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Oideji Kare. 
I 

Smarkus inušiai nuo keliu die- 

nu traukiasi ant vakarinio karės 

lauko. Talkininkai ant visos li 

ilijos pradeda žengti pirmyn. Iš- 

pradžių stumč, nors palengva, 
vokiečius franeuzai, dabar gi 

I 

žengti priešakin pradeda ir ang-i 

lai. Prie Steenstraate eina labai! 

smarkus mūšiai. V okiečiai sten- 

giasi vi-;u smarkumu perlaužti' 
fraiu'uzų linijas, arba juos atgal' 
nustumti, bet tas nesiseka. Pran- 

cūzai atmušė jau keturis vokic-i 

čių užpuolimus ir laiko visai lai- 

mėtas po/.icijas ir jas drutina' 
t:aujais apkasais ir naujomis ka-J 
reiviu dalimis. Prie Arras trau-: 

kiasi taipgi smarkus mūšiai*, bet i 

ir čia pasisekė išvyti vokiečius iš, 

•keliu ju grabui. Prie Souchez 

"irancazų užpuolimai taipgi jiems 
l.rvo pasekmingi. 

Anglijos kartume nes vuuu\<is 

Francuzijoj, generolas French, 

pranešė Londonan, jog anglai 
ant visos linijos, dviejų myliu 
ilgos, į pietus nuo Richebourg 
d'Avouc visos vokiečių grabė.sl 
teko anglų kariumetiei. Anglams 
pasidavė kelios vokiečių kariu-1 

^ 
menes dalis. \ ieną tokią noriu-' 

čia pasiduoti vokiečių karitime-' 
j;c <!a!j bombardavo pačių vo-' 

kiečių artilerija ir veik suvisu 

išnaikino. Pasidavimai vokiečių 

dabar gana dažnai pasitaiko. 
f r vokiečių kariumenės štabas 

prisipa/jsta prie nepasisekimų. 
Net tcIegramuGse, atėjusiuose vo- 

kiškam ambasadoriui per Say- 

ville, kokiuose pirmiau buvo pra- 

nešama vien apie svarbius vo- 

kiečių laimėjimus, dabar vokie- 

čių štabas praneša, jog jų ka- 

jiumenc apleido savo stovyklas 
j šiaurius nuo Ypern, aplinkinėse 
Steentraate ir liet Sas, nes fran- 

ci;/. f artilerija labai daug nuo- 

stolių padarė vokiečių eilėse. Vo- 

kiečiai persikėlė į kitą Ypern' 
> pusv- } šiaurius nuo Arras vo- 

kiečių pirmyn žengimas ant vi- 

sos linijos tapo sulaikytas. 
'lies Galais if Dover pasirodė 

vokiški Zeppelino orlaiviai ir nič- 

tė bombas. Mieste Galais jų ex- 

pliozijos sužeista du vaiku ir 

vieną moterį. 
Anglai sulaiko vokieaų pu- 

.myn žengimą aut kairiojo spar- 

no Belgijoj, o /raneuzai štumia 
vokiečius atgal. Miestas Caren- 

cy yra dar vokiečiu rankose, bet 

jie ten t:\po jau iŠ visų pusių 
apsiausti ir turi arba pasiduoti, 
arba prasimušti per franeuzų ei- 

les, kuriems teko ir Neuville. 
Atimta nuo vokiečių svarbios po-! 
zicijos giriose Le Pretre, už ku-' 

rias ėjo per du mėnesiu smar- 

kus mūšiai. Prie Xotre Danie 

de Lorette taipgi vokiečiai tapo1 
atgal nu tunui ir nužudė ioo ne- 

laisvėn paimtų kareivių. Už tai 

prie Meziin ir Iloac anglai tapo 

atgal nustumti. Mieste Carency 
fianeuzai nelaisvėn paėmė 700 
vokiečių. Prie tokių nuostolių 
Pat is vokiečiai prisipažįsta. 

Vokiečiai dviejose \i?tose prie 
Ailiy buvo perlaužę franetmj li- 

niją, bet kontr-ataku fraticiizii 

juos atgal atmušė. Prie Berry-au- 
Bac vokiečiai atgavo dalį pirma 
n tžudytų grabiti. Ir prie Le 

Pretre, vokiečiai, gavę pastipri- 
1 imą, sulaikė fran;uzų pirmyn 
žengimą. Bet smarkus mušbi 
traukiasi toliau ir franeuzai ir 

anglai tiki ant visos linijos vo- 

kiečius Įveikti, atėjus pastiprini- 
mui. kokio greitai tikisi sulaukei. 

T šiaurius nuo Aix-Havrettcs 
franeuzai sumušė vokiečius ir ap- 
valdė pirmą ju gramų liniją, o 

j pietus apvaldė grabes giriose, 
kufc- rado 400 užmuštų vokiečiu. 

Ir įsiveržę Lietuvon vokiečiai 
neįstengia ten užsilaikyti. Ru- 
sai, gavę pastiprinimą, pradėjo 
įsiveržusius Latvijon vokiečius 
atgal vyti. Kuršė jau beveik 
suvisu ntSj jų išvalyta, laiko jie 
ten vien Liepojų, nes ten že- 
mės kariumetiei padeda jų lai- 
tynas, prieš kurį rusų menkas 

laivynas stoti neišdrįsta. Bet 

Liepojus, perkėlus iš ten Kere- 
liu karišką portą, neturi didelės 
svarbos. Vokiečiai tikėjosi Lie- 

poj u j rasti daug javų, bet visas 

krautuves prieš jų atėjimą rusai 
ištuštino. Su mieriu gauti javų 
\ okieC-iai ir Latvijon veržėsi, nes 

kraštas jų turi dikčiai, žemdir- 
bystė čia stovi augščiau negu ki- 

tuose Rusijos kraštuose, neišski- 
riant Lietuvos ir Lenkijos. Bet, 
turbut, nedaug pelnė, ties prisi- 
plėšti daug javų rusai laiko ne- 

davė. Dabar rusai atgal stu- 

mia vokiečius ant visos linijos 
i rytus nuo upių Yindavos iki 
Dubisai. Vokiečių kariumenė ta- 

po "sumušta taipgi Lietuvoj prie 
Šiaulių, Eirogalos, Žeimių, Un- 

genų ir skubiai traukiasi atgal 
Raseinių link Į Prusus. Vien 

Suvalkijoj jie laikosi dar Suval- 
kų ir Augustavo apielinkėse, bet 

ir ten, turbut, jų yra nedaug, ma- 

žiau, negu buvo įsiveržusių Kau- 
no gubernijon. Prie Ungenų, 
Kauno gubernijoj, vokiečiai, kaip 
pats prisipažįsta, tapo įveikti, nu- 

žudė kiek nelaisvių ir kelias ka- 
nuoles. Kauno gubernijon vokie- 
čiams pasisekė įsiveržti vien to- 

dėl, kad ten nebuvo daug rusų 
kariumenės, nes didesnę jos dalį, 
nesitikėdami vokiečių užpuolimo, 
rusai pasiuntė Galicijon prieš su- 

jungtas austrų ir vokiečių kariu 
menes. 

