fau jums, pasidalindamas kaip 
karės, taip ir Vilniaus rėdybos 
Įspūdžiais. Aš apsistojau už 
paskutinių kareivijos šerengų. 
Pirmiaus buvau jums rašęs, kaci 
norėjau grįžti per kareivijos še- 

rengas atgal iš Vilniaus guber- 
nijos Suvalkijon. Bet tas man 

nepavyko. Atvažiavau iki Ne- 
munui, o tol taus, per Nemuną, 
j Suvalkiją, jau neleido. 

"Dievas žino, koks bus mano 

padėjimas, bet apie tai nei ne- 

manau jau pasakoti ir skųstis, 
nes kitų padėjimas ir-gi n e ge- 
resnis. Kur tik Lietuvoj nepa- 
žiūrėsi—visur bėda. Jau dabar 
gręsia aaugeiyj vietų badas. 
Kuone visą Suvalkiją užėmė vo- 

kiečiai ir joj šeimyninkauja. 
Nors pats to savo akimis nema- 

čiau, bet apie tai ateina pas mus 

žinios. Ar jie atimdinėja iš gy- 
ventojų viską panevalia, ar ką 
pr.'moka, to nežinau. Bet kas 
ir iš to primokčjimo, kad ir už 

pingus negali gauti nieko nusi- 

pirkti. Taip čia, Vilniaus gub., 
ištikro ir yra: nors tu plyšk,— 
negausi ne tik ko kito pirkti, bet 
ii duonos šmoto negali pirkti. 

Kareiviai Maitinasi Bulvėmis. 
"Pati kareivija sakosi nema- 

čiusi aštuntą dieną duonos. 
Pats savo akimis matau, kaip 
nabagai kareiviai maitinasi tik 
bulvėmis, kurių, ačiu dievams 
dar netrūksta laukuose. 

"Išbėgo rusai iš Vokietijos, 
esą vien todėl, kad buk parsiua- 
vė jų "glavnokomandujuščij" 
Rennenkampf... Taip kalba ka- 
zokai. Tenka ir su kareiviais su- 

išneketi, tai tie taip pat kalba 
—Šiaip jau kareiviai,—jie sako. 
—butų niekados iš Vokietijos! 
neišėję. Mus vokiečiai niekaip 
negalėjo išmušti iš "okopų." 

Žąsis ir Antis l'okictijoj Turėjo. 
"Kareiviams, jie pasakoja, la- 

>ai nesinorėjo trauktis iš \ okie- 
tijos. Pasak jų pačių pasakoji- 
mo: 

— Vokietijoj nelcnorėjom val- 
gyti galvijienos ir kiaulienos,— 
valgėm žąsis, vištas ir antis, o 

dabar tėvynėj, Rusijoj, negau- 
nam nei duonos. 

I čionai, kur kareiviai apsisto- 
ja, visur ši iudus ir šieną išneša. 
Laukai nutremti. Baisu ir pa- 
mislyti, kas' atsitiktu, jeigu mi- 
iioninė armija pereitu. Nereikė- 
lii ir karės: ir be tu viską ant 

kūju nuneštų. O dabar pamis- 
lykite, ką karė padarė Suval- 
kijoj !... 

K 

Mariampolės Zy'^ai su I Y7taromis 
Pričnič Vokiečius. 

'*Jš tikru šaltinių, girdėjau, 
kad rusai, ginant Mariarnpolę 
(Suvalkų gub.)» pastatė kanuo- 
les už dviejų varstų nuo Ma- 
riampolės, o vokiečiai pastatė sa- 

vo kanuoles apie Gižus (bažnyt- 
kaimis apie 9 verstai j šiaur-va- 
karius nuo Mariampolės, tarp 
'lariampolės ir Vilkaviškio). 
Tikrai nežinau, ar buvo pastaty- 

tos kokios jiegos Baltsupiuose 
\kaimas apie y verstai j vakarus 
nuo Mariampolės). 

"Taip pat girdėjau, kad žydai 
labai maloniai priėmė vokiečius. 
Mariampolėje patiko jie vokie- 
čius su baltomis vėliavomis. Vo- 
1 iečiai gi, atsidėkavodaini, glostė 
žydus, kaip kokius arklius. Vo- 
kiečiai Įsiveržę, Suvalkijon, sa- 

koma, mėto visur proklamacijų 
lapelius, kuriuose ragina žmones 
•'ebėgti ir žada laisvę.... 

Sako, (ircitai Vokiečius Išrysiu. 
"Nuo kniku čia, Yirbiliškyj, 

avojaus nėra, bet diena iš die- 
nos gresia badas, nors labar dar 
jo neatj.iučianic. 

Rusų aficierai tvirtina, kad vo- 

kietis bus greitai išv\tas. Jie 
tipgi pasakoja, kad karė ilgai 
rauktis negalės. O kaip ištiesu 

bus, tai gal nei pats velnias ne- 

'.ino... Sako, buk Amerika įsi- 
kišo, kad kuoveikiausiai padary 

i santaiką, bet aš tam nelabai 
iioriu tikėti. Jųs ten, Amerikoj, 
.^eriaus apie tai žinote. 

"Oras pas mus, kol rusa? buvo 
Vokietijoj, lįuvo kuopuikiausis, 
"■et pastaruoju laiku (laiškas ra- 

šytas rugsėjo 22 d.) kaip ėmė 

lyti, tai ojo-joi!... Žmonių į Už- 
.K-niuiK', iš Suvalkų gub., pri 
važiavo tiek, kad nekurien.s jau 
pastogės pritrūksta. Prisiėjo 
daugeliui nakvot ant lauko. Ką 
.ukentėjo žmones nuo lietaus 
r nuo šaltų naktų, tai sunku ir 

apsakyti. 
"Kur žmogus dabar nepažiūrė- 

ki, tai visur apverktinas pačioj i į 
mas. Nei pas vieną nepamatysi 
linksmo veido: visi nusiminę ir 
baimės apimti. 

"Daugiau naujienų kaip ir nėr. 
Kaip užklups paskutinis galas, 
tai vėl parašysiu. C) dabar, Su- 
diev ! 

Jusų B. K. j 

529. Ką Zeppelinas gali pada- 
ryti? Zeppelinas, kaip žinome, 
yra orlaivis, priklausąs prie taip 
vadinamų dirižablių rųsies. Ji- 
sai susideda iš dviejų svarbiau- 

sių dalių: gazti pripildyto dide- 
lio maišo, kurisai neša ore save 

ir antrąją dalį, kuri yra prika- 
binta prie gazinio maišo. Diri- 
žablis turi pailgą (cigaro) iš- 

vaizdą su prikabinta iš apačios 
dalim, kurioje sėdi žmonės. Skir- 
tumas tarp dirižablio ir aeroplia- 
no yra tame, kad dirižablis yra 
lengvesnis už orą ir laikosi ore 

očiu gazui, esančiam maiše, tuom 

tarpu kaip aeropl'anas yra vien 
mašina, užsilaikančia ore ačiu 
greitam ėjimui; aeorplianas skra- 
joja nelyginant paukštis. 

i'rancuzija buvo pirmutinė vai- 

stija, išplėtojusia dirižablius. 
Bet vėliaus jinai atkreipė ypa- 
tingą atydą j aeroplianus. Pa- 
sekme rūpinimosi aeroplianais 
franeuzai turi tai, kad dabai 
aeroplianų skaitlium ir rūšim 
FrancL'zija stovi pirmoje vietoje 
tarp visu pasaulio valstijų. 

Vokietija suprato, koks pavo- 
jus gresia jai iš franeuzų veiki- 
mo orlaivininkystės srytyjo ir 
kaip galinga gali būti valstija, 
turinti atsakančias orlaivines jie- 
fas. Vokiečiai pradėjo labiau- 
siai rūpintis dirižabliais. Sav.> 
iriaiviams gerinti Vokietija nesi- 

gailėjo pinigų nei žmonių gy- 
vybes. Dirižablių išvystyme tarp 
vokiečių yra ypatingai atsižy- 
mėję grafas Zeppelinas ir majo- 
;as von Parseval. Tr šiądien Vo- 
kietija turi didžiausią pasaulyje 
skaitlių dirižablių, pavandintų 
Igrafo Zeppelino vardu. Afkreip- 
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dama ypatingą atydą i dirižab- 
lius, Vokietija tačiaus neužmiršo 
nei aeroplianų, ir jei aeroplianų 
skaitlium ir rūšim jinai stovi že- 
nliaus l'rancuzijos, vis-gi tos rū- 

šies orlaiviai Vokietijoje suda- 
ro gan didelę jiegą. 

Anglija, pasitikėdama savo lai- 
vynu, išpradžių mažai ką atkrei- 
pė atydos j orlaivius. Bet ga- 
lop suprasta jųjų svarba, ir 
stvertasi taisytis orinį laivyną. 
Kadangi Anglijai nebuvo ko ma- 

nyti orlaivių skaitlium pasivyti 
franeuzus ir vokiečius, tai jinai 
atkreipė ypatingą atydą j orlai- 
vių konstrukciją ir tobulumą. 
Šiądien anglai turi orlaivyną, 
nors sulyginamai nedidelj skait- 
liur.i, bet už tai augštą savo rų- 
šim. 

Dabartines karės pradžioje bu- 
vo labai įdomauta, kokią reik- 
šmę <urės orlaiviai karės operaci- 
jose. Kiek iki šiolei matyti, or- 

laivių svarba, sulyg expertų žo- 
džiu, \ra tiesiog neapkainuoja- 
•na. Svarbiausis aeorplianų nuo- 

pelnas iki šiolei guli žvalginin- 
kvstėje, priešo pozicijų ir judėji- 
mų ištyrime. Aeroplianai yra 
nepavaduojamu pagelbininku ir 
muaikinant artilerijos veikimą. 

Tūlais atžvilgiais dirižabliai 
\ ra parankesni už aeroplianus. 
'dirižablis gali visiškai sustabdy- 
ti savo mašinas ir, taip sakant I 
kaboti virš priešo, sekdamas jo- 
jo judėjimus. Tokiame stovyje 
diržablis gali išbūti tiek laiko, 
kiek jisai nori. Jeigu dirižablis 
plaukia apie 5,000 pėdų augstu- 
moie, tai jisai yra gan gcrii ap- 
saugotas nuo priešo kanuolių, ir 

drauge su tuom iš tokios aug- 

llzdarč Monopolius ir Krautuves. 

Domininkui Macui iš J Jusli. 
111., rašo iš Laukuvos miestelio, 
Kauno gub. apie ėmimą kareivių 
ir kitus atsitikimus, mūsų skai- 
tytojams jau žinomus. Prie to 

pridedama: 
...."Pas mus uždarė monopo- 

lius ir kronius (krautuves) ir 
bankus, pinigų gauti negalima..." 

Mažeikiuose nėra Jokiu Perinamu. 

J. Čapas iš Rochester, N. Y., 
prisiunčia mums laišką, gautą nuo 

savo brolio iš Mažeikių, Kauno 
gub., ir pastebi, kad šitas laiškas 
visai skiriasi nuo kitų laiškų, 
gaunamų dabar iš Lietuvos. 
Tarp kit-ko jame taip rašoma: 

"Męs esame dar sveiki.. Tųs 
jau žinote, kad pas mus yra karė 
13et Mažeikiuose jokių atmainų 
nėra. tik viskas labai pabrango. 
Yaiską kasdien traukiniais gabe- 
na i pasieni..." 

