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Metai XXIV No. 20 

Dideji Kare 
Paskandinimas pasažierink) 

garlaivio Lusitatiia tuom tarpu 

j šalj nustumė net atsitikimus 
ani; mušiu laukų. Tas atsitiki- 

mas suerzino visus n-ct Vokie- 

tijai iki šiol prielankius neutrališ- 
ku.7 karštus ir vėliau gali pasi- 
rodyti, kad per tai Vokietija dau- 

giau žudė, negu pelnė. Vh>ų 
kraštų laikraščiai, žinoma, apart 
vokiškų, kurie giriasi savo neva 

karžygišku darbu, smarkiai pei- 
kia ir užsipuola ant vokiečių, 
juos s ačiai niekina, o yra ir to-; 

ki, kuri#' juos nori išskirti iš tar-: 

po civilizuotų ti>utų. Smar'iaii 

peikia, ir turbut negreitai paliaus,, 
Amerika, nes su laivu Lusitania 

žuvo ir keli Anferikos miliohie- 

riai: išviso žuvo roj amerikonai, 
o išgell)ėta tik 81: iš skaitliaus 

visų pa-ažierių žuvo 1,364. 
Tuti augštesni, arti prezidento 

stovinti valdininkai mano, ka l 

Suvienytos Valstijos pertrauks 
dipliomatiškus ryšius -u V- kt^-' 

tija, nors netiki, kad nesutiki- 

mai nužengtų iki karei. Kiti 

mano, kad Suvienytos Valstijos 
si^unk? neutrališkų kraštų kon- 

ferenciją apkalbžjimui, kaip gin- 
tis nuo myniojančios tarptautiš- 
kas tiesas Vokietijos. Amerikoj 
išeinanti \okiški laikraščiai juo- 
kiasi iš visu gązdinimų, užtik- 

rina, jo? nėra ką tų gązdinimų 
nusigąsti, nes visiems žirtomas 

Amerikos bailumas, jos visi gąz- 

dinimai pasibaigia vien popieri- 
niais protestais ir tuščiais žo- 

džiais. Nedaug pagelbėtų ir neu- 

trališkų kraštų nutarimai, jeigu 
jų nenorės pildyti Vokietija; ji bijo 
vien tvirtų kariumenuj, o pasi- 
liki- ncutrališkais kraštais, apart 
svyruojančios dar Italijos, turi 

menkas kariumenes, o Amerikos 

žemės kariumenė, turbūt, silp- 
niausia, nes ji padėti talkinin- 

kams galėtų pasiusti apie 50,000 
savo kareivių, taigi apie vieną 
korpusą. Su tokiomis pajiego 
mis karę vedančios Europos tau- 

tos visai nesiskaito. Amerikos 
kariškas laivynas rods drūtas, 
bet kaip pasirodo dabar Euro- 

poj, su laivynu nedaug galima 
nuveikti. "Talkininkų laivynai ke- 

lis kartus drutesni už vokišką, 
< bet gi jie ne tik neapvaldė nei 
vieno vokiečių pajūrių miesto, bet 

neįstengia vokiečių išvyti nei iš 

lielgijo? portinių miestu. 

(ialėtų Amerika Vokietiją nu- 

bausti boikotuodama Vokietijos 
prarjnonę ir nieko jai iš Amerikos 
nesiusti, ypač valgio produktų; 
bet ir dabar Vokietija nei savo 

prekių negali Amerikon pasiųsti, 
nei parsigabenti maisto iš Ame 
rikos, nes jos laivus, gabenančius 
iš svetur prekes pagauna tvir 
tesni talkininkų kariški laivynai, 
o jų silpnesnis vokiškas laivy- 
nas išnaikinti negali. Dabar to- 

dėl ir Amerikos boikoto vokie- 
čiai nenusigąstų. Ant vi„ių pei- 
kimų jos elgimosi atsako Vo- 

kietijos laikraščiai, kad paskan- 
dinimas garlaivio Lusitania, tai 
tik pradžia: vokiečiai žada grieb- 
tis dar smarkesnių karėj su Ang- 
lija priemonių. 

Het kaip dabar dalykai stovi, 
nors prezidentas VVilson bijosi 
karėn j-ikišti, Amerika dar gali' 
but jon Įtraukta, jeigu Vokietija 
>avo gą/.diiiimns bandys išpildy- 
ti ir toliau skandys Amerikos lai- 
vus arba kitų kraštų, vežančius 
amerikonus. Ket jeigu ji butų 
karėn įtraukta, turėtų stQti, žino- 
mo, talkininku pusėn ir, kilus ka- 
rei. galėtu pastatyti ganėtinai ka- 
reivių, ne vien dabar po ginklu 
stovinčią reguliariškįi kariume- 
ny. Amerikos karėn įsikišimas 
partrnsintų ir K u ropos neutnliš- 
kus kraštus, kurie taipgi turi 
rokululas su Yokiętija. DC' tų 
vpkiečių ila>t>n kitos tautos gali 
r.inšti pr?vlčii ir Amerikoj g; vc- 

nančius vokiečius. 
Nito vakarinio karės lauko, 

kaip ir nuo kitų, prieštaraujan- 
čios ateina žinios. Vokietijos 

kares ministerija giriasi savo lai- 
mėjimais lygiai Belgijoj, kaip ir 
šiaurinėj Francuzijoj, franeuzų gi 
vyriausiasis kariu menės vadovu, 
generolas Joffre praneša, jog vo- 

kiecių pasigyrimai yra neteisin- 
gi, nes ten, kur jie giriasi savo 

laimėjimais, juos pasiekė nepasi- 
sekimai* Tikėti labjau vokiečiu 
pranešimui negu franeuzų karitt- 
menės vadovo nėra nei mažiau- 
sio pamato. Vokiečių traukimas 
prie svarbaus franeuzų porto Ga- 
lais tapo sula kytas. Dabar jau 
su tuom ir vokiečiai nesigiria. 

Gegužio 10 d., kaip praneša 
angliškos kariumenės vadovn.v 
generolas French, vokiečiai p"jr 
visa naktį atakavo angliškos ka- 
rutmriKs stovyklas prie Ypres, 
bet jų užpuolimai tapo atmušti. 
Anglai gi atakavo vokiečių pozi- 
cijas prie Bois (ioenier ir Fes- 
tnbert ir juos išstūmę, nužengė 
toliau. Orlaivininkai išardė ge- 
ležinkelio liniją j šiaurius nuo 

Lille ir išgriovė tiltą prie Dok. 
Pasekmingai atakavo vokiečių 
pozicijas prie Furness, Ifarlies. 
Illus, Marquettes ir La Bassee. 
Pajnriuose, tarp Nicuport ir jū- 
rių "vokiečių užpuolimai su dide- 
liais jiems nuostoliais tapo at- 
mušti. J šiaurius nuo Arras tal- 
kininkai paėmė tvirtas vokiečių 
pozicijas, talkininkai išmetė vo- 

kiečiu- iš trijų apkasų eilių ant 

linijos 4 mylių -ilgio ir apvaldė 
La Fargctte ir dilj Neuville St. 
Voast. Čia paimta nelaisvėn 
;.\ooo vokiečų ir 6 kanuoles. Ir 
čia vokiečiai įnėgiv.- vartoti bom- 
bas su nuodingais gazais, bet be 
pasekmių, nes talkininkai jau 
moka nuo jų apsisaugoti. Prie 
f..» s talkininkai paveržė vokie- 
čių grabes ir paėmė 100 nelaisvių. 

Vokiečiai gi giriasi, buk jie pa- 
ėmė priešų gral>es prie Fortuyn 
ir \\rvetjc ir kelią nuo (ihelu- 
vette j Ypres, taipgi kaimus Fre- 
reburg ir \ eretranbock ir pa- 
gavo 800 nelaisvių. Prancūzai 
traukia prie Lille, kur laukiama 
didesnio mūšio. Sulyg vokiečių 
raporto, Belgijos pajūriuose, jie 

|paėmė keliose vietose priešų gra- 
bes ir kelios mašininės kanuo- 
les jiems teko. Visur talkininkų 
užpuolimai tapo atmušti, vieii 

Ltarp C'areiiey ir Neuville talki- 
ninkams pasisekė vokiečių linijas 
perlaužti. Prie Lombartzyde 
traneuzai atmušė tris" vokiečių 
užpuolimus. Vokiečiai net mė- 
gino bombarduoti Prancūzijos 
portą Dunkirke, bet miestan puo- 
lė \*ien dvi bombos; nuostolių 
nepadarė. 

Du vokiški Zeppclino orlaiviai 
;atl«kc Anglijon ir mėtė bombas 
j VVestcliff, bet jų expliozija nuo- 

stolių nepadarė ir žmonių ne- 
užruišė ir mieste triobų nesu- 
griovė. 

Paskandinimas garlaivio Lusi- 
tania. Anglijos gyventojus taip 
su erzino kad jie griebėsi daužy- 
mo Anglijoj esančių vokiškų dirb- 
tuvių ir pardavimų, nors jos pri- 
gulėjo Anglijos piliečiams vokie- 
čiams. Londone išnaikinta kelios 
pardavinės ir vokiečiams prigu- 
linti hotelia'. 

Ant rytinio karės lauko, taigi 
Lieuivoj. svarbių permainų nėra. 
Vokiečių kariumenė, paremta ka- 
riškų laivų, paėmė Liepojų ir 

giriasi, kad tai esanti drūta rusų 
tvirtovė. Ištikro vienok Liepo- 
jus buvo tvirtovė, kuomet ten 
bu\o kariškas .portas; bet kad 
portas tapo perkeltas j Revelj, 
to i Liepojuj tvirtovė pasirodė ne- 

reikalinga ir tapo panaikinta. Iki 
šiol vokiečiai dar nei vieno.; tvir- 
tovės Rusijoj nepaėmė, nepaėmė 
nei tokios mažos tvirt'.rvėlčs/ kaip 
Osouiec, ir gana senos Varša- 

I vos tvirtovės, nors jas mėginant 
j veržti gana daug savo kareivių 
nužudė. 

Sulyg žinių gautų Lou-bne, 
vokiečiai tapo atgal nusttf<r,'l j 
piet-vakarius nuo Mintaujos. Ru- 
sai išvijo juos iš Joniškio, kuf 

jiems pateko daug vokiečių amu- 

nicijos. Vokiečiai tapo sumušti 
Nare\v'o paupiuose, prie YVack. 

Galicijoj, kaip rodosi, rusus 

pasiekė nepasisekimai, nors ne 

taip dideli, kaip giriasi vokiečiai, 
nes didelės pergalės vokiečiams 
dabar labai reikalingos, kuomet 

I'plija vis dar nežino, ar butų 
gerai šokus karėn talkininkų pu- 
sėn; todėl mažus pasisekimus 
perstato neišpasakytai dideliais, 
nors jie gal toki visai nėra. Iš 

prieštaraujančių Vieiinos, Berli- 
110 ir Petrogrado žinių tiek ga- 
lima suprasti, kad Karpatų kal- 
nuose rusai tapo sulaikyti, bet 

apie paėmimą šimto suviršum 
tūkstančių rusų nelaisvėn, šimto 
suviršum kanuolių ir apsiautimą 
rusų kariumenės kalbos buti ne- 

gali, jeigu ir sujungta austrų ir 

| vokiečių kariumenė neįstengia 
rusų iš perėjimų Karpatų kal- 

įntiose galutinai išstumti. 

Petrogrado raportas užtikrina, 
jog r <.-kiečių ir austrų raportas 
apie visišką išvijimą rusų kariu-, 
menės iš Vengrijos yra netei- 
singas; sulyg rusų raporto, rusai 
nc tik iš Vengrijos nepasitrau- 
kė, bet eina ten giliau ir užėmė 

Vengrijos pusėj svarbią liniją 
Mezo-Laborcz. Rusai vienok ap- 
sistrjo ant visos linijos 200 ki- 

liometrų ilgio ir palengva trau- 
kiasi Galicijon, bet smarkus mū- 

šiai vis dar traukiasi prie UzseU 

perėjimo. 
Jeigu neištikimi austrų ir vo- 

kiečių, o gal ir rusų pranešimai, 
tai apie turkų pasigyrimus, jų 
laimėjimus Kaukazo apskrityj ir 
Dardaneliuose ir kalbėti neverta. 

Iš Rymo pranešama, jog rusai 
Turkijoj prie llosioro išsodino 
savo kariumenę, kuri traukia prie 
Konstantinopolio, o talkininkai 
vis bombarduoja Dardanelių for- 

tus, o žemės kariumenė nuo pus- 
salio Gallipoli traukia nuo pietų 
taipgi prie Turkijos sostinės. 
A. n t Turkijos nelaimės, dar ji su- 

sierzino su Italija, nes turkiški 
aficicrai suorganizavo arabų su- 

kilimą Tripolise. Italija gali pir- 
ma su Turkija karę pradėti negu 

1 
-- Austrija, nors ir prie Austri- 
jos rubežių sutraukė 600,000 ka- 
reivių ir tarnyston pašaukė vi- 
sus atsarginius nuo 1876 m. S11 
karės apšaukimu vienok dar nesi- 
skubina. 

MEXIKO. 

VVashingtone Mexrko agentūra 
gavo žinią apie pasikėsinimą ant 

gyvasties tuomtarpinio, nors dau- 
gumos gyventoju nepripažinto, 
Mexiko prezidento Kogue G011- 
zales Garza, išrinkto konstitu- 
ciomilistų konvencijoj, atsibuvu- 

sio] mieste Aguas Calientes. 

Kariumenės dalis, vedama ge- 
perjlo Baron, mėgino apsiausti 
namus, kuriuose Garza gyvena, 
bet sargyba, tai pamačiusi, pa- 
gelbon pašaukė. Garzos išt'kimą 
kariumenę. Užgimė tarp prie- 
šingų kariumenių mušis, kuriame 
iš abiejų pusių užmušta kiek ka 
reivių, bet užpuolikai tapo įveikti 
ir nuo prezidento namų nuvyti; 
Garv.ą paimti jiems nepasisekė. 
Užmuštas likosi ginantis Garzą 
generolas Estrada. Generolo Ba- 
ron kareivių liko prie prezidento 
namų 15 užmuštų ir du sunkiai 
sužeisti kareiviai, kitus sužeistus 
draugai su savim paėmė. 

Mieste Mexiko, vienoje šokių! 
svetainėj kilo Kruvinas mušis 
tarp nes'kenčiančiij kariumenės 
aficieru. Užmušta prie to 50 
žmonių. 

Kare ir Italija. 
Atidengimas mieste Ouarto 

San Elėna paminklo garsaus ita- 

liško patrioto Juozo ^Garibsldi, 
dar labjau sukurstė italus, ngf^ 
ir be to jie užsilaikė neramiai ir 
atvirai rodė neprielankumą Vo- 
kietijai, nors Italija buvo su {a 
susirišusi. Su paminklo atfden- 
gimu italai apvaikšČkjjt) 55 mctij 

sukaktuves ištraukimo Garibaldi 
su lukstančiu liuosnorių, su ku- 
riais jis užkariavo ir .^prie dide- 
lės Italijos priskyrė visą pietinę 
Italiją—karalystę abiejų Sicilijų 
ir mažas kunigaikštystes taip, 
kad apart vien francuzų ginamos 
popiežiaus veišpatystės' ir provin- 
cijų Austrijos valdomų. (Lombar- 
dijos ir Venecijos) kraštai italų 
apgyventi tapo vienon didelėn 
Italijon sujungti, o prie to dau- 
giausiai prisidėjo Juozas Gari- 
baldi, sunus žvejo iš Nizzos; jis 
prirengė dirvą karei su Austrija 
1856 ir 1866 m., per kurias italai, 
francuzų, o paskui vokiečų pa- 
remti, nuo Austrijos gavo Lom- 

bardiją ir Veneciją. 
N< įstabu todėl, jeigu vėl Ita- 

lijai besirengiant karėto su Aus- 
trija, kuri dar laiko kelis italų 
apgyventus kraštus, Sukaktuvės 
Italijos suvienijimo ir! atidengi- 
mas paminklo daugiausiai prie su- 

vienijimo prisidėjusio 'Garibaldi 
italai apvaikščiojo su didelėmis 
iškilmėmis ir tie apvaikščiojimai 
pakėlė italų dvasią dar labjau. 

Apvaikščiojimai tie buvo tai 
viena Austrijai ir su j.'} besilai- 
kančiai Vokietijai neprielanki de- 
monstracija. ] Ouarto, kur pa- 
statytas paminklas, suvažiavo vi- 
si žymesni italai, apart valdžios 

oficiališkų atstovų. Buvo parlia- 
mento atstovai, senatoriai, miestų 
delegacijos, universitetų pasiunti- 
niai ir dar gyvi veteranai Gari- 
baldi expedicijos Į pietinę Italiją 
ir daugybė tūkstančių taip žmo- 

nių. 
Iškilmėse dalyvauti atkako ir 

garsus ištremtinis, 1 gyvenantis 
Prancūzijoj, itališkas raštininkas 
ir patriotas (iabriel d'Annun:*.io. 
Tūkstančiai žmonių laukė aut ge- 
ležinkelio stoties prie rubežiaus 

Modenoj; net kareiviai sveikino 
jį karabinų nuleidimu. Jis atka- 
ko tėviškėn su Garibaldi, vadovu 
itališkų liuosnorių Prancūzijoj. 
Ant kiekvienos didesnės stoties 
moterįs apibėrė važiuojančius gė- 
lėmis ir šukavo: "Šalin Austrija!" 
Atkakus traukiniui Genuon, kada 
d'Annunzio sėdo karieton, stu- 

dentai iškinkė arklius ir pats tem- 

pė karietą gatvėmis. Prie pa- 
minklo atidengimo d'Annunzio 
laikė karštą patriotišką prakalbą. 

Apvaikščiojimai, neprielankios 
Austrijai demonstracijos suerzino 
žmones ir dar labjau pagadino 
prietikius tarp ir be to nesiken- 
tusi.ų kaimynų. Ryme paplito 
žinios, buk Vokietijos ambasada 

telegrafu pranešė savo konsu- 
liams, kad palieptų visiems YVo- 

kietijos piliečiams tuoj išsineš- 
dinti iš Italijos. Nors žinia ta 

nepatvirtinta, bet laikraščių ko- 

respondentai, turinti artimesnius 
ryšius su valdžių atstovais, už- 

tikrina, kad karės Italijos su Aus- 
trija negalima bus išvengti, ji 
tikrai turės užgimti ir neužilgo 
užgims. 

Nors tarybos tarp Italijos ir 
Austrijos dar nepertrauktos, bet 
abudu kraštai rengiasi karėn. 
Turbut besitarianti mano, kad 
tarybos neprives prie susitaiky- 
mo. Karabinieriai (kaimų žan- 

darai) ir rubežiaus sargai, kurie 
Italijoj tveria kariumenės dalis, 
tapo tarnyston pašaukti. Skubiai 
rengiama tvirtoves ir apkasus 
prie Austrijos rubežių. Perėji- 
mai kalnuose uždaryti akstinuo- 
tomis vielomis ir per juos pe- 
reiti negalima. Daugelvj vietų 
prie rubežiaus parengtos iš be- 
tono tvirtovės. 

Drutinama apkasai? Veneciją. 
Visus brangesnius daiktus iš inu- 

zėjų gabena toliau nuo Austri- 
jos rubežių. Daugelyj vietų prie 
rubežiaus pastatytos specialės ka- 
nuolės šaudymui į orlaivius. 

Traukiama kariumenė ne vien 
prie Austrijos', rubežių, bet tas 

pats daroma prie svarbaus porto 
Brindisi, prie Adriatiko. Fiume 

apskritvj Austrija pagarsino ka- 
rės stovį, o nęužilgo tą patj pa- 
sirengusi padaryti visuOsc kraš- 
tuose prie Italijos rubežių. 

Iš Kares Lauko. 

Petrogradas. Gegužio 9 d. ru- 

sų štabas išleido oficiališką pra- 
nešimą, kuriame sakoma,,kad ru- 

sai pradėjo smarkiai spausti teu 

tonus, įsiveržusius Žemaitijon. 
Kaip matyt iš šio pranešimo, j 
Žemaitiją buvo pasiųsta geriausia 
vokiečių kariumene — bavariškoji 
kavalerija ir gvardijos pėstinin- 
kai. Šioji kariumene buvo apsu- 
pusi iš rytų pusės rusiškų kariu- 
menę, kuri veikė apielinkėse Ke-j 
dainių ir Beisogalos. Kad už- 
kirsti vokiečiams kelią, rusai ge- 
gr.žio 8 d. užatakavo vokiečius 
apielinkėse Žeimių, pakuršėj ir 
pradėjo juos vyti per keletą ver- 

stų. Šiaulių apielinkėse rusai pra- 
dėjo spausti vokiečius ant pla- 
taus fronto, o vakarykščiai tele- 
gramai praneša, kad vokiečiams 
tapo atimta didelis skaitlius gro- 
bio, kurio jie buvo Žemaitijoj 
prisiplėšę. 

Privatiškas telegramas iš Ko- 

penhageno praneša, kad vokiečiai 

bėga atgal prieš ataką rusų, kurie 
sutraukė dideles jiegas Mintau- 
jos apielinkėse ir iš čia pradėjo 
teutonus smarkiai spausti. 

Londonas. Galicijoj, kaip ma- 

tyt iš pranšimų, austro-vokiečiai 
vis dar stumia atgal rusus, ku- 

rie atkakliai gindamiesi traukiasi 

atgal. Iš vokiškų pranešimų ma- 

tyt, kad rusai skubiai traukia 
kariumtnę iš visur j šitą frontą, 
kad sulaikius vokiečius nuo toli- 

mesnės pirmyneigos. Antra rusų 
atsigynimo linija išpuola išilgai 
upę \Yisloka, bet ar čia rusai iš- 

silaikys. apie tai reik abejoti, nes- 

ir vokiškuose ir rusiškuose pra- 
v # 

.. % 

nešimuose sakoma, kad austro- 

-vokiečiai pasekmingai persikėlė 
per šią upę apielinkėse Krosno, 
netoli nuo Zmigrodo. Reik t ^ 

dėl manyti, kad svarbiausia ru-ų 

atsigynimo linija bus išilgai up; 
Wislok, kur rusai pamėgins ga- 
lutinai sulaikyti austro-vokiečių 
ataką. Austro-vokiški praneši- 
mai tuom tarpu sako, kad dide- 

lis skaitlus rusų pakliuvo ne- 

laisvėn. 

Karpatų kalnuose, kaip išrodo, 
rusai visiškai jau paair.*aukė iš 

Dukla spragos, bet atkakliai lai- 
kosi Lupko\v spragoj. Šią spra- 
gą ir jos apielinkes gina Aštun- 

toji rusų armija po vadovyste 
generolo Brusilovo. -Sulyg aus- 

trų pranešimo, austro-vokiškoj i 
armija šturmu atakavo Karpatų 
viišunes tarp Lupko\v ir Uzsok 

spragų ir nustuinė generolo Bru- 
s'iovo armiją atgal. 

Vienna. Pirmą dalj didelio 
mūšio Cialicijoj galima skaityti 
jau beveik užbaigtu. Kariumenė 
gen. Mackensen renkasi ir per- 

siorganizuoja dėlei naujo mūšio. 
Titom tarpu austro-vok«ečiai trau- 

kia amu įiciją ir karišką medžia- 
gą iš užpakalio, nes jos ne- 

suspėta sykiu su savim pa'r.iti 
laike greitos pirmyneigos. Rusų 
paimtus belaisvius taipogi su- 

skaitoma ir siunčiama Austrijon 
bei Vokietijon. Ikišiolei, nuo 

pradžios šios pirmyneigos, pn 
sidėjusios pirmoje dienose gegu- 
žio, paimta jau 70,000 rusų, o 

manoma, kad jų skaitlius padi 
dČs dar ant 30,000. Apie (x) ar 

70 rusiškų kanuolių tapo ikišio- 

lei paimta. 

Paryžius. Kaizeris Vilius nu- 

siuntė savo seseriai, grekų ka- 
raliaus žmonai, telegramą, kuria- 
me jis pasigiria vokiečiu laimė- 

jimais, užtikrina, kad vokiečiai 
Imtinai pergalėsią ir grąsina 
tiems, kurie drįstų prie talkinin- 
ku prisidėti prieš Vokietiją. Ka- 
dangi telegramas pasiųstas kara- 
lienei grekų, kurie nori prisidėti 
prie talkininkų, todėl aišku, šis 
grasinimas labjausiai atkreiptas 
prieš Grekiją. 

"Mr-ų pirmyneiga—telegrafuo- i 

|ja kaizeris—eina pasekmingai ant 

abiejų frontų... Musų galutinis 

pergalėjimas užtikrintas. Var- 
gas tiems, kurie išdrįs ištraukti 
sa\o kardą prieš mus. 

Wilhelmas." 

Londonas. Liverpoolyj, Xe\v 
C:.stle ir keliuose kituose Angli- 
jos miestuose kilo didelė neapy- 
kanta prieš vokiečius ir prasi- 
dėjo riaušes, laike kurių sudau- 
žyta ir sunaikinta vokiškos krau- 
tuvės. Tai yra pasekmės Lusi- 
tanijos nuskandinimo. 

Londonas. Kalbos apie Itali- 
jos įstojimą karėn juo toliau*, 
juo darosi garsesnės. Privatiški 
telegramai iš Rymo tvirtina, kad 
Italijoj dabar jau prieita prie to, 
1 r d karės apskelbimo ten laukia- 
ma bile dieną. Laike paskutinių 
48 valandų didelis judėjimas pa- 
stebėta tarp Italijos katiumenės. 
Ant Austrijos rubežiaus stovi 
pilnai prisiruošusi itališka armi- 
ja iš 600,000 kareivių. Daugelis 
traukinių su kariumene ir amu- 

nicija vis traukia linkui rube- 
žiaus. Italija iššaukė į pulkus 
visus rezervistus iš 1876 metų. 

Vokiški ir austriški pavaldiniai, 
turtingi ir bėdini, bėga iš Italijos 
šimtais, visi Austrijos ir Vokie- 
tijos žurnalistai apleido Italiją. 
Visa tai nurodo, kad kri/.io ga- 
1 ma laukti bile valandą. 

Berlinas. Vokiečių karės ofisu 
išleistame gegužio 5 d. oficialia- 
me pranešime, kalbant apie karės 
stovį ant rytinio fronto (su Ru- 
sija), tarp kit-ko rašoma apie 
mūšius Lietuvoje sekančiai: 

"Atakai, rusų padaryti nuo Ra- 
seinių pusės, iš piet-ryčių pusės, 
buvo atmušti. Priešas yra veja- 
mas prie Kalvarijos (Suv.) ; tai- 
pogi šiaur-ryčius nuo Suvalkų 
ir j rytus nuo Augustavo skait- 
lingi rusų atakai nemisisekė 
(reiškia, rusai buvo atmušti). 

Tiflis. \ersus, Tabrizo, Per- 
sijos sostinės, .vyskupas, atvykęs 
čionai, aprašė padėjimą Yati'e, 
Armėnijoje, kaipo desperatišką. 
Aštuoni šimtai turkų ir dauge- 
lis kurdų naikina armėnų kai- 
mus. Kaime Rashva iš 300 gy- 
ventojų tiktai trįs pabėgo iš jų 
nagų. Armėnai, suiyg vyskupo, 
dar tikisi Amerikos ir Italijos 
dipliomatų įsimaišymo jųjų už- 
tarimui. 

Vietomis armėnai patį* barika- 
duoja miestus ir ginasi nuo už- 

puolikų. 

Paryžius. Sulyg telegramo iš 
Mytilene Į Havas Xe\vs Agen- 
cy, gegužio 5 d. naktį mušyj prie 
Dardanelių pulkas (regimcntas) 
turku buvo sunaikintas. Tele- 
gramas, kuris nepaduoda mūšio 
vietos, sako, kad talkininkai nu- 

gabeno suvirs 1,000 belaisvių j 
Tenedos ir Mondros. 

Londonas. Vokiečiai sykiu su 

austrais pradėjo milžinišką už- 

puolimą ant rusu; tokio skait- 
liaus kariumenės ir artilerijos iki 
šiolei dar nebuvo vartota nuo pr.t 
pradžių karės ir, sulyg expertų 
nuomonės, austro-vokiečiai pasi- 
ryžo privaryti karo su rusais iki 
galo, mėgindami užduot jiems to- 

kį smugj, nuo kurio jie ilgai ne- 

galėtų atsitaisyti. 
Mūšiai su rusais eina išilgai vi- 

są frontą, pradedant nuo Baltiko 
jūrių ir net iki Bukovinos. Pat 
didžiausis vokiečių spaudimas yra 
vakarinėj Galicijoj, kur vokiečiai 
tvirtina, kad jie atmetė rusus net 

iki \Yisloka upės. 
Austrų generalis štabas apskel- 

bė, kad austrai užėmė miestą 
Tarno\v prie Duuajec upės ir 
rusų pozicijas j pietus nuo šio 
miesto. Smarkiausis austro-vo- 

kiečių užpuolimas yra pict:nėj da- 
lyj, arčiaus Karpatų, ir rusai, sa- 

koma, buvo priversti pasitrauk*1 
nuo Dukla spragos. Austro-vo- 
kiečiai dabar mėgina išvyti rusus 

ir nuo T.upko\v spragos. 
Austro-vokiečiai, sakoma, pa- 

ėmę apie 70,000 rusų nelaisvėn. 
Austrai tvirtina, kad visa rusų 

Trečioji Armija, esanti Karpa- 
tuose. taps sunaikinta. 

Nežiūrint šitokių austro-vokiš- 

kr. tvirtinimų, rusų ambasados 
įvairiuose Europos miestuose 
tvirtina, kad austro-vokiškos ži- 
nios apie šitas pergales yra labai 
perdėtos ir publika nekantriai 
laukia, ką pats rusų vyriausis 
vadas, didis kunigaikštis Nika- 
lojus, apie tai praneš. 

Petrogradas." Su nepaprastu 
smarkumi, ypač karšta artileri- 
jos ugnim, vokiečiai pradėjo vy- 
styti smarkų užpuolimą išilgai vi- 
są frontą, pradedant nuo Lietu- 
vos ir net iki Bukovinos. Svar- 
biausis jų judėjimas yra pradė- 
tas nuo Krokavo į rytus. Vo- 
kiečiams pasisekė persimušti per 
Dunajec upę, bet sulyg atėjusių čia žinių, jie tapo sulaikyti ant 
rytinio upės kranto. 

Petrogradas. Pusėtinas veik- 
lumas prasidėjo ir Kauno bei 
Suvalkų gubernijose. Rusiškas 
oiicialis pranešimas sako, kad bu- 
vo susirėmimas Baltiko jūrėse ne- 
toli Liepojaus su vokiečių torpe- 
diniais laivais. 