Ant kares lauko Lenkijoj nie- 

ko svarbesnio neatsitiko, nors 

austru raportas garsina, jog su- 

jungta j u ir vokiečiu kariumenė nuo 

pietų \ėl veržiasi vakarinėn Len- 

kijon, \ Kiclcu ir Petrokavo gu- 
bernijas. Bet: svarbesniu susi- 
riminui čia nebuvo. 

Už tai Galicijoj, rods, rusai ki- 
taip .stengiasi aiškinti, jų kariu- 
mcnc* ištikro pasiekė nepasiseki- 
mai. Rods ji laikosi dar tuluose 
Karpatų kalnų perėjimuose, bet 
kad sujungtos austrų ir vokiečių 
kariumenės traukia nuo vakarų, 
tai esanti Karpatuose rusų ka- 
riuntenė turės iš ten pasitrauki i, 
o gal ir iš tulų rytinės Galicijos 
kraštų, nes kitaip priešai gali jai 
perkirsti pasitraukimo kelią, 

Sujungta austrų ir vokiečių l:a- 
riumenė Galicijoj stengėsi per- 
laužti rusų kariumenės liniją ir 
nuo jos apsaugoti Vengriją, bet 
jai tas ne suvisu pasisekė. Ru- 
sai, rodsį prieš didesnes prio.šų 
pajiegas. turėjo pasitraukti už li- 
nijos tarp Biala ir Dunajec, bet 
pasitraukė jie geroj tvarkoj, icas 
rodo, kad priešams jų kariume- 
nės linijos perlaužti nepasisekė; 
jų linija, juo toliau traukiasi, juo 
tabjau susidrutina, o priešų li- 
nijos eina silpnyn. Vokiečių ir 
austrų kariumenės artinasi prie 
tvirtovės Przemysl, prie kurios, 
ją veržiant, abidvi pusės nužudė 
daug kareivių, kol ta tvirtovė 
teko rusams su 117,000 pakliuvu- 
sių nelaisvėn austrų kareivių. 
Čia rusai su visu smarkumu prie- 
šinasi ir stengiasi tvirtovę, sykį 
v.u didelėmis aukomis paimtą, sa- 

vo rankose palaikyti. Sujungta 
austrų ir vokiečių kariumenė už- 
ėmė jau esantį tik 40 mylių nuo 

Lvovo miestą Drohobycz, tai ru- 
sams gali prisieiti apleisti Lvo- 
vą, o gal išsinešdinti iš rytinės 
Galicijos. Prie Droholycž ne- 
laisvėn paimta 500 rusų, prie- 
šams teko ir 8 revolverinės ka- 
nuolės. 

Už tai toliau į rytus, už upės 
San rusai sulaikė austru pirmyn 
žengimą ir juos pervarė i vaka- 
rus per upę Prut ant visos lini- 
jos, turinčios 100 mylių ilgio, nuo 
upės Bystrzyca iki Rumanijos 
rubežių. Mušiuose žuvo dešim- 
ta dalis Vengrijos raitelių, tu- 

rinčių dengti besitraukiančią 
austrų kariumene. Rusų kazo- 
kai daugely j vietų pertraukė aus- 

trų kariumenės linijas. Rusai už- 
tikrina, jog rytinėj Galicijoj ir 
Bukovinoj austrų kariuincnė ta- 
To veik iuviau išnaikinta. 

Varšavoj gauta žinia, buk Ga-I 
licijoj tapo pavojingai sužeistas, 
Austrijos sosto įpėdinis, kuni-j 
gaikštis Karolius Pranciškus Juo-j 
zapas. 

Ant pussalio Gallipoli traukia- 
si kruvini mūšiai talkininku ka- 
riumenės su turkais. Nors abid- 
vi pusės jau nemažai žmonių 
nužudė, bet apvaldyti Dardane- 
lai siaurumą talkininkams iki šiol 
nepasisekė. Neapvaldė nei rusai 
Bosforo siaurumos, nors ir vie- 
ni, ir kiti drūčiai pagadino tvir- 
tovių fortus. Bėt kol talkininkai 
Dardanelių ir Bosforo tvirtovių 
nepaims, jie prie Konstantinopo- 
lio eiti negali. Nors kalbama 
apie visišką turkų pajiegų išsisė- 
mimą, bet jeigu jie taip ilgai ir 
smarkiai gintis gali, tai, matyt, 
jų pajiegos dar neišsisėmė, ir 
nežinia, kada jos ištikro išsi- 
sems ir kada Konstantinopolis 
teks talkininkams. 

Laike paskutinių armėnų sker- 
dynių Van apskrityj kurdai iš- 
skerdė 6,000 armėnų. Dardane- 
lių jūrių siaurumoj turkai pa- 
skandino anglišką mūšio laivą 
Goliath. 

Prancūzų kariumenė įsiveržė į 
vokišką vakarinės Afrikos kolio- 
n:ją Kanierun ir užėmė vokie- 
čių kariumcnės stovyklą l^soka. 

Dėl paskandinimo garlaivio 
Lusitania visur pasididino vokie- 
čiu nekentimas. Buvo vokiečių 

į mušimai Londone, kituose di- 
desniuose Anglijos miestuose, 
Australijoj ir kitose angliškose 
kolionijose, taipgi Italijoj. Kilę 
dėl to vaidai Suvienytų Valstijų 
su Vokietija dar neišsiaiškino, 
nes Vokietija iki šiol ant jai 
Amerikos pastatytų reikalavimų 
atsakymo nedavė. Nežinia todėl, 
ar Amerika nebus priversta stoti 
prieš Vokietiją. Jeigu prisieitų 
jai su Vokietija susikirsti, ją, 
kaip matyt iš laikraščių, parem- 
tų svarbesnės Pietinės Amerikos 

ispaniškosios republikos, kurių 
gyventojai taipgi vokiečių neken- 
čia ir nori jų karės pralaimėjimo. 