Tas buvo rašyta rugsėjo 2(15) 
dieną. 

l'cča ir Javus. 

^ # Iš Serpatiį kaimo, Telšių pavie- 
to (apie Varnius) rašo Juoza- 
pui Servai jo žmona Ona: 

"Paėmė pas mus išpradžių vy- 
ius, o paskui pradėjo imti ir gy- 
vulius. Paskui pradėjo vežti ir 
grudus vežimais. Žodžiu sakant, 
čia nieko nelieka: katras ir ne- 

nori duoti, tai ima panevalia;1 
atima kiaules ir avis..." 

Negali '/rakiu Deginti. 
St. Vilavičiui iš Racine, \Vi- 

;ašo jo motina iš Gargždu mies- 
telio, Telšių pavieto, Kauno gu- 
bernijos : 

....'Dar tik penkios nedėlios 
kaip užstojo vaina, o visi darbai 
jau pas mus sustojo, ir bada>' 
vietomis duodasi pasijausti*** 
j'š mūsų miestelio daugybės žy- 
dų išvažiavo. Taipgi ir dauge- 
lis žmonių išvažiavo. Paliko vis- 
ką, bv tik savo gyvybe žmogus 
išnešti galėtų. 

"Yaisko dar pas mus nėra. 
Yra tik musų "pograničninkai," 
tai jie stovi Viežaituose, o rai- 
tieji stovi pas kordoną ir daboja 
prūsų vaiską, kad nesiveržtų i 
Gargždus. Ir męs negulim na- 

mie, cinam Į dvarą pas "agrod- 
runka" gulėti: baimė, kad prū- 
sas neuieitų nakties laiku*** 
Yra neišpasakyta bėda ir liūdna. 
Vakare negalima nei žvakių už-j 
sidegti—uždrausta..." 

štumos užtektinai aiškiai galima 
įjžiurėti, kas dedasi ant žemės. 
Tiesa aeroplianas ^ali tokioje 
pat aukštumoje skrajoti, bet ji- 
sai turi laikyti savo mašinas 
einančias i'- tuom sumažina savo 

aliejų. Sulydinant su dirižabliu, 
aeroplianas gali buti ore tik 
trumpį laika. Oro sluoksniuose 
'liržablis \isuomet kali rasti to 

kią sriovv, kuri jijj neštu pagei- 
da-ijamon linkmėn. Tokiu bud u 

-usitaupina marinos ir medžiaga 
mašinoms varyti. Prieš tą diri- 
žabliu parankumą aeroplianas 
gali pastatyti didesnį greitumą 
ir savo mažumą, ačiu kam, j ji 
yra daug sunkiau pataikinti ne- 

gu j dirižablį. 
Dirižablis, nors butu augštai 

ore, visuomet yra kcrcsnis ^ie~ 
lins negu greitai besisukinėjantis 
aeroplianas. Dienos laiku jam 
nelabai paranku lekioti. Todėl 
-avo veikime jisai geriau mėgsta 
į.akti. Iki šiolei męs ir girdime 
apie ZeppelinŲ veikimą dažniau- 
sia nakties laiku. 

Zeppelinai- gali vežti-, su savim 
r; a n daug svaros. Rašoma, kad 
Zepelinai pakelia daugiau negu 
po pusę tono. Tatai jie vežasi 
su savim paprastai daug sprog- 
stančios medžiagos: bombų, tor- 

i edti ir 1.1. Taėiaus Zeppelino 
l otnbos ir torpedos nėra taip pa- 
\ ojingos, kaip kauuolių šūviai, 
kadangi jos negali įsimušti spro- 
ginamojo daikto vidun. Nežiū- 
rint to, jųjų veikimas miestuose, 
kaip parodė Antv.erpenas, gali at- 

nešti labai daug nuostolio. 
Ačiu savo įtaisymui, Zeppeli- 

nai gali nulėtki labai toli—už 
kelių šimtų mylių. Tuom jie 
yra parankesni už acroplianus, 
kuriems tolimose kelionėse vi- 
suomet gvęsia pavojus susiga- 
dinti. 

Zeppelinas nakties la'ku gali 
skrijoti labai žemai, tyrinėda- 
mas priešo pozicijas, kuom jisai 
pralenkia aeropiianą, kurijai nak- 
ties laiku su dideliu vargu skra- 
joja. Bet iš ki'.^s pusės, aero- 

|.lianas gali nusileisti tuip žemai 
\ irš priešo linijų, kaip Zeppe'i- 
nas jokiu budu neišdrįstų. 

Laivams Zeppelinai daug gi 
pageibėl! apsisaugojime nuo po- 
vandeniniu laivų. Kabodami ore 

ienoje vietoje, jei lengvai gali 
pamatyti povandeninį laivą ir 
savo bombomis sunaikinti ji ar- 

ba bent nuvaryti toliau nuo lai- 
vo, plaukiojančio ant vandens 
paviršiaus. 

\ u tos stoka neleidžia pilnai iš- 
ska t iuoti tą naudą, kurią Zep- 
pclinas gali karėje atnešti. Uet 
iki šiolei, kaip galima buvo ma- 

tyti iš pranešimų apie karę, Zep- 
pelinai ir abelnai dirižabliai vra 
mažiau veikę negu aeropliarai, 
kurie, užleisdami tūlais atžvil- 
giais Zeppelinams pirmą vieta, 
turi ir savas geras puses, kurios 
jau spėjo pasirodyti dabartinėje 
karėj". 

□ša 
530. Kuomet pradėta vartoti 

povandeniniai laivai? Tas, kuris 
manytų, kad povandeniniai laivai 
yra pastarųjų metų išradimu, la- 
bai klystų. Franciui! profeso- 

Didžiausia Kare 
MB—■■■ 

Kisr? Lietuvoje! Musiį Tėvynėje 
Įci norite dasižinoti, kas dabar Lietuvoje de- 

dasi, kaip ir kur Europoje karė siaučia, tai 
užsirašykite 

Kasdien Einančią 
"Amerikos Lietuva" 

c 

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

Todėl užsirašykite "Amerikos Lietuvą" tuo- 

jau ir gausite ją k sdien pačtu j savo namus, 

liną vienam mėnesiui ......S .50. 
Dviem mėnesiam 1.00. 
Pusei metų 2.75. 
Visam metui 5.00. 

Užsirašydami, siųskite ir prenume atos mo- 

kesti drauge, Money Orderiu arba ; nikais 
registruotame laiške adresu: 

"Amerikos Lietuva'1 
3252 So. Halsted St Chicag',, I1L 

rius M. Z. Tourneur. is Dicppo, 
savo tyrinėjimais rado, kad pO- 
vatuleniai lai va i buvo žinomi ir 
vartojami dar ilgai prieš Kris- 
taus gimimą. Gaisus senovės 
grekų mokslininkas Aristotelis 
pasakoja, kaip Alexandras Didy- 
sis vartojo povandeninius laivui 
laike 1 iro apgulimo, suvirs .;oo 
Metų prieš Kristaus gimimu. 
Šešioliktame amžiuje, 1534 m., 
tūlas vienuolis sugalvojo, kaip 
turėtų buli įtaisytas povandeni- 
nis laivas. Sulyg jo nuomonės, 
toksai laivas turėtų buti padary- 
tas iš metalo taip, kad vanduo 
negalėtų ineiti vidun ir kao laivo 
sienos galėtų išlaikyti oro spau- 
dimą. Jeigu j tokj laivą jdėti 
išspaustojo vandens svarumu, tai 
laivas pasinertų j vandeni ir ga- 
lėtų ratais 1 ažiuoti jūrių dugnu 
arba plaukti, varomas irklais 
Kad žmonės neužtrokštų, minė- 
tajai vienuolis patarė lai^e pri- 
taisyti iš odos padarytą dudą, 
kuri siektų vandens paviršiaus 
ir leistų ivram orui itieiti !:ii- 
van. Jisai davė keletą patarimų, 
kokios formos galėtu būti povan- 
deninis laivas. Jisai galėtų buti 
panašus j varpą su langais ir 
grindimis, tinkamomis žmonėms 
vaikščioti. Taėiaus žuvies išvaiz- 
dą ji^ai patarė kaipo parankiau- 
sią. Laivas <avo plaukimo link- 
mę galėtų sužinoti kompaso pa- 
L'elba, o šviesą gauti iš fosforuo- 
,jaučių (šviečiančių) kunų. Ta- 
-ai sumanymas j vyko. Už kiek 
laiko franeuzas Jean Barrie pa- 
darė povandenini laivą, -ulyg 
\ienuolio pliano. Tuom laivu ji- 
sai Dieppe prieplaukoje pasek- 
mingai išgraibiojo nuo jūrių dug- 
no daug pinigų ir kitų laiktų. 
kurie trimis metais prieš lai pa- 
skendo su laivu. Jean Barrie 
povandeninis laivas veikė iki 
1650 m. 

1(320 m., liollandictis Lomelius 
Van Drebbel Įtaisė povatideninj 
laivą, k-irin galėjo sutilpti 12 

irklininkų ir keletą pasažierių. 
tasai laivas pasekmingai plau- 
kiojo jūrėse su karalium James 
i. ka'po pasažierium. 

□Bū 
531 Kaip atsirado Raudonasai 

Kryžius? Raudonasai Kryžius 
oficialiai buvo Į-teigtas 1804 m. 

tarptautiškoje Getievos konvenci- 
joje, Šveicarijoje. Mintis apie 
Raudonojo Kryžiaus Įsteigimą 
padavė šveicaras A. Duuan. Su- 
iyg minėtosios konvencijos nu- 

tarimo, toji Įstaiga turi buti skai- 
toma neutrale, tai yra laike ka- 
rčs abu priešu turi jos nejudinti. 
1 iesioginiu Raudonojo Kryžiaus 
tikslu yra prižiūrėti sergančius 
ir sužeistus laike karės. Tačiaus, 
apart to, Raudonasai Kryžius su- 

leikia pagelbą ir prie didelių ne- 

laimių. kaip tai gaisrai, tvanai, 
badas, epidemijos ir 1.1. 

Raudonasai Kryžius yra i>si- 

tkirstęs j skyrius. Kiekviena 

valstija turi savą Raudonąjj Kry- 
žių. Laike karės arba taip di- 
delių nelaimių vienų valstijų 
Raudonasai Kryžius pagelbsti ki- 

tiems skyriams. Mūšių lauke 

Raudonojo Kryžiaus tarnautojai 
nedaro skirtumo tarp saviskių ir 



priešo sužeistu,-,,. J„j,, prieclcr- J 
tne ; ra prižurt'li kaip vienus, tai,, 
!r kitu*. i 

Prie tos draugijos priklauso! 
apie 33 valstijos, arba kitaip sa- 

kant, visas civiiizuota.-ai svietas, 
Raudonojo Kryžiaus nauda, kaip 
kiekvienas supranta, yra neap- 
kainuojama. 

□Bū 
532. Kokia šalis turi didžiausi 

povandenini laį<,-4? ."apas la- 

sai povandeniu laivu ilgumas vra 

riaž-dauįf r4X pėdu', diametras- 
'5 pėdu. Povandeninis laivas 
ant vandens paviršiaus gali 
plaukti su greitumu apie 1 r niv- 

1-Ų j valandą. Pasinėręs vande- 
nyje, jisai daro apie penkia- m y 
l«r-s. i i e laivai gali plaukti fa-; 
bai toli. Naujesnieji iš jyju «^a- 
li padaryti 4,500 mylių vienui 
y pu. I ai reiškia, kad jie l<*ng\ *i* J 
Rali perskruosti Atlantiką tarp 
I. u ropos ir Amerikos. 