[ pietus nuo Mintaujos ir ne- 
toli Beisogalos, Kauno gub., bu- 
vo susirėmimai su vokiečiais, ku- 
rie pasibaigė rusams pasekmin- 
gai. Mūšiai prie Kalvarijos, Su- 
valkų gubernijoj, taip pat prie 
Augustavo, eina be paliovos kas- 
dien. Rusai čia atakuoja vokie- 
čius," bet, sitlyg vokiškų prane- 
šimų, atakai yra atmušami. 

Ateina žinios, kad rusai iš- 
siuntė kariumenę iš Kauno linkui 
Prūsų rubežiaus, kad užkirsti ke- 
lia atgal įsiveržusiems Žemaiti- 
jon vokiečiams. 

Washingtonas. Rusų ambasa- 
da Amerikoj aplaikė sekantį te- 
!«gramą is Petrogrado uuu rusų 
ministerio: 

"Žinios iš Berlino ir Vienuos 
apie austro vokiečių pergales tia- 
licijoj yra absoliutiškai nepama- 
tuotos. Mūšiai, kurie eina dabar 
tose apielinkėse neduoda jokio 
pamato kalbėti net apie nepilnus 
musų priešų laimėjimus. Bukit 
malonus užginčyti kuosmarkiau- 
siai tiems gandams, kuriuos pla- 
tina vokiečiai. 

Sazonoff." 

Paryžius. Popiežius patarė vi- 
sit ms vokiečiams ir austrams dva- 
siškiams ir stiulėntams-klerikams 
apleisti Rymą. 

Atėnai. Tris rusų lakūnai pra- 
eitą pėtnyėią atlėkė į Konstanti- 
nopoli ir bombardavo miestą 
bombomis iš oro. Menama, kad 
pusėtinų nuostolių pridirbta. 

Paryžius. Specialis telegramas 
iš Rymo praneša, kad buvusis 
Grckijos premieras Yenizelos, ku- 
ris buvo Kaire, Egipte, tapo ne- 

tikėtai iššauktas atgal į Atėnus, 
nes labai svarbus reikalai, su- 

rišti su kare, pradėta svarstyti. 
Tiflisas. Aštuoni šimtai ir pen- 

kios dešimts armėnių merginų ir 

moterų tapo parduota vergijon 
per kurdus. 

Taip praneša agentas Armėni- 
jos pagelbos komiteto, kuris ne- 

senai po Armėniją keliavo. J:s 
sako, kad laike kurdų ir turku 
užpuolimo 5,000 krikščionių tapo 
išskersta ar užmušta. Šimtai kai- 
mų tapo sunaikinta. Dabar t;į 
distriktą užėmė rusų kariumenė 
ir apie 6,000 pabėgėlių jau su- 

grįžo i .^avo namus. 

Berlinas. Vokiečių oficialis 
pranešimas, kalbėdamas apie da- 

lykų stovį Lietuvoje, gegužio 7 
dieną praneša sekančiai: 

"Mūšiai Į pietus nuo Šaduvos 
ir j rytus nuo .Raseinių, Kauno 
gubernijoj, užsibaigė sumušimu 
rusų, kurie turėjo didelių nuosto- 

lių. Vienais tik belaisviais jie 
nustojo 1.500 vyrų ir dabar jie 
traukiasi atgal. 

"T pietus nuo Kalvarijos, Su- 
valkų gubernijoj,. Į pietus nuo 

Augustavo Ir i vakarus nuo 

Przasnyszo (IMocko gub.) rusų 
atakai tapo atmušti su dideliais 
nuostoliais. Šiuose mušiuo.?e ru- 

sai nustojo išvijo 520 belaisvių." 



Berlir.as. C)f icialis vokiečiu 
pranešimas, išleistas gegužio 8 d. 
skelbiu sekančiai: 

% "KarKimenė, kurią męs pasiun- 
tčm prieš miestą Liepoj ų, vakar 
tą miestą paėmė; i/joo belaisvių 
ir 18 kan uolių pateko į mūsų 
rankas." 

Petrogradas. Rusų oficiališkas 
pranešimas gegužio 9 d. parodo, 
kad Liepojus buvo bombarduo- 
tas. Laike bombardavimo vienas 
vokiečių t<frpedinis laivas tap6 
nuskandintas. Tasai rusų prane- 
šimas šiaip skelbia: 

"Vokiečių skraiduoliai ir tor- 

pediniai laivai vakar bombarda- 
vo Liepojų. V ienas iš torpedinių 
laivų tapo minos nuskandintas. 
I piet-vakarins nuo Mintaujos 
mušu užpuldinėjimai vystosi pa- 
sekmingai. Vakar buvo susirė- 
mimai apielinkėse i'anevėžio, liei- 
sogalos ir Raseinių." 

Gegužio 10 d. rusų oficia'.is 
pranešimas apie dalykų stovi Že- 
maitijoj praneša sekančiai: 

"J piet-ryčius nuo Mintaujos 
mtiMi kariumenė padarė pasek- 
mingą pirmyneigą. Priešas bu- 
vo priverstas greitai apleisti stip- 
riai lortifikuotas pozicijas prie 
Joniškio, palikdamas didelę dau- 
gybę savo grobio. 

Vienna Austru oficial iškas- 
pranešimas suko, kati Vengrija 
vėl tapo paliuosuota nuo rustj. 
Sulyg šitų pranešimu, Galicijoj,! 
tarp Vislos ir Karpatų kalini, ru- 

sai traukiasi atgal visu frontu, 
kuris yra apie 125 angį. ni) iias 
Kg*-. 

Karpatuose, į rytus nuo t'/sok 
spragos, o taipgi piet-rytinėj Ga- 
licijoj, kur rusai atkakliai atakuo- 
ja, išsivystė nepaprastai smar- 
kus mūšiai. Austrai, sulyg savo 

pianešimo, užgriebė keletą rusiš- 
ku pozicijų. 

Londonas. Gegužio 10 d. ofi- 
cialia vokiečių pranešimas pripa- 
žįsta, kad rusai p ie Mintaujos 
paėmė viršų. Ši.; pranešimas sa- 
ko: "Musų priešakinės divizijos, 
viUMijstos linkui Mintaujos, ša- 
linasi nuo priešo, kuris surinko 
prieš Mintaują stiprias jiegas." 

Vokiškas pranešimai- mini, kad 
geležinkelis tarp Šiaulių ir Vil- 
niau s (einantis per Košedaru'i) 
tapo sunaikintas keliose vietose 
ir kad netoli nuo Seredžiaus, 
Kauno gub., vokiečiai užpuoli 
keturis rusų batalijonus (apie 
10,000 vyrų). 

IS AMERIKOS. 
DARBININKŲ "VADOVAS 
KALĖJIMAN PASIŲSTAS. 
Trinidad, Co!o. Teismas visam 

gyvenimui pasiuntė kalėj imau 
Colorado valstijos darbininkų va- 

dovą jolm H. Lavvson. Jis bu- 
vo kaltinamas, buk riaušėse laike 
streiko užmušė šerifo pagelbinin- 
ką John N emu r. Teismas pripa- 
žino jj kaltu ir visam amžiui ka- 
lėjimai! pasiuntė. 

MIRTIES BAUSMĖ 
PASILIEKA. 

Nashville, Tenn. Šitos valsti- 
jos legisliatura buvo priėmusi su- 

manymą visoj valstijoj panaikin- 
ti mirties bausme, bet dabar gu- 
bernatorius tą legisliaturos pri- 

/ im'.ą sumanymą vetavo. Jo nuo- 
mete, panaikinimas mirties 
bausmės padidintų prasižengi- 
imt, ypač gi žmogžudysčių, skait- 
lių. fiet statistika parodo, kad 
tose valstijose, kur mirties baus- 
mė tapo panaikinta, žmogžu- 
dysčhj buva niažiau, negu ten, 
kur ji pasilieka; statistika gi vis- 
gi yra teisingesnė, negu guber- 
natoriaus manymai. 

REIKALAUJAMA 
ATLYGINIMO. 

Washington, D. C. Preziden- 
tas Wilson, su savo ministeriais 
nutarė pareikalauti nuo Vokieti- 
jos atlyginimo už paskandyttis 
be pamato Suvienytų Valstijų 
pirklių laivus, sunaikintas prekes 
ir už gyvastį prie skandinimo 
žuvusių žmonių ir užtikrinimo, 
kad skandinimai Amerikos laivų 
daugiau nepasitakvs, kad vokiški 
povandeniniai laivai neužpuldi- 
nės ant Amerikos pirklių laivų. 

Su vienytų Valstijų valdžia nu- 
rodo, jog prie paskandinimo ang- 
liško garlaivio Falaba žuvo jų 
pilietis Leon C. Tiasher; vokiš- 
kas aeroplianas užpuolė gabe- 
nant] kerosing Suvienytų Valsti- 
jų laivą Cruslimg. Vokiečiai a- 

naikino norvegišką garlaivj Am«- 
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TORPEDOS AUKA. 

Laivas Lusitania prieš pat išplaukimą iš Ne\v Yofko j savo paskutinę kelionę. 1. Laivo ka- 
pitonas Turner, išgelbėtas. 2. Rašytojas Hubbard. 3. A. Vanderbilt—milionierius. 4. Chas. Froh- 
nian—visi trįs paskutinieji žuvo. ;* ^ 

rica, gabenantį /Amerikos prekes 
N'orvegijon. Vokiškas povande- 
ninis laivas paskandino Suvieny- 
tu Valstijų garlaivį Gulflight, 
prie ko žuvo du amerikonai. Dėl 
to Suvienytų Valstijų valdžia rei- 
kalaus Vokietijos pasiteisinimo, 
persiprašymo ir atsakančio atly- 
ginimo prekių savininkams ;r žu- 
vusių žmonių šeimynoms. 

VOKIETIJOS DRAUGAI 
AMERIKOJ. 

Milvvaukee, Wis. Generolas 
Saniuel Pearson apskundė teis- 
man kompaniją Allis Chalmers 

[Co. už tai, kuri ji talkininkams 
Įdirba šrapnelius. Jis reikalavo, 
kad teismas uždraustu jai juos 
dirbti. Teisėjas vienok pareika- 
lavo geresnių skundo motyvų, 
negu paduoti. Kad Amerikos 
dirbtuvės talkininkams dirba 
ginklus, tai teisybė, bet jos juos 
dirbs ir Vokietijai, jeigu ii pas 
juos užsakys'. Vokietija gi ne- 
užsisako vien todėl, kad padirbtų 
ginklų parsigabenti negalėtų, nes 

j juos atimtų Anglijos ir Prancū- 
zijos kariški laivai. Ne Ameri- 

jkos pareiga savo kariškais laivais 
[eskortuos laivus, gabenančius iš 
Amerikos ginklus Vokietijon. ' Teismai taipgi negali fabrikan- 
tams prisakyti, kokias prekes jie 
sa.o dirbtuvėse turi dirbti. Dirb- 
tuvės dirba tokias prekes, kokias 
už gerus; pinigus greičiausiai ga- 
li parduoti, kokios prekės Iabjau- 
siai reikalaujamos, o kas jas 

i ima, tai vistiek. 
Vokiečiai ir jų pritarėjai vie- 

nok nerimsta. Jie nori teisman 
patraukti už dirbimą talkinin- 
kams ginklų septynias dirbtuves 
Illinois Steel Co., Bethlehem 
Steel Co., paskui'nori kibti ir 
prie kitų dirbtuviu. 

I 

j BJAURUS SUSIMUŠIMAS. 

Los Angeles, Cal. Prie Lo"g 
Beach automobilius susimušė su 

gatviniu karu. Prie to tapo už- 
mušti važiavę automobiliu: Gvvin 
Hecks, moteris Panamos paro- 
dos koinisoriaus, dvejatas jos vai- 
kų ir dvi pašalinės moterįs. Pats 

į Hecks sunkiai tr.po sužeistas. 

SNIEGAS COLORADO 
VALSTIJOJ. 

į Denver, Colo. Dcnver'o apie- 
linkėse ir rytuose ir piet-ryčiuose 
Colorado valstijoj gegužio 6 d. 
siautė smarkios sniego darganos 
ir vėtros, kurios nemažai užken- 
kė laukams ir sodams. 

TORNADO OKLAHOMOJ. 
Kan3as City, Mo. Ardmor ap- 

linkines gegužio 6 d. atlankė tor- 
nado (didelė vėtra). Telegrafų 
vielos tafp Francis ir Ardmore 
tapo nutraukytos, todėl platesnių 
žinių apie vėtros padarytus nuo- 
stolius nčrsų 

VOKIEČIAI PYKSTA ANT 
AMERIKOS. 

Kadangi Vokietija negali pri- 
versti Suv. Valstijų jai tarnauti, 
tai vokiečiai labai ant jų už- 

pyko; laikraščiai net garsina ne- 

žinia iš kokio šaltinio pasemtą 
žinią, Įnik Amerika slapta pri- 
guli prie talkininkų ryšio. Buk 
slapta sutartis buvo padaryta dar 
Rooseveltui prezidentaujant? 
Laikraščiai atvirai kalbina boiko- 
tuoti Amerikos prekes (bet javų, 
jeigu juos Vokietijon Amerika 
siųstų, turbttt neboikotuotų).' 
Atkakusius Vokietijon ameriko- 
nus priima ten labai nemaloniai. 
Laikraščiai užsipuldinėja ant Su- 
vienytų Valstijų ambasadoriaus. 
Įtekmingas laikraštis P o s t kal- 
bina visai nepaisyti, ką gali ma- 

nyti amerikonai apie vokiečių 
veikimą ir jų karės vedimo budą. 

CHICAGOS ARCHI- 
VYSKUPAS SIRGO. 

Pavojingai sirgo katalikiškas 
Chicagos archivyskupas James 
Eduard Quigley. Jis staiga ap- 
sirgo Wąshingtone, kur atlankė 
popiežiaus delegatą Bonzano, o 

pirma buvo Buffalo laidotuvėse 
?avo brolio. Nugabeno jj į 
Georgetown universiteto ligoni- 
nę. Jisai eina geryn. 

KANADOS MARKĖS 
PABRANGO. 

Atlin, B. C., Canada. Kana- 
doje pačtos markės pabrango. Kur 
pirma vartota 2 c markės, dabar 
reika mokėti 3c. 5 centų markės 
pasiliko taip pat. Ant money or- 

der'ių pakelta mokestis sulyg siun- 
čiamos sumos didumo. Ant viso 
iškasto aukso pakelta mokestis po 
2c už doliario vertės. Gaunamieji 
nuo pakeltų mokesčių pinigai eis 
karės išlaidoms. 

r 

IS DARBO LAUKO. 
Chicago, 111. Amerikos plie- Į 

no dirbtuvės, nors iš pačios Ame- 
rikos užsakymų turi nedaug, bet 
rujoti negali, nes užsakymų turi 
pakaktinai-nuo karę vedančių Eu- 
ropos tautų. Rūpinančios karėj 
reikalingus daiktus dirbtuvės dir- 
ba dabar daugiau negu dirbo tai- 
kos laike. 

Springfield, Mass. Prasidėjo 
čia tarnaujančių ant gatvekarių 
streikas. Manoma, kad sustrei- 
kuos ir tarnaujanti ant gatveka- 
rių mieste Rochester, N. Y., nes 

karų linijos Springfield'e ir Ro- 
chester priguli vienai kompani- 
jai. Darbininkai reikalauja, kad,, 
kompanija atgal priimtų, kaip jie 
mano, be pamato kompanijos pra- 
šalintus konduktorius. 

iŠ VISUR. 
|| Italijon iš Saloniki atėjo ži-| 

nia, jog tarp Rumanijos ir Bul- j 
garijos tapo užniegstas užpuoli-i 
mo ir atsigynimo ryšis. Kilus 
karei, abudu kraštai eis išvien 
prieš ?avo priešus. 

|| Rusija Francuzijoj ir Angli- 
joj karės vedimui vėl užtraukia 
paskolą vieno milardo rublių. 
Mokėki už ją palūkanų po SlA%> 
taigi daugiau negu už pirmiau 
užtrauktas, f, Iki šiol viscjki ban- 
kai užsirašė jau ant 600,000,000 
rublių. 

|| Rusiškas Galicijos general- 
-gubernatorius grafas Bobrinsky, 
nors Galicija dar neanektuota 
Ri«sijos, mėgina atimti nuo žydų 
jų valdonu žemę. Sulyg jo su- 

rinktų žinių, Galicijoj 30% že- 
mės priguli žydams, nors jie patįs 
jos neapdirba. 

|| Anglijos iždo ministeris 
Lloyd Georgę pranešė parlianien- 
titi, jog karoi iki šiol Anglija iš- 
leido $5,682,170,000. 

|| Anglijoj pradeda pritrukti 
mėsos. Valdžia tikisi trukumą 
uždengti mėsa, atgabenta iš Aus- 
tralijos ir Naujos Zelandijos. 
Atlikusi nuo kariu menės mėsa 
bus pigiai civiliškiems gyvento- 
ji ms išparduota ir tokiu budu 
mėsos kainos, dabar labai paki- 
lusios, turės sumažėti. 

|| Mexiko revoliucijonierių ge- 
nerolas Zapata, besilaikantis su 

generolu Villa, apvaldė svarbų 
miestą Gueretazo, esantį tarp 
miesto Mexiko ir Vera Cruz. 
Indijonai Yagui giminės sulaikė 
traukinį Kansas City, Mexico 
& Orient geležinkelio ir nelais- 
vėn paėmė visus traukinio tar- 

naujančius; tarp paimtų yra du 
Suvienvtų Valstijų piliečiai. 

II Anglijoj..kariumenėn pastojo 
taip dąyg kunigų ir protestoniš- 
kų pastorių, ,kad" iš jų mano su- 

organi^jipti .atskirą dvasiškių ka- 

numene^ kc^pusą. Kad tik tarp 
visokių J tikėjimų dvasiškių ne- 

suk i! tų vaidai, nes tarp skirtingų 
tikėjimu dvasiškių visur yra nc- 

sikentimąs. 
"'J 

|| Anglijos valdžia ketina ne- 

užilgo uždrausti gabenti anglis 
iš Anglijos į kitus kraštus, apart 
Anglijos ir talkininkų karštų; bet 
tuom tarpu valdžia dar svarsto, 
ar kaip kokiuose atsitikimuose 
nebūtų galima, jiems paprašius, 
leisti anglis ir j uždraustus kraš- 
tus. Čia,, turbūt, manoma apie 
neutrališkus kraštus. 

ĮĮ Už Anglijos užsakytus Ame- 
rikos dirbtuvėse karėj reikalingus 
daiktus, taigi ginklus ir amuni- 
ciją, Anglija Amerikai užmoka ne 

auksu, bet Amerikos piniginėmis 
popieromis, kokių Anglijoj yra 
daug, o auksas pasilieka Angli- 
joj. 

|| Rusijoj, Mogilevo guberni- 
joj, dideli tvanai neišpasakytai 
daug nuostolių pridirbo; didžiau- 
si tvanai yra Tomelio pavictyj. 
Išsiliejusi per krantus upė Soža 
užliejo kaimus: Jakubowska, 
Sevrinko, Chutor ir daug kitų. 

|Į Iš Pietinės Afrikos praneša- 
ma, buk vokiškose valstijose toj 
Afrikos dalyj, kur įsiveržė boerai, 
vokiečiai nuodina vandens šalti- 
nius ir šulinius arseniku. Jeigu 

Į tas teisybė, butų tai ženklas, kad 
toji vokiečių kultura, kuom jie 
taip garsiai giriasi, ištikro ne 

taip labai augštai stovi, jeigu to- 
kio naikinimo priešų budo grie- 
biasi. Boerai vienok užima vieną 
po kitai vokiškas kolionijas. Jie | 
užėmė Karib ir svarbiausias vo- 

kiškų geležinkelių linijas ir trau- 
kia vis toliau prie \Vindhuk. 
Boerams teko 7 geležinkelio lio- 
komotyvai ir daug vagonų, pri- 
krautų visokiais daiktais. 

|Į Vakarinėj Lenkijoj, vokiečių 
.užimtoj jos dalyj, neišpasakytai 
pabrango valgio produktai, nes 
vokiečiai daugumą javų nuo žmo- 
nių sau atėmė: ruginių miltų kai- 
na pakilo nuo $40 and $90 už 
toną: kvietinių miltų—nuo $60 
ant $102, grikių—nuo $60 ant 
S125, žirnių—nuo $60 ant $250. 
Prieš karę šiaudų tonas buvo 
$2io, o dabar $612. Sosnorių ap- 
skrityj 12,650 žmonių badauja, 
Bendzine 5,000. 

LIETUVIU AMERIKOJ. 
IŠ PHILADELPHIA, PA. 

Lietuvių prieglaudos reikalai. 
Lietuvių prieglaudos steigimas, 
nors ir nesparčiai, bet pasekmingai 
eina tolyn. Kol-kas daug laiko 
užima susiorganizavimas, draugija 
susiėjimas krūvon ir susitarimas. | 
Balandžio 29 d. laikytame antrame1 
susirinkime, apie kuri praeitame' 
"Lietuvos" numeryje rašyta, daly- 
vavo jau 36 draugijų delegatai. 
Kaip matyt, vil pradeda sutikti ta- 
me, kad lietuvių prieglaudos steigi- 
mas yra reikalingas. Susirinkime 
po didelių, bet rimtų ginčų sumany- 
mas prieglaudą steigti likosi vien- 
balsiai pripažintas reikalingu. Ūkės 
(farmos) suješkojimui, kaip apie 
tai praeitame "Lietuvos" numery- 
je minėta, išrinkta komisija iš 11 
'yrų. Tariamoji prieglaudos ukė, 

sulyg nutarimo, turės buti nenia- 
žesnio ploto kaip 60 akrų. Vie- 
nuolikos draugijų delegatai, daly- 

avę pirmame susirnkime, šiame su- 

sirinkme pranešė, kad jie įgalioti 
vesti darbą toliaus. Manoma, kad 
tr.ečiame susirinkime dalyvaus jau 
suvirs trisdešimties draugijų atsto- 
vai. 

Sekantis susirinkimas, kaip pra- 
eitame "Lietuvos" numeryje minė- 
ta, nutarta laikyti gegužio 30 d. 
Susirinkimo vieta Richmond Lie- 
tuviu Muzikališka Svetainė (kam- 
pas Tilton st. ir AUegheny ave.). 
Pradžia 4 vai. po pietų. Tikimasi, 
kad šin susirinkiman atsilankys ir 

pavienių ypatų pasiklausyti, kaip 
viskas einasi, ir atsilankiusieji, ra- 

>i. prisidės prie šio kiltaus darbo. 
A. I7. Pu—kas. 

I NEW PHILADELPHIA, PA. 
Perkūnas įtrenkė. Nesenai 

čia perkūnas per kaminą 
įtrenkė Į Igno Kazlausko namus. 

Nors visa šeimyna buvo bute, bet 
nei vieno nesužeidė. Sumušta ke- 
letas bliudų ir siena apdraskyta. 

Kor. 

IŠ BALTIMORE, MD. 
$1,000 išsiųsta tiesiog Lietuvon. 

Jau "Lietuvos" skaitytojams yra 
žinoma apie Baltimorės konferen- 
ciją nukentėjusiems nuo karės šelp- 
ti ir taipgi yra žinoma apie musų 
neprigulmingumą prie fondų. 

Męs, Baltimorės konferencijos 
valdyba, turime pranešti apie tai 
tiek. Kuomet, sugrįžus delegatams 
iš visuotinojo seimo New Yorke, 
iš raportų pasirodė, kad seimas bu- 
vęs partyviškas ir pateko į socia- 
listų rankas, tuomet baltimoriečiai 
ir nutarė laikytis neprigulmingai ir 
aukas, surinktas Baltimorėje, siųs- 
ti tiesiog į Mokslo ir Dailės Drau- 
giją. Išsirado tokių, kuriems ne- 

patiko viršminėtas nutarimas, ir 
pradėta varyti agitaciją draugystė- 
se. \ Iš tos priežasties pora draugi- 
jų atsitraukė, sulaikydamos ^savo 
delegatus nuo konferencijos lan- 
kymo. Bet 'konferencija nenusi- 
minė iš to ir varo pradėtąjį darbą 
iki šiolei toliau. Nors jau buvo 
manyta ir konferencijoj buvo pa- 
duota Įnešimai, kad surinktos au- 

kos butų siunčiamos T. Paukščiui, 
L. G. ir A. Fondo iždininkui, bet 
dauguma draugijų buvo priešingos. 
Tokiu budu surinktos aukos turėjo 
pasilikt ant vietos. Bet pradėjome 
svarstyti, kad tos aukos, čionai bū- 
damos, jokios naudos mums neda- 
ro, bet dar skriaudą: nes sulaiko 
visuomenę nuo aukavimo. Todėl 
nutarėme, kad tie pinigai butų iš- 
siųsti kuogreičausiai į Lietuvą nu- 

kentėjusiems nuo karės musų bro- 
liams. Balandžio 28 dieną likosi 
išsiųsta Lietuvių Mokslo Draugi- 
jos pirmininkui Dr. J. Basanavičiui 
1000 rb. (tūkstantis rubliu). 

Męs, varde konferencijos šelpi- 
mo nukentėjusių nuo karės, taria- 
me širingą ačiu tiems, kurie auka- 
vo, ir tikimės, kad į trumpą laiką 
baltimoriečiai vėl galės išsiųsti kitą 
tuksiantį rublių. 

Njrs ir turime priešų, kurie, pa- 

tįs neaukaudami, dar bando sulai- 
kyt ir kitus nuo aukavimo, bet 
męs neatbekime tokių ir stengki- 
mės aukaut, kiek galėdami. Męs 
nepavargsime dėl tų kelių centų, o 

tomis savo aukomis nušluostysime 
nevienam verkiančiam ašaras. 

Meskime partijas, partijėles ir 
visokias politikas ir, stoję visi prie 
darbo, dirbkime kiek tik musų pa- 
jiegos neša, kad apgynus musų 
vientaučius nuo taip baisios nelai- 
mės. 

Konferencijos Š. N. nuo K. L. 

valdybą. 
M. K u rela i lis, p i rm. 

M. Akelaitis, rast. 
» Jonas Czesna, lžd. 

IŠ DISCOVERY, B. C., 
CANADA. 

Žiupsnelis žinių. Darbai čia 
pradėjo krutėti. Nuo balandžio 1 
dienos lauke prasidėjo aukso plo- 
vimas, kas čia ir yra svarbiausiu 
uždarbio šaltiniu. Šįmet aukso 
plovimas prasidėjo nepaprastai ank- 
sti. Paprastai prasideda birželio 
pradžioje. Ankstyvas darbų pra- 
dėjimas yra labai parankus šįmet 
ir darbininkams, kuriuos abelna be- 
darbė nemažai suvargino. 

Skaitau Učiaus reikalingu pra- 
nešti, kad važiuojantieji į Kanadą 
privalo turėti $50 grynų pinigų pa- 
rodymui muitinėje ant rubežiaus. 
Kas neturi $50 parodymui, tai tuos 
Kanados valdininkai grąžina atgal. 
Todėl tegul darbininkai, norinti va- 

žiuoti Kmadon, išpradžių apsižiū- 
ri, kad nereikėtų be reikalo pinigų 
išmesti. 

Šįmet sniegas čia taip greitai nu- 

tirpo, kad kiškiai (zuikiai) nespėjo 
savo baltų kailinių permainyti j 

Į rudus. Todėl nekartą galinu ma- 
tyti baltą kaip gulbė kiškį bėgant 

.tarp žalių samanų ir žolių. Vasa- 
ros metu kiškiai rudi, ir jųjų ne- 

galima atskirti nuo žemės, kaip 
žiemą, jiems baltiems esant, neat- 
skirsi jų nuo sniego, apklojusio že- 
mę. Kiškius galima čia visuomet 
šaudyti (jie daug nuostolių pri- 
dirba, grauždami medžius), ir žmo- 
nės naudojasi tuom pavelijimu, šau- 
dydami kiškius sau ir šunims dėl 
maisto. Kiti laukiniai gyvuliai čia 
uždraudžiama šaudyti. 

Oras čia tyras ir vėsus, kaip 
Lietuvoje. Darbas prie aukso ki- 
šimo bei plovimo yra drėgnas, ir 
todėl darbininkai, norėdami išveng- 
ti reumat'zmo, turi dėvėti guminius 
batus. 

Valgis, dėlei kalnu daugumo, 
sunku į čia pristatyti, ir todėl jisai 
brangus. Kuomet ledus išneša iš 
ežerų ir laivai pradeda plaukinėti, 
tai į čia galima dasigauti. Be to 
yra sunku. Todėl kol-kas sunku 
butų čia ir atvažiuoti darbo j ieš- 
kant. Todėl nepatartina kol-kas į 
čia važiuoti. Čiabuvis. 

IŠ HOMESTEAD, PA. 
Lietuvis įtariamas padegime. Ba- 

landžio 30 d. anksti išryto, apie 3 
vai., čia ką tik neiškilo gaisras, ku- 
ris butų galėjęs sunaikinti nemažai 
turto ir net, rasi, žmonių gyvasčių. 
Policmonas pastebėjo gaisrą, ir tuo- 
jaus pranešė gaisrininkams, kurie 
pasiskubino atvykti ir sulaikyti 
prasidėjusį gaisrą. Gaisras buvo 
iškilęs pool room'yje, kurį laikė 
lietuvis Petras Grigaliūnas. Kuo- 
met gaisras buvo užgesintas ir in- 
eita į pool rootn'į, tai tenai rasta 
labai gudriai sudarytos prietaisos 
greitam ir pasekmingam gaisro pa- 
darymui. Po cigarų stovykla ras- 
ta didelė krūva popierų, kurios 
buvo sulaistytos gazolinu. Virš 
popierų krūvos kabojo cigarinė dė- 
žė, pilna aliejaus. Dėžė buvo taip 
pakabinta, kad aliejus galėtų var- 
vėti iš dėžės ant popierų. Nuo šios 
popierų krūvos buvo nutiesta ga- 
zolinu išmarkyta virvė iki triobos 
užpakaliui. Po kiekvienu biliar- 
diniu stalu buvo taipgi krūvos pc- 
pieros, gazolinu aplietoj Virvė 
buvo taip pratęsta, kad ėjo per po- 
pieros krūvas po stalais. Kuomet 
gaisras patėmyta, ugnis buvo ap- 
ėmusi ne tiktai popierų krūvą po 
cigarų baru, bet buvo pasiekusi 
jau krūvų po trimis stalais. Ug- 
niagesiai nevariojo vandens (užge- 
sino gaisrą chemikalais), ir to 
dėl nuostolių padaryta sulyginamai 
mažai. Padarytieji nuostoliai ap- 
skaičiuojama ant $500. Virš pool 
room'io tame pačiame triobėsyje 
gyvena 12 žmonių, ir jeigu gaisras 
butų galėjęs išsiplėtoti, tai viršuje 
gyvenusiems ir tuom tarpu mie- 
gojusiems žmonėms butų buvęs di- 
delis pavojus. 