Balkanų tautos dar vis neiš- 
drįsta kištis karėn; Grekiją nuo 

karės sulaiko sunki jos karaliaus 
liga. Italija dar taipgi neįsikišo, 
ners buvo jau menki kariumenių 
susirėmimai prie rubežiaus. Ita- 
lija turi jau 1,700,000 sumobili- 
zuotų kareivių, kuriuos gali tuoj 
karėi: pasiųsti. Gyventojai kelia 
austrams ir vokiečiams neprie- 
lankias demonstracijas, muša vo- 

kiečius ir karės reikalauja, todėl 
galima manyti, kad Italija ilgai 
neįstengs neutrališkumą užlaiky- 
ti. Taikos šalininkas ir vokiečių 
draugas, buvęs Italijos ministe- 
rių premieras Giolitti naujon mi- 
nisterijon nepakliuvo. Karalius 
nepriėmė atsisakymo Salandra 
ministerijos ir ją palaikė. 

REVOLIUCIJA 
PORTUGALIJOJ. 

Jaunoj Portugalijos republikoj 
kilo revoliucija neužganėdintų iš 
valdžios prezidento Manttelio de 
Arriaga. Pirmiausia maištą pa- 
kėlė įgula kariško skraiduolio 
Adamastor, kuri išmušė besilai- 
kančius prezidento pusės aficie- 
rus, atplaukė prie sostinės, mies- 
to Lisbono, ir j j bombardavo 
Laike bombardavimo užmušta 
daug žmonių. Išgriauta mieste 
daugybė triobų. Revoliucija, kaip 
matyt, buvo nuo seniau prireng- 
ia, nes ji kilo taipgi miestuose 
Oporto, Coimbra, Portalegre, San- 
torem ir kituose didesniuose 
miestuose. Gatvėse miesto Lis- 
bon buvo kruvini mūšiai. Pre- 
zidentas Arriaga pabėgo iš sos- 
tinės. Revoliucijonieriai apval- 
dė sostinę ir joje j vedė savo val- 
džią. Laike mūšių gatvėse mies- 
to Lisbon užmušta 67 žmonės, 
o sužeista 300. Bet, kaip rodo- 
si, ir revoliucijonierių Įstatytas 
tuomtarpinis prezidentas netvir- 
tai laikosi. Buvo jau pasikėsi- 
nimas ant gyvasties jo išrinkto 
ministeįių pirmininko Chagas. 

Senatorius Freitas paleido i mi- 
nisterių pirmininką keturis šū- 
vius ir pavojingai ji sužeidė ge- 
gužio \y d. Lisbono gatvėse at- 

sinaujino mūšiai. Karinki laivai 

bombarduoja miestą. Uostan at- 
kako ispaniški kariški laivai Es- 
pana, Rio de la Plata ir vienas 
torpedų naikintojas. i 

Iš Kares Lauko. 
Geneva, Šveicarijoj. Laikraš- 

tis Journal de Gencve aplaikė te: 
legramą iš Krokavo, kuriame pra- 
nešama, kad austrų ir vokiečių 
nuostoliai, pradedant nuo gegužio 
i dienos, siekiu 165,000 kareivių 
ir aficierų. Sulyg šito telegramo: 
rusų nuostoliai belaisviais siekia 
50,000. 

Petrogradas. Mušis} prie Šiau- 
lių bene bus vienas iš įlidžiausių, 
o gal ir didžiausis mušis ant Lie- 
tuvos žemės šioj karėj, jis siau- 
čia dar ir iki šiolei, ir apie jo 
smarkumą galima spręsti iš ofi- 
cialiu rusų pranešimo, kuriame 
sakoma, kad viena tik pereito 
utarninko nakčia vokiečiai su di- 
delėmis jiegomis penkis sykius 
atakavo rusų pozicijas. Visi ata- 

kai vienok t>uvo atmušti vienas 
po kitam. Ant rytojaus vokie- 
čiai buvo mėginę pasiųsti kariu- 
menį, kad užeitų rusams iš šono, 
bet ta koliumna tapo sumušta. 

Mūšiai eina ir tolia u s j pietus 
nuo Šiaulių išilgai Dubisos upę, 
kur rusai pereitą seredą sumušė 
vokiečius netoli nuo Eirogalos 
miestelio ir paėmė jų poziciją. 

Rymas. Italijos ministerių ka- 
binetas gegužio 13 d. vakare pa- 
davė savo rezignaciją Didelės 

manifestacijos Ryme nesiliauja ir 
minios žmonių reikalauja karės. 

Paryžius. Oficialis franeuzų 
pranešimas pažymi apie svarbius 
franeuzų laimėjimus, kuriuos įgy- 
ta po labai smarkaus mūšio, ku- 
ris dar vis tebesitęsia šiaurinėj 
Prancūzijoj ir Belgijoj. Belgijoj, 
apie Yprcs, belgai ir anglai laiko 
savo frontą ar atmušinėja vokie- 
čių atakus, o tuom tarpu fran- 
euzai stipriai gula ant vokiečių 
į šiaurius nuo Arras ir į rytus 
nuo Betliune. Svarbiausia mušis 

ėjo apie Carency kaimą, kuris yra 
ant geležinkelio tarp Betliune ir 
Lille. Prancūzai užėmė visą ši- 
tą kaimą, užgriebdami 5 kanuo- 
les, tuziną bombasvaidžių, dide- 
lį skaitlių kulkasvaidžių, 3,000 
karabinų ir 1.1. 

Le Pretre miškuose prie Ver- 
duno tvirtovės franeuzai užėmė 
visas vokiečių pozicijas; prie kal- 
vos No. 125 franeuzai atrado la- 
vonus trijų vokiškų 'kompanijų 
(rotų), kurios tapo sunaikintos 
franeuzų, artilerijos ugnim. Prie 
Neuville St. Vaast užgriebta 17 
kanuolių ir didelių haubitsų. 

Londonas. Anglų skraiduolis 
Goliath tapo nuskandintas Dar- 

danelių siaurumoj. Menama, kad 
apie 500 jūreivių prie to. žuvo. 
Anglų povandeniniai laivai per- 
plaukė per Dardaneliu siaurumą 
ir nuskandino du turkiškus tran- 

sportus su kariu mene Marmuro 
jūrėse. Rusai, sakoma, išsodina 
kariumenę ant Turkijos kranto 
netoli nuo Bosforo. Šita kariu- 
menė tapo perkelta laivais per 
Juodasias jūres. 

Londonas. Telegramas, atėjtį- 
sis iš Rymo, praneša, kad Ryme 
oficialokai tapo pagarsinta, kad 
sutartis Trigubojo susivienijimo, 
kuris rišo fo'rmališkai Italiją, 
Austriją ir Vokietiją, tapo pa- 
naikinta gegužio 4 d. 