Kuomet povandeninis laivas 
} ra ant paviršiaus, tai jisai va- 

ro*' gazolinu. Po vandeniu gi 
ji>ai iiiasi elektros motorais. 

Tie laivai nėra labai parankus! 
net pripratusiems jurininkams, 
j'"* jyjU gerumas vra tame, kai, 
jie gaii by kokiame ore ir by kur 
plaukti. Jeigu oras blogas iri 
jūrės perdaug jsijudina, jisai ra- 

miai paneria j vandenj ir buua 
tenai, siaučiant audrai viišuje 
Po vandeniu jisai gali išbūti 24 
valandas. 

n 

m 

1^'džiausj povandeninj laivą tu- 
ri Rusija. Jisai dar statomas. 
J asai laivas yra taip didelis, kad 
visi kiti išrodo nykštukais prieš 
Ji- Jisai yra 4<Y) pėdu ilgas, 34 
.»edas platus ir išspaudžia 5,400 
'ony vandens; tai yra n karty 
daugiau negu didžiausis iki ši j 
povandeninis laivas. J(, inžinal 
turi 18,000 arkliu jiegą. Ant 
vandens paviršiaus jisai daryi 
*pie 26 mylias j valandą; pasinė- 
je s 14 niyliii. }'o vandeniu gu- 

,:s y,enu kartu 'kryti -75 mylias. 
įsai turės penkias 4.7-coIines ka- 

nuoles mūšiams ant paviršiaus ir 

f įpėdines dūdas, iš kuriu 16 

_ ,s. sr'mJ- Tasai milžinas tu- 
rės prie savę.-, fxj torpedų ir 120 

w«nŲ, nes jisai yra pritaisytas ir 
ir.inoms dėti. 

KLAUSIMAI: 
533- Kuomet žmonės pradėjo 

vartoti ligonbučius? I 
534- Kokiam tikslui žmogus! 

turi smakrą? 
535. Kaip žmogaus akis mato 

visus daiktus? 
5^6. Kuomet prasidėjo orlaivi- 

rmkystė? 
'Atsakymai bus kitam .„„„eryj) 

VIETINĖS jiNIOS, 
Rinkimai. Sekantį utarninką 

atsibus vietiniai ir valstybiniai rin- 
kiniai. Męs norėtume atkreipti 
skaitytojų piliečių ypatingą atydą 
j kai-kuriuos iš esančiųjų kandi- 
datų vietiniems urėdams. Pirmo- 
je vietoje stovi dvi moterįs: Mary 
E. McDovvell ir Harriett E. Vit- 
tum. 

Mary E. McDouell yra perdė- 
tine University of Chicago Settle- 
ment'o, ant To\vn of Lake. Jinai 
yra gerai žinoma tarp amerikonų 
veikėja. Gerai žinoma jinai ir 
ateiviams, kurių naudai jinai yra 
nemažai pasidarbavusi. Jinai yra 
viena pirmutinių amerikonų, at- 

kreipusių atydą j vargingą ateivių 
padėjimą ir prabilusių apie tai 
amerikoniškoje laikraštijoje. Ji- 
nai buvo viena įsteigėjų ir pir- 
mutinė prezidentė Chicagos Mo- 
terų Amatų Unijinės Lygos (Chi- 
cago VVomen's Trade Union 
Leagne). Dabar jinai yra pir- 
mininke City \Vaste Committec. 
Ačiu jos pastangoms, buvo išrū- 
pinta iš kongreso $300,000 uždar- 
biaujančių Suv. Valstijų moterų ir 
vaikų darbo sąlygoms ištirti. Ji- 
nai buvo viena tų moterių, kurios 
išrūpino Kūdikių Darbo Įstatą ir 
įstatą 10 valandų darbo moterims. 
Jinai kovojo per 20 metų prieš ne- 

sveikas gyvenimo sąlygas stock 
yard'ų distrikte. žodžiu sakant, 
užpakalyje jos stovi ilga eilė nuo- 

pelnų, kurie ateivių, tame skait- 
liuje ir lietuvių, turėtų buti ap- 
kainuoti. Jinai yra išbandyta dar- 
bininke ateivių labui. Jos prity- 
rimas duoda pilną užsitikėjimą, 
kad jinai tinka tai vietai, kup'>i 
kandidatuoja — Cook pavieto 
pavietinės koinisijonieres (County' 
Commissioner of Cook County).' 
Lietuviai balsavimuose šio lapkri- 
čio 3 d. privalėtų paduoti už ją 
savo balsą. 

Antra moterim kandidate j 
"County Commissioniers of Cook 

Couiity" yra Ilarriett E, Vittum.J 
linai yra pmlėtino Nort!i-\Vestcnii 
i nivci >ity v'fttlement'e, šiaur-va-' 
karinėjo miesto dalyje. Kaip ir p. j 
McDovvell, jinai yra pažymėjus 
s,lVu praeit j ypatingu rūpesčiui 
ateiviais, ir mes patariame batuo- 
ti už jąją kaip ir ui p. McDo- 
v.ell. 

Kit«ii> (Iviemi mums pažįstamais 
ir pageidaujamais kandidatais yra 
p. Ale*. A. McCormiek ir Thotnas 
Siemiradzki. Pirmasai yra įsta- 
tytas kandidatu j dvi vieti: prezi- 
dentas Iloard of County Commis- 
doner.N ir narys tos pačios įstaigos. j 
A. A. MeCormick'o veikimas gali 
būti charakterizuotas kaipo išti- 
sas priešinimasis ateivybės varžy- 
mui. lame atvėjuje jisai daug 
yra padaręs. Jisai visuomet ko- 
vojo, kad išnaikinti ateiviu vilioji- 
mą ir išnaudojimą. 

Ketvirtu kandidatu, už kuri mes 

patariame duoti savo baisa, yra p. 
1 homas Siemiradzki. Jisai tai- 
pogi kandidatuoja j pavieto komi 
sijonierius. 

\ i*i keturi kandidatai eina ant 

Progresistų Partijos tikietos. A. 
A. Mc( ormick buvo nominuotas 
drauge progresistų ir republikonų 
premieroje (primaries). 

šį nedėldietiį 7 vai. vak. šv. 
Jurgio svetainėj bus lietuvių poli- 
tiškas susirinkimas, pp. McDovvell 
ir Vittum naudai. 

Susivienijusių dramatiškų drau- 
gijų vakarH'is. Subatoje, spalio 
-4 d., hlijošiaus svetainėje, kam- 
pas \\ ood ir 4')-tos gatvių, Chi- 
cagos susivienijusios dramatiškos 
draugijos, artimesniam įvairių! 
draugijų narių susipažinimui tarp 
savęs, turėjo savo šeimyninį vaka- 
rėlį. Buvo pampintas ir progra- 
mėlis. Chicagos Lietuvių Kon- 
certinio Kliubo kvartetas (smui- 
ką, violončelė, fleita ir pianas) 
patiekė trejetą muzikos gabalėlių, 
p-lė A. Ulkiutė padakeliamavo 
ir ponas M. M. Juška papasa- 
kojo keletą juokingų anekdotų. 
\ akarėlyje kalbėjo įvairių drama- 
tiškų draugijų atstovai: pp. Stri- 
maitis, B. Vargšas, Dr. Drangelis, 
Kl. Jurgelionis ir kiti. 

Birutės vakaras. Praeitą nedėl- 
dienį šv. Jurgio parapijos svetai- 
nėje "Birutė" vaidino L. A. Dnut- 
ševskio parašytą ir A. Vėgėlės 
verstą vienaveiksmį veikalėlį "Gai- 
la Usų." Vaidintojais buvo: J. 
\ itkevičia—bajoro rolėje, J. Sta- 
siūnas—tėvo rolėje, A. Glebaitis 
—Jerasto rolėje, p-lė P. Rudau- 
s kaitė lunilijos rolėje ir p-lė J. 
Aleknavičiūtė—tarnaitės rolėje. Pa- 
sibaigus vaidinimui, "Birutės" cho- 
ras, p. Pociaus vedamas, padaina- 
vo keletą dainelių. 

Iš H'est Sidc. Praeitą nedėldie- 
nį, spalio 25 d. draugija "Lietuvių 
Vėliavos Amerikoje No 1" buvo 
surengusi Melda/io svetainėje pasi- 
linksminimo vakarėlį su programų. 
Apgarsinimuose žadėta vaidinti 
dviveiksmė komedija "Piršlybos," 
"Maikio su Tėvu pasikalbėjimas,'' 
"Grinorius" ir t.t., bet vaidinta tik- 
tai "Piršlybos;" visi "pridėČkai" 
apleista. Tiesą pasakius, kaip to- 
kiu "Maikio su tėvu" pasišnekėji- 
mu, tai geriaus kad nei nevargino 
publikos. Vaidi.nmas pavyko vi- 
dutiniškai. Buvo matyt, kad ar- 

tistai stengėsi, kiek galėdami, ge- 
riau atlikti savo darbą. Pažymėti- 
na: F. Gerbenis (piršlio rolėje)— 
naturališkesnio piršlio nei nereikė- 
jo; p-lė F. Pocaitė (panelės rolėje) 
—irgi gerai atliko; taipogi J. Gra- 
korskis, p-lė J. Sargaitė, K. Širvi- 
nokįs ir kiti. Pub'ika nežinia iš 
kur buvo susirinkusi. Matyt, pir- 
mu kartu atsilankė j vakarą. Be- 
veik nei vienas, artistų žodis nepa- 
siliko neatkartotas publikoje, dar 
ir su padailinimais. Tiems žmo- 
nėms reikėtų dar pasimokinti, kaip 
reikia vakaruose užsilaikyti. Vai- 
dinimui pasibaigus, buvo šokiai. 
Publikos buvo nedaugiausia. 

J—as. 

Įvairumai. Iš ištikimų šaltinių 
sužinota, kad Dr. A. K. Rutkaus- 
kas. 2302 So. Leavitt st., apsiveda 
su p-le J. Aleknavičiūte, 3223 Au- 
burn ave. Dr. Rutkauskas yra se- 

nas ir gerai visiems žinomas Ame- 
rikos lietuvių veikėjas. P-lė J. 
Aleknavičiūtė sulyginamai dar ne- 

senai yra atvažiavusi iš Lietuvos. 
Jinai paeina iš Vilniaus gubernijos 
ir yra "Birutės" narė. 

— Taip pat žada apsivesti p. 
A. N. Masulis, Bridgepo^t Cloth- 
ing krautuvės vedėjas, su p-le 
Emilija Vasiliauskaite, 4559 So. 
Hermitage ave. Ponas Masulis 
yra Amerikoje 12 metų; p-lė Va- 
siliauskaitė—eiu gimusi. Vestu- 
vės žada atsibūti—lapkričio 25 d. 

Atitaisymas. Praeito numerio 
"Vietinėse Žiniose" tilpo žinutė 
apie p. St. Dargužio bylą. Per ne- 

apsižiūrėjimą, antgalvyje žinutė už- 
vardinta: "St. Gegužio byla." Tu- 
rėjo huti: "St. Dargužio byla." 

LAIŠKAS R11DAKC1JON. 

Gerbiama "T.ietuvcs" Redakcija! 
Justi laikraščio 42-raiue nuni. š. 

m. iil|)o raštelis "Iš praėjusiij Sei- 
mu." po kuriuom pasirašo Seimo 
Delegatas. 