Kuomet gaisras likosi suvaldy- 
tas, tai policija nuvėjo pas pool 
room'io savininką Petrą Grigaliū- 
ną, gyvenanti prie 14tli ave. ir 
Mifflin st., ir suareštavo jjjj iki 
tolimesnio dalykų ištyrimo. 

Grigaliūnas tą savo pool room'į 
buvo įsigijęs apie 3 metai atgal. 
Išpradžių jam, sakoma, sekėsi labai 
gerai, bet toliaus žmonės, buk dėl 
Grigaliūno pažiūrų, atšalę nuo jo, 
ir biznis prad'iięs smukti žemyn. 

Grigaliūnas uždaryta kalėjiman 
be kaucijos. Artinu] Mylintis. 

IŠ SO. BOSTON, MASS. 

"Gabijos" vaikų vakaras. Pra- 
kalbos. Dėlei buvusios bylos. Ba- 
landžio 30 d. jiegomis "Gabijos" 
vaikų choro, kuris susideda iš apie 
60 ypatų, Lietuvių Salėje buvo pa- 
statyta operetė "Tarnaitė Pamo- 
kė." Muziką veikalui pagamino p. 
M. Petrauskas, kulisai visa ką diri- 

gavo ir vedė. Kaip pats vai- 
dinimas, taip ir dainos pavyko ge- 
rai ir iš publikos susilaukė gausių 
plojimų. Iš mažųjų vaidintojų, ku- 
rie šiame vaidinime turėjo progą 
parodyti savo gabumus, galima ti- 
kėtis susilaukti nevieno gero akto 
riaus ateityje. Smagu buvo pa- 
sižiūrėti j musų priaugančios gent- 
kartės pasirodymą scenoje, ir už 
tai padėka priklauso svarbiausiai 
gerb. M. Petrauskui ir "Gabij " 

draugijai. Vaidinimui pasibaigus, 
buvo šokiai, išmarginti lietuviškais 
žaislais. Visas vakaras <*erai pa- 
vyko, tiktai gaila, kad maža pub- 
likos tesusirinko. Matomai lietus, 
siautęs visą vakarą, pakenkė. 

Gegužio 2 d. bažnytinėje sve- 

tainėje Šv. "Jono Blaivininkų Dr-ja 
surengė prakalbas. Pakalbėjus vie- 
nam anglui, kalbėjo kun. Urbana- 
vičius tš Montello. Jisai kalbėjo 
apie mokyklas, apšvietą ir abclnJŪ 



apie musų gyvenimo reikalus. Tre- 
čiu kalbėjo kun. F. Kemėšis. Jisai 
ais:<ino katalikišku organizaciją 
naudą, jų tikslą, reikalingumą joms 
spiestis krūvon ir prigulėti prie 
L. K.-K. Federacijos. Jisai patarė 
imti pavyzdį iš socialistų veiklu- 
mo. Prakalbų tarpuose dainavo 
bažnytinis choras ir buvo keletas 
solo ir duetinių gabalėlių, kuriuos 
arliko p. Juškus *11 p-le Reipiute 
(abu h Montello) ir p. I). Antana- 
vičius. Programas neapsiėjo be 
pagarsėjusių ir jau nusibodusių 
'"spyčių." Žmonių buvo apie 800. 

Vietos sorialistai šokinėja, kad. 
p. Šidlauskas "laimėjo" bylą su 

I.ietuvių Labdarystės Dr-ja. Lie- 
tu ių socialistų spauda negali tuom 

atsidžiaugti Vienas laikraštis pa- 
veda bylos aprašymui pusantros 
špa'.tos, kitas ant pirmutinio pusla- 
pio padeda "e.vtra" apie Šidlausko 
laimėjimą ir rašo, >!<ad $70 bylos 
išlaidų turėsianti užmokėti L. L. D. 
(nors kitas sočiaiistiškas laikraštis 
rašo, kad S40, ir nežinia, kuriam 
tikėti, juo labjau, kad žinios dar iš 

kitų šaltinių išlaidų didumą nustato 
ant $20). Juokingas tas triukšmas, 
nes dalykas dar nėra užbaigtas ir 

1 
nežinia, kurios pusės galutinu lai- 
mėjimu jisai užsibaigs. Naris.\ 

IŠ PITTSTON, PA. 
Kur visas buvusio pikniko pel-' 

nas? Oar praeitu 1914 metu va- 

sarą, liepos 16 d., Lietuviu Jaunu 
Vyrų draugija ir \Yil!<es-Barrc, 
Pa., Blaivininku Draugija -urengė 
didelį pikniką Inkerman, Pa., parke. 
Piknikas buvo pavadintas "lietu- 
viška diena." Visa kas buvo iš 

kilmingai rengiama ir plačiai garsi- 
nimą. Buvo skelbta, kad tos die- 
nos pelnas eis naudai šv. Kazi- 
miero vienuolyno, esančio Chica- 
goje. { parengtąjį pikniką suplau- 
kė arti 10,000 žmonių. Gryno 
pelno, sakoma, likę apie $500. 

Nuo to pikniko praėjo jau daug 
laiko. Dabar likosi patirta, kad 
tam tikslui, kuriam garsinta, minėto 
pikniko pinigų tiktai maža dalis' 
nuėjo. Šv. Kazimiero vienuolynas, 
snlyg esančtu informacijų, gavęs 
tiktai tą mažą pikniko pelno dalj. į 
Antroji dalis likusi čia pat pas( 
rengėjus. Žmonių sukvietimas lab-j 
darys tėš tikslu ir paskui piftigų ne-j 
sunaudojimas garsintam tikslui yra 
žmonių suviliojimu, išnaudojimu, 
kurio visi privalo saugotis. Ne- 
gražiu darbu yra skelbti, kad pel- 
nytieji pinigai eis labdaringam tik- 
slui, o paskui, jeigu pinigų likosi, 

daug, padėti juos savo kason arba,' 
kas dar blogiau, *'good time'' iš 'o 

sutaisyti. 
Šįmet, kaip girdėt, minėtos drau- 

gijos nori rengti tokį pat piknikų ir 

pelną skirti Tautos Fondo naudai, j 
Čia Pittstone yra du Tautos Fondo 
komitetai, kurie rūpinasi aukų rin- 
kimu nukentėjusiems nuo karės 

Lietuvoje. Apart to, šiose apie- 
linkėse yra kitos senesnės draugi- 
jos. Jųjų visu pagelba galima bu-Į 
tų—ir būtinai turėtų Luti—su t va r- 

^ 
kyti toki reikalai, kaip piknikų ren- 

gimas labdaringiems tikslams, kari j 
paskui nebūtų nesusipratimų. Žmo- 
nės užjaučia nukentėjusiems nuo į 
karts savo broliams Lietuvoje ir 

paskutinius savo sunkiai uždirbtus 
centus aukauja, kad tiktai kaip j 
no r- sumažinus tą baisią nelaimę,: 
kuri apėmė Lietuvą. Is to niekas 

neturėtų sau daryti pelno, ir renka- 
mieji karės kankinių vardu pinigai 
turėtų visi iki paskutiniam centui j 
eiti tiems karės kankiniams. To- 
kius dalykus negalima palikti jau-j 
nučių vaikinų draugijų rankose. į 

Minėtoji Pittston'o Liet. Jaunų' 
Vyru Dr-ja privelėtų atsiliepti į šį 
užmetimą ir ką nors atsakyti savo' 

apgyniman. Pranas Mataitis. 

IŠ WEST FKANKFORT, ILL. 
Užmušė lietuvį. Gegužio i d. li- 

kosi užmuštas lietuvi.? S. Dabkevi- 
čius. T.-} dieną S. Dab. buvo Ben- 
ton'c. III., patrauktas i teismą už 

peštynes. S. Dab. su Drauginiu 
parvažiavo namon j \Y. Frankfort 
9:40 vai. vakare. Parvažiavę, jie- 
du užėjo į slaptą smuklę išsigerti. 
Išsigėrę po kelis "urinksus," ėjo iš 
smukles namon. S. Dab. vadino 
Drauginį dar ir j kitą smuklę. 
Draug. purtėsi—nenorėjo eiti, nes 

jau buvo vėlus laikas: 1! vai. nak- 
ties. Galų gale S. Dab. prikalbino 
Draug. ir jiedu leidosi eiti. 

Štai kaip Drauginis pasakojo 
apie atsitikimą: eidami j kitą smuk- 
lę, jiedu užtemiję tris vyrus, sto- 

vinčius prie kampo E. Lindell ir N. 
Emma gatvių. Drauginis pataręs 
grįžti atgal, bet Dob. neklausęs ir 
ėjęs tiesiai prie valkatų fbomu)> 
kurių sakoma buvo trjs. Vos tik 

praėjo pro juos, kaip vier.as val- 
kata rėžęs kokiu tai įnagiu S. Dab 
kcvičiui per sprandą. Dabkcvičiu.* 
'critęs ant victo shegyvas, o D r Au- 

ginis pradėjęs bėgti. Kifns valkata 
>asivijęs ir rėžęs jam mietą taip, kad 

Drauginis parvirtęs. Atsikėlęs 
Drauginis prašęsis dovanojimo, pri- 
mindamas pačią su mažais vaike- 
liai*. Piktadaris paliepęs nutilti, 
pridėdamas revolveri prie krutinės. 
Žmogžudžiai iškvaustę kišenius, at 

tinę iš Drauginio $1.80 pinigų ii 

nudumę savo keliu. Drauginis da- 
vės žinią policijai. Policija parvežė 
iš Harrisburg, II!., tam tikrai iš- 
irokvtus šunis, su kurių pagclba 
bandė surasti žmogžudžius. Likosi 
suimtas vienas lietuvis. Surastasai 
tačiaus ginasi, ir jo 6 liudininkai 
liudija, kad jis nesąs kaltas '8. 
Dabkėvičiaus užmušime, nes tuo 
laiku jis buvęs namie. Drauginis 
liudija, kad tą piktadarystę papildę 
svetimtaučiai. Kalėjiman, kol vis- 
kas neišsiaiškins, paimtas ir Drau- 
ginis. Žmonės kalba, buk nabaš- 
ninkas buvo įsikoręs j telegrafo 
stulpą, iš tensi k'itęs ir užsimušęs. 
Xabašninkas mėgdavo dažnai at- 

lankyt smuklę ir neretai pasipeš- 
davo. Dr<j. Frankfortietis. 

IŠ MORGAN, PA. 
Vakaras. Balandžio 29 d. pa- 

sidarbavimu dar nesenai susitveru- 
sios Treveskyo( ?) Teatrališkos 
kuopos buvo pastatyta scenoj "Ge- 
novaitė," Vaidinimas nusisekė v i- 
dutiniškai. Kad ir buvo kokių ne- 

dateklių, tai daugiau scenerijų negn 
vaidintojų kaltės. Pavyzdžiui, sce- 

noje, kur reikėjo girios ir kalėjimo, 
dekoracijos buvo prasto-. Bcto, 
kai-kuriems vaidintojams galima 
primesti truputį pertylų kalbėjimą. 
Tokiais buvo Drakas, Gaila ir Ber- 
ta. Visi vaidntojai savo roles gerai 
mokėjo. Visi vaidintojai dar pir- 
mu kartu prieš publiką pasirodė;Į tai nedateklki, koki buvo, yra at-; 
leistini. Kai-kurie vaidintojai pa-j 
sirodė esą gabus. Reikėtų jiems 
daugiau pasidarbuoti. Tokiais* bu- 
vo Onovaitės rolėje p-lė M. Gab- 
riutė ir Goliaus rolėje p. J. Balnis. 

Pertaisant sceną, buvo visa eilė 
dekliamaeijų, kurios atlikta sekan- 
čioje tvarkoje: p-lė M. Gabriutė— 
"Miškas Žalias L'/.ia Gaudžia," p-lė 
B. Meskauckaitė—"Kur Bėga Še- 
šupė, K u r Nemunas Teka"- ir ''At- 
sisveikinimas Lietuvos," p-lė V. 
Svetkauckaitė—"Vaikščiojau Keliu 
Žemybės," p. A. Gutauskas—"Su-j 
diev Lietuva," p. J. Balnis—"Kas 
gražumas tos mergelės" (gyvanaš- 
lių rauda). Dekliatnaeijos beveik 
visos pavyko neblogiausiai. Pabai- 
goje p. J. Brazaudkas dekliamavo 
monoliogą "Singelių Bankrutas 

Publikos buvo prisirinkę, daug. 
Tarp susirinkusiu buvo ir mažų 
vaikų, bet nežiūrint to laike vaidini- 
mo ir dckliamacijų visa publika 
gana gražiai užsilaikė. Kuopa ir 
pelno gal dar turės keletą doliarių. 

Laimingos kloties kuopelei toli- 
mesniame jos veikime ir pasirody- 
me prieš publiką. Stasis. 

IŠ PROVIDENCE, R. I. 
Įvairumai. D. L. K. Gedimi- 

no Dr-stė buvo parengusi prakal- 
bas. Kdbėtojurii buvo F. J. I>a- 
gočitis. Žmonių atsilankė prakal- 
bosna labai mažai. Laike prakal- 
bų buvo numažintas Įstojimas Ge- 
dimino dreugystėn. [stojo 9 nau- 

ji nariai. 
Balandžio .30 d. Lietuvių P. P. 

Kliubas rengė prakalbas. 
Nesenai pribuvęs j čia lietuvis 

kunigas ketina organizuoti parapiją. 
Kalbama, kad leidimas is vyskupo 
esąs jau gautas. Plunksiiarašis. 

iš wate:;bury, conn. 
Vakarų serija. Balandžio 28, 

29 ir 30 d. Šv. Juozapo choras bu- 
vo surengęs seriją (eilę) vakarų su 

prakalbomis, {domiausiu buvo pro- 
gramas, paruoštas pėtnyčios vaka- 
rui, kame dalyvavo įžymesnės vie- 
tos lietuvių artistiškos jiegos. Apart 
dainų ir šiaip pamarginimų, buvo 

prakalbos. Kalbėtojum buvo stu- 

dentas p. A. Yalantiejus, nesenai iš 
Lietuvos pargrįžęs. Jisai papasa- 
kojo apie savo kelionės įspudžius, 
apie Lietuvą ir apie blaivybę. Tarp 
kit-ko. kalbėtojas apipiešė pasekmes 
uždraudimo pardavinėti svaigalus 
Rusijoje. Visame gyvenime grei- 
tai po uždraudimui galima buvę 
pastebėti atmainą. Pasak kalbė- 
tojo, šeimynos?, kuriose pirmiaus 
tėvas praleisdavo visas savo lėšas, 
palikdamas tokiu bitdu dideliame 
-kurde savo mažus vaikučius, ma- 

tytus nuplyšusiais drabužiais vaik- 
ščiojant, ui kelių mėnesių pasidarė 
didelė permaina: tie patįs vaikučiai, 
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AMERIKOS POVANDENINIAI LAIVAI. 

Du reginai Amerikos povandeninių laivų. Paveikslėly j matyt 
viršutinis laivas ir penki povandeniniai laivai ant vandens pavir- 
Šio. Toks povandeninis laivas nuskandino torpeda milžinišką Lusi- 
tanijos laivą. 

kurie dar taip nesenai išalkę ir nu- 

plyšę vaikščojo, dabar buvo gra- 
žiai aprėdyti, turėjo duonos iki so- 

čiai ir dažniau buvo girdimi apie 
Tiokyklas kalbant. 

Pasibaigus prakalbai, buvo leis- 
tas ant išlaimėjimo naminis knygy- 
nėlis, susidedąs iš apie 20 knygų. 
Kelios savaitės atgal pas mus buvo 

surengta keli vakarai, kuriuose bu- 
vo leista ant išlaimėjimo degtinės 
bonkos. Kiekvienas jaunuolis ir 
kiekviena jaunuolė gali sulyginti 
šiuodvieju išlamėjimų dvasią ir pa- 
sirinkti, kuriuo keliu eiti 

Do os Mylėtojas. 

IŠ CLEVELAND, O. 

Darbai. Žinios apie lietuvius. 
Čia, kaip ir kitur, iki šiol buvo be- 
darbė, kuri siekė to, kad daugelis 
žmonelių negalėjo aprūpinti savo 

šeimynų, vargusiu didžiame skur- 
de. Padėjimas buvo tok i s, l<ad 
daugeliui šeimynų buvo miesto Ir- 
šoiitts suteikiama maistas, anglis ir 
1.1. Kai-kurios dirbtuvės ištisą lai- 

ką dirbo gerai, žinoma, tos, kur 
dirbo Įvairius įrankius, kaip lai 
automobilius ir t.t., kariaujančioms 
valstijoms. Dabar, kaip girdėt ir 

matyt angliškuose laikraščiuose, 
darbai Clevelande pusėtinai pagerė- 
jo, ir darbas nesunku gauti, ypatin- 
gai tiems, kurie supranta kokį nors 

darbą arba amatą. Iš lietuvių 
amatninkų čia daugiausia randasi 
kriaučių. Gaila, kad nėra kitokių 
amatninkų iš lietuvių, nes čia 
yra didelis skaitlius įvairių dirbtu- 

vių. 
Cleveland'e pagal apskaitliavimą, 

gali būti apie 5000 lietuvių. Tro- 
fesijonalų ir biznierių tarp jų nedi- 
delis nuošimtis. Sulyg esančių 
po ranka žinių, čia lietuvių biznis 

šiaip stovi: dn duonkepiu, keturios 
valgomų daiktų krautuvės, viena 
pieno, dvi audeklų krautuvės, du 

fotoąrafistu, vienas knygynas (at- 
lieka ir spaudos darbą vietinėms 

draugijoms) ir viena aptieka. Taip- 
gi randasi dar keletą lietuvių pro- 
fesionalų, bet kiek svarbesnės žy- 
mės vietos lietuvių gyvenime jie 
nedaro. Tarp profesionalų yra p. 
Greičius, muzikas, kuris mokina 

vakarinėje mokslainėje ir veda 
Clev. Teat Choro Draugystę 
ir "Vyčių" 25 kuopą. Apart 
minėtųjų biznierių, fia yra eile 
karčiamninkų. Daug (rasi, dau- 

giausia) randasi, kurpių (batsu- 

vių). 
1 Prie progos paminėsiu, kad lie- 
tuviai turi dabar užpirkę lotus prie 

67 \Y. Superior gatvės, kur ma- 

noma statyti naują bažnyčią, netoli 
nuo Liet. Tautiškos Salės loto. 

Našlaitis. 

IŠ SO. OMAHA, NEBR. 
Lietuvis nušautas. Gerai čia 

žinomas lietuvis Jonas Butkus, 25 
metu amžiaus, su draugu anglu 
Norris nesenai nakčia ėjo namon. 

Nuo 33 ir L gatvių iki 40 ir j 
gatvių jie turėjo eiti greta Burling- 
ton geležinkelio bėgių. Sakoma, 
geležinkelio sargas (vačmonas), 
manydamas, kad koki nors vagįs 
eina, užklausęs, kas-iie, ir, negau- 
damas atsakymo, paleidęs 4 šuvius 
iš revolverio. Norris sveikas pabė-1 
go, o Butkui teko 2 šūviai. But-| 
kus, sakoma, dar pabėgėjęs apie 100! 
žingsnių ir pakritęs. Vėliaus jo 
draugas Norris ėjo jo jįeškoti ir ui 

apie 2 valandų po nelaimės rado 
Butkų gulint. Sužeistasai buva 
nuneštas j artimiausius namus, ir 
ten pašaukta jam gydvtojas, kuris 
pasakė, kad perdaug kraujo nubė- 

gę ir žaizda peršalusi (naktis buvo 
nešilta). Butkus likosi nugabentas 
j So. Omaha ligonbuti, kame gegu- 
žio 4 d. pasimirė. Sakoma, Bur- 

lington kompanija esanti apskųsta 
ant $25,000 už nelaimę. Velionis 
paliko čia du broliu ir kitų giminių. 
Sakoma, esą jo giminių ir kituose 
miestuose. V. Redeskaitė. 

"Šviesos" vakaras. Balandžio 
25 d. moterų "Šviesos" draugijos 
vardu buvo paruoštas vakaras, ka- 
me maži vaikai suvaidino pirmu 
kartu So. Omahoje veikalėlį "Jonu- 
kas ir Marytė." Režisieravo ponia 
Ona Žalpienė. Vaidinimas pavyko' 
gerai. Taipogi dekliamuota mono- 

liogų, kuriuos vykusiai atliko po- 
nia M. Žalpienė-Galinskaitė. Po 

programui svečiams patiekta užkan- 
džio, ir paskui šoktk. Buvo kalba- 
ma, kad šiame vakare riebus svai- 
ginančių gėrimų. Ilfikrųjų gi buvo 
visai kitaip. TarttfA be svaigalų 
negalima apsieiti, mušu moterų 
draugijai, rods, geriati butų apsieiti 
be jų. Lai "Šviesa" platintų švie- 
są, o svaigalų platinimą paliktų ki- 
tiems. Nusamdytieji vakarui mu- 

zikantai nemokėjo pro£ramo pradė- 
ti tautiškuoju musų hymnu "Lie- 
tuva Tėvynė Musų.'r Ažuot to, už- 
traukė ką tokio svetimtauti ško. 

So. Omahietė. 

Dėlei drabužių rinkliavos nu- 

kentėjusiems nuo karės. Balan- 
džio 29 d. moterų "Šviesos" d r-ja, 
pasikvietus ir kitas, prie tos drau- 

sijos neprigulinčias moteris, turė- 
jo pasikalbėjimą, kaip rinkti dra- 
bužius nukentėjusiems nuo karės 
Lietuvoje. Susirinkiman atsilankė 
nedidelis moterų būrelis. Pirmi- 
ninkavo ponia K. Junevičienė, raš- 
tininke buvo ponia M. Žalpienė. 
Daug ginčytasi dėlei klausimo, ar 

po namu:? vaikštinėti ir rinkti dra- 

bužius, ar pagarsinti ir laukti pa- 

čių žmonių drabužius suuešant. 
Viena moteris, dalyvavusi nuo Šv. 
P. M. Rožan. Dr-jos pakėlė balsą, 
kad ne vien "Šviesos" draugija, 
bet visos So. Oniahos moteris tuom 

darbu lygiai užsiimtų. Tarp pir- 
mininkės ir tos moters išėjo mažas 
susikirtimas. Susirinkimas vien- 

balsiai įgaliojo ponias M: Žalpienę 
ir O. Žalpienę parašyti lietuvių ir 

anglų kalbose atsišaukimą j visas 
So. Omahos moteris su kvietimu 
paremti šį drabužių rinkimo darbą. 
Linkėtina gražiam darbui gerų pa- 
sekmių. Žilvitis. 

IŠ NEW YORK. N. Y. 
TMD. kuopos likvidavimas. 

TMD. 43-čia kuopa, čia gyvavusi, 
likvidavo savo turtą—$8.00, kuris 
paskirta '"Darbo" draugijai. Kny- 
gynas paaukauta Liet. Moterų 
Progresyvio Susivienijimo 1-niai 
kuopai. Tam pačiam susivieniji- 
mui nutarta atiduoti ir kuopos pro- 
tokolu knygą. 

Daug kas čia stebisi iš tokio 
pasielgimo. Tėvynės Mylėtojų 
Draugija pati turi daug kuopų, ku- 
rioms likvidavusi kuopa, rods, butų 
galėjusi paskirti savo turtą. Pa- 

skyrimas socialistiškam '"Darbui" 
rodo. kad kuopos nariams rūpėjo 
ne tiek pati bepartyvė Tėv. Mylėto- 
jų Draugija, kiek kas kita. Ne- 
stebėtina prie tokių išlygų, kad 
kuopą reikėjo likviduoti. 

Pašalinis. 

IŠ MARINETTE, WIS. 

Čepulionio kumštynės. Buvu- 
siose čia kumštynėse tarp Jurgio 
Čepulionio, iš Nevvcastle, Pa., ir 
vidutinės svaros kumštininkų čatn- 
pijono J. Clabby viršų paėmė 
Čepulionis. Iš 10 eilių 5 laimėjo 
Čepulionis ir 3 išėjo lygiomis. Če- 
pulionis savo priešo tačiaus nepa- 
guldė N. L. 

IŠ THOMPSONVILLE, CONN. 
Agentai. Pastaruoju laiku čia 

priviso agentų, kurie vaikščioja po 
lietuvių namus ir kalbina prisirašy- 
ti prie apdraudos (insurance) kom- 
panijų. Tie agentai," norėdami vie- 
nas kitam už akių užbėgti, sten- 

giasi vienas kitą niekinti kaip ga- 

lėdami. Kai-kuriems jųjų nekaip! 
sekasi. Vienas tačiaus giriasi pri-' 
rašąs po 10 žmonių j dieną, įsto- ] 
jimo imdamas $3.00, o mėnesinės*' 
mokesties po $1.00. Pašelpos li 
?oje žada po $8.00 į savaitę i: 
$350.00 pomirtinės. Norėdami 
^auti biznio, tie agentai visur lan 
džioja: po namus ir po smukles. 
Vietos lietuvius matomai yra leng- 
va prikalbinti prigulėti prie tų ?p- 
draudos kompanijų, nors čia gy- 
vuoja SLA. 113-ta kp. ir šv. 
Jurgio draugija. Kai-kurie vietos 
lietuviai eina taip toli. kad iš sr 

vų lietuviškų draugijų tyčiojasi. 
Prie tokių sąlygų, žinoma, 2gen 
tams, tuli kurių žada tiek, kiek 
vargu galima ištesėti, nesunku įra- 
šyti žmones savosna kompanijosna. 
Šie agentai, bent kai-kurie, maty 
dami vietos lietuvių nesusipratimą 
ir patįs peikia v 

ir tiesiog šmeižia 
SLA. Vienas tų agentų čia yra 
toksai drąsus, kad būtinai verčia 
prisirašyti prie jo kompanijos, peik- 
damas lietuviškąsias organizacijas. 
Besiginčydamas su vienu vietos lie- 
tuviu, agentas pradėjo kumščiomis 
grasinti. Įsikarščiavusį agentą rei- 
kėjo laukan iškviesti. Vietos lie- 
tuviams reikėtų susiprasti ir pa- 
našiems vaikinams neleisti perdaiif 
ant savęs jodinėti. Tie agentai 
smarkuoliai, lietuviškas organizaci- 
jas peikiantieji, yra patįs lietuviais. 

Teny lesus. 

IŠ LAWRENCE, MASS. 

Gausi auka nukentėjusiems. 
Gegužio 7 d. vietos lietuvių drau- 
gijų komitetas, kuris rūpinasi lie- 
tuvių, nukentėjusių nuo karės,, su- 

šelpimu, išsiuntė Lietuvon Ameri- 
can Express'u 1,300 rublių. Iš- 
siuntė ''Liet. Dr-jos dėl karės nu- 

kentėjusiems šelpti" vardu ir adre- 
su. Pinigus sudėjo šios draugijos: 
1) Šv. Laurino Dr-ja davė $100, 
2) Ausros Vartų—$100, 3) Lie- 
tuvos Sunų—$25, 4) Šv. Onos— 
$25, 5 V Šv. Elzbietos—$10, 6) 
Sim. Daukanto Klinbas—$10; per 
'"Lietuvių Dieną" (kovo 4 d.) su- 

rinkta apie $120. Jonas Arlauskas, 
krautuvninkas-groserninkas— $100 
(bene pirmasai biznierius iš 

Amerikos lietuvių tokią sumą da- 
vė!), klebonas kun. Jusaitis—$100. 

(iegužio 5 d. pobažnytinėj salėj 
buvo visų Laurenco draugijų dele- 
gatų susirinkimas, kuris nutarė 
viršminėtas aukas kuogreičiausia iš- 

siųsti. Prie minėtų viršuje drau- 

gijų besirūpinančių Lietuvos 

sušelpimu, priguli: 1) Birutės 
Kliubas, 2) LSS. 64 kp. ir 3) liet. 
socialistų "Kempės" (?) bendrovė. 
Bet dviejų pastarųjų draugijų de- 

legatus susirinkimas prašalino ant 

visados, nesą jie ne tik ką ne- 

aukaują nieko Lietuvs sušelpimui, 
bet dar įvairiais budais visokias ne- 

teisybes ir šmeižtus tcplatiną sa- 

vuose socialistiškuose laikraščiuo- 
se apie vietos lietuvius. 

Taipgi nutarta gegužio 16 d. 
parengti Miesto Salėje agitatyves 
prakalbas, ir liepos 4 d. Simano 
Daukanto Politiškas Kliubas ren- 

gia pikniką su kitų draugijų i agel- 
ba ir visą pelną skiria Lietuvos 
sušelpimui. 

I Visgi Lav.rencas, kuris pirmiaus 
snaudė (pirmiaus iš Laurenco lie- 
tuviu dar nieko nebuvo aukauta, 
apart SLA. 41 kp., kuri pasiuntė 
Liet. Cielb. ir Aut. Fondui $5 ir 
J. Sekevičiaus j tą patį fondą $2). 
Dabar sukruto ir jau žymią suką 
(1.300 rublių) pasiuntė ir, tikimasi, 
dar daugiau pasiųs. 

Pijus Galindas. 

IŠ MANCHESTER, N. H. 

Kooperacija. Tveria SLA. kp. 
Prakalbos Lietuvos naudai. Ge- 
gužio 7 d. buvo metinis susirinki- 
mas lietuviu bendrovės "Nemu- 
no,'' kuri gyvuoja jau metai lai- 
ko, nors savos krautuvės iki šiolei 
neturi. Tveriant bendrovę, apie 
8 ypatų davė po 1 dol., bet kuo- 
met priėjo prie šėrų ėmimo (šėris 
$25.00), tai mažai kas ėmė. Yra 
apie 10 ypatų, kurios paėmė šė- 

rų ant išmokėjimo, bet ir paėmu- 
sieji nemoka. Priežastis, kaip ma- 

tyt, yra tame, kad nelaikoma viešų 
susirinkimų ir kad žmonės vienas 
kitu neužsitiki. Daug prisideda ir 
tas, kad kai-kurios ypatos neužken- 
čia socialistų. Šiame susirinkime 
nutarta laikyti viešas prakalbas ge- 
gužio 30 d. A. Zubkus turės pa- 
skaitą temoje: ''Kokia turi buti 
musų bendrovė." P. Vąlinčiu:. dis- 
kusuos su S. Petkevičium apie 
kooperacijos reikalingumą; pirma- 
sis—už, antrasis—prieš. Buvo eilė 
kitų kalbėtojų iš vietos lietuvių. 
iValdyba vienbalsiai palikta ta pati 
kitiems metams. 

Čia tveriama SLA. kuopa. Prie 
jos prisirašė jau 10 ypatų. 