Italija iki šiam laikui vis su- 

pasi kariškose supyklose: vieną 
dieną iškįla augštai, kitą dieną 
nusileidžia žemai; telegramai, at- 

einantieji vieną dieną, pasakoja, 
kad štai jau-jau bus karė, o kitą 
dieną vėl viskas aprimsta. 

Riaušės ir demonstracijos žmo- 

nių, reikalaujančių karės su Ai"** 

trija, nesiliovė Ryme nei vakar. 
Gegužio 14 <1. didele minia žmo- 
nių įsiveržė j deputatų posėdžių 
ruimus, sudaužė langus ir duris 
ir tik kariumenė ją išvaikė. Tą 
pačią dieną tūkstančiai žmonių 
su vėliavomis ir šukavimais pra- 
dėjo maršuoti linkui Villa Ada, 
kur Italijos karalius gyvena. Pa- 
keliui išdaužyta visi langai vo- 

kiškose krautuvėse ir namuose. 

Policija ir kariumenė su dideliu 
vargu užstojo minioms kelią ir 
neleido toliaus eiti. Pranešama 
apie tokias pačias riaušes ir de- 
monstracijas, reikalaujančias ka- 
rės, dar iš šių didelių miestų: iš 
Florencijos, Genuos ir Neapolio. 

Karalius nepriėmė rezignacijos 
Italijos premiero Salandra ir pa- 
liko jj ir Sonnino, užrubežio rei- 

kalų ministerj, jų vietose. 

Berlinas. Vokiečiu oficialis 
pranešimas, išleistas gegužio 14 
dieną, skelbia sekančiai: 

"Priešakinės sargybos austro- 
-vokiškos armijos, po vadovyste 
generolo von Mackensen, jau pa- 
siekė apielinkių Przemyslio aut 

kairiojo kranto upės San. Rusai 
negalėjo atlaikyt savo pozicijų 
prie upės Pilicos nuo Kielcų iki 
Ino\\'lodz ir skubiai traukiasi at- 

gal linkui rytų." 

Londonas. Riaušės prieš vo- 

kiečius Londone ir kituose mies- 
tuose vis nesibaigia. Gegužio 14 
dieną naktį minios žmonių su- 

naikino daug vokišku krautuvių 
įvairiose Londono dalyse. Riau- 
šės buvo taip didelės, kad poli- 
cija negalėjo jų suvaldyti ir rei- 
kėjo šaukti didesni skaitlių kon- 

štabelių. 
Smarkios riaušės buvo taipgi 

miestuose: Rotterham, Nortli 
Shields ir kitur. Vis tai pasek- 
mė Lusitanijos nuskandinimo. 

"Washingtonas. Rusų ambasa- 
da Washingtone pranešė, jog ji 
gavusi iš Petrogrado žinią, ku- 

rioj sakoma, kad laike mūšio tarp 
rusų ir turkų laivyno Juodose 
jūrėse netoli Bosforo siaurumos 

pirmiaus buvusis vokiečių skrai- 
duolis Gocben (dabar žinomas 
turkų laivyne vardu Selini) tapo 
pataikintas rusiškais šūviais kele- 
tą sykių ir tik, pasidėkavojant sa- 

vo dideliam greitumui, pasekmin- 
gai spėjo pasislėpti į Dosforo 
siaurumą. Laike šio mūšio Goc- 
ben išleido 200 šūvių, bet, anot 

pranešimo iš Petrogrado, nei vie- 
nas iš jų nepataikė nei vieno 
rusiško laivo. 

Washingtonas. Amerikos laik- 
raštija, gubernatoriai valstijų ir 
žymus politiški veikėjai beveik 
vienbalsiai išreiškė savo pritari- 
mą prez. \Yilsono notai, kuri ta- 

po išsiųsta Berlinan ir kurioj rei- 
kalauta, kad Vokietija nustotų 
žud-'us privatiškus žmones, ke- 

liaujančius pasažieriniais laivais. 
Visi laikraščiai pripažįsta, 
prezidento Wilsono nota, nors 

mandagioj ir prieteliškoj formoj 
sustatyta, bet išreiškia tvirtą rei- 
kalavimą, kad Vokietija nelaužy- 
tų nei tarptautiškų teisių, nei su- 

tarties tarp Vokietijos ir Ameri- 
kos, ir davė Vokietijai suprasti, 
kad jeigu dar pasitaikytų toks 
atsi.ikimas, kaip kad buvo su 

Lusitania, tai Amerika bus pri- 
versta panaudoti visas priemones 
savo piliečių apsaugojimui. 

Pusiau-oficiališkos žinios pra- 
neša, kad dar penkios neutrališ- 
kos viešpatijos, būtent: Hollan-| 
dija, Danija, Švedija, Norvegija 
ir Ispanija, prisijungs prie Ame- 
rikos reikalavimų, ir jeigu Ame- 
rika pertrauks dipliomatiškus ry- 
šius su Vokietija, tai ir jos pa- 
darys tą patį. Tuomet Vokie- 
tija liktų išmesta iš tarpo civi- 
lizuotų tautų už tarptautiškų tei- 
sių laužymą. 

Londonas. Oficiališki vokiški 
pranešimai apie dalykų stovi Lie- 
tuvoje pasakoja, kad didelis mu- 

šis tks Šiauliais vis dar nčra už- 

baigtas; gegužio 16 d. vokiška;- 
pranešimas skelbia, kad ra s u už- 

puolimai apielinkėse Šiaulių ieng- 

vai buvo atmušti. Jis šiaip apie 
tai praneša: 

"Rusų pirmynžanga apielinkėse 
Šiaulių tapo atmušta lengvai. 
Skaitlius belaisvių, paimtų tenai 
laike paskutinių kelių dienų, sie- 
kia daugiaus 1,500. 

"Ant Dubisos upės, j šiaur-ry- 
eius nuo Ugenos (Ugiany), nedi- 
delė divizija musų kariumenės 
buvo priversta pasitraukti atgal 
prieš stiprią rusų leariumenę ir 
nustojo dviejų kamtolių (Divizija 
turi 10,000 kareivių)." 

Vakarykščiai vokiški praneši- 
mai skelbė, kad Suvalkų guberni- 
joj, apie Kalvariją ir Augustavą 
rusai sutraukė nepaprastai daug 
kariumenės, bet kad mūšiai te- 
nai dar neprasidėjo. 