Tikiu, kad I ietuvos" redakcija 
ir man leis pasakyti kelis žodžius 
tame klausime dėlei socialistu de- 
legatų priešseiminės konferencijos. 
Ne dėlto rašau, kad apginti so- 

cialistus. bet dėlto, kad ten para- 
šyta neteisybė ir t uotui klaidinama 
visuomenė. 

Spalio 6 d. š. m. Baltimorės 
Draugijų Konferencijoj ir spalio 
7 d. viešam susirinkime išdavė ra- 

portus iš Visuotino Amerikos Lie- 
tuvių Seimo šie delegatai; P. Gla- 
veckas, K. Baltrušaitis, I\ Lazaus- 
kas ir V. Nagornosky. Pirmųjų 
dviejų raportai lietė tik Visuot. 
Liet. Seimą, ir nėra ko minėti. 
Bet P. Lazauskas, išduodamas ra- 

portą, sako: "Nežinau, nei iš katro 
seimo išduoti raportą, nes buvau 
trijuose seimuose, didžiausis seimas 
tai buvo sąjungiečių, kuriame va- 

dovavo t'. Grigaitis. Grigaitis sa- 

kė: "Męs, draugai, iš principo esa- 

me priešai panašiems tikslams— 
aukas rinkti; tokis aukų rinkimas, 
kaip nukentėjusiems nuo karės, yra 
tik muilinimas akių darbininkams 
ir t.t." 

Toliaus, Lazauskas sako: "Bet 
Prtiseika, "Laisvės" redaktorius, 
pasielgė vyriškai! Jis užprotesta- 
vo prieš Grigaiti ir t.t." Tolesnė 
Lazausko kalba buvo labai panaši 
j tą, kas parašyta "Lietuvos" 42- 
rame numeryje; todėl, branginda- 
mas laikraštyj vietą, nekartosiu tų 
žodžių. 

Aš ir P. Lazauskas kartu buvo- 
me toje socialistų priešseiminėje 
konferencijoj. Aš sn atyda klau- 
siausi, ką jie ten svarsto, ir girdė- 
jau, ką kalbėjo P. Grigaitis ir L. 
rvuseika. Jokių ginčų Pruseika 
su Grigaičiu neturėjo, kaip tai sa- 

kė Lazauskas ir Seimų delegatas 
per "Lietuvą." Daugiausia buvo 
kalbama apie tai, kiek turėtų buti 
fondų, ar kiekviena sriovė at- 

skirą fondą privalo turėti, ar vi- 
sos sriovės vieną bendrą fondą. 
P. Grigaitis, kalbėdamas, pasakė 
taip: "Reikia remti visiems Ame- 
rikos lietuviams vienas bendras 
fondas, ir tuo budu surinksime 
daugiau aukų. Surinktomis auko- 
mis reikia šelpti vien tik Lietuvos 
žmones, nukentėjusius nuo karės, 
o partijų ir draugijų šelpimą pa- 
likti pačioms partijoms." Tą pa- 
tį P. Grigaitis pasakė ir sei.ne 
sesijoje 4-je (žiūrėk "Vien. Lie- 
tuv." 40-tame numeryje š. m.). 
Tš to. kas aukščiau pasakyta, ro- 

dos, jau ganėtinai aišku, kad P. 

Grigaitis visur agitavo už vieną 
fondą. 

Ponas P, Lazauskas, išduoda- 
mas draugijų konferencijoj ra- 

portą. sakė, kad jis, Lazauskas, 
apie socialistų konferencijos nuta- 
rimus pasakęs A. B. Strimaičiui. 
Strimaitis, laikydamas prakalbą 
seimo G-je sesijoje, atkartojo tai 
visiems seimo delegatams. Ant 
vietos buvo pareikalauta, kad iš- 
duotų, kas Strimaičiui t?} sakė, bet 
Strimaitis neišdavė. Lazauskas 
užkaitęs sėdėjo ir neišdrįso savo 

pirmiau sakytus Strimaičiui .:o- 

džius nei patvirtinti, nei atšaukti. 
Toliaus, Lazauskas savo raporte 
išvadino P. Grigaitį "Rusijos juo- 
dosios armijos nariu," "didžiausiu 
Lietuvos neprietelium ir išdaviku' 
ir t.t. Socialistų konferencijoj 
Lazauskas nusidavė gana prielan-, 
kiu Grigaičiui, kad tas agituoja už 
vieną bendrą fondą, 11a, o parva- 
žiavęs namo, nesidrovi taip ne- 

teisingai kalbėti. Toliaus, Lazaus- 
kas skundėsi, kad socialistai jį, La- 
zauską, išvarę iš Konferencijos 
Tas netiesa, nes mudu kartu bu- 
vome ir musų niekas neišvarė. 

Aš trokštu, kad butų santaika 
tarp visų, bent šiuom kartu, kuo- 
met rengiamės ištiesti savo broliš- 
ką pagelbos ranką Lietuvos žmo- 
nėms, kuomet po šios Europos 
valstybių karės musų broliai šauk- 
sis mus pagelbos (Tas troškimas 
yra labai pagirtinas, bet Brook- 
lyno seimas parodė, kad matyt ne 

visi tamistos draugai taip trokšta 
tos santaikos, kaip tamista. Red.). 
Męs, broliai tautiečiai, negalėsim 
jiems ištiesti savo pagelbos ran- 

kos, nes ne prie io mg* rengiamės. 

Stai, kad ir ponas N.^ornosky, 
išduodamas raportą iš seimo, ko- 
liojo.»i kuobjauriausiai, išv;idino| 
sau nepatinkamus "išgamomis" ir 
tam panašiai. Abelnai, apie Sei- 
mą p/įpasakojo nebūtų daiktų. 
Ant ^al«> pasakė, kad jie sutverę 
naują partiją, kuri kovos prieš vi- 
sokį pavojų, o ypatingai prieš rau- 

donąjį. Ir ko galima tikėtis, iš 
tokiu žmonių, kurie niekina palis 
savo darbą ir 11101111 demoralizuoja 
visuomene. 

P. Glaveckus, 
Vis. Am. Liet. 
Seimo delegatas. 

VALIA IK MJJSŲ DARBAI. 

Lietuvoje, spaudą atgavus, mū- 

sų laikraštija inkilo, it ant mielių, 
augštvn.... Podraug, galima pa- 
sigirti, čia Amerikoje nuo to laiko 
laikraštija pasidaugino ir vėliau 
kai-kurie laikraščiai tikrai apsirė- 
dė gražesniais rūbais 

O su laikraštija, čia ir tėvynė- 
je, maž-daug pasidaugino ir skait- 
lius visokio turinio knygų, geib- 
stančių proto lavinimui, doros kė- 

limui, lietuvystės apgynimui ir jau- 
nos kartos užlaikymui. 

Sių knygų tarpe atrasime, kaip 
ir visur, visokių: yra blogų, yra 
ir gerų. Yra tokių, kurias verta 

skaityti, nes jos slepia savyje daug 
pamokinančių, išmintingų ir kiltų 
minčių; yra ir tokių, kurių vertė 
labai abejotina. 

Valios gale, ta jiega-noras, be 
kurios nieko, nei jokio tikslo gyve- 
nimo bangose negalima atsiekti, 
inusų tarpe labai retas apsireiški- 
mas .... M tisų gyvenimo savysto- 
vybę pirmučiausiai tveria: atsiti- 
kimai, laimingos aplinkybės, mo- 

kėjimas šalintis nuo kliūčių, o ne 

pergalėjimas. 
Tuom laiku iš to, ką žinome apie 

kitų tautų veikimą—ypač, apie 
šiądieninės amerikonų savystovy- 
bės tvirčiausią galę—matome, jog 
tik uolus, su tykia, kantria, darb- 
ščia valia pergali viską ir atsiekia 
savo siekj-tnierj, palikdamas užpa- 
kalyje neišturinčius, neištverian- 
čius savo užsiėmimuose, silpnus ir 
nepastovius. 

Štai pavyzdin. vieno didžiausio 
Suvienytų Valstijų kalbėtojo nuo- 

monės pamatas: 
"Nei viena visuomenė negali 

sveika gyvuoti, jeigu vyrai ir mo- 

terįs, kurie tveria jąją, neveda pa- 
vyzdingo, tvirto, sveiko gyvenimo; 
jeigu vaikai nėra išauklėti tuom 
pačiu budu; jeigu stengiasi ne ap- 
leisti sunkumų, bet pergalėti juos, 
ne jiv'škoti atilsio, bet plėšti iš po 
priespaudos ir didžiu karoniu per- 
galę".. 

Męs tuos žodžius turime 
sau kuodažniausiai kartoti, nes 

jokioje tautoje nėra tiek, kiek pas 
mus, vyrų ir moterių, kurie ir ku- 
rios neveda "pavyzdingo, tvirto, 
sveiko gyvenimo." 

Mūsų vyrai, galima pasakyti, 
daugel darbo padėjo kai-kurioms 
mūsų savystovybės sąlygoms iš- 

taisyti. Bet, nepaskutinę vie- 

tą pas juos užima stoka išsilavini- 
mo valioje; paskui jąją seka stoka 
išsilavinimo darbštume.... Visu- 
pirma to paskutinio trūksta mums. 

Ir teisingai, iš mūsų visuomenės 
musų tauta šiądien tokių vyrų, 
kurie moka ir gali ką padaryti, rei- 
kalauja daugiau negu tokių, ku- 
rie žino, kaip padaryti.... Tuom- 
-sykiu viskas kitaip—atžagariai. 
Iš musų vyrų yra daugel tokių, 
kurie turi net gausų, bet popcrini. 
nes pasemtą iš knygų, protą, o 

jaučiasi stoka kiekviename žing- 
snyje ir kiekvienoje darbo šakoje 
uolių vyrų, vyrų ne tiktai tvcrčjų, 
bet ir veikėjų tame ar kitame dar- 
be. 

Darbininkai, pastovus ir kant- 
rus veikėjai yra armijos, 
kareivių eilės, kurios moka 
tiesiai ir ištvermingai keliauti; tik- 
rai nuo jųjų priguli visų idealų, 
visų pergalių įvykdininias, kaip 
abelnai kulturos, taip ir apšvietimo. 
To nesant, v i si užmanymai pa- 
siliks svajonėmis, kurias žmonių 
sauja tveria, atsitolinus nuo gyvė- 
jimo mokyklos. O su baime ir ne- 

pasitikėjimu negalima darbuotis. 1 

Ir dėl to rasis pas mus daug 
puikių svajonių apie musų visuo- 
menės atbudimą, atgimimą, o tame 

atvejyje veikia, darbuojasi labai 
maža dalis. 

A. Matutis. 

REDAKCIJOS ATSAKYKhi. 
p. Jos Vaikas. Apie poseimiuj (su- 

sirinkimą buvome gavę anksčiau. Su- 
naudojame todėl tiktai antrąją, žinu- 
tę. Ačiu. 

pp. Lietuvos Gelbėjimo ženklelių 
Išdirbėjams (Montello, Mase). Ta- 

mlsfoH prJsiuntėte mums apgarsinimą 
ir prašote uždykij patalpinti, tOiaus 
nepažymite, ar pelnas nuo ženkle- 
lių eis Lietuvos šelpimui. Negalime 
niiko daryti su pagarsinimu, kol ne- 
apturėsime iŠ Tamistų smulkesnių ži- 
nių. 

Apgarsinimai.; 
ARTINASI! 