Vietinės draugijos buvo paren- 
gusios prakalbas naudai nukentės 
jusiu nuo karės Lietuvoje. Kal- 
bėjo kunigai Kemėšis ir Jakaitis. 
Aukų surinkta suvirs $80. 

Esperanto. 

IŠ ENGLEWOOD, ILL 

Šis-ta: apie musų socialistus. 
V ietiniai vadinami socialistai bai- 
gia smukti nuo koto. "liešvies- 
dami" "tamsius" tautiečius ir kata- 
likus, jie iki to jau pradeda "nusi- 
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šviesti." kad jųjų rengiamus va-" 
karus ir prakalbti susirinkimus ma 

■ai kas nori lankyt's, ir nenuosta- 
bu, jeigu v a akrų rengimo lėšas jie 
■š savo kišeniaus karts nuo karto 
turi padengti. 

Nesunku butų ir tam priežastįs 
rasti, negirdami savą "darbinin- 
kišką" laikraštiją, jie visokiais bu-' 
rlais niekina tikinčius ir abelnai su 

jais nuomonėse nesutinkančius ž v.o-. 
les. Jeigu kas dirba grynos lietu- 
vystės naudai, tai* iš musų '.'sočia-' 
listų" susilaukia nekartą sau ant' 
galvos gerą kibirą pamazgų.; 
Nuolatinis kitų šmeižimas, nieki- 
nimas, dergimas palengva baigia 
naikinti vietos lietuvių simpatijas 
socialistams. Daug prie to puolimo 
priejautoB jiems prisideda nuolatinis 

noras mokinti "tamsiuo- 
sius," begalinis savaugštinimas, pa- 
sigyrimas, didžiavimasis savo "su- 
sipratimu," "apsišvietimu." Ko- 
kios rūšies yra tasai apsišvietimas, 
galima suprasti, nuėjus j vietos so- 

cialistų rengiamus vakarėlius ir pa- 
siklausius garsių "D/.ian Bambos 
spyčių." Tenai visa nnsų socia- 
listų apšvieta ir susin atimas kai 
veirodyje atspindi. Ta "apšvieta" 
matosi ir prakalbose, kurias jie, 
socialistai, čia karts nuo karto ren- 

gia. 
Vienu tokių pavyzdžių buvo j u 

prakalbos, parengtos gegužio 8 d. 
į\.. Vasiliausko svetainėje. Kalbė- 
tojum buvo tūlas iš rytinių valstijų 
atvykęs ponas M. Dusevičius. Ty- 
piškas mūsiškis socialistiškas kal- 
bėtojas taip išvaizda, taip savo pro- 
tavimu, teisingiau sakant, pasta- 
rojo menkumu, štai kalba apie 
karę ir jos pric/.astįs. Žinoma, 
kalti talkininkai, o Vokietija su 

Austro-Vengrija nekaltos tartum 
avinėliai. Antru kartu kalba temo- 

je: dėlko ki!a bedarbės. Kalnie- 
riuti pilti gauna kapitalistai ir ka- 
talikų kunigai, ypač pastarieji. Pa- 
siklausykite. kokiais apšvietos "per- 
lais" pavaišinta klausytojai: girdi, 
"aš (t. y. pats kalbėtojas) kad ga- 
lėčiau, visus kunigus, akmenį pri- 
rišęs, paskandinčiau, bet to nega- 
lima padaryti, nes kunigas tai Port 
Artūro kalnas, o galva tai tuščia, 
be smegenų, kaip senas puodas, 
taip kad negalima paskandinti." Ar 
reikia geriau? Garsus Cbieagoje 
"Stepukas" šio "kalbėtojo" nepra- 
lenktu. 

Klausytoju būrelis, ir taip jam 
mažas, pradėjo tirpti, nelaukda- 
mas "prakalbos" pal aidos. Kurie 
turėjo kantrumo toliaus nesąmo- 
nių klausytis galėjo išgirsti ir be- 
darbės klausimo "užsirišimą." Gir- 
di, "jeigu neturi darbo, paimk ply- 
tą arba akmenį, nueik i kapitalistų 
apgyventas gatves arba j policijos 
stotj ir paleisi plytą (žinoma, arba 
akmeni, jeigu turi),—buržuaziš- 
ka valdžia turės duoti darbo." Tai 

jau ne be iš socialiau, bet I\Y\Y. 
mokslo, Gerais vaistais nuo be- 
darbės matomai yra prisirašymas 
prie vietinės l.SS. kuopos ir taipogi 
soeialistiškų i atsiprašau, "darbi- 
ninkiškų") laikraščių skaitymas ir 

užsiprenumeravimas, ypač užsipre- 
numeravimas. Kunigų ir tautiečių, 
darbininkai, neklausykite. Jie siur- 
bėlės, darbininko kraujo gėrikai. 
Toliaus, girdi, "tai didelis čia daik- 
tas, jeigu bus vienu siurbėle na- 

žiau tarp mūsų darbininkų" (ta: 

apie juodrankių darbus a la kun. 
Žebrio užmušimas). Koks dvasios 
supuvimas, koks cinizmas, begėdiš- 
kumas! Kur proto krislelis, ne- 

kalbant apie dorą? Skaitytojas 
giil dabar supras, kodėl žmonių 
prie jauta socialistams čia nyksta. 

Aciu dievams, kad maža t tokio 

plauko žmonių pas mus tebėra. 
Kas yra vietos lietuviai, parodė 
$300 auka, kurią jie pasiuntė Liet. 
Gelb. ir Aut. Fon. Komitetas iš 

draugijų atstovų ir toliaus nenu- 

leidžia rankų. Rugpjučio 8 d. ren- 

gia pikniką su Įvairių daiktų laimė- 
jimu. Pelnas eis nukentėjusiems 
nno karės. Nėra vietos lietuviai 
Įbridę purvan, iš kurio kai-kuric 

"šviesieji" neiškopia. Tikėtina, kad 

nei neįbris. Senis. 



Visi laikraščiui siunčiami rankraš- 

čiai turi būti pažymėti autoriaus pa- 
rašu ir adresu. Pasirašantieji pseu- 
donimais turi paduoti, Redakcijos ži- 

niai, ir savo tikrąjį vardą- 
Redakcija pasilieka sau teisę at- 

siunčiamus Jai rankraščius trumpinti 
Ir tai»yti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto- 

riui atgal jo lėšomis. 
Reikia visada rašyti plunksna ir tik 

ant vienos poplero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučiij. 

Apžvalga. 
Atsakoma užpuolikams ant 

"Draugijos Nukentėjusiems Dėl 

Karės Šelpti." Kuomet Lietuvoje 
atsikartojo Amerikos lietuviu suski- 

limas reikale aukų ir tenai 

įsikūrė "Draugija Nukentėjusiems 
Dėl Karės Šelpti." tai pas mus kai- 

-kuriuose laikraščiuose, drauge su 

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
organu^'Tėvyne," pradėta užpuldi- 
nėta ant tos draugijos. Tarp tų 

užsipuldinėjimų žymią vietą užėmė 

garsus Žemaitės-Žymontienės laiš-i 

kai. Apart įtarimo klerikališkume, 
toji draugija, ar teisingiau jos ve- 

dėjai, buvo kaltinama pinigų eikvo- 

jime, ne nukentėjusių žmonių rei- 

kalų, bet savos asmeniškos naudos 

dabojime ir kituose sunkiuose pra- 

sižengimuose. Užsipuolimas buvo 

padarytas is pusės tų. kurie atsi- 

skyrė nuo minimos draugijos. Da- 

lykų stovis Lietuvoje, kaip savo 

laiku buvo nurodyta, vargu galėjo 
buti tokių žmonių nušviestas beša- 

liškai. Cia pas mus radosi keletas 

žmonių, kurie pasiskubino, abiejų 
pusių neišklausę, apkaltinti "Drau- 

giją Nukentėjusiems Dėl Karės 

Šelpti." Tūliems laikraščiams to 

tik ir reikėjo. Pradėta smarki kom- 

panija (kova) prieš susitvėrusią 
draugiją ir stengtasi jąją kaip galint 
sukompromentuoti Amerikos lietu- 

vių visuomenės akyse. 
Viskas tas darėsi, pakartojame, 

negirdėjus nei žodžio iš kaltinamos 

pusės. Ar panašus apkaltinimo bū- 

das yra teisingas—lai patsai skai- 

tytojai sprendžia. Kiek mums ži- 

noma. kiekviename teisme, pirm ne- 

gu nuosprendį išnešus, išklausoma 

abiejų pusiu. 
Tiktai dabar, jau po to, kaip dau- 

gelis pasiskubino išnešti apkaltini- 
mo verdiktą (nuosprendį), turime 

progą isgirsti, ką gali antroji pusė 
pasakyti savo apgynimui, "Vairo" 
10-tame numeryje tilpo gan ilgas 
pono A. Sm. straipsnis, kuriame 
atsakoma į užpuolimus, padarytus 
Amerikos lietuviu spaudoje "Drau- 

gijai Nukentėjusiems Dėl Karės 

Šelpti." 
Ponios Žymontienės laiške buvo 

jtarimas, kad "Draugija Nukentė- 

jusiems Dėl Karės Šelpti," dalin- 
dama aukas, sijosianti žmones per 
•"katalikišką rėtį." tai yra šelpsianti 
tiktai "geruosius" (suprask k4atali- 

kus), o kitiems nieko neteksią. 
''Vaire" į tai atsakoma sekančiai: 

Mums Europos lietuviams ži- 
noma visa tikroje šviesoje, tad, 
rodos, pakaktu pasakius: atleis- 
kite, nes nenusimano autorė ką 
daranti. Bet kai-kurie amerikie- 
čiai gali patikėti ir priimti jos 
žodžius kaip tikrą tiesą. Todėl 
ne pro šalį bus pažymėjus, jogei 
tos piktos pranašės spėjimai ne- 

įvyko: nei pirmeiviai, kad ir labai 
norėdami, ligšiol negalėjo nuro- 

dyti nei vieno fakto, kad dėl ka- 
rės nukentėję žmonės butų komi- 
teto "sijojami per katalikišką rė- 

tį." Komitetas lygiai šelpė vi- 
su- katalikus, stačiatikius, žydas 
lenkus,. "pirmeivius" ir "klerika- 
lus." Tatai visi pamatys savo 

laiku iš jo apyskaitos darbų. 
Kitaip ir negali buti. Draugijos 
tikslas yra visiems padėti, ji 
gauna aukų ne vien iš lietuvių, 
Amerikos ir Europos, bet iš vy- 
riausybės ir iš rusų visuomenės 
bei Įvairių jos šelpimo įstaigų. 
Jei Draugija daugiausia šelpia 
lietuvius, tai. viena, dėlto, kad 
Lietuvoje yra daugiausia nuo ka- 
rės nukentėjusių lietuvių, antra, 
kad lenkai ir žydai t;?fi savo šel- 

pimo organizacijas, daug turtin- 
gesnes už mus,;. 
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Ta pati ponia Žymontienė rašė, 

kad rusų visuomenė^ pradėjusi ne 

u/sitikėti sutvertąją "Lietuvių 
Draugija," nunioktose vietose tve 

rianti savus komitetus, maitini- 
mo punktus ir t.t. nukentėjusių 
pagelbat. 

"Vaire" atsakoma, kad tai esą 
neteisybė, kad, nežiūrint visų prie- 
monių, kurių griebęsi atskilėliai, 
kad nušvietus rusų spaudoje "Lie- 
tuvių Draugiją" juodomis spal- 
vomis, rusų pažangioji visuomenė 
užjaučianti "Lietuvių Draugijai." 
Rusai pradėję steigti savus komi- 
tetus, maitinimo punktus ir t.t. 

nukentėjusiose vietos dar pirm to 

negu buvo įsteigta "Lietuvių Drau-i 

gija Nukentėjusiems Dėl Karės 
Šelpti" arba kokia nors kita tuom 
tikslu susitvėrusi lietuviu organi- 
zacija. 

Ponia Žymontienė Inivo padariu- 
si labai sunkų užmetimą "Lietuvių 
Draugijai Nukentėjusiems Dėl Ka- 
rės Šelpti," buk pastarosios komi- 
tetas mėtąs pinigus važinėjimams, 
skyriąs pašelpas visai karės nepa- 
liestoms bažnyčioms. Pavyzdžiui, 
buvo nurodyta i aukos paskyrimą 
Kauno Karmelitų bažnyčiai. 

Kaslink pinigų "mėtymo" važi- 
nėjimams. tai buvo tiesioginiai sa- 

koma, kari komiteto nariai, važia- 
vusieji nukentėjusių nuo karės vie- 

tų apžiūrėti, ėmę dienai po 10 rub- 

lių. "Vaire" sakoma, kad bu- 

vę imta nuo 5 iki 7 rublių ir tai 
buvę sunku priprašyti, kad kas 
nors važiuotų. Antra, ''Vaire" 
tvirtinama, kad ir antroji pusė,— 
t. y. tie, kurie kaltino "Lietuvių 
Draugiją" pinigų mėtyme važinė- 

jimams,—dariusi tą patį. tai yra 
antros pusės žmonės, už keliones 

po karės nuteriotasias vietas, ėmę 
užmokestį. Rulota, antrosios pu- 
sės vadovas, už kelias dienas važi- 

nėjimo po Suvalkiją paėmęs 75 
rublius. 

Suprantama, negalima reikalauti 
iš žmonių, kad jie mestu savo už- 

siėmimą ir .savas lėšas klotų važi- 

nėjimams viešais reikalais. Jeigu 
kas taip daro, tai yra ypatingas pa- 
sišventimas, kuri nedaugeliui Lie- 
tuvos inteligentų aplinkybės lei- 
džia daryti. Atlyginimas už ke- 

lionę todėl negali bnti priekaištu. 
Jeigu visgi toksai priekaištas da- 
roma, tai bent patįs kaltintojai tu- 

rėti buti nuo jo liuosi. Kaip 
matyt iš "Vairo" tvirtinimo, pat- 
sai kaltintojų vadovas ėmęs už 

savo keliones net daugiau negu tie, 
kurie už tokj pat pasielgimą kalti- 
nami pinigu "mėtyme." T4s labai 

primena žinomą lietuvių patarlę: 
Žydas muša, žydas rėkia." 

Antroji šio apkaltinimo dalis— 
pinigų skyrimas karės nepalies- 
toms bažnyčioms—"Vaire" vadi- 

nama "gryniausiu falsifikatu." Pi- 

nigai, su lyg p. A. Sm. tvirtinimo, 
buvę pavesti ne Karmelitų baž- 
r \nai, bet Kauno skyriui nu- 

kentėjusiems šelpti. Išpradžių 
buvę paskirta 500 rub., o vėfiaas 
dar 2,coo rublių. To skyriaus na- 

rių skaičiuje esą Dr. Kuprevi- 
čius, Dr. Šliupas ir kiti daktarai 
bei lietuviai inteligentai, kurie 

esą jokiu budu nepriskiriami prie 
klerikalų. 

Šiuom argumentum — pinigų 
skyrimu bažnyčioms—čia Ameri-Į 
koje labai daug pasinaudota. 
Kuomet jisai tiktai buvo padary- 
tas, "Lietuva" patarė palaukti 
pilnesnių ir tikresnių žinių apie 
tai ir prikergė spėjimą, kad baž- 
1 včia galėjo Imti sumaišyta su 

komitetu, parapijoje susitverusiu, 

į Mttstt spėjimas, kaip dabar ma- 

tyt, buvo netoli nuo teisybės. 
Tasai paskalas apie pinigų auka- 

ivimą bažnyčioms, kiek mums ži- 
noma. padarė įspūdi Amerikos lie- 

tuvių skaitančioje visuomenėje. 
Paskalas, tyčiomis ar netyčiomis 
paleistas, pasirodė esąs neteis* n- 

gas. Taigi mūsų spauda, kuri 

prisidėjo prie to paskalo plati- 
nimo (socialistiškieji laikraščiai ir 

"Tėvynė"), teisybės vardan turė- 

tų atšaukti savo neteisingus žo-| 
džius. 

Dabar Amerikos lietuviai, iš- 

klausę, ką antroji, kaltinamoji 
pusė sako, gali duoti savo nuo- 

sprendį. Męs manome, kad visi 

nevienpusiškai manantieji, kurie 

pasiskubino mesti apkaltinimo žo- 

dį, išklausę antrosios pusės, pa- 

darys šiokias-tokias permainas 
savo pirmutiniame nuosprendyje. 

Męa iš s. vo pasės matome, kad 

rnusų spaudos dalis, kuri pasi- 
tikėjo praneštais pirmuose vien- 

pusiškai dalykus nušviečiančiuose 

straipsniuose laktais, buvo klai- 
don įvesta ir tie laikraščiai, kurie 
žiuri teisybės, pasiskubins pada- 
rytąją klaidą atitaisyti. 

Pati "Lietuvių Draugija Nu- 
kentėjusiems nuo Karės Šelpti,'' 
kaip matyt, toli-gražu nėra kle- 
rikališka, kaip tai tula musų spau- 
dos dalis norėtų ją matyti. Kle- 
rikališkų gaivalu joje matomai 
yra. Bet Šale jųjų yra daug to- 

kių, kurie nėra klerikalais. Drau-1 
gijoje dirba petys petin įvairių 
pnžiorų žmonės. Nuo draugijos 
rm.ion ai atsiskyręs burtlis kraš- 
tutinių kairių žmonių, kurie per 
savus atstovus pas mus visą 
"skandalą" ir pakėlė. 

Baigdami, negalime iškęsti ne- 

pažymėję skirtumo abiejų Lie- 

LIETUVIAI! REMKITE LIETUVOS GELBĖJIMO 
IR AUTONOMIJOS FO?f£)!!f* 

Aukas siųskite šiokiu budu: Money Orderius, Čekius ir 
t.t. išrašykite vardu T. Paukščio Piltstoft, Pa., ir pa- 
siųskite J* O.-Sirvydui, 120 Grand st.', Bro&klyn, N. Y. 
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tuvoje suskilusiu dalių atsitiesime 
i aatt! reikalą. 

Ponia Žymantienė rašo: 
"Bijome labai, kad j tokius 

[(supiask; "Lietuvių Draugijos." 
"Liet.") nagus nepakliūtų bent ju-, 
įsų pirmeivių .sumesti kruvinai už- 
dirbti centai. Pasisaugokite." 
Antroje vietoje: "Jeigu jus turi- 
te kiek surinktų grašelių ir dar 
renkate, bent nesukiškite "ge- 
riems katalikams." 

U antros pusės p. A. Siu. rašo: 

"Reiktų pageidauti, kad Ame- 
rikos pirmeiviai kuodaugiausia 
surinktų aukų dėl karės nuken- 

tėjusiems lietuviams ir kuodau- 
giausiai prisiųstų jų tikriems 
pirmeiviams." Kiek toliaus: 

"Musų nuomone, čia vistiek, ku- 
ri ranka penės: dešinė, ar kairė, 
bet tik sota butų." 

Tegul patsai skaitytojas ne- 

sprendžia, kurioje pusėje daugiau 
rupesties nukentėjusiu jų likimu, 
daugiau atsidavimo nelaimės ma- 

žinimui, o ne politiškiems, parti- 
jiniems reikalams. 

Apie moterų laikraštį. Spau- 
doje pakelta sumanymas api". mo- 

terų laikraščio steigimą. Suma- 
nymas pakelta, nusižiūrėjus j tai, 
kad kai-kuriuose mus'ų laikraš- 
čiuose }.a moterų reikalų *ky- 
:ia», ir sumanymo pamatau pa- 
dėtas sąprotavimas, kad moterįs 
yra lygios vyrams, jos gal (bet 
matomai tikrai nežinia) turi rei- 
kalų nemažiau uz vyrus i r tų 
reikalų gvildenimui reikalingi 
laikraščiai kaip ir vyrams. Ka- 
dangi Amerikos lietuvaitės savo 

specialio laikraščio neturi, tai, 
reiškia, toksai reikia įsteigti. 

Toksai tai,—su maža sky- 
iute "gal,"—sumanymo pamatas. 
Tačiaus toliaus patsai sumanyto- 
jas sumuša savo sumanymą'. Pa- 
siklausęs savęs, kas veda mot: 
rų reikalų skyrius, esančius tū- 
luose laikraščiuose, atranda, !*ad 
patįs redaktoriai, prigelbstint vie- 
nai-antrai merginai ar moteriai 
(tūluose laikraščiuose tasai sky- 
rius vedama visai be moterų ar 

merginų pagelbos, kaip galima 
manyti iš pastebėtųjų pasiguo- 
dimų, ka'd moteįs nei merginos 
nerašančios ir vyrams po mote- 

riškais slapyvardžiais reikią sky- 
riaus vieta užpildyti). 

Jeigu moterįs į tuos skyrius 
nerašo, tai matyti jos jais ne- 

jdomauja. Kitas galimas paaiš- 
kinimas tai tas, kad musų mo- 

terįs dar nėra "priaugusios," "su- 

sipratusios" iki savų moteriškų" 
reikalų supratimo. C), rasi, tų 
"moteriškų"' reikalų pas jas nėra, 
jeigu moteris turi užvaduoti vy- 
rai, matantieji būtiną reikalą tu- 
rėti musų viešame gy venime mo- 

terų judėjimo pavidalą. 
Kaip ten nebūtų, iš neįUoma- 

vimo dabartiniais moterų sky- 
riais galima padaryti išvada, kaip 
sykis priešinga sumanymui. Jei- 
gu moterįs nesugeba pačios vesti 
dabartiniu skyrių, neapreiškia di- 
desnio įdomavimo tais skyriais, 
ir jeigu vyrai turi jas dabar už- 
vaduoti, tai kaip jos, moterįs, 
galės vesti savą laikraštį? Jeigu 
nėra moteriškų jiegų dabarti- 
uiems skyriams užpildyti, tai juo 
sunkiau, be tų pačių vyrų pagel- 
bos, galima bus vesti savą laik- 
raštį. 

Galop, jeigu moterų laikraščio 
reikalingumas, nežiūrint dabarti- 
niu sąlygų, ištikrųjų butų reika 

littgas, tai bent sumanymas tu- 

rėtų kilti iš pačių moterų tar- 
po. Tuom tarpu gi sumanymas 
pakelta vyriškio, o ne moters. 

Atsakydamas į savo paties 
klausimą, ar galėtų moterų laik- 
raštis pas mus išsilaikyti, suma- 

nytojas ("Laisv. Mintis," No. 
59) auako, kad išsilaikytų, nesą 
"jeigu '<yrai, kurie yra mažai 
daugiau upsišvifctę už moteris, pa 
laiko Amerikoje net dvidešimts 
keturis laikraščius, tai kodė! mo- 

teris negalėtų išleidinėti ir palai- 
kyti vieną, jų reikalams gvildenti 
pašvęstą, laikraštį?" 

čia padaroma truputėlį klaida. 
Tuos 24 laikraščius palaiko ne 

į vien vyrai, bet lygiai vyrai ir mo- 

terjs. Priegto tie laikraščiai nė- 
ra pašvęsti specialiai vyru rei- 
kalams, bet gvildena bendrus rau- 

jsų gyvenimo reikalus. Grynai 
vyriškų laikraščių pas mus nėra, 
ir todėl tų 24 laikraščių gyva- 
vimas negali buti jokiu pamatu 
'fra-iyti, kad vienas motery laik- 
rašU* išsilaikytu 1 

Nėra jofcioripamato manyti, kad 
moterįs bemluiai, neatsižvelgiant i 
partijas, /galėtu "gvildenti visus 
Amerikosi liatluvių-moterų ben- 
drus reikąkiHi" Jeigu vyrai ne- 

gali bemjfiai Į veikti, tai iš kur ga- 
lima tikėtis,' kad moterįs galėtų 
vienoje krūvoje išgyventi? Jos 
skirstosi, kaip matome iš, saky- 
sime, nors tų pačių amerikonų 
g' venimo, taip pat, kaip ir vy- 
rai, ir netoli nuo teisybės bus pa- 
sakymas, kad moterįs prie vien- 
minčio vyro eis noriaus, negu prie 
priešingų nuomonių moters. 

Lusitanijos nuskandinimas. 
Paskutinis vokiečiu aktas jųjų ko- 
voje su savo priešais, Lusitanijos 
paskandinimas drauge su suvirs 
vienuolika šimtų nekaltų vyrų, 
moterų ir mažų vaikų,—^nelaimė, 
kuriai vien tiktai Titanic'o ka- 
tastrofa tebėra lygi,—yra apsi- 
reiškimas, pto kurį jokis civili- 
zuotas žmogus negali tylomis 
praeiti. Jokis civilizuotas žmo- 

gus negali tylėti, matydamas, 
kaip tokis didelis skaitlius nie- 
kuom nekaltų žmonių žuva. 

Vokiečiai teisinasi ir meta kal- 
tę ant anglų. Tiesa, toje baisio- 
je žmogžudystėje gali buti ir 

anglų kaltės. Tačiaus daug kal- 
tesnis yra tiesioginis žmogžudys, 
kurio rankomis buvo atlikta toji 
negirdėta žmogžudystė. Atsiti- 
kime su Lnsitania dar kartą su 

nepaprastu aiškumu apsireiškė ta 

dvasia, kuri. leido vokiečiams 
suminti po kojų nelaimingąją, 
mažulę, niekuom nekaltą Belgiją 
ir užlieti ją nelaimės jure. Čia 
dar kartą apsireiškė ta dvasia, 
kuriai pasaulis turi "padėkavoti" 
už Louvain'o sunaikinimą, už ei- 

lę kitų ,pąsięlgimų, kurie atima 

teisę iš taip pasielgiančių vadin- 
tis civUj/.uotąis žmonėmis. "Su 
Dievo pagelba," — kaizeris šioje 
karėje viską daro su Dievo pa- 
gelba,—daroma toki beširdingi, 
toki nuožmus, tiesiog barbariški 
dalykai, ..kuriuos .kitas vargu drį- 

stų daryti irf. sų velrro pagelba. 
fvoksaį Raudus krikščionybės pa-: 
juokintas? Kaizeris, krikščiony- 
bės "užtarėjas," savo pasielgimu 
gali susilyginti bene vien su to- 

kia;s istorijoje pagarsėjusiais bar- 

barais, kaip Atilla ir eilė kitų, 
puošiančių juoduosius istorijos 
puslapius. Sunku suprasti, kaip 
atsiranda žmonių, kurie gali ban- 
dyti paskutinį vokiško ''didvyriš- 
kumo" apsireiškimą teisinti. Visi 
tie pateisinimai negali sumažinti 
tos gėdos, kuri guls ant vokiečių 
už iškalno suplianuotą ir šaltu 
krauju atlikta nekaltų žmonių iš- 
skerdimą. Tegul teisina kaip kas 
nori, bet žmogžudystė visuomet 
lieka žmogžudyste. Moralė šios 

"pergalės" ant nekaltų žmonių 
vertė yra vokiečiams nuostolin- 
gesnė negu svarbaus mūšio pra- 
kišimas karės laukuose. Civili- 
zuotasai pasaulis jau išreiškė sa- 

vo nuomonę apie liūdnos atmin- 
ties Lusitanijos nelaimę. Tai bu- 
vo karšto protesto ir pasipikti- 
nimo audra. Sunku manyti, kad 
ir istorijos sprendimas butų ki- 
toniškas. 

Liet. Dailės Draugijoje. Ko- 
vo 8 (21) d; Vilniuje buvo vi- 
suotinas Liet. Dailės Draugijos 
susirinkimas. Iš draugijos pirmi- 
ninko, dailininko A. Žmuidzina- 
vičiaus, atskaitos sužinoma, kad 
praeitais metais Liet, Dailės Dr- 

ja sutaisiusi VIII L. D. Dr-jos 
parodą Vihiiuje bei Kaune ir 
nuolatinę Čiurlionies veikalų pa- 
rodą Vilniuje. Vilniaus ir Kau- 
no parčklos davusios draugijai 
nuostofiVf. ^Nuolatinėje Čiurlio- 
nies galerijoje, kuri pirmu kartu 
buvo atidaryta 1913 m. spalio mė- 

nesyje, išviso-išstatyta buvo 227 
Čiurlionies Skalai. Dabar pa- 
toda uždaryta, nes parodos butas 

pavesta^ karite valdybai. Su -1- 

rinkime'iopraitešta, kad knyga-n1 
bumas apie Čiurlionį, kuri turėjo 
buti drafug'ijos išleista praeitais 
metais, esanti jau visai priruoš- 
ta, bet jas išleidimui kliudanti da- 
bartinė karė. Praeitais metais 
dri.ugijon įstojo 94 nariai, iš ku- 

rių, du užsimokėję iškarto po 50 
ruh. Šių metų pradžioje L. D. 
Di-ja turėjo išviso 342 narius, 
tarp kurių buvo 4 garbės nariai, 
332 tikrieji nariai ir 6 nariai šel- 
pėjai. Šiais metais iki susirinki 
mui įstoję 14 naujų narių. Čiu,- 
lionies kuopa, kuri yra susitvė- 
rusi prie L. D. Dr-jos ir kurios 

tikslu yra atpirkti Čiurlionį :s p» 
v.ikslus, kad jie liktu lietuviu 
nuosavybe, turinti 465 rub. ižde. 
Vieną Čiurlionies paveiksi;}, "Va- 
sarą," kuopa iš velionio tėvų jau 
atpirkusį už 100 rub. L. D. Dr- 
jos sąmata šiems metams išskait- 
liuota ant 3,300 rub. Tokios bu- 
siančios įplaukos ir išlaidos. Su- 
sirinkime Dr. Basanavičius vien- 
balsiai išrinkta garbės nariu. Pa- 
rodu šį pavasarį nutarta nerengti. 
Nutarta ateityje stengtis taisyti 
parodas ne vien miestuose, bet 
ir sodžiuose. \ L. D. Dr-jos 
valdybą 1915 metams išrinkta: 
A. Žmuidzinavičius, Z. Žemaitis, 
inž. Kairys, inž. Čiurlys ir C. 

Didžiuly Nelaime Jurese 

Praeitos savaitės pėtnyčią po pie- 
tų tarp 2 ir 3 valandos Cunard li- 
nijos pasažierinis laivas Lusitania, 
kuriuom važiavo 1,253 pasažieriai 
ir suvirs 600 vyrų laivo įgulos, bu- 
vo vokiečiu povandeninio laivo 
torpeduotas ir nuėjo jūrių dugnan 
prie Airijos pakraščio, netoli Kin- 
sale, nunešdamas su savim vandens 
gelmėsna suvirs 1,100 žmonių gy- 
vasčių. Ant laivo buvo ir 188 Suv. 
Valstijų piliečių, iš kurių suvirs 
šimtas paskendo. 