Petrogradas. Nors austro-vo- 
kiškos armijos gula ant Prze- 
myslio ir matomai norėtų jį at- 
imti atgal, bet žinia iš Lembergo 
sako, kad to nėra ko bijotis, nes 
rusai užėmė labai stiprias pozi- 
cijas ant kalnų išilgai Sano upę. 

Berlinas. Kad austro-vokiečiai 
mėgins paimti ar apgulti Prze- 
mvslio tvirtovę, kurią nesenai ru- 

sai buvo nuo austrų atėmę, tas 
aiškiai matyt iš oficiališkų vo- 

kiškų pranešimų. Viena dalis 
austro-vokiškos kariununės jau 
prisiartino prie San upės j šiau- 
rius nuo Przemyslio, ,o kita dalis 
mėgina apsupti Przemyslį iš piet- 
ryčiu pusės ir vc'l i a ant fronto 
tarp Sambor-Stryj-Stanislau (žiū- 
rėk ant "Lietuvos'' žemlapio). 
Sulyg oficialio vokiško praneši- 
mo: rusai labai smarkiai prieši- 
nasi prie San upės ties Jarosla\v 
ir neleidžia vokiečiams per upę 
persikelti. Ant fronto nuo Sam- 
bor, per Strvj iki Stanislau (piet- 
rytinėj Galicijoj) austro-vokiečių 
ikariumenė žengia pirmyn pasek- 
mingai, anot vokiečių pranešimo. 
Šioje apielinkėje rusai smarkiai 
veikia apie miestą Kolomya, kad 
apėjus dešinjjį austro-vokiečių 
sparną. 

Petrogradas. Rusų oficialokas 
pranešimas, išleistas gegužio 17 
dieną, sako, kati rusai piet-rytinėj 
dalyj Galicijos ir Bukovinoj lai- 
mėjo pilną pergalę, skaudžiai su- 
mušdami austru armiją prie 
Dniestro upės ant fronto ico 

angl. mylių ilgio. Rusai, sakoma 
pranešime, užgriebė 20,000 aus- 
ini belaisvėm 

Rymas. Mieste Triest, Austri- 
joj, prie Adriatiko jnriii. gegužio 
10 d. prasidėjo didžiausios riau- 
šės. Minios žmonių, daugiausiai 
moterų, apgulė gubernatoriaus 
palocių, šaukdamos: "Mirtis 
Pranciškui Juoza<pui", Austrijos 
vėliava ir ciesoriaus Pranciškaus 
Juozapo portretai tapo nuplėšti, 
sudraskyti ir sudeginti. 

Žandarų ir policijos būriai tapo 
iššaukti riaušių sustabdymui, bet 
minios pradėjo jnos mušti akme- 
nimis ir padarė ant gatvių bari- 
kadas. Pagalios iššaukta kariu- 
mpnę, kuri riaušininkus užataka 
vo; sakoma, 47 ypatos tapo už- 
muštos ir daugiaus 200 sužeista. 

Nuo rubežiaus tarp Italijos ir 
Austrijos pranešama, kad ten jau 
keliose vietose buvę susirėmimai 
tarp italų ir austrų kareivių. S", 
lyg vieno pranešimo, austrai 
mėgino pereiti Italijos rubežių, 
bet tapo italų atmušti; vienas 
austras pakliuvo nelaisvėn. 

Nedėlioj 20,000 italų žengė pa- 
rodoje per Rymo vidurmiestj, 
prielankiai sukaudami už talki- 
ninkus, kuomet pereidinėjo pro 
Anglijos, Prancūzijos ir Rusijos 
ambasadas. Keletas vokiškų 
krautuvių pakeliui tapo su lau- 
žyta. 

Austrų ir vokiečių amba ado- 
riai pranešė dar likusiems Itali- 
joj Autsrijos ir Vokietijos paval- 
diniams, kad greičiaus iš Italijos 
išvažiuotų. 

Londonas. Reutcrio korespon- 
dentas iš Petrogrado praneša apie 
sekanti oficialj pranešimą, kuris 
buvo paskelbtas Petrograde £e-' 
guzio 1(3 d.; 

"Kunigaikštis Kurakin, sp cia- 
1 is pasiuntinio prie Raudonojo Kryžiaus ant karės fronto, tele- 
grafuoja, kad vokiečių artilerija bombardavo stot j, kur rusu su- 

žeistieji gulėjo; vokiečių kavale- 
rija pribaigė sužeistuosius su sa- 
vo karabinų kolbomis, o vėliaus 
apliejo stoti benzinu ir kerosimi 
ir uždegė stotį, kuri sudegė sy- kiu su sužeistais." 

Londonas. Laivas Transylva- 
nia laimingai perplaukė didjurj ir atvyko j Greenok gegužio 16 d. 

Petrogradas. Rusų generalis 
štabas išleido oficialį pranešimą, kuriame aiškinama apie tai, kaip 
austro-vokieciai užpuolė rusus va- 

karinėj Ga'icijoj ir privertė juds 
atšokti atgal i|0t iki Przetnyslio 
tvirtovės. Pranešime, tarp kit- 
ko, sakoma: 

"Balandžio viduryj mus pasie- 
kė žinia, kad didelis skaitlius 
vokiečių kariumenės traukiama 
nuo vakarinio karės lronto (iš 
Prancūzijos) ir koncentruojama 
(sutraukiama krūvon) vakarinėj 
dalyj Galiciios. Tas privertė 
mus sustabdyti musų pirmyn/an- 
gą linkui Mezo Laborcz ir l'zsok 
spragos, kad neišsistumus per- 
daug priešakiu ir kad turėjus 
progą išsiųsti musų rezervas į tą 
vietą, kuriai grys pavojus. 

"Jiegos, kurias priešai metė 
ant musų fron'to, buvo taip dide- 
lės, kad musų Trečioji armija 
neišstengė išlaikyti priešo spau- 
dimo ant fronto tarp Cierzko- 
\vice ir Gor'ice. 

"Pasekme to buvo desperatiš- 
ki nesiliaujanti mūšiai ir smar- 
kus kontr-atakai, kurie neleido 
priešui atlikti jo užduoties, bū- 
tent, jis negalėjo sulaužyti musų 
fronto. 

"Priešas todėl buvo priver-tas 
visą laiką atakuoti iš fronto mu- 

sų Trečiosios armijos pozicijas, 
kurias jis užimdinėjo vieną po 
kitai. 

"Gegužio 14 d. visa Trečioji 
mūsų armija išsivystė išilgai Sau 
upę. Idant prisitaikius prie ši- 
tokio naujo dalykų stovio, męs 
buvome priversti pernaują u 

tvarkyt savo frontą, kad kai- 
mynės armijos galėtų suvieny «' 

savo frontus; šis naujas uždavi- 
nys jau baigiama pildyti. 