Šaltis artinasi. Matyt, kad ne- 

galėsim apsieiti be šiltu drapanų. 
i\eikGs anksčiau, ar vėliau pirkti 
Apiėdalų. Męs norėtume, kad 
iis pinniaus atvažiuotumėt į mu- 

•u krautuvę apžiūrėti Overkotus 
r Siutus. Pirksite, ar nc, męs 
įoriai parodysim, ką jus galite 
.jauti už savo pinigus. Męs ne- 

darome "torgovlės" ir neturime 
dešimties kainų. Pas mus pir- 
kęs gaus pinigų vertę. Męs gva- 
rantuojam kožną daiktą, pas mus 

irktą, ir jeigu kam netinka, tai 
n.ęs apmainome, arba pinigus su- 

grąžiname. 
Overkotai ir Siutai 
nuo $6.50 iki $40.00. 

Turime pilną eilę auksinių 
teiktų. 

Krautuvė atdara: Nedėliomis 
iki pietų; vakarais: Utarninke, 
Ketverge ir Subatoj iki 9 vai. 

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO., 

3246-324S South Halsted Stre;t 
CHICAGO, ILL. 

DARBO SĄLYGOS. 
Sąlygos, kokiomis darbas gali 

būti atliktas, yra įvairos, bet 
svarbiausioji sąlyga yra fiziška 
iiega—gera sveikata. Tai yra 
galima tiktai užlaikant mušu 

virškinimą visiškoje tvarkoje. 
Kai]> tik tnusų apetitas silpnėja, 
mūsų jc-igos yra sumažintos, mū- 

sų sveikata yra žuvusi. Yra 
aišku, kad kune randasi kas to- 

kio, kad nepriguli j tenai. Męs 
turėtume išvalyti kuną, išsyk 
vartodami Trinerio Amerikonišką 
Kartaus Vyno Elixira. Daug 
ligų yra arba užkietėjimo prie- 
žastini, arba užkietėjimas yra žy- 
miausiu to ženklu. Tai rodo, kaip 
svarbu yra pradėti gydymąsi ir 
išsirinkti vaistą, kurisai paliuo- 
suoja užkietėjimą, nesusilpnin- 
damas kuno—tai Trinerio Ame- 
rikonikas Kartaus Vyno Elixiras. 
Kaina $1.00. Aptiekose. Jos. 
Triner, Manufacturer, 1333-1339 
So. Ashland av., Chicago, 111. 

* * 

Skausmai jvairiose kuno dalyse 
paprastai veikiai pasiduoda Tri- 
nerio Linimentui. Šio Linimen-; 
to kaina 50c., per pačtą 60c. 

tMUGMĮI 8EIKAL!} 
AUNŲ LIET. AMERIKOJ TAUT.j 

j\Ll U BO ADMINISTRACIJA. 
Chicaae, III. 

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

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

D. Gulbinas, l'rot. Rašt., 
3443 Auburn ave. 

P. Motiejūnas, Turtų Rašt., 
3212 Auburn av. 

T. Radavičia, Kasierius, 
936 \V. 33rd st. 

J. Mikalauskas, Užžiurėt.-org. 
3545 S. Emerald av. 

DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS 
VIRŠININKAI. 

.T. Gimus, kompoz., Mokytojas choro, 
902 N. California ave. 

u, Vaitiekūnas, Režisierius, 
3149 So. Halsted st. 

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

Mitingai atslbuna kiekviena pirm:) 
icdėldienj mėnesio 1-rnų valandą, po-; 
'.otų T. Radavičiaus svetainėje, 93(51 
r. 33-ėios gatvės, ant antri? lubij. 

Taipt gi choro ir dramos repeticijos,. 
it 'io.jna toje pačioio Bvetainejc. Cho* 

) repeticijos atsibuna seredouus, 
7:30 vai. vakare. Teatrų repeticijos 
tbibuna pėt lyčiomis, 8-tų /ai. vak. 

Taigi, jauni vaikinai ir merginos, jei 
mylite prasilavinti dailėje, kaip tai 

'rioee ar toai.ru lošimuos \ tai kvio 
M am prigulėti prie Jaunų Lietuvių 
^m. Taut. Kliubo, nes J. L. A. T. K. 
tteviei. tik užsiima dainomis, loši- 
uais, bet taipogi ir pašelpa ligoje. 
Taigi, kiekvienas lietuvis ir iietuvai- 
o privalo prisidėti prie jo auk'ėjimo. 

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

BALIUS! SVARBUS BALIUS! 
Draugystė Jaunikaičių šv. Aloizo 

ir Dr-sto N. P. šv. Marijos Panos, 
rengia PUIKŲ BALIŲ, ned. iapkr. 
(Nov.) 8 d. 11)14 m. šv. Jurgio pa- 
rap. svetainėje, 32-ras pl. ir Auburn 
ave. Pradžia 6:00 vai. vak. Įžanga 
-'5c porai. Visas Baliaus Pelnas 
Eis "Tauos Fondan." 

Gerbiamosios ir Gerbiamieji! 
šį balių rengia dvi žinomos Chi- 

cagoje jaunimo draugijos sujungtomis 
spėkomis. Re; gėjai deda visas savo 

pastangas, kad tik balius išeitų kuo- 
puikesnis. Darbas matoijiai nekasi. 
Todėl gerbiamoji publika kuri atsi- 
lankys, gali iškaluo pilnai tikėti la- 
bai malonaus ir gražaus baliaus. 
Apart to, kiekvienas atsilankydamas 
sušelps ir didžiausioje nelaimėje esan- 

čią. mūsų tėvynę Lietuvy, nes visas 
pelnas iš šio Baliaus eis "Tautos 
Fondan." Tuom pačių Lietuvos su- 

selpimo tikslu bus Baliuje parduo- 
damos gėlės. Nuoširdžiai kviečiame 
>isus asilaiikyti, gražiai pasiimtamiu- 

tl ir drauge bu tuom išpildyti eavo.i 
kaipo Lietuvos sūnų ir dukterų, par- 
eigi). Suriškite sma£ij taigą su savo 

priederystės išpildymu! 
Kviečia visus RENGĖJAI. 

Suieškojimai. 
Pajieškau savo tetos Marijonos 

Daukšienės, paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Triškių parap., Sukuon- 
čių sodos. Antrą kartų atvažiavo j 
Ameriką. Gyvena kur apie Chicago, 
111. Meldžiu atsišaukti adresu: 

Anne Puplauskaitė, 
1103 Market st., VVilmington, Del. 

Pajieškau savo draugo Juozapo 
Kazlausko, iš Micaicų okolicos, Kur- 
šėnų parap., Šiaulių pav., Kauno gub. 
Huvo gizu Micaicų melnyčioje. Me- 
tai kaip iš Lietuvos. 

Pajieškau dar Petro ir Jono Pala-j pinkų, iš Krupines sodžiaus, Kuršė-! 
nų parap., Šiaulių pav., Kauno gub. 
Apie 5 metai iš Lietuvos. Jų pačių, 
ar kas juos žino, meldžiu atsišaukti 
adresu: 

Stanislovas BalCiunukas, 
1 Hiver st.. No. \Veymoutb, Mass. 

Pajieškau darbo bučernėje, tą dar- 
bą moku atsakančiai, vartoju pen- 
kias kalbas Meldžiu atsišaukti ad- 
resu: 
3452 Halsted st., Chicago, III. 

Telefonas Yards 543. 

Pajieškau Kaz. Virbylos, paeina iš 
Suvalkų gub. Metų tuil apie 60, 
su pirma moterim turėjo Bunų var- 
du Kazimieru; autrą moterj vedė 
Pittsburg, Pa., prieš 19 metų, jos Į 
vardas Agnieška, po tėvais Kridri- j 
kaičiukė, paeina iš Panevėžio, Lie-1 
tuvoj, kur būdama tarnavo Mastavi-j č'.aus dvare už akmistrlnę. Kas ži- 
no apie jj, meldžiu duoti man žinią, 
šiuom adresu: 

Jurgis Nakrašas, 
213 E. G-and are., Beloit, Wis. 

Pajieškau savo brolių Anufro ir 
Antano šarivų ir pusbrolio Kazimie- 
ro Prikocko, visi paeina iš Naujaso- 
džio sodžiaus. Šeduvos parap., Pane- 
vėžio pav., Kauno gub. Anufras gy- 
veno Philadelphia, Pa. Abu broliu 
daug metų Amerikoje. Jų pačių, ar 
kas apie juos žino, meldžiu atsl-; 
šaukti adresu: 

Mr. Klemens šariva, 
216 Ashland ave., Kenosha, Wis. 

Pijieškau savo tetulės Barboros 
Motekieuės. Kauno gub., Telšių pav., 
Žarėnų parap., Gedikenų sodos. Apie 
5 metai kaip Amerikoje. Turiu svar-! 
bų reikalą dėl jos. Jos pačios, ar 
kas ją žino, meldžiu atsišaukti adre- 
su: 

Miss Julijona Petračaitė, 
% E. M. Hooker, 

R. P. D. 1, Fulton, So. Dakota.: 

I 
Pajieškau Stanislovo Jokupkos, pa-1 

eina iš Kauno gub., Panevėžio pav., 
Alizavos parap., Pratrašiskio so- 
džiaus. 12 metų išvažiavo Į Angliją. 
Girdėjau, atvažiavo j Ameriką. Turiu 
svarbų reikalą. Meldžiu jo paties, 
ar kas j| žino, pranešti. Pranešikui 
dovanosiu $10.00. Mano adresas: 

Petras Stasevičius, 
521 Hanson st., Kenosha, \Vis. 

Pajieškau sa*o tikro brolio Kazi- 
miero Strlpeikio, paeina iš Tverų pa- 
rai)., Telšių pav., Katino giib. Apio 
10 metų kaip Amerikoj. Visai neži- 
nau kur yra ir ar gyvas. Kas Jj ži- 
no ar jis pats, meldžiu pranešti ši- 
tuo adresu: 

Stanislovas Stripeikis, 
2113—137th st., Indiana Harbor, Ind. 

Pajieškau savo brolių Dominlko ir 
Kazimiero žiogrių, pirm i metų gyv* 
110 New Yorke, paeina iš Drulainių 
sodos, Kupiškiu parap., Vilkmergės 
pav.. Kauno gub. Kas juos žino 
meldžiu pranešti antrašu: 

Peter žiogra, 
3414 Auburn ave Chicago, 111. 

Reikalavimai. 
Reikalaujama:—Vyrų ir Vaikų mo- 

kintis barberystės. Pagal musų nauj$ 
sistem.j, jųs galite išmokti J I iki (J 
savaites. lęs taipgi mokiname mote- 
ris barberystės ir manikurystės. Męs 
galime pradėti jums varyti bizni tu 
tiktai $.ri0. Informacijoms rašykite: 
Nossokot'fs Barber School, 1202 Penn 
ave., l:ittsburg, Pa. 

Reikalaujama: kotų darytojų, sijo- 
nų darytojų ir finišerių ant koštu- 
merskų moteriškų drabužių. Taipogi 
reikalaujama jauna šva^i mergina 
ofisui. Turi kalbėti angliukai. $4 iki 
$5 pradžiai. 

Parisian Shop, 
1575 Ogden av., kamp. Madison et. 

Chicago, 111. 

Reikalingas:—vyras kalbantis lie- 
tuviškai, lenkiškai ir biskj angliškai. 
6 valandos dienos darbo. (Jalės už- 
dirbti nuo $20.00 iki $40.00 j savaite. 
Turi turėti $50 pradžiai. 