Sulyg pranešimų, vokiečių po- 
vandeninis laivas be jokio perse- 
gėjimo'šovęs į laivą dviemi torpe- 
domis, kurios laivą taip greitai 
paskandino, kad negalima buvo ti- 
kėtis išgelbėti kiek didesnį skait- 
Iliti pasažierių. Tarp nuskendusių 
buvo daug moterų ir mažų vaikų. 

Nuskendusis laivas bi«vo gegužio 
1 d. išplaukęs iš Ne\v York'o j 
Liverpoorj. Tą dieną kuomet lai- 
vas turėjo išplaukti, rytiniuose Ne\v 
forkV laikraščiuose pasirodė Yo- 
kietijos ambasados \Yashington'e 
apmokėtas apgarsinimas, kuriuom 
prasergėta pasažieriai, kad Lusi- 
tania busianti nuskandinta. Prieš 
laivo išplaukimą daugelis pasažie- 
rių gavo be parašų arba nepažįsta- 
momis pavardėmis pasirašytus tele- 
gramus, kuriuose pasažieriai buvo 
persergiami nevažiuoti Lusitanija. 
Mažai kas tačiaus atkreipė atvdos 
į prasergėjimus, ir laivas išplaukė 
su beveik pilnu pasažieriiį kom- 
pletu. 

Lusitanija laimingai pasiekė vo- 

kiečiu apskelbtos "karės žotios" 
aplink Angliją. Kuomet Lusitani- 
ja pasiekė "karės zonos." buvo pri- 
siruošta prie pavojaus ir laivo sar- 

gyba padvigubinta. Sargai žiurė- 

jo j visas puses, ar kartais nepa- 
matys povandeninio laivo pasiro- 
dant. Gelbšįįmo valtjs buvo pri- 
ruoštos iš abiejų laivo šonų, kad 

kiekvienoje minėtoje galima butų 
jas nuleisti. Lusitania, kaip ir 
visi naujieji dideli pasažieriniai 
garlaiviai, buvo išskirstyta j dalis, 
kurių kiekviena galima hermetiš- 
kai uždaryti, t. y. taip, kad vanduo 
iš vienos dalies negali pasiekti ki- 
tos. Kiekviena šių dalių buvo vi- 
siškai uždaryta. Kad, pavojui iš- 
til is, galima butų pasiekti sausže- 

mio, Lusitania, įplaukusi į "karės 
zoną," laikėsi pakraščio. 

Oras buvo pastebėtinai gražus. 
Laivo įgula, iš'viršaus rami, di- 
džiausiame nertfų įtempime dabojo 
jūres aplink laivą. Pasažieriai ta- 
čiaus to nežinojo ir buvo visiškai 
ramus, kuomet laivas įplaukė į 
pavojinguosius vandenis. Baimė, 
kurią kentė daugelis pasažierių ke- 
lionės pradžioje, išnyko. Juokda- 
miesi patįs iš savo baimės, suėjo 
pietų. 

Jau buvo po antrai valandai, 
kuomet vienas sargų, stovėjusių 
ant viršutinio denio, pastebėjo ma- 

žulį povandeninio laivo stiebelį 
(periskopą), išsikišusį iš vandens 
apie 1,000 mastų atokume nuo lai- 
vo. 

Pirm negu sargas galėjo pranešti 
apie. tai kapitonui, kuris stovėjo ant 

savo tiltelio, nuo povandeninio lai- 
vo atsiskyrė putuojantis sukurys ir 
dideliu greitumu šovė linkui laivo. 
Tai buvo mirtingoji torpeda. 

Toje pačioje valandėlėje visas mil- 
žinas laivas sudrebėjo, tartum di- 
deliu kuju į jįjį butu smogta, ir 

pasigirdo baisus sprogimas. Už 
pirmo sprogimo sekė antrasai. Tai 
buvo, kaip vieni mano, torpeda. 
Kiti, tame skaitliuje ir išgelbėtasai 
laivo kapitonas \Y. \Y. Turner. 
sako, kad tai galėję buti ir 

sprogimas laivo viduryje. 
Viskas atsitiko viename akvmirk- 
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snyje. Pasažieriai buvo netikėtai 
užklupti pietus valgant. Nežiūrint 

to, laive nekilo suirutės nei sumiši- j 
mo. Valandėlei visi tartum nete- 

ko žado. Paskui šokta gelbėtis. 

Kapitonas davė paliepimą sodin- 
ti pasažierius j luotus ir leisti ju- 
rėsna. Pirma vieta luotuose, sųlyg 
jūrių taisyklės, užleista moterims ir 
mažiems. Daugelis moterų ir vai- 
kų nespėjo išeiti ant denio ir am- 

žinai pasiliko laivo viduryje. 
Tuom tarpu laivas pradėjo žy- 

miai svirti vienan šonan. Dė- 
lei laivo pasvirimo, daugelio val- 
čių negalima buvo panaudoti. 

Ant laivo pasilikti reiškė eiti tie- 
siog mirtin, nes sprogimas su- 

stabdė mašinas ir savo jiega atidarė 
hermetiškai uždarytasis laivo da- 
lis. Vanduo pylėsi vis labjau laivo 
vidun, y ienas antras, užsidėjęs 
gebėjimo diržą, šoko vandenin. 
Buvo matyt, kaip viena moteris 
nėrė žemyn 60 pėdų nuo dėnio Į 
jūres. Ar jį liko gyva—nežinia. 

Bcskubinant nuleisti valtis ju- 
rėsna, viena jųjų susipainiojo tarp 
virvių, pasviro vienu galu žemyn 
ir visi joje buvę, moterjs ir maži 
kūdikiai, išbiro į jūres. 

Tuom tarpu laivas vis daugiau 
ir daugiau slinko vienu galu vande- 
nin ir virto ant šono. Valtįs su 

žmonėmis skubiai plaukė toliaus 
nuo skęstančio laivo, kad pasidarąs, 
laivui skęstant, sukurys nenuneštų 
jųjų,jūrių gelmėsna. 

\'ietias laivo galas visai panėrė, 
o kita sangštai iškilo. Šimtai žmo- 
nių dar kabinėjosi už laivo dėnio ir 
laikėsi, kad nepsslydus jurėn. Šim- 
tai mirguliavo aplink jūrėse. Val- 
tis truputį toliaus jau nuplaukė. 

Staiga iš laivo vidurio pasigirdo, 
baisus užimąs. Visas sudrebėjęs, 
tartum paskutinė agonijos konvul- 
sija, laivas nėrė gelmėn su širdį 
veriančiu šauksmu šimtų žmonių, 
nugarmėjusių gelmėsna drauge su 

laivu. 
Pasidaręs sukurys šimtus įtrau- 

kė savin. Vieniems buvo laime at- 

gal išplaukti. Kiti. o jų šimtai, su 
Lusitania rado tenai savo mirtį. 

Laivo milžiniškiems kaminams 
pasiekus jūrių paviršiaus, vanduo 
pradėjo lietis į juos ir įtraukė vie- 
ną moterį kamiuan. Ret baisioji 
mirtis nebuvo jai lemta. Vanduo, 
pasiekęs per kaminą ugnies pe- 
čiuose, pavirto į garu> ir šovė at- 

gal, išmesdamas laukan iš kamino 
viršutinius vandens sluogsnius, 
Drauge su jais buvo išmesta ir 
moteris, kuri likosi netoli plauku- 
sios valties išgelbėta. 

Lusitania nuskendo. Ant jūrių 
paviršiaus pasiliko šimtai su mir- 
tim kovojančių žmonių. Išpradžių 
jie buvo vienoje krūvoje. Paskui 
jie išsimėtė j įvairias puses.... 

Tuom pačiu tarpu iš įvairiu pu- 
sių skubėjo nelaimingiems pagelba. 
Lusitania. skęsdama, spėjo duoti ži- 
nią bevieliu telegrafu kitiems lai- 
vams ir ant žemės esančioms sto- 
tims. Bet kuomet laivai atplaukė, 
jie rado tiktai lavonais ir su mir- 
tim kovojančiais žmonėmis nusėtą 
jurę. Rastieji pasažieriai, gyvi ir 
negyvi, surankiota nuo jūrių ir 
atgn'u?nta į Kiiisale n kitas pa- 
kraščio vietai. Gyvų liko vos apie 
700. 

Tarp žuvusių yra multimilionie- 
rius Yanderbiltas, žinomas rašyto- 
jas Elbertas Hubbard. garsus te- 
atro režisierius Ch. Frohman ir 
daugelis kitų įžymių Suv. Valstijų 
ir Anglijos piliečių. 

Kaip Lusitanijos Nuskaitdiniinas 
Sutikta. 

Visas pasaulis, išskiriant, rasi, 
vien vokiečius, Lusitanijos nuskan- 
dinimu yra baisiai pasipiktinęs. 
Neutralių šalių laikraštija, nekal- 
bant apie kariaujančius talkininkus, 
tokį beširdį nekaltų vyrų, moterų 
ir mažų kūdikių nužudymą kuo- 
aštriausiai pasmerkia. Popiežius 
pasiuntė kaizeriui telegramą, kame 
kviečia "saugotis Dievo keršto." 
Buvęs prezidentas Rooseveltas Lu- 
sitanijos nuskandinimą vadina pi- 
ratiškumu nežinotoje iki šiol ska- 

Liandsbergis Revizijos komisiją 
sudaro A Smetona, jesaitis ir 
adv. A. Janulaitis. 

SLA. užtvirtintas New Jersey 
valstijoje. Ponas A. B. Strimai- 
tis. SLA. sekretorius praneša, kad 
SLA. esąs visai legalizuotas Ne\v 
Jersey valstijoje, taigi turįs pilnas 
teises veikti tenai. Pranešdamas 
tai, Centro sekretorius kviečia na- 

rius "sukrusti prie darbo, prirašinė- 
ti kuodaugiausiai narių, o ypatin- 
gai ant ketvirto apsaugos laipsnio.' 
Tuom busią galima palengvinti iš- 
gauti teises ir Massachusetts valsti- 
joje. 

lėjc (piratas—jūrių razbaininkas). Daugelis laikraščių tiesiog kviečia Suv. Valstijas apskelbti karę Vo- kietijai. Pasipiktinimas vokiečiais didesniame ar mažesniame laipsny- je yra, galima sakyti, vieninteliu civilizuoto pasaulio atsakymu į vo- kiečių žingsnį. Patariama Vokieti- ją išskirti iš civilizuotųjų tautų skaitliaus. Prisaikinticji teisėjai Kinsalp, arti kurio Lusitania buvo nuskandinta, po nelaimės tardymui išnešė verdiktą, kame patsai kaize- ris, vokiečių valdžia ir įgula po- vandeninio laivo, nuskandinusio Lusitania, vadinama žmogžudžiais. Kai-kurie amerikonai pataria per- traukti santikius su Vokietija ir buvusj Vokietijos kolionijų atstovą Dernbergą, kurisai dabar važinėja po Suv. Valstijas, kurstydamas žmones prieš talkininkui", išmesti iš šios šalies. 
Ką Suvienytų Valstijų valdžia darys šiame atsitikime—nfežinia. Drauge su nuskendusiu laivu žuvo suvirs šimtas Suv. Valstijų pilie- čių. Nors Lusitania, ant kurios buvusieji važiavo, priklauso Ang- lijai, tačiaus jie yra Suv. Valstijų globoje ir už jų, kaipo savo pilie- čių. nužudymą Suv. Valstijos turi užstoti, iuo labjaus, nes tai ne pir- mas atsitikimas, kad vokiečiai skan- dintų Suv. Valstijų piliečius. 
Vokietija teisinasi, kad jinai iš- kaltio persergėjusi žuvusius pasa- žierius ir kad Lusitania vežusi ginklų ir amunicijos. Vokiečiai visą bėdą verčia ant Anglijos ir sakosi ir toliau taip darysią, kaip kad su Lusitania. Į vokiečių pasi- teisinimus, tarp kitko, atsakoma, kad jeigu jie norėjo skandinti Lu- sitanią, tai reikėję duoti laiko ne- kaltiems pasažieriams išlipti iš lai- 

vo. 

Suv. Valstijos, nežiūrint pakilu- sios visoje šalyje audros, iki šiol nieko nesako. Visa, ką galima spė- ti, tai, kad Suv. Valstijos neįsikiš karėn. Taip bent verčia manyti prakalba, kurią prezidentas \Yilson sakė naujai priimtiems piliečiams 
Philadelphijoje praeitą panedėlį. Prezidentas, tarp kit-ko, išsitarė, kad savo teisybę galima ir be gink- lo prirodyti. Tuom tarpu valdžia 
laukia pilnu žinių apie nelaimę iš 
savo oficialių pasiuntinių Vokieti- 
joje ir Aug}ijqje^ ■ .« 

Prie Musų Ydų. 
Padabok nors valandėlę, kaip sunkiai kūdikis kvėpuoja, nors ir 

ne daktaras vienok, tuojaus suprasi, kad jisai serga. Reikia gelbėti, rei- 
ki* gydyti, ir laiminga toji motina, kuri. ilgai nesvarsčiusi, pašaukia 
tikrą gydytoją, kuris j dieną-kitą 
tau sugrąžina kūdikį sveiką, ramų, 
kaip kad niekad nesirgusj. Koks- 
-gi skirtumas yra su kitos rūšies 
motina, kuri, jos kudikiui susirgus, 
vietoj pašaukti gydytoją, pati grie- 
biasi gydyti ir, žinoma, pirmių pir- 
miausia pagaikščio galu išrūko.— 
nes gal priemėtį kūdikis turi. To- 
liaus jinai burtininką pasišaukia ir 
kada nei tas negelbsti, tai jinai 
šaukia gydytoją, bet dažnai buna 
jau pervėlu, nes, dar gydytojui ne- 

suspėjus atoiti prie sergančio kūdi- 
kio lovos, mažulis yra numiręs. Pa- 
našus dalykai atsitaiko kas dieną, 
ir męs iš to nieko sau nedarome. 
Męs apsipratę, mums tame nieko 
nepaprasto nėra. 

Tas pats yra ir su musų kasdie- 
niniu gyvenimu. Lietuvis inteli- 
gentas, užmanęs kokią gražią idėją, 
tą savo naujai gimusį kūdikį ati- 
duoda auklėti nesumaniai motinai- 
-visuomenei. Toji savotišku budu 
ir auklėja. Auklėja pakol nenusi- 
bosta. Nusibodus numeta, ir at- 
liktas kriukis. Valio prie kito už- 
tnanymo! Už mėnesio kito ir tas 
liekasi užmirštas, ir taip eina bega- 
liniai. Nieko rimto, pastovaus ir 
konstruktyvio neįkunijame ir neuž- 
auklėjame, išsk/riant gal tik "SLA. 
ir TMD." Kaip viena, taip ir kita 
šių įstaigų reikalauja vienvalinte 
dabojimo, žadinimo, auklėjimo ii 
tobulinimo. Jau, ačiu Dievui, pra- 
dedam suprasti naudingumų tųjų 
įstaigų. 

Cia aš norėčiau pasakyti keletą 
žodžių apie jaunimo auklėjimą. 

Vakar dar jie buvo kūdikiais pra- 
dinėje mokykloje. Šiądien jau jie 
yra jaunikaičiais, o rytoje tėvais at 

motinoms šeimynų, dažnai didelių. 
Ar atsakančiai prisirengęs jžengia 
jaunimas ton taip svarbion tėvo at 
motinoj pareigon? Vargu šiek-tiek 
pramoko slabizuot; jokio amalą 
rankose neturėdamas, uždėjo šei- 

mynišką gyvenimą. Xe vienas as- 

muo ir ne du tą taip svarbų šei- 

mynišką gyvenimą uždeda, bet šim« 



tais mūsų priaugusi jaunuomene' 
poruojasi. Kiekviena* iš inusų' 
mato, kaip šventadieniais, dešini-1 
čiais automobilių privažiavę® prie 
bažnyčios, jaunimas laukia palai mf- 
tiinio seimyniškan gyveniniai). 

Ir užsidėjo šeimynėlė—jauna, 
graži, het... lie rytojau:.! l'ž kelių j 
metu tapai sužeistas ir numirei- 
palikai pačią ir penketą vaikų, gat-.l 
vėn išmestų. 

'Cai no teorijos išvedžiojimai, l>et 
kas dienos atsitikimai, reikalaujan- 
tieji greito taisymo. { ką paskui 
mūsų vaikai išauga? Ar ne čia 
turėtume j ieškoti priežasčių tiems 
sunkiems ir smerktiniems pastarųjų 
mėnesių atsitiki' vams, kurių liudi- 
ninkais męs buvome ir tebėgame? 

Męs esame paskendę prietaruose, 
•kurie liepia mums kudikj ligoje, 
ažuot gydytojaus globai pavesti, ko- 
diluoti kaž-kokiais smilkilais. Ta- 
sai pats mūsų prietaringumą gimdąs 
tamsumas neleidžia mums suprasti 
tą svarbą, kurią turi vaikų auklėji- 
mii, dėlei ko jaunesnėji gentkartė 
išauga ir linksta nc taip, kaip kad 
turėtų. Abelnas mūsų nesusiprati- 
mas (kitai-; žodžiais tariant, tam- 

sumas) neleidžia mums rimtai ir 
ištvermiai iki galui davesti svarbius 
ir neabejotinoj nauaos sumanymus. 

Kaip tai prašalinus? Ar negalima 
butų prašalinti to bent 2teityje, iš- 
auklėjant sveiką ir ištvermią gent- 
kartę, kuri nekartotų tų visų klai- 
dų. kurias męs darome? 

l»e abejonės, tai galima. Reikia 
tiktai rimčiau žiūrėti j dalyką. Šią- 
dien jaunosios gentkartės auklėji- 
mas yra klausimu, kurisai kuoma- 
žiausiai mums rupi. Į mokyk- 
las, kuriose, taip sakant, tveriama 
naujoji visuomenė, męs neatkrei- 
piame jokios atydos. Sakysime, 
daugelyje kolionijų yra lietuviškos 
parapijinės mokyklo*. Nevienam te- 
tenka girdėti skundas apie tų mo- 

kyklų silpnybes. Tačiau* skundas 
po spaudą praskamba tartum ty- 
ruose. Platesnio jdomavimo para- 

pijinėmis mokyklomis pas mus nė- 

ra, nors jųjtt svarba—gera ar bio-1 
K'd—musų gyvenimui negali buti 

perdėta. Reikėtų mums arčiaus 
prisižiūrėti į tas mokyklas ir pa- 
žinti, kas jos tokios yra. Jeigu 
nepataisyti 11a i blogos įnešti jas 
šalin, jeigu pataisytinos—taisyti, 
jeigu geros—remti. Vienoks ar ki- 
toks inusų visuomenės sluogsnin at- 

minėsimas j tas mokyklas turėtų bu- 

ti nustatytas. 
Toliaus eina vienosios mokyklos. 

Jomis lietuviai tėvai mažai ką įdo- 
i įauja, nors tūkstančiai lietuvių vai- 

kų diena iš dienos lanko tas mo- 

kyklas. i šias mokyklas taij>ogi 
reikėtų arčiaus prisižiūrėti. Kastink 
viešųjų mokyklų ypač svarbus yra 
auklėjimo klausimas. 

Jei abelnai visi męs negalimą, 
dėlei kokių nors priežasčių, arčiaus 
ištirti, kaip auklėjimas, taipogi ir 

mokinimas, stovi abiejų minėtųjų 
rųšių mokyklose, tai privalu butų 
bent musų inteligentijai daugiau 
užsiimti tuom klausimu, gerai ji 
ištirti ir supažindinti musų visuo- 
menę su juom. 

Męs jaučiame, kad musų gyve- 
nimas yra tvankus, ne toks, kokiu 
jisai turėtų būti. Atsitaiko tokių 
dalykų, kurie turi buti priskaityti 
prie liguistų apsireiškimų. Tam 
turi buti kokia nors priežastis. 

Kame jinai? Aš ją matau ne 

musų partijose, sriovėse, bet išauk- 
lėjimo, apšvietos stokoje, didžiausio 
tamsumo išbujojime. kurisai apsi- 
reiškia tokiuose kasdien užeinamuo- 
se faktuose, kaip kad paminėtasai 
šio straipsnio pradžioje. 

Jeigu tai tikroji priežastis—rei- 
kalinga imtis ją taisyti. Jeigu prie- 
žastis guli kame kitame—reikia ją 
sujieškoti. 

Tai yra pirmaeilės svarbos daly- 
kas, nes čia paliečiama musų visuo- 
menės ateitis, ir męs turėtume at- 

kreipti į tai daugiau atydos ir ru- 

ipesties negu j kokį nors kitą reika- 

į H- Jurgis. 

Mintįs Apie Jaunimą. 
Daug tenka iš nesenai atkeliavu- 

sio iš Lietuvos jaunimo lupų iš- 
girsti nusiskundimų ant to, kad čia, 
Amerikoje, tarp rrmsų jaunimo nė- 
ra tokios meilės, tokios vienybės ir 
tokio draugiškumo, kaip kad Lie- 

tuvoje. 
Tie nusiskundimai daug kame 

yra teisingi. Lietuvos jaunimą 
negalima sulyginti su čia gyvenan- 
čiu jaunimu. Tenai jaunieji yra 
kaip tai draugiškesni, sakyčiau, 
šviesesni, prakilnesni ne.;u čionyk- 
štis jaunimas. Tenai nėra tiek tų 
visokių savitarpinių bjaurojimų, to 
noro kits kitą įgnybti, :ų viešų ir 
privatiškų dergitnų ir niekinimų, ku- 
rių liudininkais čia męs kasdien 
esame. Tenai daugiau randame 
tikros, tyros artimo meilės, noro 

vienas kitą suprasti, susieiti krū- 
von. Paimkime Lietuvos sodžiaus 
jaunimą. Kaip darbe, taip ir pasi- 
linksminime jisai meilus, lipšnus, 
atviras, draugiškas. Visi viename 
draugiškame pulke l<aip .susiėję 
broliai jaučiasi. 

Čia, Amerikoje, mūsų jaunimas 
išrodo daug tartum rimtesnis. Ant 
veidų nematyt to linksmo, berupes- 
tingo juoko, tos žavinančios dva- 
sios, kokia viešpatauja Lietuvoje. 
] kelis metus po sf.vo atvykimo 
Amerikon Lietuvos jaunimas griež- 
tai persimaino savo dvasia. 

Augščiaus aš pasakiau, kad musij 
jaunimas čia iš.">do 'artum rimtes- 
nis. Tas suprantama. Išlėkęs iš 
tėvit lizdo, kame kasdienine duona 
nekvaršino galvos, jj unuolis čia pa- 
teko smarkiai kunkuliuojančio gy- 
venimo sukurin, kaine jam pačiam 
reikia stoti aštriosna lenktynėsnt už 
savo buvj. Tas turi atsiliepti, ir, 
regis, tame yra jaunimo "surimtėji- 
mo" priežastis. 

Siame apsireiškime tačiaus dar 
nėra taip daug blogo. Blogumas yra j 
tam^, kad jaunuolis čia pasidaro 
užvydus, jisai, vieton širdingai atsi- 
nešti j savo bendrus, įgija link jų 
neapykantą, stengiasi pasinaudoti 
kiekviena progele, kad kaip nors 

{kandus kitus, kuriuos jisai skaito 
savo priešais. Tais gi "priešais" yra 
kiti jaunuoliai, kurie nuo jo ski- 
riasi savo pažiūromis, nuomonė- 
mis. Suv. Valstijų laisve suteikta 
kiekvienam progą liuosai kvėpuoti, 
ir tos laisvės globoje išauga paste- 
Lėtinas nuorronių jvairumas. Pa- 
.starasis apsireiškimas, nuomonių 
skirtumas, pats savyje nėra blogu. 
Atpenč jisai rodytų, kad kiekvienas 
savistoviai mintija ir stengiasi sa- 

vomis jiegomis prieiti prie teisy- 

bes. Blogumas yra ne nuomonių 
įvairume, bet tame, kad tasai nuo- 

monių įvairumas tartum atskiria 

jaunuolį nuo kitų ikišiolinių jo 
draugų. 

Normališkose sąlygose to neturė-, 
tų buti. Panašus atsinešimas į sa- ( 
vo bendrus yra neliogiškas. Juk, 
jeigu mano nuomonės man išro- 
do teisingomis, tai ir kitas tą patį 
mano apie savas nuomones. Jeigu 
aš noriu, kad mano nuomonės butų 
gerbiamos, tai turiu suprasti, kad 
kiti irgi to paties nori. Jeigu rr.an 

skaudu, kuomet kas nors įžeidžia 
mane, mano įsitikrinimuose, nuo- 

monėse, tai lygiai tą patį jaučia 
i» kiti, kuomet aš įžeidžiu juos jųjų 
įsitikrinimuose. Aš turiu teisę 
savotiškai mintyti, reikalauju, kad 
kiti mano mintijimo budus gerbtų, 
nematau priežasties, dėlko kiti turėtų 
'niekinti mano įsitikrinimus ir ken- 
čiu, jeigu kas taip daro. Jeigu aš 
turiu tas teises ir jųjų sulaužymą 
taip atjaueili, tai kitas žmogus, ma- 

no bendras-jaunuolis, kuris yra to- 
kiu pat sutvėrimu, kaip ir aš, turi 
tas pačias teises. Jeigu aš noriu, 
kad jisai gerbtų mane, tai aš ir 
pats turiu jį gerbti. 

Į Pas mus apie šias pamatines vi- 
sokio /viešo gyvenimo taisykles daž- 
nai užmirštama. Vienodai minti- 
jančiu būrelis užsidaro siauručiuose 
savo rubežiuose ir ^u paniekinimu, 
—sakyčiau: net sti pagieža—žiuri į 
kitus, į savo "priešus." Prie kiek- 
vienos progos tuos savo "priešus" 
stengiasi kaip nors įkąsti, įgilti. Jei- 
gu tie pradeda ką nors veikti, tai 

įžiūrima tiktai progos, kaip čia pri- 
sikabinus, "sukritikavus/' arba tei- 

singiau pasakius, išniekinus ir suar- 

džius pradėtąjį darbą. 
Dažnai pradedama pas mus kok- 

sai nors tikrai naudingas darbas. 
Sakysime, jkuriama choras. Kiek- 
vienas, kuris arčiaus susiduria su 

musų jaunimu, suprantu, kokią di-l 
delę kulturę svarbą turi musų 
rengiamieji chorai. Išrodytų, kad 
kiekvienas to dalyko svarbą supran- 
tąs žmogus prielankiai turėtų atsi- 
nešti j įsteigtąjį tūloje vietoje 
chorą. Juk tasai choras daugelį 
jaunuolių atitraukia nuo smuklės, 
nuo gatvės, nuo kazyravimo ir pa- 
našių užsiėmimų. Jaunuolis pri- 
pranta prie švaresnės atmosferos, 
kuri jau tuom naudinga, kad ma- 

žina blogus apsireiškimus jaunuolio 
gyvenime. 

Kaip atsinešama į tokius chorus? 
Žmonės, "susipratusieji," t. y. ki- 
tokių nuomonių prisilaikanti, "sker- 
si sutinka pradėtąjį darbą. Jei- 

gu darbas nesiseka, jie džiaugiasi. 
Jeigu darbas gerai eina, jie j ieško Į 
visokiu priekabių ir dažnai, neturė- 
dami jokios priekabos, stengiasi nie- 
kini: daromąjį darbą. Jieskoma' 
ydij, j js išpučiama, visas darbas vi- 
sai kitoniškai perstatoma. Tiems, 
kurie dirba, kurie dažnai ne tik 
triūsą, atliekamą nuo sunkaus dar- 
bo laiką, bet ir skatiką aukauja, nė- 
ra jokio kredito. Nuopelnai nuty- 
lima, o ydos, nepasisekimai kišama 
akysna. Tas nekarta atbaido, pa- | .... l 
siry/usį dirbti jaunuoli, užmušama 

jame noras abelnai -viešai rodytis, 
matant tokj neteisingą jo darbo ap- 
vertinima. Nekarta visas darbas 

1 

Suįra. 
"Priešas"' sumuštas. Kam gi 

nuostolis? Ugi, tiems patiems lie- 
tuviams. kurių naudai "susipratu- 
sioj i" sakosi dirbą. Lietuviai jau- 
nuoliai, kurie pirma lankė choro 

bandymus, dabar turės laiko lanky- 
ti smukles arba panašias vietas. 
Daugiau progų bus patekti į police 
station'ą. 

Choro darbo ardymas yra tiktai 
vienu iš daugelio pavyzdžių. Vi- 
sur musų gyvenime toji juoda ne- 

apykanta, pavydas, noras suėsti sa- 

jvo priešą kyšo. Visur susitinkame 
su ta neapykanta. Tokia dvasia yra 

'apėmusi musų jaunimą. 
Lietuvoje to nėra. Rasi, dėlto, 

kad, neturėdami politiškos laisvės, 

visų savo ypatybių, kam Čia turi 

'gerą progą. Rasi, čionykštis gyve- 1 
nimas, amžinas duonos kąsnio gau- 
dymas, drebėjimas už rytdieną da- 
ro savitą įtaką ir jaunuolį taip per- 

(maino. Lietuvoje, rasi, ir prie po- 
llitiškOs laisves, nebutu tu visu, sa- 
•v. * W 

kyčiau, juodų apsireiškimų, kuriais 
(Amerikos lietuvių jaunimas atsi- 
žymi. 

jaunuoliai negali apreikšti 

Visaip gali buti. Nežiūrint, ka- 
ine priežastis, bet faktas liekasi fak- 
tu, kurisai sunkia dėnie guli ant 

musų čionykščio jaunimo. 
Ar negalima butų iš to iškopti? 

Ar kiekvienas lietuvis jaunuolis 
negalėtų pakilti ant truputį aug- 
štesnio supratimo laipsnio? Ar ne- 

galėtume kiekvienas daugiau pasi- 
žiūrėti į savo ydas, j savo silpny- 
bes, pamatyti, kad kiekvienas iš 
musų netobulas, kad kiekvienam 
reikia dar daug ant savęs padirbė- 
ti. tobulinti save, o ne kitus' juo- 
dinti? Ar negalima butų suprasti, 
kad kiekvienas pas mus pradeda- 
ma sai darbas yra pasiaukavimu iš 
pradėtojų pusėsir kad į jj kaipo to- 

kį reikėtų žiūrėti? Ar musų jau- 
nuoliai negalėtų parodyti daugiau 
dvasios skaistumo, daugiau tyro 
jausmo, platesnės minties, daugiau 
kitų, savo draugų supratimo ir at- 

jautimo? Ar negalima butų išsi- 
žadėti tų nekultūringų, žiaurių 
pavydo ir pagiežos lukštų, kuriuos 
kiekvienas iš musų sunkiai jaučia- 
mės? 

Rods, butų galima. Jeigu tiktai 
norėtume, išnaikintume daug dabar- 
tinių nekultūringų ypatybių, esamų 
musų jaunime. Gailiunas. 