"Nors męs buvome privers"i 
tai padaryti ir atšokom atgal nuo 

Karpatų, bet tuom pačiu laiku 
męs padarėme smarkų užpuolimą 
Rytinėj Galicijoj; per tai atsie- 
kėm labai svarbių pasekmių ant 

musų kairiojo sparno ir skaudžiai 
sumušėm austrus prie upės 
Dniestro išilgai frontą ilgesni ne- 

gu 150 verstų. Laike penkių 
dienų, pradedant nuo gegužio 9 
dienos, męs užgriebėm šioje apie- 
linkėje apie 30,000 belaisvių ir 
privertėm priešą pasitraukt atgal 
betvarkėje skersai lipę IVut." 

Petrogradas. Mušis ties Šiau- 
liais, Kauno gubernijoj, vis dar 
nepriėjo prie galo. Sulyg rusų 
oficialio pranešimo, sis mušis 
vystosi pasekmingai rusams. Vo- 
kiečiai su didelėmis jiegomis bu- 
vo mėginę apeiti Šiaulius iš ši a u 

rių pusės, tas vienok jiems ne- 

pasisekė, nes rusai sutiko šitą 
vokiečių koliumną ties Gruzdžių 
miesteliu ir atmušė ją atgal. 

Rusų oficialiame pranešime 
kalbama apie vokiečių atakus 
j vakarus nuo Šiaulių, kuomet 
pirma nuisiai buvo j rytus nuo 

Šiaulių, t.ii iš to galima spręsti, 
kad ru ai jau išmušė vokiečius 
iš Šiaulių miesto. 

Kad mūšiai eina ir j pietus nuo 

Šiaulių išilgai Dubisos upę, tas 

matyt iš sekančio oficialio pra- 
nešimo : 

"Nito pat ryto, gegužio 16 d., 
mušis apielinkėse Šiaulių vystosi 
pasekmingai rusams. Rusų ka 
riumcnč persikėlė per Dubisj ir 
užatakavo vokiečius, užimdama 
jų tranšėjas ir užgriebdama ke- 
letą Mintu belaisviu." 

Rymas. Nuo pat revoliucijos 
laikų Rymas nebuvo dar matęs 
tokių demonstracijų, kokios pra- 



Ai.'ėjo ir tįsėsi per visą naktį. 
Šiuom ?ykiit nei jjolicija, nei ka- 
riurnenė nemėgino demonstracijų 
stabdyti ir milžiniškos minios 
2111 >nių plaukė be .paliovos gal 
vėmis, tarsi kad karė jau butų 
apskelbta. 

Laikraštis Messagcro pranešė, 
kad Princas von Buelo\v, sp^ia- 
lis Vokietijos pasiuntinys Ryme, 
o taipgi ir von Macchio, spcia 
lis Austrijos ambasadorius, y«\i 
prisiruošt apleisti Italiją. 

Demonstracijose dalyvavo apu: 
200.000 žmonių, ir minios, giedo- 
damos italų hymną, su muzika 
ir vėliavomis, nutraukė linkui 

Quirtyalo — karaliaus palociaus. 
l'eveik be paliovos minios šuka- 
vo: "Lai gyvuoja karalius! Lai 

gyvuoja Trentino ir Triestas! 
Karė! Karė!" 

l'ri-jus ])rie Qu:rinalo, minios 

pradC-jo reikalauti, kad karalius 

pasirodytų, bet karaliaus butą 

savo vasarnamyj, jo vieton mi- 
nia -veikimo užrubežio reikalų 
minis terj Sonnino. 

Eerlinas. N'ors Amerikos nota 

nebuvo ofic;ališkai 'Vokietijos 
laikraščiams paduota, bet jie pa 
duoda jos turinį sulyg privatiš- 
kų telegramų. Daugelis Berlino 

laikraščių išreiškia nuomonę, kad 
Amerikos reikalavimų Vokietija 
neiš; i!dys. Laikraštis Lokal An- 
7.ci ;?r rašo, kad Vokietija ir to- 

liatis ves karę taip, kaip ji vedė 
iki šiolei. , 

Rįmas. Riaušės prieš austrus 

mieste Triest auga. Sunkios ka- 
nuolės nuo forto < )pieina tapo 
nukreiptos ant miesto ir prigra- 
sinta miestą bombarduoti, bet tas 

riaušių sulaikyti negalėjo. 
Amunicijos krautuvės vietose 

San Sabba ir ftasoviz/.a tapo pa- 

slaptingu budu išsprogdintos. 

Lisbonas, Portugalijoj. Revo- 
liucija Portugalijos sostinėj Lis- 
bon verda pilnu siautimu. Mies- 
to gatvėse eina mūšiai, o kariški 
laivai bombarduoja miestą nuo J 
jūrių. Daugi2us šimto ypatų ta- 

p • užmušta, tame skaitliuje ke- 
letas ispanų. 

Ispaniški mūšio laivai Fspana 
ir Rio dc la Plata atvyko j Lis- 

honą. Joao Chagas, naujos mi- 

nisterijos vadas, tapo pašautas. 
Gegužio 17 d. revoliucijonieriai 
buvo lyg paėmę viršų po mūšio, 
kuriame apie 200 tapo užmušta 
ir 500 sužeista, bet sekančią die- 
na republikoniškoji kariumenė 
vėl paėmė viršų ir užatakavo re- 

voliucionierius. 

is mkrikos, 
NORI IŠ AMERIKOS IŠVYTI 

BUVUSĮ VOKIETIJOS 
M1NISTERĮ. 

Washingtcn, D. C. Draugiški 
prietikiai, koki pirma tarp Ame- 
rikos ir Vokietijos buvo, po pa- 
skandinimui garlaivio Lusitania 
pradeda gesti. Nesenai Ameri- 
kon atkako iš Vokietijos buvęs 
jos kolionijų ministeris Dr. Bevn- 
hardt Dernburg ir čia sėjo ne- 

ramumą ir agitavo tarp Ameri- 
kos vokiečiu. Todėl norima prn 
patarti iš Amerikos išvažiuoti >e 

triukšmo, jeigu nenori, kad butu 
su prievarta išvytas kaipo nepa- 
geidaujamas svetimtautis. Tuom 
tarpu valdžia užklaus vokiško 
ambasadoriaus, ko Dr. Dernburg 
j ieško Amerikoj. Sulyg 1798 me- 

tu teisti Amerika turi tiesą iš- 

vyti nepageidaujamus svetini: rw- 

čius laipjiu, kaip tai gali daryti 
ir daro kiti civilizuoti kraštai, 
kaip tai daro ir Vokietija, kuri 
vienu rankos pamojimu iš Vo\ie- 
tijos išvijo 30,000 niekuom. jai 
nepra-ikaltusių lenkų; tame ir 
lietuvių netruko. 