John Ambrose, 
1008 W. Monroa Bt., Chicago, 111. 

Ant Purdfvimo. 
Parsiduoda:—labai pigiai, delei sa- 

vininko ligos, bučiarnė ir grosernė. 
lietuvių ir lenkų apgyventoje vietoje. 
BizniH išdirbtas 15 metų; norintiems 
pirkti gera proga. Atsišaukti 
4330 So. Wood st., Chicago, 111. 

Ant pardavimo:—gera proga geram 
žmogui, būnant kriauČiu; parsiduoda 
pigiai šapa siuvimo ir čystyino dra- 
bužių: viduryje miesčiuko, vien lie- 
tuviais apgyvento. Norintieji dasi- 
žiuoti smulkiau, atsišaukite laišku ar 

vpatiškai antrašu: 
J. Voveris, 

1410 So. 49th ct., Cicero, 111. 

FARMA IR DOVANA 
Duosime dovanai 1000 pėdų lentų 

tiems, kurie šj metą pirks 40 akrų 
žemės naujoje lietuvių kolionijoje 
valstijoje \Vtseousin. 

žemė derlinga, arti mieBto. gele- 
žinkelio ir bažnyčios. Kaina nuo 

$10 iki $20 už akrą. $100 Įmokėti 
tuojaus, likę pinigai lengvomis išly- 
gomis: perkantiems žemę apmokame 
kelionės kaštus ir duodame darbo. 

Kreipkitės pas: 
Cbas. Zekas & Co.. 

186 N. La Salle st., Room 214, 
Chicago, Iii. 

Pinigu5 į Lietuvą-Rusiją 
Siųskite per 

3252 So. fialsted St., Chicaco, 111. 

Vokiečiai tapo iš Lietuvos išvyti, 
tai da'oar męs vėl siunčiame pi- 
nigus į Lietuvą-Rusiją. Norinti 
persiųsti pinigus savo giminėms 
i Lietuvą-Rusiją kreipkitės i 
A. OLSZEVVSKIO 8ASNIKĄ 
3252 So. Halsted St., Chicago. 111. 

SEVERAS 

(Sovoros Oothardiskaa Aliojus) 

Yra rekomenduojamus, 
kaipo voiUlus tepalas be- 

sigydyniui nuo 

reumatizmo, 
strendieglių, 

"sciatikos," ne- 

uralgijos, mėš- 

lungiškų trau- 

kimų, tinimo, j 
kaklo, sąnarių ir raumenų stingumo irpana- 
šių dieglių ir skaudėjimų, kur tepalas pap- 
rastai vartojamas arba patariamas. 
Kaštuoja 25 ir J>0 centų. Gaunamas kiekvienoj': aptiekojo j 
SEVERA'S TAB-LAK 

Cukrinis vidurių suliuosuoto- 
jas vaikams ir suaugusiems. 

Kašiuoja 10 ir 23 centus. 

Ssvera's Msd cateti Skln Coa? 
(Se-crcs Gydanti:; Odiais Muilas.) 

Vuikams ir suaugusiems. 
Kaštuoja 25 centus. 

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

reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo 



Penkto Kongresinio Distrikto Bal- 

suotojai! 
Balsuokite už savo Palaikytoju. 

Raišuokite už 
Op. E. F. NAPIERALSKI 
Progreaistu Kandidatą j 

KONGRESĄ 
Ant Oflcialio Ballot'o 1-ma ko- 

llurnna, 11-tas keturkampis. 
Rinkimas utarninke lapkričio 3 d. 

1011 m. 

Thomas J. O'Hare, demokratu no- 
minuotas ant "Associate Judge of the 
Municipal Court," yra gimęs Chica- 
gojo iž airių tėvų. Savo mokslį, ji- 
sai Įgijo Ward Ir Mark Sherldan vie- 
lose ir Visų šventų parapijos mokyk- 
lose, South Division High School ir 
Lake Forest universitete. Prileistas 
prie advokatiškos praktikos kovo '26 
d. 18H4 m., jisai tuojaus pradėjo veik- 
ti ir vėliaus, gegužyje 1806 m., atida- 
rė advokatiškį ofissj, pasišvęsdami 
nuo tada abelnai praktikai. 

Nuo kovo l d. 1913 m. jisai buvo 
Assisfant. Attorney General, paskir- 
tas por Attoruey (Jeneral Lucey, ir, 
kaipo tokis, atstovavo^ Attorney Gene- 
ral visose babeas corpus bylose, pra- 
dėtoso paliuosavimu! gyvenančių Val- 
stijos pabaudos ir pataisos jstaigose 
iš tenai, taip pat darė ir kitokiu 
svarbą litlgacijų. 

Jisai yra vedęs, gyvena prie 816 
Cass street ir turi savo ofisų 1107— 
1114 Stock Kxchange Building ir yra 
tenai susijungęs su p. F. P. Bradchulis. 
Jisai yra nariu Chicago, Illinois ir 
American Bar Associations, I.awyers 
Associatlon of Chicago, Chicago Law 
Institute, Knighfs of Columbus, Chi- 
cagos kuopoje No. 4, Benevolent and 
Patriotic Order of the Blks, Southern 
Club. Chicago Athletic Aasociatlrm, 
Illinois Rifle Associatlon, Seventh In- 

fantry Veteran Corps ir yra direkto- 
rium bei kaslerium Thomas Jefferson 
Kiiube. 

THOMAS SIEMIRADZKI 

Progresistų Partijos, kandidatas ant 

COUNTY COMMISSIONER 

cf Cook County 
Prašo lietuvių piliečių malonios pa- 

ramos rinkimuose lapkričio 3 d. 1914. 

JONAS KŪLIS 
3251) *>0. Halsted st., Chicago 
GENERALIŠKAS AGENTAS 

Lankosi Čhicagoj, užrašinėja 
"Lietuvą". Renka apgarsinimus 
ir šiaip spaudos darbus, l'erka 
namus, liotus ir parduoda. fr 
šiaip suteikia informacijas !>izni< 
reikaluose. 

A. 0!szewskf, 
"Lietuvos" leidėjas. 

Telefonas Humboldt 4532 

Atdara Dieną Ir Naktį. 
L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO. 

Ruslikai-Turkiikos Ir vi- 
sokių rgslu maudyklas. 

1914-1916 W. Dlvision Street 
Arti Robey at. 

Taipogi RuslSkal-Turkišku maudyki!,) kambariai lr moterims. 
jg^ridaakutykU krūvoje, Chlcaao. 

PiiikttS Pianoia-iTianas 
§550 

Kuomet jįjs paiuaty-tr, kad Pianola-Pianas 
yra aitrinai priimta* kaipo uiicia P'.ayer-Piauy, 
kad jt-ai yra vieninteliu ii-iritmontu, kuris.!!! 
turi fuudamentali.škn* Išr.ilškns prietaisai. 
Metro-tyle ii Tliemodist, tai jųs aiškiai su- 

prasite n.'i-aiyginam? vertę, kuri^ jisai teikia 
už $550. 

Išmokėjimai, $12.00 j mčncsj, nuli būti gauti 
atsakomingi.i ypatų, kurios nenori mokėti vUko 
pinigais tuojaus. 

N era nieko geresnio soklij muzikai kaip 
nauji Pianola ritiniai. 

Tikras Pianola-Pianas yra rodomas ka*dirn 
ant mu-ų antro aug.što. Lankytojai nėra ra- 

ginami pirkt i. Ateikite Ir pasidžiaugklte sma- 

giu pusvalandžiu. 

Kalbama Lietuviškai. 

% 

Didžiausia Pasaulyje Muzikos (staiga 
VVabash A\,«nue ir Adams Street 

Naujas Savaitin s Laikraštis 
" ATESTIS" 

"Ateitis yra bepartyvlškas laik- 
raštini, tarnaujantis jaunino 
ir kulturos reikalams. Tal- 
pina daugybę įvairiausių ii- 
niij. Didelio formato, 8 pusi. 
Kaina tik $1.50 metams, o 
85c. pusei metų. 

"Ateitį" išleiUicčj4 bendrovė, in- 
korporuota ant $25,000. Da- 
bar laikas užsirašyti "Atei- 
ti". Reikalaukit vieno nume- 
rio pažiūrėjimui uždyką. 
Adresuokit taip: 

"ATEITIS" 
366 W. Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 

L1LTU ViS/wA BiiNiiA 
Town oi Lake Savings Bank 

Joseph J. Elias, Savininkas 
4600-4602 S. Wood St., Chicago. 

Priimame pinigus i liauką užėėdi- 
jiraui uuo vieno doiiario ir daugiauB 
įr mokame trečiu procentu ratomia 
ant metų. Siunčiame pinigua 1 vi- 
sus svieto dalis pigiai, greitai Ir tei 
singal, o svetimų žemių pinigus mai- 
ne me, perkame ir parduodame. Par- 
duodame šifkortes ant visų linijų J 
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietua 
ant geležinkelių po visą. Ameriką ir 
Europą. 

Mušu Banka Išdirba visokius raštus 
ir dokumentus visose kalbose ir duo- 
da roda lietuviams visokinose atsi- 
tikimuose Ir reikaluose ypatiškal ir 
pt 'aiškus. Tik kreipkitžs viršmlnS- 
ttt -antrašu. 

K. ZURAITIS 
PfftMAEILINIS BUFETAS 

Saitas alus, gera deg- 
tinė, kvepianti ciga- 
rai. Priima svečius 
: kuoširdingiauslaL : 

3200 S0. HALSTED ST 

Lietuviški) Knygy Krautuve. 
Mylėtojai geri} kningų, norinti 

išlavinti savo protą ir išsimokinti 

anglišką kalbą, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuvės. Čia 
gaunama visokios lietuvi škos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš- 
kos ant užsakymo. Scenos mylė- 
toju rateliai imdami kompletus, 
s. v. gauna papiginta kaina. Krau- 
tuve adara kas vakaras. 

13 kiti} miešti} atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.: 

M. J DAMIJONAITIS 
901 Vrest 33-rd Si., CHICAGO, ILL.i 

KARĖ! KARĖ! KARĖ! 
Už 35 tiktai centus męs pa- 

siųsime jums 50 vėliausių foto- 
grafijų, reprodukcijų ir Austri- 
jos, Rusijos, Vokietijos ir Pran- 
cūzijos karės laukų žemlapj. 
Adresuokite: Roland Co., 140 
Liberty st., New York City, 

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. 31ERZYNSKI, pres. 

Priima bankon pinigus ir moka 3%. 
U i sudėtus ,)inigiis rausų bankoj duo- 

1 dame čekių knygutę. Iš kurios para- 
šyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Perka ir parduo- j da namus ir lotus. Išsamdo bankines Į skryneles (boses) po $2.50 metams i parduoda šlfkortes ir siunčia plniu 
| visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 
redoniis, ketvergais '.r subatomis nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliomis, utar 
nlnkaia ir petnyčlomis nuo S ryto iki 
6 jakaro. 