D. Sargunas. 
KOMENTARAI. 

(Užbaiga.) 

Vokiški socialistai karės pradžio- 
je laikėsi su valdžia, manydami/ 
kad vokiečiai liks pergalėtojais ka- 
rėje. Dabar, matant, kad vokiečiai 
jokiu budu negali pergalėtojais iš- 
eiti, Vokietijos valdžia, kaip gali- 
ma, manyti, susinešė su socialistų 
vadovais ir patarė pastariems susi- 
nešti kokiu nors budu su Francu-, 
zijos ir Anglijos socialistais, idant 
anie reikalautų nuo savo valdžios 
karės užbaigimo. Kad Prancūzai 
ir anglai—nevien jų socialistai— 
nori karę užbaigti, tas yra žinoma 
visame pasaulyje. Visos Europos 
viešpatystės stengėsi sulaikyti ši- 
tos karės prasidėjimą, vien tik Vo- 
kietija su Austrija jos reikalavo ir 
ją pradėjo. Jeigu vokiečių socia- 
listai yra priešingi karėms ir abel- 
nai militarizmui, kaip jie pirm 
karės mėgo garsintis, tai jie gali— 
ir dabar yra jiems geriausia proga 
—tą parodyti, reikalaujant dabar 
nuo savo valdžios greito karės už- 
baigimo, atidavimo Prancūzijai ne- 
vien Elzaso ir Lotaringijos, bet ir 
visų žemių j vakarus nuo Rhein'o 
upės gulinčių, bent trigubo at- 

lyginimo nuostolių, kuriuos Belgija 
karėj apturėjo. Vokietija lai už- 
moka puolusių Belgijos kareivių 
šeimynoms už jų nuostolius, teati- 
duoda Anglijai laivyną ir vi- 
sas savo kolionijas. Lai duo- 
da lenkams ir lietuviams teisę susi- 
vienyti į autonomiškas po Rusijos 
jloba viešpatystes, lai duoda vi- 

sonis nevokiskoms Jautoms, Austri- 
liiUD'iL 

jos rybuose ^vvęjiancioms, sav?s 

neprigulniinga>,j viešpatystes su- 

tverti. Tada tik vien tegali karė 
užsibaigti. 

Vokiečių i man iškas manymas 
apie 'karės užbkagimą prie sąlygos, 
kad viešpatysčių rybos pasiliktų to- 

kias pat, kaiijpiprieš karę, primena 
pasaką apie vfcrną> vagj, kuris, j-i- 
briovęs į saV-C'kaftiiyno tvartą avių 
vogti, kuomet likosi sugriebtas, pa- 
tarė anam jj paleisti ir viską pa- 
likti taip. kaip buvus, vagj nenu- 

baudus. 

Tikėjimas j Vokietijos armijos 
nepergalingiuuą iš žmonių smagenų 
išgaravo. Vokietija nors išpaleng- 
vo, bet be perstojimo žengia prie 
savo Žalgirio. liet idant ateityj 
tokios suvis nereikalingos žmonių 
skerdynės užsibaigtų, Europos 
"steitsmonai" ir diplomatai turi da- 
bui, kad, karei užsibaigus, Vokie- 
t i j a neatgautų savo militariškos 
galybės, idant ji, už tulo laiko nuo 

smūgių atsigavusi, keršydama vie- 
nai ar kitai tautai—ypač Anglijai 
—vėl nesu rengiu tokių skerdynių, 
kaip dabar. 

* * 

Vokiečiai, už tai, kad anglai jų 
pilantis apie viso pasaulio užkaria- 
vimu sugadino,i keršija kaip Įma- 

inydami. Anglus jie baisiai neap- 
kenčia. Jie net savo kūdikiams 
mokslainėse skiepina neapykantą 

i prieš anglus. Tarp kit-ko jie mok- 
slainėse iškabinėja ant sienų par- 
šus su obalstu: -Gott straffe Eng- 
land. 

Bet kerštas ir neapykanta yra 
silpnumo apsireiškimu ir viskas 
rodo. kad vokiečių galybės užbai- 
gimo pradžia priėjo. 

I 

Redakcijos prierašas. Duodama 
\'ietos šiam straipsneliui, ''Lietu- 
va" skaito reikalingu prikergti, kad 
su daugeliu straipsnelyje išreikštų 
nuomonių jinai' nesutinka. 

Viena, nežinia dar, kurios pusės 
laimėjimu ši karė tižsibaigs. Todėl 
nežinia, kas diktuos 'taikos išlygas. 
Šio straipsneli# autorius viską 
skaitliuoja, tartum' vokiečiai butų' 
karę prakišę. Tvirtinimas, kad vo- 

kiečiams sutikit laimėti dabartinėj i 
karė, dar nereiškia, kad vokiečiai 
negali laimėti. J Imant tai omenin, 
negatima daryti nėi jokių griežtų 
išvadų. 

Vokiečiai turėtų, sulyg gerb. auto- 

riaus nuomonės, atiduoti fracuzams 
ne tiktai Elzaso ir Lotaringijos 
provincijas, kurios prigulėjo Pran- 
cūzijai iki 1871 metų ir kurios, 
nors istoriškai skaitomos vokiško- 
mis, šiąclien savo dvasia, kalba ir 
abelnu simpatijų pal'nkimu yra 
greičiau francuziškos, bet dar prie 
to palydėti ir j vakarus nuo Rhein o 

gulinčius plotus, kurie vokiečių yra 
apgyventi. Vargu tas teisinga. 

Teisybės vardan, straipsnelio au- 

torius reikalauja lietuvių ir kitų 
tautų paliuosavimo nuo Vokietijos. 
Nuoseklumas reikalauja, kad nei 
vokiečiai nebūtų Kitų tautų paverg- 
ti, o taip atsitiktų, jeigu vakarine 
nuo Rhein'o žemė tektų ns-vokie- 
čiams. Toikiu budu, darani teisybę 
vieniems, kitiems (vokiečiams) bu- 
tų padaryta neteisybė. Toliau s 

tasai pats nubseklumas atveda prie 
nuomonės, kad jeigu neteisybe yra 
dalykų stovis, kuriame Vokietija 
bei Austro-Vengrija valdo kitas 
silpnesnes tautas, tai lygiai tokia 
pat neteisybė yra, kuomet Rusijos 
ir Anglijos valdžioje yra mažesnės 
tautos. Naikinant neteisybę, rods, 
reikėtų reikalauti, kad mažesnės 
tautos butų paliuosuotos taipogi iš 
Rusijos ir Anglijos valdžios. 

Toliaus, su partijų įtarimais rei- 
kėtų prisilaikyki didesnio atsargu- 
mo. Mums rędosįį kad nei viena 
iš kariaujančių tautų nenorėjo šios 
karės. Taip talkininkų, taip vokie- 
čių žmonės yra. tai?, kurie nukenčia 
daugiausia nuo karės. Tat nei 
vieni, nei kiti,;šios karės negalėjo 
norėti. Negalima,ftianyti, kad so- 

cialistai norėjo šįo$ karės. Jeigu, 
jie neprotestuoja, tai gali buti ap- 
linkybių, kuriam neleidžia tai dary- 
ti. Tas viskas išsiaiškins po karei. 

eprirodoma, >(kad; tvokiečių socia- 
listai eitų sutartia su savaja val- 
džia. Teisingumo- dėlei, su pa- 
našiais įtarimais reikėtų palaukti. 

Kaslink to. kas kaltas šioje karė- 
je. tai labai sunku pasakyti. To- 
dėl ir, "vagį'' mibaudziant, reikėtų 
truputį geriau viską ištyrinėti. 

Jeigu talkininkai, laimėję, per- 
daug norėtų iš Vokietijos ir tuom 

ją nuskriaustų, tai jie taip pat ne- 

teisingai pasielgtų, kap Vokietija, 
skriausdama kitus. 

Pašnekėliij Kampelis. 
KIBIRKŠTIS. 

į Nauja karč! Generolas "Ke- 
leivis" apskelbė karę juodran- 
kiams. Mušis bus doliariais. Jei- 
gu "Keleiviui" esą prisiųsit daug 
skaitytoju, tai jis išnaikinsiąs 
visus juodrankius. Su juodran- 
kiai^—tai dievai žino kaip bus, o 

doliarius tai šiur išnaikintų. 
* * 

"Laisvė" prašo savo skaityto- 
ju, kad jai praneštų apie tai, kas 
buvo nuskriaustas humbugieriš- 
kų daktarų. 

Kad daugiaus tokių nuskriaustų 
butų, "Laisvė" talpina ir toliaus 
tų humbugiškų daktarų apgarsi- 
nimus. 

* * 

Anglijos karės ministeris Ki- 
čeneris anuomet pasakė, kad ka- 
rė prasidės tik gegužio mėne- 
syj... Hm, vokiečiai ją, rodos, ir 
pradėjo. 

* * 

"Keleivis" nuo Krak© ir Motit- 
vydo laikų nekeliauja, bet sie- 
nomis laipioja... 

♦ * 

Žemaitės negalima kaltinti už 
tuos laiškus, kur ji apšmeižė 
"Lietuvos Draugiją Nukentėju- 
siems Dėl Karės Šelpti." Senė,— 
kaip ir visos senės,—dažnai už- 
siplempia... 

* * 

Geri žmonės dažnai užsitiki ki- 
tiems ir... dažnai apsigauna. 
Bent tuom dabar gali pasidžiaug- 
ti "Tėvynė," užsitikėjusi p. Že- 
maitės ir p. Rimkos laiškams, 
kurie pasirodo neteisingais buvę. 

* * 

Politiškas Xe\v Yorko bosas 
Barnes turbut išloš byloj nuo 

Roosevelto tiek, kiek.... Bagoeius 
nuo "Vienybės Lietuvninkų." 

* * 

Tas nabagas referendumas pa- 
sidarė tikras elgeta: netekęs vi- 
sur pastogės, prašosi į TMD. 

613. Kodėl žolė yra žalia? \'e- 
vicnas skaitytojas tokį klausimą 
gali pavadinti kvrilu. liet tegul ji- 
sai, toks skaitytojas, atsako į >į 
klausimą. Jštikrųjų, kodėl žolė yra 
žalia, o ne raudona, mėlyna ar ko- 
kios kitos spalvos. Ką? Todėl, 
kad žalia? Bet kodėl žalia? Štai ir 
krukutis. Tas pats ir su daugeliu 
kitų kasdien užeinamų apsireiš- 
kimu. Mums nei galvon neateina 
užduoti klausimą, kodėl taip, o ne 

kitai. yra. 
Nieko nėra be tam tikros orie- 

žastiesk Taigi ir žolės žaliumui 
turi būti priežastis. 

Męs esame pastebėję, kad ne 

į vien žolė, bet dauguma augmenų 
yra žalios spalvos. Žalią spalvų 
Igauita jiems parinko kaipo tinka- 

įmiausią, naudingiausią. Mat ža- 
lia spalva pritraukia tiek šlapumo, 
kiek reikalinga augmeniui gyvuoti. 
Jeigu butų kokia nors kita aug- 
mens spalva, ta augmeniui butų 
surenkama arba permažai arba 
perdaug šlapumo. Tuomet aug-l 
muo išdžiūtų arba suputų. 

Kaslink spalvų įtekmės j šlapu- 
mo pritraukimą galima padaryti/ 
sekantį bandymą. Paimkime kelis 
gabalus stiklo. Vieną nudažykime 
geltonai, kitą žaliai, trečią raudo- 
nai ir ketvirtą juodai. Padėkime 
taip nudažytus stiklo gabalus tyra- 
me ore visai nakčiai. Anksti iš- 

ryto, kol saulė nespėjo išdžiovint 
rasos, ateikime pažiūrėti, kas pasi- 
darė su musų paliktais stiklo gaba- 
lais. Rasime, kad gcltonasai gaba- 
las vra visai šlapias, žaliasai vidu- 
tiniškai šlapias, o du likusieji ga- 
balai yra visai sausi. 

Ką tas reiškia? Tas reiškia, kad 

geltona spalva šlapumą labai pri- 
traukia, žalioji vidutiniškai, o rau- 

donoji ir juodoji visai nepritraukia. 
Tat žalioji spalva yra tinkamiausia 

augmenims tose vietose, kur šla- 
pumo yna vidutiniškai. Jeigu au- 

gimu vidutiniško šlapumo vietose 
turėtų neialios spalvos lapus, tai 
jisai negalėtų gyvuoti. Jisai, kaip 
augščiaus sakyta, išdžiūtų arba su- 

piltų. Tose vietose,„ kur šlapumo 
nedaug, augmenįs turi geltoną spal- 
vą, kuri sutraukia užtektinai šla- 
pumo. Žalioji spalva augmeni iš- 

džiovintų. Rasi, kiekvienas pastebė- 
jo, kad šlapesnėse vietose lapai yra 
tamsiai-žali, arčiaus prie juodos 
spalvos. Taip yra, nes pats aug- 
muo, darydamas ?avo lapus tam- 

sesniais ir mažiau šlapumo pri- 
traukiančiais, ginasi nuo perdide- 
lio šlapumo. 

Augmenų spalva yra dar vienu 
prirodymu, kaip tvarkingai ir tik- 
sliai gamta surėdyta. 

amn 

614. Kokia šalis turi daugiau- 
sia mokslininku? Nesenai pa- 
skelbta tarptautiškas biografi- 
jų * 

(atskyry žmonių gyvenimo 
aprašymų) surašas, iš kurio matyt, 
kiek mokslininkų kuri tauta turi.. 
Pasirodo, kada pirmoje vietoje 
stovi Suvienytos Valstijos, kurių 
mokslininkų skaitlius yra 1,6/8. 
Antrą vietą užima Didžioji Bri- 
tanija (Anglija), kuri turi 1,472 
mokslininkus. Toliaus eina Vokie- 
tija—1,280, Francuzija—423, Aus- 

Jtro-Vengrija—236, Italija—215, 
šveicari j a—214, Hollandi j a—155, 
Švedija—109, Rusija—97, Danija 
—94, Belgija—90, Norvegija—88. 
Portugalija—49, Ispanija—41. 

Kad sulyginus mažesniąsias tau- 
tas su didesnėmis, kaip vienas ra- 

šytojas pastebi, reikalinga paimti 
aplamą jųjų gyventojų skaitlių ir 
pažiūrėti, kokį nuošimtį visų gyven- 
tojų sudaro mokslo vyrai. Didžiau- 
sis mokslininkų nuošimtis parodys 
augščiausiai ftovinčią tuom atžvil- 
giu tautą. Taip paėmus dalyką, 
pasirodo, kad pirmoje vietoje sto- 
vi mažiulė Šveicarija. Ant mi- 
liono gyventojų jinai turi 58 mok- 
slininkus. Imant tą patį saiką ir ki- 
toms valstijoms, randama, kad ant- 

roje vietoje stovi Norvegija—37. 
Toliaus seka Danija—34, Hollan- 

dija—26, Švedija—20, Vokietija— 
19, Belgija—12, Francuzija—11, 
Portugalija—9, Italija—6, Austro- 
-Vengrija—5, Ispanija—2, .Rusi- 
ja—l. 

Prisižiūrėjus \ šias skaitlines, 
matoma, kad mažiulės tautos stovi 

daug augščiaus už didžia^ias tau- 

ta-^. neišskiriant nei \ okietijos -su 

Francuzija. Kitu Į akis puolančiu 
faktu yra didelis Rusijos atsiliki- 
mas nuo kitų valstijų. Jinai 19 
kartų žemiau stovi už Vokietijų ir 
11 kartų žemiau už Francuzija. 

615. Ar abi žmogaus kojo-; yra 
lygaus "greitumo?" Kitais žo- 
džiais '.ariant, ar žmogus, be tam 

tikro pasistengimo, gali ei*i tie- 
siog priekin. Jeigu gali, tai reiš- 
kia, kad abi joju kojos d:irc ly- 
gaus didumo žingsnius ir, reiškia, 
yra lygaus greitumo. Jeigu ėji- 
mas tiesiog priekin yra ne<; !i- 
mas (prie minėtosios nesistor.g;- 
1110 sąlygos) ir žmogus nukryp- 
sta kurion nors pu^jn, tai reiškia, 
kad kuri nors koja daro dides- 
nius žingsnius. Tokia didesnius 
žingsnius daranti koja galima bu- 
tų pavadint greitesne už antrąją. 

Galima padaryti visą eilę ban- 
dymų. Geriausia žingsniuoti, 
apie savo žingsniavimą nieko ne- 

manant ir užsimerkus. Tuomet 
kojos, paliktos savo valiai, tikrai 
pasirodys, "kokios jos yra." Tie 

bandymai parodys, kad ėjimas 
tiesiog priekin yra labai retas at- 

sitikimas. Utis nukrypstama vie- 
ron ar kiton pusėn. Darant ban- 
dymus su jvairiais žmonėmis, ga- 
lima bus pastebėti, kad milžimV- 
koji dauguma žmonių nukrypsta 
kairėn pusėn. Reiškia, dešinėj i 
jųjų koja yra "greitesnė" už kai- 
riąją ir pasuka žmogaus žangą 
kairėn. 

Kodėl taip yra? Senai žinoma, 
kad žmogaus kūnas nėra simetra- 
liai sudėtas, tai yra abi lamo 
pusės, dešinėj i ir kairėji, nėra 
lygios. Yra žinoma, kad dešinė- 
ji pusė žmogaus kuno yra dau- 
giau išsiplėtojusi. Taip, 
žmogus dirba daugiau dešiniąja 
ranka (išskiriant kairiarankius), 
ir jinai stipresnė už kairiąją. De- 
šinėji žmogaus koja taipgi turi 
daugiau jiegos už kairiąją. Ta- 
me galimu lengvai persitikrinti 
bandymų keliu. Didesnis deši- 
nės pusės išsivystymas paeina 
nuo to, kad kairėje pusėje yra 
širdis ir todėl žmogus, instinkty- 
viai vengdamas kliudyti širdžiai 
iiuosai veikti, daugiau dirba or- 

r.anais, esančiais dešinėje kuno 
pusėje. Aėiu tam, dešinėj i koja 
yra daugiau išvystyta, ir todėl 
paprastai pasuka žmogaus žing- 
sniavimą karėn pusėn. 

□Bū 
616. Kurių daugiau bepročių: 

vyrų ar moterų? Moterįs abeltiai 
yra daugiau nervingos, dažniau 
serga įvairiomis nervų ligomis, 
kaip tai neurastenija, liysterija 
ir p. Iš to galima butų pada- 
lyti išvada, kad moterįs daugiau 
serga beprotyste, kuri ankštai su- 

rišta su nervų ligomis abelnai. 

Nesenai išleistame oficialiame 
Suv. Valstijų pranešime kalba- 
ma apie vieną kolioniją, suside- 
dančią iš 200,000 ypatų. Vyrų 
ir moterų toje kolionijoje yra 
daug-maž lygus skaitlius. Li- 
gonbučiuose bepročiams rasta 

vyrų ligonių ir 200 moterų. Tai- 
pogi buvo patirta, kad per vie- 
nus metus beprotyste suserga 72 
vyrai ir tiktai 60 moterų. 

Tas rodo, kad tarp vyrų be- 
protystė smarkiau platinasi, negu 
tarp moterų. 

Priežastim yra skaitoma vyrų 
ir moterų gyvenimo skirtumas. 
Vyrai daugiau girtuokliauja, var- 

toja jvairius svaigalusiir daugiau 
paleistuviauja negu moterįs, ir 
todėl vyrai yra daugiau palinkę 
prie paralyžiaus ir j vairių be- 

p:otystės ligų. 
Jeigu vyrai vestų tokį pat gy- 

venimą, kaip ir moterjs, tai be- 
protystes _ išsiplatinimas butų 
daug-maž lygus abiejose lytyse. 
Rasi, moterjs truputi persverstu 

KLAUSIMAI. 
\ 

617. Ar didelė galva reiškia di- 
delį protą? 

618. Iš kur paeina išsireiški- 
mas: "krokodiliaus ašaros?" 

619. Kiek kavos sunaudojama 
Suvienytose Valstijose? 

620. Kaip vėžys jieško sau pa- 
čios? 
(Atsakymai bus kitam numeryj) 

J. Gegužis sako, kad jis tapc 
nuskriaustas SLA. istorijoj. Tai 
jau antru sykiu: pirmu syk bu- 
vo Brooklyne, kada jam ui di- 
delius "nuopelnus" paaukavo lai- 
ke seimo dilgėlių vainiką. 

* * 

Visiems ponams redaktoriams, 
kurie pradeda karščiuotis recep- 
tas: ateinant karštiems vasaros 

laikams, reik pasidėti pusėtino 
gabalą ledo ant redaktoriškos kė- 
dės pirma negu "polemiką" ra- 

šyt. 
* * 

Vokiečiai sako amerikonams: 
męs persergėjom jus, kad neva- 

žiuotut Lusitanija, tai kam da- 
bar skųstis? 

Taip ir plėšikas gali pasakyt: 
aš persergsčiu, kad neišeitum iš 
namų ant gatvės nakčia, nes nu- 

šausiu. 
* * 

Kuomet jau pradeda moteris ir 
kudikius žudyti, tai matyt vokiš- 
ka "kultura" ant šuns uodegos 
nuėjo. 

* * 

Daugelio filozofu negali prastas 
žmogus suprasti. Kuomet Vidu- 
nas rašo, kad jis pats nieko gero 
Lietuvių tautai nuo vokiečių ne- 

sitiki, o visgi nori, kad lietuviai 
glaustus prie Vokietijos, tai žmo- 

gus tikrai tuomet žinai, kad turi 
reikalą su filozofu. 

* ♦ 

Tikrai susipratęs lietuvis šią- 
dien yra tas, kuris moka atjausti 
ir dainuoti šitą dainą: 

"Augštaičiai, žemaičiai, 
Prusai, kursai, lyvai— 
Tai viena lietuvių šeimyna..." 

Jurgis Spurgis. 

VIETINES ŽINIOS. 
Buvusi chicagietė mirė Lietu- 

voje. Balandžio mėnesyje Ku- 
piškio miestelyje, Kauno gub., 
pasimirė, 60 metu sulaukusi Prak- 
sida Kulienė, kuri praeitų metų 
birželio mėn. apleido Chieagą, ku- 

rioje jos pragyventa 12 metų. 
Cbicagoje likosi keturi jos sū- 

nus: daktaras Justinas, Jokūbas, 
Petras ir Jonas. Jinai išvažiavo 
aplankyti mylimąją jos gimtinę, 
neužilgo užėjo karė, kuri, ra?i, 
priskubino vėlionės mirtį. Chi- 
cagoje jinai buvo daugelio gan 
gerai žinoma. 

Praksida Kulienė buvo. viena 

tų moterų, kurios nemažai pi įsi- 

dėjo prie to, kad pažadinus Lie- 

tuvą iš jos ilgo ir sunkaus tau- 

tiškojo miego. Dar laikais, V 

met lietuvių spauda buvo Rusijos 
valdžios draudžiama, jinai Ku- 

piškio apielinkėse uoliai platino 



lietuviškus raštus: knygas ir laii< 
raščius. Tą darbą jinai varė nuo 

1891 m. iki 1902 m., kuomet jinai 
iškeliavo Amerikon. Tame dar- 
be velionei daug prigelbėjo va- 
riausieji jos sunųs Justinas ir 

Jokūbas, kurie, kuomet už tą 
darbą jiems pradėjo gristi Sibe- 
rija, turėjo apleisti Lietuvą ir at- 

keliavo Amerikon. Pasilikusi be 
?avo pagclbininku, Praksida Ku- 
lienė pati viena, neatbodama pa- 
vojaus, varė toliaus savo darbą. 
Velionės pasišventimas savo dar- 
bui buvo didelis. Jinai ne!: it; 

sakydavo, !:ad "nors reikėtų, pri- 
tirti ir Siberijos tyru, kame daug 
mušti tėvynainių kenčia,%vistiek 
darbas turi būti. varomas pir- 
myn ir Lietuva tėvynė neuž- 
miršta niekados; ir ji mus ne- 

užmirš." 

Velionė Praksida Kulienė. 

Jos darbas negalėjo buti vi- 
siškai užslėptas nuo rusų val- 
džios akių. Valdžia šį-tą nu- 

uosdavo ir stengėsi kąip-nors uolią 
lietuviškų rastų platintoją "su- 

čiupti." Aštuonis kartus velionės 
bute daryta kratos, laike kurių 
nesykj grindjs išplėšta ir žemė 
duobėmis išrausta, bejieškant ,vi- 
Mėptujų raštų. Du kartu j nai 
buvo areštuota. Taėiaus kiekvie- 
rą kartą, ačiū savo gudrumui ir 
jtekmingesnių ūkininkų bei parn- 
pijonų užstojimui, jinai išvengė 
bausmės. 

Kaip uoliai jinai j>latino lietu- 
viškus raštus, galima spręsti iš 
to, kad metinė jos apyvarta lie- 
tuviškais raštais siekt- virš 500 
rublių. Tarp laikraščių, velionė 
slapta gabeno Lietuvon sekan- 
čius leidinius: "Apžvalgą,'' "l'kr- 
ninką," "Varpą,'' '"Lietuvą" ir 

"Saulę." I 
Pati per save prasimokinusi 

skaityti, jinai uoliai pati skaitė 
ir tarp kitų platino lietuviškus 
raštus. Savo vaikus jinai taipo- 
gi užaugino tvirtoje lietuviškoje 
dvasioje. Pirmas pamokas lie- 
tuviu kalbos skaityme ir rašte 
jos sunųs gavo iš savo motin6sj 
prie verptuvo. Vėliaus jinai lei- 
do juos privatiškai ir, žinoma, i 

slaptai mokytis. 
Likosi jinai našle anksti: 30 

metu amžiuje po 12 metu ben- 
dro gyvenimo su savo vyru Jonu. 
Iš 5 pasilikusių vaikų duktė Ma- 
rijona mirė, o keturi likusieji 
išaugo. Suprantama, velionė, pa- 
silikusi našle, nemažai vargo ga- 
vo paragauti; tačiaus prigimtoji 
ištvermė ir tėvynės meilė leido 

jai ne tiktai išauginti savo vai- 
kus, bet ir sunkų bei pavojingą 
lietuviškų raštų Lietuvon gabe- 
nimo darbą varyti. 

\ ėlionė, būdama pati mažo 
mokslo, tačiaus 'abai gerbė mok- 

sIjj ir kiekvieną ragino sunaudoti 
visą galimą laiką didesniam mok- 
slui jgyti. Jos mėgiama patarlė 
buvo: "Kas praeis, negrįš dau- 
giau, o ką išmoksi, tai turėsi; su 

mokslu ir ant akmens duoną val- 
gysi." Visus ragindavo skaityti 
knygas ir laikraščius. Visi jai 
buvo be skirtumo lygus,-by tik 
mokytųsi. 

Kuomet Suv. Valstijų valdžia 
pradėjo varžyti atoivybę, tai s.*» 

nųs, bijodamiesi, kad gali buti 
visai užkirstas kelias pasimaty- 
mu i su motina, parsikvietė ją 
1902 m. į Ameriką, Chicagon, 
kame :>u jauniausiu sunum Jonu 
jinai visą laiką ir pragyveno. 

Gyvendama čia ir gėrėdamasi 
š.os šalies laisve, jinai tačiaus 
negalėdavo užmiršti karšta; my- 
limos tėvynės, savo gimtinio Ku- 
piškio. Tenai jinai numirti no- 

rėjo. Likimas išpildė jos norą. 
Liga ir gydytojų stoka karCs me- 
tn pcrttaukc plakimą širdies, lui- 
nos visi pasiryžimai buvo at- 
kreipti j savo tėvynės labą. 

R. 

Lietuviu dalyvavimas tarptau. 
tiakame chorų konteste. Chiea- 
goje rengiama didelis tarptautiš- 

kas choru kontcstas. Apie 18— 
20 įvairių tautų choru dalyvaus 
jame, ir geriausiai atsižymėjęs 
choras gaus $500 dovaną. Tei- 
sėj u žadąs b u t i žinomas visame 
pasaulyje muzikas Paderevvski. 
Patsai kontostas žadąs atsibūti 
birželio mėnesio viduryje. Pel- 
nas skiriama naudai nukentėjusių 
nuo karės lenkų. 

lame konteste dalyvaut gavo 
pakvietimą ir "Birutės" choras 
per savo vedėją, p. A. Pocių. Po- 
nas Pocius perskaitė laišką vie- 
name choro' bandymų. Buvo ma- 

nyta išpradžrų, kad vien lenkai 
ią kontestą rengia ir jame daly- 
vauja. Todėl kai-kuric choro na- 

riai drauge su pačiu choro vedėju 
buvo priešingi dalyvavimui. 
Kuomet klausimas pavesta "Bi- 
rutės" valdybai, tai pastaroji pa- 
liko dalyką choro nuožiurai. 
Tuom pačiu tarpu p. Pr. Butkus, 
"Birutės" pirmininkas, susižinojo 
su kontesto rengimo komitetu ir 
ištyrė, kad konteste dalyvauja ne 

vien lenkai. Aiškindamas, kad ir 

lietuviai nukentėjo nuo karės, ji- 
i^ai išsiderėjo i.š rengėjų, kad da- 
lis pelno eitų lietuviams. Su- 
lygta, kad lietuviai saviškių nu- 

kentėjusių naudai pasiliks 60% 
nuo visų pinigų už tikietus, ku- 
riuos jie, lietuviai, parduos. 
Drauge su tuo p. Butkus yra 
sumanęs, kad pelnas butų pa- 
skirstytas .visiems trims mūsų 

l fondams. 
Kol-kas, klausimas dalyvavimo 

konteste nėra išrištas. Išrišti jį- 
jį turės "Birutės" choras. Nuo 
to išrišiico priklausys, ar dalis 
pelno nuo rengiamo kontesto turi 
tekti lietuviams, ar ne. 

Gėlė. 

Sveikatos ir blaivybės paroda- 
Praeitos savi.itės seredoje, ket- 
verge ir pėtnyčioje šv. Jurgio 
parapijos svetainėje buvo sveika- 
tos ir blaivybes paroda. Per vi- 
sas tris dienas, kaip apskaičiuo- 
jama, parodon atsilankė apie pus- 
penkto tūkstančio žmonių. Die- 
nomis parodos svetainė buvo už- 

daryta, ir tat vien vakarais tiek 

atsilankyta. Kiekvieną vakarą 
parodos svetainėje buvo atlieka- 
mas tam tikras programas su 

prakalbomis. Kalbėtojais buvo 
l/r. Tanikaiiis, Dr. Drangelis, 
Dr. Juška, kun. Kudirka, kun. 
Serafinas ir kun. Briška. Per vi- 
sus tris vakarus buvo rodomi 
stovinti ir krutami sveikatos ir 
blaivybės paveikslai, kuriuos aiš- 
kino per visus vakarus Dr. Grai- 
čiunas. Programėliai susidėjo 
dar iš dekliamacijų ir dainų. 
Skaitlingas žmonių atsilankymas 
rodo, kad tokiomis parodomis 
žmonės įdomauja. Paroda buvo 
parengta Pilnųjų Blaivininkų 
bridgeportinės kuopos pastango- 
mis. Viena silpnųjų parodos pu- 
sių buvo negalėjimas, dėlei di- 
delio žmonių grųdimosi ir sto- 
kos laiko, aiškinti paveikslus, kar- 
tografus ir 1.1., iškabintus ant 

sienų. Bet tame kaltas svetainės 
mažumas. Matomai nesitikėta to- 

kio skaitlingo žmonių atsilanky- 
mo. 