NUSIBANKRUTINO BUVĘS 
MIESTO MAJORAS. 

Milwaukee, Wis. Nusibankru- 
tino čia buvęs miesto majoras 
David S. Rose. Skolų jis turi 
f-7,5J3, o turtų tik už $36400. 
Išmokėjus skolas, jeigu nieko i5 
turtų nepaslėpė, ne tik nieko jam 
neliks, bet liks skolos $1,113. 

DARBININKŲ VADOVAI AT- 
SAKOMYBĖN PATRAUKTI. 

New York. Prisaikintojų teis- 
mas atsakomybėn patraukė 23 
perrlėtinius ir vadavus audėjų or- 

ganizacijos. Jiems primeta ui- 

mušystą, užpuolimus, riaušių kė- 
limą, prigavystes, besistengimą 
melagystėmis išspausti pinigų 
nuo fabrikantų. Atsakomybėn 
patraukta ir 11 profesionalių inu- 

šeikų, kuriuos buk unijos virši- 
ninkai samdė prašaMnimui ne- 

[geistinu jiems asmeny. Prasi- 
žengimai, už kuriuos tuos žmo- 
nes teisman patraukė, buvę 'pa- 
pildyti laike didžiojo, audėjų strei- 
ko 1910 metuose, taipgi 191^ ir 

1914 metuose. 

VOKIŠKAS AGITATORIUS 

APLEIDŽIA SUV. VALSTIJAS. 
Washingtonas. I)r. Dernburg, 

kuris keliavo po Ameriką ir kurį 
vadinta čia privatišku kaizerio 
atstovu, sakoma pasiryžo netru- 

kus iš Amerikos išvažiuoti. Mat 
pasirodė daug reikalavimų, kad 
Amerika valdžia jį išvytu iš 
Amerikos, nes jis savo vokiški. 

% 

agitacija perdaug erzina Ameri- 
kos gyventojus. 

KRATOS VOKIŠKUOSE 

LAIVUOSE. 
New York. Muitinės 70 in- 

spektorių ir 4 inžinieriai gavo 
prisakymą padaryti kratas si 3- 

v inčiii prie lloboken vokiškų ii 
austri. laivų persitikrinimui, ar 

jie net iri sprogstančių medegų ir 
ginklų. Pirmiausia pradėjo j ta 
sivvi darbą nuo Hamburgo kom- 
panijos laivo "Vatcrland," paskui 
tą patį padarė ant B renio.* gar- 
laivio George VVashington. Vo- 
kiškų kompanijų atstovai mėgino 
kratai pasipriešinti, bet tas ne- 

gelbėjo Iškračius sekančius 
vokiškus garlaivius: Vatcrland, 
President Lincoln, Pennsylvania, 
Bohemia, Prinz Joachim, George 
VVashington, Kaizer Wilhelm II, 
Kaizer \\ ilhelm der Grosse, 
Prinz Eitel Friedrich, Grosser 
Kurtucist, Princess Irenc ir Bar- 
barosa, nieko uždrausto nerasta. 

PERŽVALGA AMERIKOS 

KARIŠKO LAIVYNO. 
New York. Parodymui svie- 

tui, jog Amerikos laivynas 
karėn yra prirengtas, prezidentas 
atliko laivyno peržvalgą. Ifud- 
soti upėj surinkta buvo apie 50 
visokio typo Suvienytų Valstiją 
kariškų laivų ir juos peržiurėjo 
prezidentas VVilson. 

TURBUT NETEISINGAS 

PASKALAS. 
New York. Paplito čia paska- 

las, buk vokiški agentai mėgino,1 
paskandinę seną, akmenų pri- 
krautą laivą suvisu užtvenkti įta- 
ką upės St. Laurino. Vokiečiu 
micrius vienok susekė Kanados 
valdžia ir tai padaryti neleido. 

EX-PREZIDENTO ROOSE- 

VELTO NUOMONĖ APIE 
KARĖS KONTRABANDĄ. 
Buvęs Suvienytų Valstijų pre- 

zidentas Roosevelt, gęriau už ki- 
tus pažįstantis Vokietiją, nes lan- 
kė Leipzigo universitetą, paklaus- 
tas, kaip žiuri į gabenimą iš 
Amerikos ginklų karę vedančioms 
Europos tautoms, atsakė: Jeigu 
išgabenti ginklai butų vartojami 
tolimesniam naikinimui Belgijos 
ir jos pavergimui, arba naikini- 
mui kitų tautų, ginančių civili- 
zaciją, tai butų darbas nedoras ir 

neteisingas tokiems tikslams leis- 
ti gabenti ginklus. Jeigu vienok 
suvartojami išliuosavimui Belgi- 
jos nuo žiaurių užpuolikų ir at- 

keršijimui jiems už gyvastį ir 
kentėjimus beginklių Belgijos gy- 
ventojų, tai gabenimas apgyni- 
mui skriaudžiamų yra doras ir 

teisingas darbas, kad talkininkai ga- 
lėtų už prasižengimus nubausti 
vokiečius. Negalima vienok ga- 
benti ginklų žudantiems nekaltas 
moteris ir amerikonų vaikus, lai- 
vais keliaujančius. Toki darbai 
yra baisesni už pačią karę. 

Taip kalba Roosevelt, nors jį 
vokiečiai Vokietijos draugu lai- 
kė; dabar, turbut, j jį vokiečiai 
labai neprielankiai žiuri, bet jam 
vokiečių prielankumas, matytr 
mažai rupi. 

AMERIKA IR VOKIETIJA. 
Dėl paskandinimo laivo Lusi- 

tania su kuriuom žuvo taip daug 
amerikonų, suerzinti Suvienytų 
Valstijų gyventojai negali iki šiol 
nusiraminti. iCai-kurių valsti- 
jų legislaturos pritaria kiek- 
vienam prezidento darbui, kad 
tik jis apgynimui Amerikos gar- 
bės kį nors darytų. Legisliatura 
Tennessee valstijos apreiškė var- 

du va'stijos gyventojų, kad jeigu 
kils karė su Vokietija, tai val- 

Įriija karei duos kareivius ir pi- 
nigu2, ir rems visame prezidentą. 
Tuli ministeriai mano, kad pri- 
derėtų konfiskuoti visus, kur nors 

Suv. Valstijų portuose esančius 
vokiškus laivus. Bet tas r«ikštų 

LEČ^tSN^TfrEKING LQWĘR~ CHIKE5C 50LPIER5^Į 
PRIE KRIZISO TARP JAPONIJOS IR CHINŲ. 