U ;-< 

Immigrants' Protective Leagae Direktorius 

Sako apie 

"Alesander A. MnCormick paėmė po teisėjui Juliau W. Mack prezidentystę Immigrants Protective 
League'oje vasaryje 1911 m.—arti dviemi metais nirm negu jisai buvo kandidatu pirmu sykiu { 
County Roard. Laike savo prezidentavimo, p. McCormiek ne tiktai dalyvavo Lygos darbe Chicagos f ateivitj naudai, bet buvo ypatingai veiklus savo prlešinimesi egzaminams apie ateivių mokėjimu 
skaityti. Jisai sušaukė ir vedė mass-mitingą Auditorium'e gegužyje 1912 m., kanrn priimta rezo- 
liucijos, pasmerkiančios Burnett-Dillingham Bllllų dėlei šios ir kitų peiktinų ypatybių. Praeitą 
metų jisai buvo vieninteliu "amerikonu kelių gentkarClų atgal," kuris nuvyko j Washingtoną, kad 
užprotestavus prieš anų egzaminų užtvirtinimu. 

Visame savo darbe p. McCormlck stojosi už tai, kad Amerikos draugija turi apginti ateivį nuo 
vlliugystės ir išnaudojimo per tą laiką, kuomet jisai taikosi prie naujų aplinkybių, ir duoti jam 
progas žinoti geriausią, vieton blogiausio, Amerikos gyvenime ir paskatinti jįjj jnešti savo rasinę 
dalj J musų tautinj gyvenimą. —GRACE ABBOTT 

Balsuokite DU KARTU už ALEXANDER A. McCORMICK ant prezident ir nario "County Board," nominuoto drau- 
go progresistų ir republikonų premieroje (prlmaries). 

President Board of County Commissioners 
0 ALEXANDER A. McCORMICK 

Member Board of Couuty Commissioners 
0 ALEXANDER A, McCORMICK 

Jus rasite jo vardą PIRMOJE KOLIUMNOJE ant llsto. 

Rinkimų diena Lapkričio 3 d., 1914 

£3 
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A, 91SZEVSKIG BAMA 
3252 So. H&lsted SI., CHICAGO, ILL. 

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
Įsteigta 1893 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo 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 na'mus ir storus ant lengvų 

išmokesčių. 
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus 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 pampina nuo Rusijos konsulio pasportus 

važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon. 
BIZNIERIAAIS 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 biznį vesti. 

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai. PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje, prie kurios 
nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš kitų miestų ir farmų gali šioje Bankoje 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: 
tr r. 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto Iki 9 vakaro. 
Panedeliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedčliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

Užsirašykit "Lietuvą" 

3224=26 So. Sialsted St. 

Didžiausia Lietuviška Naminių Rakant 
(Furniture) Krautuvė CtiicagGje, 

Pirkdami grynais p'ni- 
gais gauname geresnius 
tavorus ir i ig'au negu 
kili pirkdami ant kredi- 

to, užtai męs ir pigiau 
parducdame už kitus. 

5Turime visokių naminių 
ra k a nų (1 i d ž i a u? i a m e 

pasirinkime ir dabar 
parduodame labai nu- 

mažintomis kainomis. 
Pas mus rasite pasiriuki- 

, mę nuo pigiausių iki vi- 
dutinės rųsies tivorų 

Mijs patarnavimas greitas ir mandagus. 
Reikalaujantiems parduodame lengvais savaiti- 

niais bei mėnesiniais išmokėjimais. 
Krautuvė atidaryta vakarais: 

Utarninkais, Ketveriais ir Subatoms. 

South Halsted Furniture House 
Teleplioiic Drover 700 

3224 So. Halsted St. Chicago. 

Dideliame numingame name arba mažoje etuboje visno 
mei yra šaltas Kainj_ as, kur estra siluinoa reikalinga 

Pilnas Patogumo Šaltame Ore. 

Suteikia jums šiluma, kur jus jos n>rite ir kuomet jus 
jos noritn. Siu metu Perfection Ileater (naujas modelis) 
turi pagerinimu-', kurie daro ji geriausiu šildytofu, visų 
kuomet nors padarytu. 
Jokių dumų-automatiškai užsidarantis liepsnos platinto- 
jas. Jokio kvapsnio. Paplokštus šaltinis užtikrina nuo 
latiniĮ šiluma. Indikatorius matomas. Dega devyne* va 
landas ant galono aliejaus geriausioms pasekmėms varto 
kite Periection aliejų. Pardavėjai visur 

STANDARD OIL COMPANY 
(An Indiana Corporation) 

CHICAGO, LLL. 

wVL.HK ATOS PASIEKI A S 

"it"" ""* syv"""v "• 

Msai nesulyginamas kraujo, kaulo it mi«ų gamintojas veikla lievcik tuoj aus, pa- siekdamas lyguistas kūno gelmės, sutrikdamas sveiku gyvybę, mugančią į kiekvieną susilpnint) orsana. Telefonuokite: Calumet 5401 tuč-tuojaus—turėkite koi«a prist.v tyU į namus šiądien. Sersi-kitės pamėgdžiojimų (Imitacijų). Kasykite mums dėlei knygelės "Kminent Physicians of the \Vcst." 
McAVOY MALT MARROVV DEPf., CHICAGO. 

Dr.O. C. HEINE 
DENTSSTAS 

OFISAS—Kampat 31 Ir So. Hilslad gil. 
(ijraalaii viriipMu.) X CHICABG, ILL 

Phone Drover o032 
DR. K. DRANGELIS 

LIETUVYS OENTISTAS 
VA LANDOS:-nno 8 iki II rvte nuo I iki 
4 popini nuo 7 iki 9 vak. Nedaliom pagal 
sutartį- 
3261 So. Halsted Si. Chicayo, III. 

Priciai A Olševskio Banką 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
'302 Ss. Lcivitt St. Kampu 23 čiosgatytj 

Chlcago, Illinois 

F. L JOZAPAIČIO APT1&KA t 
Telefonas i'arjs 155 r Vards 551. | Užlaikome lik geriausiu: vaistus, jį Ypatin^ atydi) atkreipiame į Ktr4 ii- | pildymą receptų. Reikalui esant rncl- I 
Idiuie pa- mus kreiptis. 

.aiškus tik tiem atsakome, kurie pri- f siunčia už 2c. stampa. 
F. .1. Josafaitis. ;1 pliekos Frozisorius. !J 
3601 So. Halstod St. Chicaęo III. 

|, 

eveskio rsr 
K£ MOKYKLA 

MOKINAMAI 
Anglu kalba nuo pra- 
dines Iki augiausiai 
Aritmetika 
Augslesn. Matematika 
Istorija, Geografija 
Politiška Ekonomija 

Lietuvių j 
Vgjg, „ll0, 
Lenkų 
Kay|f«djst« SrairaSt. 
Laišku rilynis 
Prekybos tiltas Ir tt. 

G. L*veskis, Vedėjas Mokyklos 

3106 Sc. Halsteji Si., Chicago, 



Rusiškas Dovierennastis, 
Pasportus, Affidavitus, 
lidiitraktUS Pirkimo Namų ir 
Biznių ir Visokius kitus Rejcnta- 
liškus Raštus Geriausia Padaro 

ĮjETuVOS RE»!£NTALiSKAS BIURflg 
IškoSektuoia vekselines paskolas, algas, da- 
lės ir pinigus, paliktus kitose bankose Ame- 

rikoje ir Europoje greitai ir pigiai. 

liETEVOS EEMISSSS NUIMS 
A. OLSZEWSKIO BANKOJE 

3252 CO. HALSTEB ST., CHfiCAGO. 

BIURO VALANDOS: 
l'tarnJrkafs, Ketvcrgais ir Subatomis nuo 6 iki 9 vakarais 

Nedcl'omis nuo 9 iki 12 rytais 

ET I 

Europos Karo Gali Padaryti Amerikoje 

Geriausius Laikus. 
g »3Ba jB8SmgMĮĮBMmgi 

Dabartinė Europos karti yra didžiausia, kokia 
kada nors sviete buvo. Joje kariauja ue vien V o- 

kiciija su Rusija, bet visos Europos viešpatystės. 
£;ta karė ue vien kad išmuš šimtus tūkstančių 
žmonių, bet išdegins miestus, kaimus ir fabrikus, 

| išgriaus tiltus ir geležinkelius, išnaikins javus ir 

viską, kas gyvenimui reikalinga. Pasibaigus ka- 

rei, Europa neturės nei duonos, nei namų, nei dra- 
panų, nei padarų ir tą viską bus priversta pirkti iš 
Amerikos. Amerika turės dirbti dieną ir naktį su 

visais darbininkais, kad spėti pristatyti tą viską, 
ko Europa reikalaus. 

Tok bud'i Amerikoje bus didžiausia darbymete 
ir geriausi uždarbiai, koki kada nors čia buvo. 
Pakils čia ne vien išdirbystė, bet ir visoki bizniai. 

Todė! dabar čėdykite pinigus, kad, karei užsi- 
baigus, turėtumėte už ką parsikviesti savo alkanus 
gimines iš Europos, kurie ten liks gyvi, nes Euro- 
poje bus badas ir maras. Čėdykite pinigus, kad, 
prasidėjus geriems laikams, .turėtumėte už ką biznį 
pirkti ir pasidaryti daugiau pinigų, kada bus tam 

proga. 

Jei perkate propertes, f ai pirkite jas ne laukuo- 
se, bet mieste, tokioje vietoje, kurioje galima biz- 
nį daryti ir kurioje propcrėių 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, ♦" properčių kainos kįla. Čia dar šiądien 
galite pigiai pirkti namus ir lotus, n 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 eeras randas. 

A. QLSZEWSK! BANK 
3252 So. Halsted St., Chicago, 111. 

D-re Maria Dowiatt~Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialiste 

Ofisas 

1725 West 18th Street 
larę Paulina ir Wood jat. 

Hcne Canal 120 i 
Valandos: 

tve 8'SO iki 12:00 vai ryto 
siib7:00 iki b:00 vai. vak. 

JSadu'.ioms 
tuo 9 :80 iki 12:00 vaL ryto 

Rezidencija 
5208 W, Harrison Street 

Tel. Austiii 737 

Valandos: 

liktai Iki 9:00 kiekviena ryt} 

UŽSIRAŠYKITE SAU AR SAVO GIMINĖMS LIETUVOJE 

Pažangloeios pakraipos dienrašti "LIETUVOS ŽINIAS" ir "LIETU- 
VOS ŪKININKĄ" per Sitų laikraščių generalę agentūrą Amerikoje. 
Prenumerata "LIETUVOS ŽINIŲ" Amerikoje: metams $6.00, pusei 
metų — $3.00, norint-gi gauti du kartu savaitėje po 3 num. antsyk, 
metams — $4.30, pusei motų — $2.15. Lietuvoje: metams — $3.20. 
pusei metų — $1.60. "LIETUVOS UKIN NKO" i>renum. metams 
Amerikoje — $2.20, pusei metų — $1.10; Lietuje — metams — 

$1.65, puaei metų 85 centai. 
Gener. "L. ž." ir "L. U." Agentūroje Amerikoje salima gauti vi- 

sos Europos leidimo knitigos. Reikalingi yra agentai. Užsakymus 
ir piningus siuskite Bendrovės vyriausiam atstovui Amerikoje šituo 
adresu: 

V. K. RAČKAUSKAS, 
Madli. Square Stat. Box 204. New York, N. Y. 

Skaitykit "Lietuvą." 