Ta. pati paroda gegužio 16, 17 
ir 18 d. bus Apveizdos Dievo pa- 
rapijos svetainėje, prie Uhion av. 

ir 18-tos gat. Butų gerai, jeigu 
ši kartą parodos durįs butų ank- 
sciaus atidaromos, kad žmonės 

turėtų daugiau progos pasižiūrėti 
išstatytųjų parodoje dalykų. Pa- 
roda rengiama vietinės blaivinin- 
kų kuopos vardu. Daugiausia 
parodos rengimu rūpinasi p-lė 
Freitikaitė. G. 

Žilinsko-Bancevičiaus ristynes. 
Šią pėtnyčią, gegužio 14 d., Pu- 
laski svetainėje rengiama risty- 
nes tarp lietuvių ristikų Žilinsko 
ir Bancevičiaus. Kiek teko su- 

žinoti, tarp ristikų iškilo koksai 
tai nesusipratimas, kurio pasek- 
mėje Žilinskas pareikalavo i.š 
Bancevičiaus griežto atsakymo, 
ar šisai eis ristis. Kame yra prie- 
žastis— neteko sužinoti. Nuo 
Banccvičiaus atsakymo priklau- 
sys imtynių Įvykimas. R. 

Norkus Riverview P?rke. Te- 
ko sužinoti, kad žinomas lietuvių 
drutuolis Norkų? šią vasarą pra- 
leis Rivervieiv Parke, rodydamas 
savo gabumus sunkumų kilnoji- 
me ir kituose "trikšuose," ku- 
riuose jis yra išsilavinęs. 

Persikėlė. Lietuvis advokatas 
A. A. Šlakis perkėlė savo ofisą 
šiuo antrašu: Suite 815 Associa- 
tion Buildmg, 19 Sp. La Salle 
st. Telefonai: Centrai 582 ir 

Raiidolph 5246. 

TMD. 22-os kp. susirinkimas. 
Č>į nedėldienį, gegužio 16 d., "Auš- 
ros" svetainėj, 3149 So. Halsted 
st., bus Tėvynės Mylėtojų Drau- 
gijos 22-os kuopos susirinkimas. 
Susirinkimo pradžia 2 vai. po 
pietų. Dienos tvarkoje stovi eilė 
svarbiu reikalų, laukiančių išriši- 
mo. Kuopos nariai yra u/.kvie- 
čiami atsilankyti susirinkiman ir 
atsivesti naujų narių prirašymui. 

Kuopos Valdyba. 

Apgarsinimai. 
VIDURIŲ UŽDEGIMAS. 

Toji nemaloni liga paprastai 
yra pasekmė nuo nesjivirinimo 
maisto, nuo neatsakančio »su- 

kramtymo, alkoholiatis perviršio, 
užsinuodijimų ir yra žinoma vi- 
duriu skaudėjimu, nužudymu ape- 
tito, aptraukimu liežuvio, karščia- 
vimu, užkietėjimu viduriu, vėmi- 

mu, troškinimu, galvos skaudė- 
jimu ir nusilpnėjimu. Šitos svei- 
katos stovis reikalauja greitos 
atydos. Pirma tame reikale pa- 
gelba—tf.i Trinerio Arnerikuniš- 
kas Kartaus Vyno Elixiras, kad 
gerai išvalius ir sustiprinus vi- 
durius. Jis duos gerą ir tikrą 
pagelbą ir kaipo "Pirmučiausia 
pagelba" yra labai brangintina 
gyduolė. Jis taipgi yra naudin- 
gas ir kitose bėdose užkietėjimo 
vidurių. Kaina $1.00. Aptieko- 
se. Jos. Triner, Manufacturer, 
1333-1339 So. Ashland avenue, 
Chicago. 

Sutinę ir skaudus, nuvargę 
muskulai reikalauja Triner's Li- 
niment'o. Pamėgink jj kartą 
Kaina 25c. ir 50c., krasos ke- 
liu 35c. ir 60c. 

Niežtanti išbėrimai, 
kaipo 
tupu 
kio 

tų buti 

šašai, dedervinės, 
'' salt rheum' 

vasariniai išbėrimai 

pars- 
viso- 
ture- 

Skin Ointment 
(Sovcros Odine Mosčia), kurios rami- 
nanti įtekmė apmalšina skaudy jausmą 
ir gydo viršminėtus nesmagumus. Ne- 
1 uriuoso atsitikimut.ao SEV'IRA'S ME- 
DIOATED SKIN SOAP (Severos Gy- 
dantis Odinis Muilas), sutrumpina ižgi- 
jimo laiką, nes užlaiko odi) švariamo 
padėjime, kas ir paskubina išgijim;j. 

Persitikrinimui perskaityk Sį laiški): 

Severos OdinC Mostla 60 centų 
Ssvoro* Gydcntla Odinio Muilas 25 c«ntua 

Ubėrimii iiiyko 
"6iuomi praneSu, kad 

Sevoros Odinė Mostis 
yr.-i puikus vaistai nuo 

įvairių odinių išbėri- 
mų. A4 kalbu i* paty- 
rimo. Mano vaikai, ma- 
tus atgal, kentėjo nuo 
odos iftbirimo ir nora 
gydytojams mokėjau di- 
delius-pinigus, bet nie- 
kas negelbėjo. Užtėray- 
jęs laikraštyje pagarsi- 
nimą SeveroB Odinės 
Moaties, pasirylau pa- 
mėginti. Pasekmės bu- 
vo goros ir' ai tapau 
užganėdintas, nes su- 

vartojus tris plėikutes, 
išbėrimui išnyko." 

Albert Skrabalak, 
141 Walnut St., 
Binghamton, N. Y. 

Kiekvienas, kuris ken- 
čia nuo užkietėjimo, 
turėtų vartoti SEVE- 
RĄ'S TAB-LA2L Ta- 
tai yra puikus cukri- 
nis liuosuotojus vai- 
kams ir suaugusiems. 
KoSt. 10 ir 15 centus. 

Pirkdami gyduoles, 
reikalaukite vien Sovo- 
ros ir neimkite jokių 
užvaduotoju. Jei nega- 
lėtumėt gauti Severos 
gyduolių savo apielin- 
kėje, tai rašykite pas 

W. F. Sew@raCo., ceto Rspids, i™. 

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

Persiunčia Pinigus i Lielu- 
vą-Rusiją ir visas da- 

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A. OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted St. 
CHICAGO, ILL 

MILDA-TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St. 

Turi geriausią pasisekimą. Kasnakt 
pilnas žmonių. 

Kodėl? 
Todėl, kad duoda geriausius vai- 

dinimus iž pigiausias kainas. 
Už 5c čia pamatysi gražesnį Teatrą, 

kaip vidurmiestyje už 50c. 

Kainos šio\lom dienom 5cant 
balkono, IOc žemai. 

Subatom ir nedeliom 10c bal- 
konas, 15c žemai. 

P. asideda 7 valandą kas vaVara> 
Sub.ilo.ni ir nedėtiomi L vai. po pietų. 

Jei nori linksmai praleisti valandą 
liuoso laiko, tai ateik 

MILDOS-TEATRĄ. 

Vokiečiai Užėmė jau 
Beveik Visą Lietuva. 
Jeigu rusai neįstengs vokiečių iš Lietuvos 

išvyti, tai lietuvių tikės, laukai ir namai bus at- 
imti ir vokiečiams atiduoti. Lietuviai tada ga- 
lės vokiečiams bernauti už puoduką juodos ka- 
vos, arba kraustytis kitur sau tėvynes jieskoti. 
Ir Amerikos lietuviams nereiks Lietuvon grįžti, 
kadangi jų tėvynė jau bus vokiečių rankose. 

Todėl Amerikos lietuviai apsvarstykite šį 
dalyką gerai ir išanksto pradėkite rengti sau 

naują tėvynę čia Amerikoje, nes Lietuvon su- 

grįžę jau rasite vokiečius jusų namuose begy- 
venančius. 

Kad čia padaryti sau antrą tėvynę, tai rei- 
kia užpirkti geresnes biznio vietas ir namus taip, 
kaip žydai, vokiečiai ir kiti daro. Visuose mies- 
tuose svetimi turi užėmę geresnes biznio vietas, 
o lietuviai apsisėda prasčiausiose. Už tai sveti- 
mi ir pakilo augščiau, o lietuviai yra tik jų tar- 
nais. 

Chicagas yra didžiausia leituvių kolionija 
ir čionai yra labai lengva lietuviams "užimti ge- 
resnius biznius. 

Geriausia Bizniui Vieta Eabar yra Bridgepertas. 
Ant Bridegporto pirmiausiai lietuviai apsi- 

gyveno ir už tai čia jų yra daugiausiai. 
Halsted Street yra svarbiausia biznio gatvė 

ant Bridgeporto. Kas tik čia biznį užsidėjo, 
kiekvienam sekasi. A. 01sze\vskio Banka čia pa- 
darė gerą lietuvių bizniui pradžia. Išpirko iš 
žydų ranku diduma lotu ir namu, senas bndas 
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nugriovė ir užstatė jas gražiais, naujais biznio 
namais, iš kuriu didžiausiu ir gražiausiu yra 
MILDOS TEATRAS. 

Šitas Teatras dabar sutraukia kas vakaras 
čia tuksrančius žmonių iš visu kraštu ir už tai 
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visi štorai čia dabar daro gerą biznį. 
Šiuose prastuose laikuose Jus matote ge- 

riausiose miesto dalyse didumą štorų tuščių, o 

ant Halsted Street, tarp 31-mos ir 35-tos tuščių 
štorų nėra. Tas liudija, kad Halsted Street ant 

Bridgeporto yra geriausia biznio vieta. 
Kad čia yra geriausia biznio vieta, tą jau 

pamatė ir žydai, ir grekai ir jau čia jie pradeda 
propertes pirkti. Piet-rytir.Į kampą 32-ros ir 
Halsted St. nupirko žydas ir šiose dienose pra- 
dės statyti 3 uugštų puikų namą su storais. Ša- 
lę to, kitus 3 tuščius lotus taipgi derina žydai 
statymui didelio departamentinio štoro. 

Ko lietuviai laukia, kodėl neužperka šioje 
geriausioje biznio vietoje sau properčių? 

Čia yra geriausia vieta pigiam hoteliui, ku- 
riame praktiškas biznierius padarytų gerus pi- 
nigus.. Čia yra šimtai jaunų nevedusių vyrų, 
kurie geriau norėtų turėti ruimą tokiame hote- 

lyje negu privatiškoje šeimynoje. Tokiems 100 
ruimų galima lengvai išrandavoti. Žmonės iš 
kitų miestų važiuodami j rytus ar vakarus vis 
čia apsistoja, o pernakvoti nėra kur. Tokis ho- 
telis juos visus gautų. 

Todėl biznieriai pagalvokite apie šią gerą 
progą, apžiūrėkite šią vietą, ir kibkite prie biz- 
nio. Kada męs turėsime daugiau biznierių, tada 
ir čia jausimės taip, kaip naujoje tėvynėje. 
MĘS TURIME INI HALSTED SI. PARDAVIMUI SEKANČIAS. PROPERTES; 

2 augštų medinis namas, pirmas augštas štoras 
ir 4 ruimai; antras augštas du flatai. Kaina $7,000 
Neša randos per mėnesi $75.00, per metę $900.00, tai 

per 8 metus išrenki savo visus pinigus iš raudu, ir 
namas su lotu lieka tau dykai. 

Įmokėk ti] $1,000, o reštų po $75.00 ant mėnesio, 
tiek kiek randos gauni. 

2 augštų mūrinis namas, pirmas augštas štoras 
ir 3 ruimai, antras augštas 2 flatai. Užpakalyje $500 
vertas tvartas. Kaina $8.000 
Neša randos per mėnesį $75.00, per metą $900.00, tai 

per 9 metus išrenki savo visus pinigus ir namas su 

lotu tau lieka dykai. 
Įmokėk tik $1,000, o reštų po $80.00 ant mėnesio. 

šiaurvakarinis kampas llalsted ir 32-ros gatvių, 
prie Mildos Teatro, lotas 62 pėdų platus, 135 pėdų il- 

gas, geriausiai tinka Koteliui, apie kurį augščiau 
minėta. Ant pirmo augšto galima padaryti 3 štorus 
ir restauracijų, ant antro ir trečio augšto 100 ruimų. 
Loto Kaina $15,000 
Jei turi pinigų užmokėjimui už lotą, tai męs tau pa- 
statysime HotelJ kokj norėsi. 

Biznieriai apgalvokite šią. gerą propozicijų. 

25x125 pėdas lotas su medine, 4 ruimų stubele. 
Kaina $3,500 

Įmokėk $500, o reštų ant lengvų išmokesčių. 

Ant Lime St. tarp 32-ros ir 33-čios gatvių parsi- 
duoda 2 mūriniai namai, gerai aptaisyti. Vienus už.. $1,700 
Antras už 2,000 

{mokėk tik $500, o reštą. ant lengvų išmokeBčių. 

ANT E M E R A L D AVENUE. 
4 ruimų medinis narna? už $1,000 
6 ruimų medinis namas už 1,600 
2 augštų, 4 flatų medinis namas už 3,300 

Jmokėk $1,000, reštą. ant lengvų išmokesčių. 

ANT UNION AVENUE. 
3 augštų, 3 flatų geras mūrinis namas už $3,309 

įmokėk $1,000, reštą morgečius. 

ANT PARNELL AVE. ARTI 34-tos GATVĖS. 
Du namai ant vieno loto. Priešakyje mūrinis 6 

kambarių, užpakalyje 2 augštų medinis, 2 flatai. 
Neša randos $40.00. Kaina $4,200 

Įmokėk tik $700, reštą. ant lengvų išmokesčių. 

ANT WALLACE STREET. 
2 augštų, 2 flatų po 6 ruimus medinis namas už.... $2,500 

Įmokėk $500, reštą. ant lengvų išmokesčių. 

ANT NORMAL AVENUE. 
Du mūriniai namai ant vieno loto, abu 2 augštų 

ir po du flatu. neša randos $48.00 per mėnesj. 
Kaina $4,000 

Įmokėk $1,000, reštą. morgečius. 

ANT RACINE AVE. ARTI 34-to« GATVES. 
3 lotai po $500 kiekvienas. Įmokėk $50.00, rašt$ 

ant labai lengvų išmokeBčių. 

Pirkite Prince Albert 

tabaką visur, Tiktaipa- 
prašykite švarios rau- 

donos biešinaites, 10c; 
"toppy" raudono krep- 
šiuko, 5c; ir patogių sva- 

rintų Ir puAvaržnių hu- 

midorų. 

tautiškas linksmybes rūkymas 
Rą^aro kiekvieną pypkę jums dvigubai gerą, jei ji- 
nai yra prikimšta šiuom kvapiu, 'nekandančiu' ta- 
baku. Ištisais metais bandę, męs išradome procesą, 
kuris panaikina kandimą ir d z i u v u m ą. Da- 
bar jys galite rūkyti taip ilgai ir smarkiai, kaip tik- 
tai norite, ir jusų liežuvis nepasidarys skaustantis 
—jei jų& laikysitės Prince Albcrt'o. 

* Atsiminkite štai ką: jokis kitas tabakas ne- 

gali buti taip geras, kaip Prince Albert, nes 

i jokis kitas tabakas negali buti padarytas 
I šiuom stebėtinu patentuotu procesu. 

Rūkykite Prince Albert'ą susuktuose ciga- 
retuose, ir jųs užmiršite, kad kuomet nors 

kentėjote nudeginto liežuvio ir išdžiovintos 
gerklės skausmus. 

R. J. REYNOLDS ^ 

TOBACCO CO. 
Win»ton-Salem, N. C 

Town of Lake Savings Bank 
Josepb J. Eitas, Savininkas 

4600-4602 S. Wood St, Chicago. 
Priimame pinigus 1 Banką užčėdl* 

Jiraui nuo vieno. doliario ir dauglaus 
Ir mokame trečią procentą ratomla 
ant metų. Siunčiame plnlguo i vi- 
sas Bvleto dalis p.'sial, greitai Ir tel 
singai, o svetimų žemių pinigus mai- 
nome, perkame ir parduodame. Par- 
duodame šifkortes ant visų linijų | 
kiajų ir i& krajaus, taipgi tikietus 
ant geležinkelių po Wsą Ameriką lr 
Europą. 

Muitų Banka Išdirba visokius raštus 
ir dokumentus visose kalbose ir duo- 
da rodą lietuviams visokiuose atal* 
tikimuose lr reikaluose ypatiškal Ir 
per laiškus. Tik kreipkitės vlršmlnfr 
tc antrašu. 

Pajieškojimai. 
Pajieškau savo ^žento Juozo Plat- 

akio ir dukters Barboros, zarėnų pa- 
rap., Telšių pav., Kauno gub. Jau 
dveji metai jie gyveno Pitteburg, Pa. 
ant Carison gat. Meldžiu atsišaukti 
adresu: 

Motiejus Misis. 
1206 St. Clair St, Ashland, Wis. 

Kviečiama Visi! 

Sušelpsime Savus Tautiečius! 
no t 

Naudai nukentėjusiems lietuviams dėl karės Europoje Liet. šelpimo | 
Komisijos nuo Chfcagos Lietuvių rengiama 

Piknikas su Dovanomis 
ilJSfTK'E PARKE, šale Tautiškų Kapinių 

Nedėlioj, Gegužio (May) 16 d. 1915 m. 

įžanga 25c porai. 
Važiuoti reik&Ąr^Įber Limits karais. Gros p. Ežerskio orkestrą iš 8 muzi- 

kantų. „ Ik, 

Pajieškau W«i. Petrowsky, katras 
gyveno ant Auburn^ave. arti 35-tos 
gatves, gegužio t^May.) 1912 m. ir bu- 
vo agentu. Tolbfcniai buvo išvažiavęs 
j Indiana Harbir, Ihd. Dabar atgal 
pargrįžo j Chicagą. -Turiu labai svar- 

bų biznio reikalą—atsišauk 
( hac Urniteh & Co„ 

154 W. Randolph St., -Cor La Salle St. 
ChlcagoV 111. 

Pajieškau savo broiio Adomo Pau- 
hikaičio Vencantavo& kaimo, čepiškčs 
parap., Kauno rav., Kauno gub. Pir- 
miaus gyveno ForoBt City, o dabar 
girdėja" išvažiavo Philadelpbijon. Jis 
pate, ar kas ji žino, meldžiu atsi- 
šaukti adresu: 

Kazimieras Paulukaftis, 
Box 178, Flirt, Mich. 

Pajieškau savo pažįstamo Kazimie- 
ro Greita Daunorių kaimo, Vabalnikij 

.'.parap., Panevėžio pav., Kauno gub. 
Prašau atsišaukti, nes turiu svarbi; 
reikalą adresu: 

Mr. John P. Greita, 
3252 So. Halsted SU Chicago, 111. 

Pajleškau savo pussesers Karuses 
Dabulskaitės, po vyru—Vilušienė, iš 
miestelio Upino, Raseinių pavieto, 
Kauno gub. Ir draugų Petro Pipiro, 
Juozapo Kuizino ir Kazimiero Caro. 
Visi Kauno gub., Raseinių pavieto. 
Šilalės parap., Vaitimėnų sodos. Jie 
patjs, ar kas kitas, meldžiu atsišaukti 
adresu: 

Franciškus Dr.mulis, 
7 South St., Stoughton, Mass. 
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3252 So. Halsted St., CHICAGO, 1LL. 
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 

Įsteigta 1893 metuose. 

Valde kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

PRIIMA pinigus taurinimui 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 namus ir storus ant lengvų 

išmokesčių. 
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruF.lcų. 
SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus 

važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon. 
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, bi- 

las ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas 
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsa- 

kančiai savo 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 £er laiš- 
kus. Rašykite adresu: 

.li J i» *. 'Ji (.'/; f •• •į.lįž y 

Si" !•'? *•»: I 

A. OLSZEWSKI BANK 
3252 So. Halsted St., CH1CAGO, ILL. 

Atvažiavusius iŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti ir mulų Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
lltarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro, 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedčliomi nuo 9 ryto iki I po pietų. 

Palieškau vieno savo gero pažįsta- 
mo Jono Gloirto; jis Lietuvoj vadino- 
si (Uksas) paeina ia Kauna gųb., Tau- 
ragės pavieto ir parapijom, šakių kai- 

mo, kuris au manim buvo pas vieną 
gaspadin? ant burdos. Balandžio 22 

dien$- šių metų, niekam nieko nesa- 

kęs, prasišalino iš namų. Iš mano 

bakselio dingo tuom tarpu $210.00 
ir laikrodėlis vertės $8.00. Kiek man 

teko girdėt, buk jisai žadėjęs važiuo- 
ti j Philadelphia, Pa. Jis yra apie 5 

pėdų ir 4 colių augščio; dužae ir bis- 

kut} suvargusios pažiūros, tamsiai 

gelsvų plaukų, viršugalvis pradėjęs 
plikti, su po vidutiniais tamsiai gel- 
svais usals, apytamsio veido, amžiaus 

40 metų. Jis yra vedęs, bet mote- 
ris su vaikučiais Lietuvoje, ir jis 
autrn sykiu j Air.erikiį atvažiavę; pir- 
rniaus išbuvo apie 10 metu sykiu su 

moterimi Amerikoje, o potam išva- 
žiavo j Lietuvį, pabuvo apie por^ 

metų, paskui pallkęn moterį, atvažia- 

vo j Ameriką vienas prieš pat karei 
prasidedant. Todčlgi. meldžiu kas ^ik- 
rai apie Ji žinotumėte, man tuoj pra- 

nešt, o aš atlyginimui duosiu penkis 
dollarius; rašykit Šitaip 

Zidorius Vaištaras, 
3ol N. 5th 81.., E. 3t. Louia, 111. 

Pajieškau savo dėdės Juozo Zeblec- 

ko, paeina iš Soralkij gub., Vilkaviš- 
kio pav., Kerurvalakiu parap.. Karkli- 
niu gmino, Vidgirlij kaimo. Apie 22 
metu kaip Amerikoje. Jis p*tn, ar 

kas kitas, teiksis pranešti aut žemiau 

nurodyto antrašo: 
Juozas Zeblecka*. 

12C Jackaon St., Newirk, N. J. 

i — 

RHka«avimai. 

Reikalingi:—lietuviški artistai loši- 
mui HetavMku kasdieninių vodevilių 
— •3 raoterjfi ir 5 vyrui ant visados už 

Bųvaitinę algą: ir taip porų, bei pa- 
vienių loščjų ant pavienių vakarų. 
Visi ypatfJkai atsigaukit geg. <May) 
16 d. 7-tg. va!, vakare Milda HaH, 3142 
So. Halsted St. Laiškais atsišaukti 
galima i H. M. & Co. 3252 So. Halated 
Street. 

Noriu išmokt amato hufcernej ar 

groaemėj. Kalbu keliomis kalbomis. 
Joe Finslius, 

t2»2 So. Hahted Ssu, Chicngo, Hl. 

Ant Pardavimo. 
— .. 

Parsiduoda:—pirmos kllasos barber- 
nė. Biznis išdirbtas per 25 metus. 
Gerai lietuvių ap^yventoj vietoj. Par- 
davimo priežastis—savininkas turi ttvi 
barbenii. Dėl platesnių žinių kreip- 
kitės pas 

John J. Jankus, 
1951 Canalport Ave., Chicago, 111. 

PIGIAI PARSIDUODA. 
2 fliatų medinis namas (2957 

East 8ist st.) Chicagos dalyje 
Cheltonliam (arti 81-mos gat. ir 

naujojo bulvaro). Įtaisyta ga- 
7.as, toiketai, tvartas, gražus kie- 
mas, papuoštas medžiais. Gy- 
venk vienam fliate ir imk randą 
už kitą fliatą. Kaina $2,500. 
Mažas jmokėjiinas, likusioji da- 
lis taippat, kaip randa. Kreipkis 
ar rašyk: 

CHAS. RINGEP, 
2924 E. 79th st., Chicago, 111. 

Parsiduoda:—ealiunas geroje vieto- 
je lietuvių apgventa, arti naujai pa- 
statytų Crane dirbtuvių. Savininkas 
turi kitą bizn]. Ataišaukit: 
4622 80. Western ave., Chicaęo, 111. 

F A R M O S 
kurių 

Kaina Trumpu Laiku Bus Dviguba. 
Niekas taip neauga vertėje, kaip 

gera žeme. Namai daugiausia atneša 

j tiktai dešimtą procentą.. An' lotų 
žmonė3 dažnai trotina. Gera farma 

.visados duoda pilnai nepriguloiingą 
I pragyvenimą ir gerą pelną, žemė ris 
Į oira brangyn. Ant mušu farniŲ lie- 
tuviai gyvena pasiturinčiai. Vienas iš 
ju, nesenai apsigyvenęs, turės per 
$2,000 grj-no pelno apart pragj*venitno 
šj rudeni. Mes neužlatkomė jokiu 
agentu ir todėl išdirbt&s farmas gali- 
mo parduoti pigiau, negu kiti parduo- 
da miškus—4r tuorift duodame progų 
kiekvienam likti neprigulmingu ir p&- 
siturinfrin. Platesnėms iuform^eijoms 
[atsišaukite laišku ar ypatiškal pas 
muši; atstovą: 

C. Kasputis, 
3246 So. Hatsted St., Chicago, Iii. 

Tel. Drover 3514. 
J.*4. 8TOVAUL * ftOftg. 

Parduodama mūrinis namae prio 
Parnell av. ir 25-tos gat„ trimi aug- 
štais ir užpakalyj medinis, abu labai 
pigiai. $500 reikia įnešti, o lik'.ni 
ruma lengvomis išlygomis. Ateiff.uk* 

reikia A. Olszevskio Bankon, S252 
{•r. Halsted ąt 

Parsiduoda:—visi pritaisymai bu- 
černėi ir grosernei. Jirkėja« gali 
laikyt čia pat štorą, šioje pat vietoje, 
kur tirštai apsigveuę lietuviai; gali 
iškraustyt kitur, kur pirkėjui tinka 
arba gali pirkti ir su namu. Meldžiu 
atsišaukti tuojaus adresu: 

W. Azukas; 
8466 Vincennes Ave.. Cbicago, 111. 

FARM V PIRKĖJAMS DOVANA. 
Didelis farmų Hstas dovanai, Di- 

džiausioj Lietuvių Kolionijoj, su ap- 
rašymu daugybės farmų pardavimui, 
išdirbtų, su budinkaie, sodnais, gyvu- 
liais ir neišdirbtos žemės parsiduoda 
pigiai r ant lengvų 4š1.vikų.; žemė ge- 
riausi ką randas visoj Amerikoj, ne- 
toli nuo didelių miestų ir gerų mar- 

ketų; jeigu mp/nai ęirtit., rašyk laišką 
tuojaus, su užklausimu farmų listo. 

Chas Zekas & Co. 
127 N. Dearborn St., Room 808. 

Chicago, III. 

PILNAI DARBO VISIEMS. 
Kodėl esi nenaudingu, Jeigu su ma- 

žais iškasčiais gali išmokti gerą ama- 
tą; kur tik tinksl ten gali darbą tu- 

{rėti ir buti pats ant savęs ponu. Iš- 
mokęs barzdaekutyBtėB, busi liuosas 

| visoj pasaulyj. Rašykite—o gausite 
i visas smulkmenas dovanai. Nosso- 
koff'o Barber, Hairdressing ir Mani- 
curing Mokykla, 1202 Penn ave., Pitts- 
burg, Pa. Seniausi ir atsakančiausi 
mokykla apielinkėje. Pasiklausk ži- 
nančių. 

I Męs duodame visokius darbus jų 
(Jieškantieras. 

AR NORI PIRKTI UKĘ? 
Kam reikia po anglių kasyklaB sa-l 

vo sveikatą baigti; kam reikia po gy- 
vuliu pjovinyčias, po nešvaru orą sau' 
grabo jieškoti; kam reikia karštą ge-j 
ležj nešti, kad ant ul ės yra sveikes-1 
uis, linksmesnis ,ir turtingesnis gyve-! 
nimas, negu mieste. Užsipirk 40 ak-[ 
rų žemės Naujoje Uetuvių Ūkininkų' 
Kalianijoįe. Wi8Consine. Už tiek žę- j 
mės reikia {mokėti nuo $150 iki J200,' 
nes ,akraa žemės parduodama nuo 

$15 iki $17.50. Mažai pinigų turint, 
daigiau šėmės nereikia pikrti, nes 

TUnskopai ir Stereoskopai. 

Jei nori savo namuose 

linksmai praleisti laikų ir 
pamatyti svetimų žemių 
miestus, gražiausius dar- 
žus, sodus ir puikiausias 
viso svieto vietas, tai nu- 

sipirk Teleskopą su stere- 

oskopais (5 serijos, 174 vi- 
sokie paveikslai) už pačią 
pigiausių kainų—$3.20. 

Vieno Teleskopo kaina 75c., o 5 serijų $3.45, bet perkant sykiu, 
parduodam viską už $3.20. 

Kataliogą Teleskopų, Stereoskopų ir visokių knygų prisiunčiamo 
uždyką. 

Reikalaudami adresuokite šitaip: 
LIETUVA PUBLISHING CO., 

3252 8o. Halsted ctr., Chicago, III. 

Naujoje Kolionijoje ant tiek ėemfta 
galima išmaitinti 10 karvių, 4 arklius 
ir daug kitų mažųjų gyvulių. Išdir- 
bęs tokia žemę mažiausiai gali gauti, 
parduodamas, $100 už akrą.. Taigi 
dabar bedirbės pietuose žmogus dau- 
giau gali uždirbti, pirkęs tokios že- 
m§s, Regu mieste geriausi darbą tu- 
rėdamas. Ilgai nelaukęs rašyke laiš- 
ką klausdamas platesnių aprašymų. 

O. 8. Pratapaa, 
437 W. Dayton St., Madison, Wi». 

Ar skaitei seniausią, ir rimtą populia- 
ri&kai-moksllšką mėnesini laikraštį 

"LAISVOJI MINTIS" 
Laisvoje Mintyje kas mėnesis telpa 

straipsnių iš (vairių mokslų, politikos, 
religijos, socioliogijos ir socialio klau- 
simo sryčių.- 

Laisvoji Mintis tarnauja Amerikos 
lietuviams jau penkis motus. 

Laisvoji Mintis yra labai didelio 
formato magazinas ir trumpoje atei- 
tyje mano dar padidėti. 

"Lais. Min." kaifia metams $2.00. 
Pusei metų 1.00. 
Pavienis numeris 20c. 
Siųsk 20c kad ir krasaženklials, tuoj 

gausi "Laisvosios Minties" vienų nu- 

merį. Adresas: 

"LAISVOJI MINTIS" 

2627 CaliimeJ Ąvjfc. Chicago, III. 

FA'RMOS O^FlIAi'JSIOS FARMOS: i 
Pigia! pardlic»u geriausias gatavas 

farmas su budiukais, sodnais užsėtais ! 
javais; turiu visokio didumo tarmų. 
žemė—molis su juodžemiu ir molia su 

smiltimis' sra&yta, derlin^ausi žemė; 
pirmo sorto visokiems jaTįtnns ir šie- 
nams ir sodams. Turiu daugybe 
farmų neišdirbtų žemių labai pigiai 
parduodu ant lengvu išmokėjimų.' 
žemė atsakančiai gera. Didžiausioj 
Amerikoj lietuvių farmerlų kolionijoj 
kur aš jau esu pardavęs 320 farmų 
lietuviams aplink miestu Scottville, 
Mason County, Michigan. Kuris yra 
turtlnglausls farmerių miestas visame 
statė Mich. Viduryj derlingiausių ir 
gražiausių, lygių laukų keliai žviruotl 
(plentai). Upės ir ežerai pilni žuvų. 
Scottville yra lietuvių kolionijos cen- 

tru; randasi&fti prie Michigan ežero 
portavo miesto Ludington. Turime I 
geriausią, traįaportaciją vandeniu—lai- 
vais ir geležinkeliais; turime turgus, 
javų melnyčias, bankas, bažnyčias, 
geriausias mokslain^s lr visas viga- 
das. Ilgai nelaukdamas atvažiuok pas 
manęs J Scottville. Mich., aš turiu 
geriausių žemių su taoliu, juodžemiu 
ir mai§ytų iemių. geriausio gatunko, 
kokių gali rįtttl Amerikoj. Apgyven- 
tame gražiajai am e krašte nusipirkęs 
nuo manęs l&rmų, pai.e ir tavo šelroy- 

I na džiaugsis ir tapsi fagotu farmeriu. 
Norinti pirkti, gerų farrr.ų rašykite 
tuoj, gaunlte ifcemlapj (mtpą) lietuvių 

(kolonijos ir tatmų katalogą. Adresas: 
ANTON KltiDIS, 

Peoples State Bank Building, 
Scottville, Michigan. 

APSIGYVENK KOLIONIJOJE 8U 
SAVO VIENGENČIAIS. 

Slinkimas prie'žemių iš po nukirstų 
miškų Arkansias ir Loulsianoje jau 
prasidėjo. Apsigyvenimai prasidėjo 
per keletą tautysčių. Mažas {mokes- 
tis nupirks "Tamstai gerą. plotą, ant 
kurio Tamsta gali pragyvent iš pat 
pradžios, žemės parsiduoda nuo $12 
ir iki $15 už akrą. Du vaisiu t metą 
yra užauginamu- Kiaulės ir rištos 
atneša gatavus pinigus. Daržas pri<' 
augins visko tiek, kiek tik galėsi 
suvalgyt. Reikalauk pilnų išaiškini- 
mų, rašydamas pas L. M Allen P. 
T. M. Rock Island Lines, Room 718 
La Salle Station, Chicago. (4) 
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AUTOMOBILIAI. 
Parsiduoda: Puikiausia Locomo- 

bile Limosinaa, € cllinderių, 50 ark- 
lių spėkos, 7 pasažieriams, brangiau- 
sio darbo,? geriausiame padėjime, 
taip kaip naujas. Kaštavo $6,750, 
parsiduoda.7 už $1,800. Turintis šj 
automobiliu gžtina pirmenybe vi- 
suose pagr^buose, parodose ir tt 

Taipgi 'pateidtioda Welch Detroit 
7 pasažierių touring automobilius 
gerame padėjime, tvirta mašinerija, 
gali važiuoti kad ir prasčiausiais ke- 
liais. Kaštavoi. $3,500, parsiduoda 
už $500. Atsigaukit pas 

ii. Dr. Kūlis, 
3259 So. HaJsted. gat., Tel. Yards 1532 

M 

Ant parandavojimo:— puikus Sto- 
ras su gyvenimo kambariais, šale 
banko ir prie pat lietuviškos bažny- 
čios—kur yra didelis žmonių perėji- 
mas. Vieta tinka kriaučiui, urapanų, 
aprėdalu ar čeveryH sankrovai, bar- 
beriu!, laikrodininkui ir kitam biz- 
niui. Randa pigi ir garu šildoma. 
Elektriką, gazas ir maudynė. Jeigu 
jieškai geros vieton biząjui, tai čia. 
rasi., Atsišauk po numeriu 2334 So. 
Oakley ave., Cblcago, 11L 

NEMOKĖK BANDOS 
SAVO VISĄ AMŽIŲ, BET 

GYVENK SAVO NAME. 
Šitie Nauji Mūrini trr Namai (6 iš viso) tint 

3 pagyvenimų randasi ant VS'est 23rd Place, tarpe Lcavitt St. ir. Hoync Ave., Cbicago, 111., Tik Vienas Moka* nuo Lietuviškos Aužros 
V artų Bažnyčios ir mokslainės. Labai paran- kiai j vtsas stryLkarių linijas ir tik du blokai 
nuo viršutinio geležinkelio (lilevated Road). Tiktai nuo 10 iki 15 minutų ėjimo į didžiau- 
sius nuolat dirbančius fabrikus užlaikančius 
suvirš 25.000 darbininkų. 

Nusipirk viena iš šitų Naujų Mūrinių Nr.- 
mų, kutic parsiduoda ant labai lengvų išlygų. Kandus pinigais išmokėsi narna. Busi gaspa; doiius, nieko nebijosi ir nereikės nuolatai 
kraustytis, daryti sau bercikalo lėšas ir gadin- 
ti savo daiktus. 

Tamistos draugai ir pažįstami, turėdami ma- 
žiau pinigų, pirko namus ir šiądien gerai sto- 
vi. Ar duosi save pralenkti? Ar neatsibodo 
įkilo kišenių pinigus dėti ? T odėl nelauk itieltfv 
bet pirk sau viena iš šitų naujų mūrinių namų 
ant i pagyvenimų, pakol dar neišparduoti. Šitie namai yja pastatyti ant lotų, turinčių' 28 pėdas pločio ir 125 pėdas ilgio. Namas < 

nuo mino atsiskyręs 6 pėdom ir puse, todėl 
turi užtikrinimą, kad niekas niekad neužstatys, ir neatims šviesos ir oro, kas labai taukiai.at- 
sitinka su namais, pastatytais ant siaurų lotų, 
turinčių tik 24 arba 25 pėdas pločio. 

šitie namai yra pastatyti iš geriausių mate- 
rijolų ir geriausio darbo. Viskas yra gva- 
rantuota—gausi ant rašto užtikrinimą—ko jo- 
kia kontraklorius neduoda. Kožnam name yra 
3 raudos po 4 ir 5 kambarius. Visi miego- 
jimo kambariai (Bedrttmai) yra dubejtavi, di- 
deli ir ruimingi. Kogeriausios maudynės ir 
sinkos. Naujausios mados gazn ir pečium šil- 
domi vandeniniai l.oileri.ti. Labai puikios sie- 
nose inbudavotos šėpos su prancūziškais zer- 
kotais. (Jazas ir elektriką visuose kambariuose. 
Vist kambiriai dailiai ismalevoti, o seklyčios 
(frontinės) puikiai išpopieruotos. Ane visų 
laugij yra užtrauk?* ir firankom karčiuke?, ir, 
daugelis įvairių kitų įtaisymų. Geriausiai yra 
visk* matyti savo loenomis akimis, o persi- 
tikrinsit. kad Šitie namai yra pastatyti, kad 
laikytų per amžius, o ne tik ant trumpo laiko. 

Pijjulamas viena iš šitų naujų mūrinių 
nifuy, gausi geresnį namą negu pats galėtum 
^pastatyti ir užčėdyji. mažiausiai septynis šim- 
tus doliarių ir neturėsi rūpesčio nei klapato 
su kontraktoriais. Nusipirksi ir kraustykis, 
išlygos taip lengvos, kad liejusi kaip namą 
išmokėsi. Visos gatvės išceuientitotos ir ap- 
mokėtos—nėra jokių mokesčių. Visi, kurie 
pirko mano pastatytus namus yra užganėdinti, 
busi ir Tamsta pilnai užganėdintas. Jeigu 
niekad ,nieko nepradės!, tai niekad nieko ne- 
turėsi. Šiądien yra geriausia diena pradėti. 
Dėlei platesnių žinių kreipkitės asnirniškai ar- 
ba raštu į: 

JONO BAGDZlUHO BANKA, 
2334 S. Oakley h., kampas 23 Pi., Chicago, III. 
Bankinės valandos nuo 8 ryto iki 9 vakare, 
Nedėliomis. nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. po piet. 

PHONE DROVER 4247 

D r. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
4611 So. AsManl Ave., Chicago. 

Naujas Savaitin s Laikraštis 

"ATEITIS" 
"Ateitis yra bepartyviškas laik- 

raštis, tarnaujantis jaunimo 
Ir kulturos reikalams. Tal- 
pina daugybę Įvairiausių ti- 
uly. Didelio ^formato, 8 pusi. 
Kaina tik 11-50 metams, o 
88c. puboI metų. » 

"AteitJ" l&leidinčję bendrovč, in- 
korporuota ant $25,000. Da- 
bar laikas užsirašyti "Atei- 
tį". Reikalaukit vieno nume- 
rio pailurėjLmui uždyk*. 
Adresuoklt taip: 

"ATEITIS" 
366 W. Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. 

Geriausia dovana draigai&sLietaveje 
yra lietuviu katalikų 

savaitinis laikraštis 

"DRAUGAS" 
'DRAUGAS" paduoda žinių iš viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu- 
mi gyvenimą, suteikia daug skaity- 
mo iš Visuomenes, politikos, litera- 
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
drangas, kaip lietuviams darbinin- 
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje. 

Rusu nnzura "DMWį" j Uctuvą inleidlli 
"ŪBAUSAS atslciū mit. $2, pusei ra. 11: 
UfstMimn mtans S3, pusfl mtg $1.50 

DRAUGAS PU B. CO. 
1800 W. 46th St., Cbicago, IH. 

T«l«ptiai>* Orovr 7114 

MOKYKIS BARBERY8TES. 
Męs išmokiname šio lengvo, Sva- 

raus ir greitai išmokamo amato j ke- 
lias trumpas savaites; geriausi įren- 
gimai; expertai mokina; įrankiai su- 
teikiama; dart>ap kiekvienam žmogui; 
ateikite pamatyti .mus arba rašyk it 
uždyk4 gaunamoms informacijoms. 

ą^RKH BĄRBER SCMOOL, 
610 W. Madiion «t» Chlcago, III. 

"■ 

VYRIškŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankierlai, bet męs gvarantuojame Tamstai sučė-' dymą. 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- rams ir vaiknarns padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėlį nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus parduodame po $.".00 ir brangiau. Naujas ir truputėlį dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiaus. Vaikų siutai $2.50 iki $7.50. 
Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, | 1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. štoras atdaras kasdien;} ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 6 vai. vakare. 

So. Halsted Furnifure House 
3224=26 So. Halsted Si. 

Didžiausia Lietuviška Naminių Rakandų 
[Furniture] Krautuvė Chioapje.' 

Gcriausis laikas pirkti 
naminius daiktus (Fur- 
niture) pavasaryj, kuo- 
met šeimyninkė visus 
namus valo. Reikalau- 
dami gražių ir tvir.ų 
stalų, kėdžių, komodų, 
pas mus didžiausi pa- 
lovų, sofų, divonų ir 

> visokių kitų name rei- 
kalingų daiktų, rasite 
sirinkima. 

Labai grąžys ir pigus kūdikiams vežimėliai (Baby Car- 
riages). Musų ledaunės (Ice Boxes) yra žinomos, kaipo 
ilgiausiai palaikančios ledą. 

Šj pavasarj parduodame viską nužemintomis kainomis. 
Ateikite pažiūrėti ir persitikrinti, kad niekur taip pigiai ne- 

pirksite, kaip pas mus. Musų prekės gvarantuotos, pa- 
tarnavimas greitas ir mandagus. 

Reikalaujantiems parduodame lengvais savaitiniais ir mė- 
nesiniais išmokėjimais. 

Krautuvė atidaryta vakarais: 
Utarninbais, Ketvergais ir Subatoms. 

South Halsted Furniture House 
Telcplione Drover 700 

3224 So. Halsted St. Chicago. 

Rašomos Mašinos. 
Pigiausios ir geriau- 

sios rašomosios maši- 
nos (typewriters) 
"New American" už 
$10.00. • 

Jeigu nori turėti drū- 
tą, pigią ir gerą rašo- 
mąją mašiną, tai pirk 
"New American," o ue- 

sigailėsi. 
"Ne\v American" ra- 

šo taip gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos sistema taip pa- 
prasta, kad kiekvienas, 
paėmęs ją j savo ran- 
kas, iš pirmo sykio su- 

pranta, kaip su jaja ra- 
šyti. 

Kataliogį rašomųjų 
mašinų ir visokių kny- 

gų prlsiunclame uždyką. 
Agentams ir perkupčlarr.t, perkant kelias mašinas, duodam gerą 

nuošimti. 
Reikalaudami adresuokite Šitaip: 

LIETUVA PUBLISHING CO.f 
J252 So. Halsted str., Chicago, II!. 

Rusiškas 
Lietuvos Rejentališkas Biuras 

GERIAUSIAI PADARO: 
Rusiškas Dovlerennastis, Aktus pirkimo, pardavimo, išran- 
davojimo ar kitam pervedimo žemės ar ūkės Lietuvoje- 
-Rusijoje. Parūpina pasoortus išvažiuojantiems Lietuvon- 
-Rusijon ir visokius kitus rejentališkus raštus padaro ge- 
rai, greitai Ir pigiai. Iškolcktuoja dalės, skolas ir pinigus, 
paliktus Rusiškuose Bankuose. 

Visokiuose reikaluose 
Informaciją suteikia dykai. 

Dėlei informacijos Chicagiečiai kreipkitės asabišk&i, o iš 
kity miestų raštų, adresuojant: 

LIETUVOS REJENTAUSKAS BIURAS 
3252 So. Halsted St. Chicago, 111. 

Rinro Nuo 8 ryt0 ikt 6 vakar0- Utarninkais, Ket- 
, j vergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vąka- Valandos ro. Nedėllomi nuo 9 ryto iki 1 po piety. 

__ __ PbOne Dr«r*rsOS2 DR. K. DRANGELIS 
wrJ&E!VV# pe"TWTAl VALANDOS:-nao S iki U rytenno t ik 

SJų a° 7 M 9 Vakl N^<om pagal 
1211 Ii. Hi/itid Sf. Chicifa.UI. 

rrUid A. OUmfco Baąką 

T#l. YAROS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvio Gydytojas Ir Chirurgai 
3259 80. Halsttd St., Chica-y, III. 

Gydo visokias ligas molerhį, vaiir 
vvnj. Specialiikai gydolin>[»ančtas. už.°" 
iibviiėjusius ir pasUptinjus vyrij \\įnt 



D-re Maria Dov/iatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialiste 

Ofisas 
1/25 West 18tli Street 
Tarp Paulina ir Woodzat. 

I hene Canal 1203 
Valandos į 

T t f S' 80 lkK 12:00 vai ryto 
lti*i£0 ikiSjOOyaL vale 

Kidėlioms 
r.nc 9X0 iki 12:00 vaL ryto 

Rezidencija 
5208 W, Harrison Street 

Tel. Austta73/ 

Valandos 

liktai iki 0:00 kiekviena rytį 

Dabar Jau Galima 
Atvažiuot iš Lietuvos 

ir į Lietuvą. 

Sifkortės atvažiuoti iŠ Archan- 

gelsko j Chicagą kaštuoja $71.00 
Išvažiuoti iš Chicagos j Petro- 

gradą (Peterburgą) $64.60 
Kelionė ima tik 13 dienų per 

vandenį. 
Šifkortss ir pasportus gausite 

A. 01szewskio Bankoje 
3252 So. Halsted St. Chicago. 

PAVASARIS 
ARTINAS pavasaris ir kiekvienas rūpinasi 
apie save; tai ir męs rūpinamės, kad už- 

ganėdintume musų kostumerius su mūsų 
tavorais. Reikalaudamas pirkti siutų ar 

^ kitų aprėdalų ateik pas mus ir matysi, ką 
gali gauti už savo pinigus. 

SIUTAI NUO $5.00 iki $30.00 
Visokių spalvų ir padaryti pagal naujau- 
siu madą. Pas mus pirksi, pirkinys ne- 

tiks—męj apmainysim, arba pinigus su- 

| grąžinsim. 
f Taipgi prosinam visą metą DYKAI 
% Pas mus pirkusiems 

Storas Atdaras Vakarais 
Utarriinke, Ketverge, Subatoj, 

Nędeliomis ligi pietų. 

Bridgeport Clothing Co. 
3246*3248 So. Halsted St. Chicago, UI. 

daug reiškiu gyvenimo kovoje už pirmybę. Tiems, kuriems stokuoja turtingo raudo- 
no kraujo,—kurių gyvybės energijai ya žema dėlei negalėjimo tinkamai suvirškinti 
jųjų malsią—jokis tonikas nesulygina su 

įgMgmą 
'Vai užpildo kraują ir sutvarko nervu", nuteikdamas silpniems ir pailsusiems tiait' 

jos gyvybei Ir jiegos. Jeigu gyvenimo džiaugsmas nėra pilnai su jumis, niekas 
negali jums pagelbėti daugiau, kaip šisai- stebuklingas tonikas. Užsisakykite dėžę 
išsyk. Telefonuokite Calumet S401. Turėkite jį pristatytą šiądien. Apsisaugokite 
padi.bimij. Parašykite mums dėlei knygutės "Eminent Physlcians of the West." 

MeAVOY MA' T MARROVV DEPT., CTICAOO. 

Bell System 

evaikŠČiok—Kalbėkis iš viešos 

Telefonų mokamos stoties. 

Chicagoje yra viešosios telefonų stotįs 
s 

kiekvienoje parankioje vieloje, iš kurios 

gali pasiekt vidurmiestį jo pakraščius ir 
tolimas distancijas. 

Kur Tamsta nesirastum, niekados ne- 

busi toli nuo mėlynos telefono iškabos 
« 

kuri apreiškia viešąjį telefoną. Sučedyk 
savo žingsnius vartojant 

Telefono Kelią. 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Otticial 100 

Jau Išėjo i Spaudos 
MILŽINIŠKAS VEIKALAS 

TIKĖJIMU ISTORIJA 
l 

.Visas veikalas sudaro '1086 puslapius gražaus ir 
lengvai skaitomo rašto. Knyga yra papuošta skaitlin- 
gais piešiniais, kurie palengvina skaitymą ir padaro jį 
daug vaizdingesniu. 

Šią milžinišką knygą parašė, bendradarbiaujant vi- 
sai eilei kitii mokslininkų, žinomasai visame pasaulyje 
mokslininkas D. P. Chantepie de la Saussaye. Lietu- 
vių kalbon vertė T. Laukis. 

X ••• 

Šioje knygoje skaitytojas ras pilną apžvalgą visų 
tautų tikėjimų-religijų, pradedant nuo seniausių amžių 
ir baigiant dabartiniais laikais. 

Skaitydamas Tikėjimų Istoriją, suprasi, kaip žmo- 
gus laipsniškai tobulinosi savo tikėjimiškose pažval- 
gose, kol galop nepriėjo prie dabartinių tikybų. Tikė- 
jimų Istorija yra veidrodžiu, kuriame aiškiai, kaip ant 
delno, matai žmogaus dvasios plėtojimosi kelius. Ne- 
galima suprasti žmonijos vystymosi, jeigu nežinai, kaip 
išsivystė tikyba. Tą gi galima kaip sykis sužinoti 
šioje naujoje T'kejimų Istorijoje. 
Tikėjimų Istorija yra milžiniškiausiu lietuviškai 

parašytu veikalu toje šakoje. 
? Knvga yra didelio formato, gražiais tvirtais ap- 
darais, nugara ir kampai skuros, šonai audimo, aukso 
titulu ant nugaros. 
Kaina tiktai $5.00. Sulyginus su veikalo didu- 

mu ir iojo svarba, kaina yra be galo maža. 

Kiekvienas skaitantis save apšviestu ir norintis 
buti inteligentišku lietuviu privalo būtinai perskaityti 
šią knygą. 

! t 

Reikalavimus Siųskite Antrašu: 

Lietuva PubUsbing Company 
A. OLS2EWSKI, Pres. 

3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL. 

VISUOMENES, 
literatūros ir Politikos iliustruotas Laikraštis 

Amerikos Lietuvių Dienraštis 
K' 'ov* vAlimiftina iiniuH a 

'KATALI- 
KAS"-" paduoda vSliausias žinias apie kari) ir 
vlsokins atsitikimas pasaulyje. Visuomet pil- 
nas inriomių straipsnių. 

Dienraštis KATALIKAS" eina tautiš- 
krikščioniikoje dvasioje. 

DIENRAŠČIO KAINA: 
Metams $5.00. 

kai' 

Pusei metų 3.00. 
Trims mėnesiams 1.75. 
Dviem mčnesiam 1.25. 
Europoje metams .... 7.00. 

Praneškite savo adresą, o gausite 
pasižiūrėjimai visn% numerį veltui. 

TAIPPAT UŽLAIKOMA 

Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuvė 
.. Ągl^LAVKPi: KATALOGO 

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus vi- 
adresuokite šitaip: 

TANANEVICZ PUBUSBING 10NPANY 

South Morgan Street 
CHICAGO, ILL., U. S. A. 

GAMTOS ISTORIJA 
Pagal Pov. Pert, vertė Dr. A. Bacevičia. Knyga 3 dalyse: I dalyje 

telpa aprašymas įvairių gyvulių; [1 dalyj—aprašymas visokių augalų; 
III dalyj—apio akmeni* ir žemę. Trumpai ir suprantamai išaiškina gam- 
tos istoriją, aiškesniam supratimui telpa 126 paveikslėliai: žmonių, pauk- 
ščių, gyvulių, žvėrių, žuvų, vabalų^žolių, augalų, akmenų lr t.t. 

Gamtos istorija yra labai žingeidi lr kiekvienam žmogui reikalinga pa- 
žinti. Gamta—tai visų gyvūnų motina, todėl męs ją. privalome geriau- 
siai pažinti—studijuoti gamtos mokslus. Kas nepažįsta gamtos, jos {sta- 
tymų, tas nesltaiko prie .gamtos, ir tokia neilgai gyvena,7 nyksta ir žuva. 

Užtai reikia pažinti gamtą, jos gražumą ir paslaptis. Knyga Gamtos 

Istorija yrr. -ražlai ir aiškiai atspausta, 210 pusi. Popieros vlršais. Kai- 

Ta pati drūtais audimo vlršais 75c. 
Norėdami gauti šitą kuygą, kreipkitės krautuvėn: 

M. J. Damijonaitis, 
901 We8t 33rd str., Chicago, 111. 

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 So. Ashland ave., Chicago. 

A. J. BIERZYNSKI, pres. 
Priima bankon pinigus ir moka 3%. 

Už sudSt.ua .riniguB musų bankoj duo- 
dame čekių knygutę. 1& kurios para- 
Syti Čekiai tinka visur. Skolina pini* 
gua ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotu*. Išsamdo bankines 
skryneles (bores) po $2.50 metams. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
| risas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 

redomb, ketvergais L' subatomis nuc 
8 ryto iki 9 vakaro; nedSllcmls, utar- 
cinkais ir petcyčlomis nuo 8 ryto Ld 
C vakaro. 

TELEPH0K6* DRCVEH721S 

Geriausia Akušarka 

0. Jonikiene 
3364 S. Halstcd St. 

(Kampas 34 tos) 

Chicago, III. 

TcL Carui. 2118 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. ilALSTED SI CHICA60, ILL. 
CORNER 18th STREET 

EVESKIO ir Kalbu 
Dienine ir AiAlfVlf I 1 
Vakarine InUKIKLA 

MOKINAMAI 
Anglu kalba nuo pra- 
dln»s"lkl aojščla.islal 
Arltatlka 
Augštasn. Matemat ka 
Isterija, Geografija 
Politiška Ekonomija 

G. Leveskis. "Vedėjas Mokyklos 
1106 Se. Halstod Si., Chioago. 

L I 

to ) ■to > KALBOS 
Lietuvių 
Vokiečių 
Rasų lr 
Lenkų 
Kayividysti Orairašt. 
Laišku rašymas 
Prekybos tilsit Ir n 

DU-KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

TtiEsauro. 
Eina jau 25 metai 

Utarninkais ir Pėtnyčiomis 
Prenumerata metams $2.50 

„ „ pusei meti} $1.25 
Adresuokit taip: 

W. B. B0CZK0WSKI 00., 
Mahanoy City, Pa. 

GERA PROGA! 
Crrrratika nnsrliškoskalbsnn- 
kyttebemokytojo(apdaryta)$1.00 
Veiku Draugas arba kaip raoky- 
thskaityti ir rašyti be mokyto- 
jo 150 

Naujas Budas mokytis rašyti ba 
r> kytojo lOo 
Aritmetika mokinimuisi rok uo- 

du, su paveikslais (apdaryta). .35c 
ViicTtŪSO 

Kas atsiusifikirpes šita apgarsl- 
uima iž "Lietuvos" ir 81.00 per 
money order, lai gaus visas 4 
knygas 00c. pigiau. 

P. Mikolainis 
Bos 62 New York Zity 

TAUPUMAS VIRTUVEJE 
Vienas degėjas arba keturi—nu fŠla ]i<rfna a,^a '-'da 

.firba smarki ugnis. Jokiiį anglių, suodžių ar pelenu 

>VICh ULUK rLAML 

©il Cook-stgve 
reiškia geresnį virimą už mažesnį kaštą—ir vėsią, švarią vir u- 

ve, 1, 2, 3 ir 4 degėjiį didumuose su kabinetiniu viršum, nu- 

leidžiamomis lentynomis, rankenomis rankšluosčiam* ir lt. 

Perfection Aliejus Duoda Geriausias Pasekmes. 

STANDARD OIL COMPANY 
<AN INDIANA CORPORATION) 

CHICAGO, ILL 

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRI6UU PRIE 

S. L. A. 
Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 

Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į mėnesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje. 

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 
A. B. STRIMAITIS, S.L.A. Sekr. 

307 W. 30th St., N«w York City. 

Te!. Canal 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
Generalis 

Kontra'<torius ir 
Namj Statė jas. 

2302 S. Leavitt St, Chicago 

Teh Car.al 4052 

Dr. fl. K. Rutkauskas 
2302 S. Leavitt St. Kampas 23-čios gat. 

CHICAGO, ILL. 

Telefonas Huminldt 4032 

Dr. G. M. Glaser 
čluoml apreiškia pagodotal visuo- 

menei, jog esu seniausias gydytojas 
ant Brjdgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofieą. ir gyveni- 
m? J savo locną namą po numeriu 

3149 S. Morgan St. 
Kertė 32-rot gatvės. 
Telefonas Yards 687. 

Maco ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toli-.tiB mano rems, osiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nalc- 
tj. Esiu specialistas ligose valkų, mo- 

terų Ir vyrų ir užsendintose ligose. 
Darau visokią operaciją. 
LieVuosi su pagarba 

Dr. G. N. Glaser 
3149 S. Morgan St. 

Kertė 32-ros gatvė*. 

Užslralyk sau ar savo pažjstamlems 
Lietuvoj bei Amerikoj 

YIENYBE LIETUVNINKU 
Eina jau 30>tus metus. 

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
pusei metų. Kanadoje $2.50 metams; 
$1.25 pusei metų. Anglijoj. Lietuvoj Ir 
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 

Pamatimui vieną num. siunčiam dovaoai 
Knygų katalogą siunčiame ant pareika- 

iavlmo dovanai. 

J. J. Paukaztis & Co. 
120-124 Grand Str., 

Brooklyn, N. X. 

Dr.O.C.HEINE 
DBNTISTAS 

Sm-Umn 31 ir 8a. Ritant 
(fcmtau X KJHUM, ILL 

Mokiname Angliškai 
Visose dalyse Amerikos ir Kanado* 
Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas sali išmok- 
ti Angliška kalba, labai trumpame laike, šios mo- 
kyklos naujauaia ir tobulin^iausia metodą. Moki- 
name per laiškus, visose šalyse, Kii labai maft« at- 
lyginimą; teipjau klesoae dienomis ir vakarai*. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 

rašyk platesnių žinių. 
Asterlcam SdiMl oi Lib|u|m 

1741 W. <7tb Strnt, ; CMcafo, III. 

Lietuvišku Knygų Krautuve. 
Mylėtojai gerų kningų, norinti 

išlavinti savo protą ir išsimokinti 

anglišką kalbą, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuves. Čia 
gaunama visokios lietuviškos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš- 
kos ant užsakymo. Scenos mylė- 
tojų rateliai imdami kompletus, 
s. v. gauna papiginta kaina. Krau- 
tuve aclara kas vakaras. 

Iš kitų miestų atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.: 

M. J DAMIJONAITIS 
901 Wa$l 33-rd SI., CHICA60. ILL. 

F. P. Bradchulis 
Attorney & Counselor at Lavr 

Lietuvis Advokatas 

30 N. LiSalle St„ C Icago. III. 
Siock fichinge Bldg., Roo.ni 1107-11H 

Tckpbone Franklln >174 

6p. 3112 S. Halstsd SI., irti 31-u 
IclepboM Yards J15V 

LIETUVIŲ LIUTERONŲ 
ATYDAI. 

Iš priežasties europinės karės 
dabar negalima gauti jokių kny- 
giais Europos. Bet męs da turime 

po keletą lietuvišku liuteroniškų 
maldaknygių ir giesmių knygų sa- 

vo krautuvėje, ir pas pas mus da 

galite jų gauti. 
Todėl, kurie reikalaujate minė- 

tų knygų, tai pasiskubinkite, kol 

jų turime, nes šioms išsibaigus, ne- 

gausite niekur, kol karė nepasi- 
baigs. Rašykite ūmai, o prisiusima 
kataliogą. 

LIETUVA PUB. CO„ 
3252 S. Halsted str., Chicago, 111. 
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