Daugelis žmonių, atvykę į Ame rikę, padarė čia tukitanoius. Ko- 
kiu bud'i? Ncs jie išmoko anglu kalbą, ejo bizniu ir, ačiu anglų 
kalbos žinojimui, savo reikalus galėjo vesti su visais Suv. Val- 
stijose gyvenančiais žmonėmis. Pirmą žingsnį ir pamatą savo 

laimei jie padarė, kuomet pradėjo mokintis anglų kaibos. Jei 
tūkstančiai pasiekė savo laimę tokiu budu, kodėl Tamistai tas ne- 

galima? Kiekvienas lietuvis dabar lengvai gali tai atsiekti, nes 

gali jgyti "Lietuvos" Lietuviškai-Anglišką ir Angliškai-Lietuvišką 
Žodyną, didžiausi, rūpestingiausiai sutaisytą ir sulyginamai pi- 
giausi žodyną, kokis kuomet nors pasirodė tarp lietuvių. Su šio 
Žodyno pagelba ir nemokantis gali viską perskaityti ir suprasti 
angliškai. Trečioji Žodyno laida jau baigiasi. Pasiskubinkite! 
Kaina abiejų dalių—$6.oo, puikiuose, brangiuose ir drutuose ap- 
daruose (kaip ant paveikslo) — $7.00. Lietuviškai-Angliškoji 
Dalis—$2.00, gražiuose apdaruose—$-.50. Angliškai-Lietuviškoji 
Dalis (su nurodymu, kaip tarti kiekvieną anglišką žodi)—$3.00. 
drūtais ir dailiai padirbtais aptaisais—$4.00. Reikalaukite kny- 
gelės su žodyno aprašymu. Išsiunčiama uždyką. Žodyną išsi- 
rašydami. ar knvcclės su aprašvmu reikalaudami, rnšvkite: 

LIETUVA PUBLISHING CO. 
A. OLSZEVVSKI, Pras. 

3252 So. Halsted St. Chicago, III. 

SUSIVIENIJIMĄ S\ 
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ĮSTEIGTAS 1886 M. 
Kiekvieno lietuvio privaluipu yra prisisidėti 

prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po 
$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius: 

$150 

$300, ssbm 

cv$600 

($1000 
Išmokėjo našl£ms 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 AFDRAUDOS DRAUGIJA 

Kodėl Neskaitai 
Ar interesuojiesi kada nors gerais ir teisin- 

gais apgarsinimais, kurie gali atnešti naudą ir pi- 
nigą už a" (lyti ? 

Ateik pas mus, ir matysi, kaip pigiai męs 

| parduodame siutus. Nebuvo girdėti tokių pigu- 
mynu! 

Siutai $30.00. $27.00. $25.00 

parduodami $18.50 
Taipgi turime daug visokių siutų, kur par- 

duoda už $6 ~0, $7.00 ir $10.00. Pasiskubink, 
kol dar yra geras pasirinkimas. 

THE BRID6EP0RT GLOTHIKS CO. 
3246 So. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL. 

Pigumynai vyry ir jaunikarčisj aprėdy 
Nauji, ant užsakymo padaryti pavasariniai 

■lutai, vilnoniai, po $35, $45 ir $50, dabar par- siduoda nuo $10 iki $i;0. Dėvčtl < siutai, kurie 
buvo padaryti už $40 ir $50, dabar parsiduoda 
už $0 ir augščiaus. 

Didelis pasirinkimas ant užsakymo padarytų 
keliniu, padarytu už $4, $5.ir $t>, dabar parsi- 
duoda už $2.50. 

F.ieciališkumas aut kuparij ir valizų drabu 

Paduoti užsakymai veikiai aprūpinama. I 

S. GORDON 
VN RIŠKŲ DIMBUŽ5Ų ŠTORĄ 

1415 S. Halsted St. • Ctiicago, III. 

Bell ff JpL j] System &/įJ j 

^WkiU^W 
Patnruavyinns yra/ortis, kurio pasijau- 
nama, sutartį padaryti. 
Palarnavym'Hfi yra apkali ėjimo dalykas bu 

pardavėju mechaniškų prietaisų, rakandų, 
transportacijos, komanikacijos—viso to, kas 
tik turi vertę. 

Heli Sistemas 
yra ypatingas lame atžvilgy j patai navimas, 
nes turi 

8.100.000 
vietų, i Am tylų po visas 

Suvienytas Valstijas ir Kanadą 
iš ko &a.i patikiiuti apie patarnavimo geru- 
ma. Kiekpienas telefonas sujungtas su Kiek- 
vienu kitu telefonu visuotiname Bell pat ar* 

navime. Kad išpažinti visiį verte patarnavi- 
ilo, vartok vietinį ir Loug D^tunce telefo- 
ną. 

it 

C h i c a g o Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100 

/L i. m\ 

W Turėk Savo Namuose 
WGeriausią Degtinę * (arielką) jei 
įnori buti sveikas ir turėti kuom 

pavaišinti savo mylimą svečią. 
Daktarai rekomenduoja už geriau- 
sią degtinę 

S-O-L-O Rye 
Kaipo Skanų, Tvirtą ir sveiką gerviną 

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine. 

Gaunama visuose geresniuose Sallunuose 

STRAUS BROS. CŪ.'SM OEP'T L.' CKIGAGO, ILL 
216 W. Madlson St. A. CHAPOSKE, irT. PODLASKIS lietuviai nsn!* 

Antanas A. Slakis 
APVOK AT A £5 

Veda visokias bylas, civiliškas ir kriminališ- 

kar visuose teismuose (suduose). Peržiūri 

obstraktus ir padirba visus kitus legališkus 
dokumentus. 

MIESTO OFISAS: 

Room 1014 Associatioo Bldg. 
19 So. LaSallc St. 

CHICAGO 

Telepbone RANDOLPH 5246 

BRIDGEPORTO OFISAS: 

3255 So. Hnlsted Street 
(Priešai 33-čią gatvę* 

VAKARAIS: nuo 7 ik 9 vai., 
išskiriant uedellas 

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. 
buą knygelę verta perskai- 
tyti visiems laikraščių skai- 

tytojams, korespondentams 
ir io-metinio jubilėjaus at- 

gavimo spaudos rengėjams. 
Knygos didumas 153 pusla- 
piai. Kaina tik 45 centai. 

Imant didesnį skaitliu,—dar 

pigiau. 
Adresuokit, kartu prisiusdami 

ir pinigus: 

Lietuva Poblishing Co. 
3252 SOUTH BALSTED STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS 

Geriausia dovana draagams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

savaitinis laikraštis 

"DRAUGAS" 
DRAUGAS" paduoda žiuių iš viso 

pasaulio, nušviečia Amerikos lietu- 
vių gyvenimą, suteikia daug skaity- 
mo iš visuomenės, politikos, litera- 
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin- 
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje. 

Rusų cenzūra "DRAUBį" į Llituvą inleioila 

"DRAUGAS" atsieina rast. $2, pusei n. $1: 
Užsieniuose me'ans S3, pusei meliĮ $1.50 

DRAUGAS PUB. CO. 
1800 W. 46th St., Chicago, 111. 

Talephonc Drovar 6114 

du kart nedelinis laik- 
raštis 

Eina jau 25 melai 
Utarninkais ir Petnyčiomis 

Prenumerata metams $2.59 
pusei metu $1.25 

Adresuokit taip: 
W. B. BOCZKOWSKi CO., 

Mahanoy City, Pa. 

Mykia Angliškos Kalbos 
Kiekvienas išmoks angliškai kal- 

bėti, skaity .i ir rašyti labai trumpa- 
ne laike per šios mokyklos atsakan- 
,ią metodą. Dienines ir vakarinės 
diasos. Kurie gyvena kituose mies- 
uose Suv. Valst. ir Kanadoj, mo- 

linam per laiškus (korespondenciją) 
abai pasekminga metodą. L»«l pia- 
esnių žiniij rašykite pas: 

m m m a mm m !?•% ^ 
«t#mi i unv/o* 

1741 W 47th Street Ghicaeo, III. 

Telefonas Humboldt 4532 

Dr. Q. M. Glaser 
siuomi upieiškiu pagodotai \isuo- 

menei, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni- 
mą } savo locna namą po numenu 

3149 S. Morgan St. 
Kerte 32-ros gatvės. 

Telefonas Yards G87. 
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir ioli".us mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 
tį. Esiu specialistas ligose vaiky, mo- 
terį; ir vyrų ir užsendintose ligose. 
Darau visokią operaciją. 
T fe'-iiosi sn pagarba 

Dr. G. N. Glaser 
3149 S. Morgan St. 

Kertė 32-ros gatvės. 

Jei nori teisingų žinių iš Anglijos, 
užsisakyk sau metams ar 

pusmečiui 
"IŠEIVIŲ DRAUGĄ" 

Vieninteli Didžiosios iiritanijoe lie- 
tuvių-katalikų-tautininku laikrašti, 
einantj kas dvi savaiti. Kaina su 
prisiuntimu J namus metams $1—putv* 
mečiui — 50 centų. 

Adresas: 
Rever. Jos. Norbut. 

Mossend, Lanarkshire, Scotland. 

F. P. BRADCHULIS 
Attoroey & Counselcr at Ltv 

30 N. LaSalle St., Cor, VYasfiin'tJi St. 
Siock Exchan^e Bldg., Rooms 1107-11U 

Telephone Franklln 117S 
LittcTis»dvok»ta». bai(<steisii) tnotjti Ant- 
rikojt. VedavUokiu bylu, civilišicasir cri- 
niutliiku n*uo«« Uismudtt suiaon). 

6yv. 3112 S. Halsted St., arti JI-ju 
IclcpboM YardJ239J 

Geriausia Gyduole 
PLAUKAMS 

sustiprina skclp*, sujudina šaknis, 
plaukus padaro švelnius blizgančius, 
yra geriausis vaistas -iuo Dandruff 
"luskų". Vartojant du ar tris kartus 
i savait«. sustabdę plaukų slinkimą. 

Tiinkie gerai į skclpa, ant šakntj 
kas antra ar trečia dieną. 

Prek6 50c. ir $1.00. 

F, A, POSZKA'S PHARMACY 
3121 So Morgan Sfreet 

Tel. Yards 695 CHICASO, ILL. 

Telephone Canal 285 

K. KATUTIS 
LIETUVIŠKAS 
GRABORiUS 

710 W. I8tti St. Ghicago 

Tel. Gana!. 2119 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HILSREO SI CHICAGO ILL. 
CORNER 18th STKEI'.r 

Tel. YARDS 1532 

Dr. j. KŪLIS 
I Gydytojas ir Chirurgą* 

3o. Halsted St., Chicajęo, III. 
Gydo visokius litras moterių, vaikiu ir 

vyru. SpecinliSkai gydo limpančias, už- 
siseiiejusias ir paslaptingas vyrų ligas 

GERA PROGA! 
Crrmatlka Rnnli':koskalb>< ri v 

bytif-bemokytojo(apdaryta)$1.00 
Vaiku Draugas arba kaip inoky- 
tiuekaitylt ir rašyti bo moicyrx>- 
jo 13s 

Naujas Budas mokytis rašyti !>a 

mokytojo 10c 
Aritmetika mokinimui^ rokun- 

oiį.iu paveikslais ^apdaryta). ,35c 
Visu 817(30 

Kas atsinslSkirpes ^ita ap<?a,rgį- 
niir.n 18 "Ltotuvos" ir 81.00 p^p 

1 money order1, tai gaus visas i 
knyga&tiOc. pigiau. 

P. Mikolainis 
Bos 62 Nsw York City 

Tel. Morton Park 851 

AnnaE.Tuttlis 
Chicagoje Pirmutine 
Mokslą Baigusi Lc- 
tuvė Nursė, Akušerė 
: ir Masažistė : 

339 S. 48th Ct. Cicero, III. 
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