Viršuje—anglu jūreiviai ant sargybes prie Anglijos ambasa- 
dos Pekine. Apačioj-~-typai chiniškųi kareiviu. Santikiai tarp 
Chinų ir Japonijos pastaraja savaite sušvelnejo. 

'♦/t: ♦ ... 

karės pradėjimą, o karės bijosi 
prezidentas Wilsou, o dar labjau 
užsienių ministeris Bryan. Bu- 
vęs Suvienytų Valstijų preziden- 
tas Roosevelt smarkiai peikia 
Vokietiją, o dar labjau preziden- 
tą Wilsoną už jo bailumą ir ne- 

veiklumą. Kaip rodosi, jeigu 
Roosevelto rankose butų valdžia, 
jis karės nenusigąstų ir drąsiau 
su Vokietija elgtųsi ir gal butų 
ką nors tokio padaręs, kas karę 
suskubintų. 

VOKIEČIAI PRIIMA SUV. 
VALSTIJŲ PILIETYSTĘ. 
Ncw York. Gyvenanti čia vo- 

kiečiai atsišaukia į teismus, rei- 
kalaudami pilietystės popierų, 
nes bijosi, kad, kilus karei, jų 
iš čia neišvytų, arba kad nepra- 
dėtų mušti, kaip tai daro Angli- 
joj arba Italijoj ir angliškose ko- 
lionijose. Egzaminuojantis vo- 

kiečius prokuratorius užtikrina, 
jog nuo paskandinimo garlaivio 
Lusitania atsišaukia 300% dau- 
p.au vokiečių, jieškančių pilie- 
tystės popierų, negu pirma. 

1$ DARBO LAUKO, 
fl Detroit, Mich. Pasibaigė čia 

streikai tarnaujančių ant gatvi- 
niu karų. 

Canada. Rusija Kanadoj, 
dirbtuvėse Canadian Car and 
Toundry Co. užsakė ginklų "r 

amunicijos už 33 milionus dolia- 
rių. 

Caiumet, Mich. Calumet & 
Hecla Mining Co. apreiškė savo 
vario kasyklų 10,000 darbininkų, 
jog tarp jų išdalys pusę ni- 
l'ono doliarių už tai, kad jie s*i> 

tiko dirbti už numažintą užm>D* 
kesnj. Bet tos kompanijos ka 
syklose, turbut ne iš gero, kilo 
streikai, ir ilgai jie traukėsi. 

IŠ VISUR. 
jj Sulyg žinių, atėjusių iš Lis- 

bono, Portugalijos sostinės, Por- 
tugalijoj pradėjo siausti smarki 
revoliucija. Miestas Lisbona, 
Portugalijos republikos sostinė, 
sakoma, pakliuvo j revoliucijonie- 
rių rankas ir kariumenė nepa- 
jiegia nieko padaryti. Revoliu- 
ciją, sakoma, pradėjo Portugali- 
jos jūreiviai, kurie anot žinių, 
pradėjo miestą Lisboną bombar- 

t>. •£■»« I 
duoti nuo laivų. Miesto gatvėse 
tarp ręyolittjcijonierių ir ištikimos 
valdžiai ikarjumenės buvo mušiu, 
laike kurių pusėtinas skaitlius 
žmoniij; užmušta. 

Kituose Portugalijos miestuo- 
se .taipgi- prasidėjo revoliucija, 
kuri, sakoma, gali išsivystyti j 
naminę, karę. 

Portugalija prieš kelis metus 
pavirto į republiką, bet nuo to 

laiko pilnos ramybės joje nebuvo. 
Įvairios parjijos tarp savęs intri- 
gavo ir keletą sykių jau buvo 
žinių apie "revoliucijas." Pasku- 
tinieji pranešimai parodo, kad ga- 
lų-gale pradėta lieti kraujas. Iš- 
pradžių manyta, kad šita revo- 

liucija sukelta yra monarchistų, 
kurie yra neužganėdinti repub- 
lika ir irari sugrąžinti išvytąjį ka- 
ralių. Telegramai vienok pra- 
nešė, kad šita revoliucija—tai lo- 
va tarp dviejų partijų, kurios ne- 

gali pasidalinti valdžia. Matyt, 
kad Portugalijoj gali išeiti taip, 
kaip dabar Mexikoj. 

|| Kadangi pabėgusiems nuo 

karės baisenybių iš Galicijos len- 
kams Austrijoj sunku uždarbį 
rasti, tai 800 nužudžiusių savo 
tikės lenkų kaimiečių keliauja 
Švedijon, kur jie ras darbą prie 
laukų apdirbimo, nes tokių dar- 
bininkų Švedijoj trūksta. 

|| Vilniuje, kaip paduoda laik- 
raščio "Viečerniaja Gazeta," po- 
licija renka nuo prekėjų ir pra- 
monininku pasižadėjimus, kad jie 
neduos pas save darbo nei \i> 
nam piliečiui tų kraštų, kurie su 

Rusija veda karę, taigi piliečiams 
Vokietijos, Atistrijos ir Turkijos. 

|| Vokietijoj, mieste Leipzig, 
pasimirė vienas iš geresnių jr 
teisingesnių, nepersiėmusių vien 
vokiečių dvasia vokiškų istori- 
kų, universiteto profesorius Dr. 
Ivarl Lambrėcht. Jis buvo jau 
senas; gimęs 1836 metuose; pri- 
gulėjo prie senosios gadynės Vo- 
kietijos mokslinčių. 

OV 

Įj Anglijoj- traukiasi toliau vo- 

kiečių mušimas; muša ten vokie- 
čius naikina jų nuosavybę, vis- 
tiek, ar jie yra Anglijos ar Vo- 
kietijos piliečiai. Kur tik ant grt- 
ves pasirodo vokietis, tuoj žmo- 

nių minios jj užpuola ir muša.: 
Policija neįstengia užpiltus ap- 
ginti, nes daugeliui poHcistų ka- 
ren išėjus, tarnystoj likusiit ne- 

užtenka ramumą užlaikyti. Pa-! 
vokiečių mušimai ir te 

nuosavybių naikinimai buvo ir 
kituose Anglijos miestuose. Vie- 
ną tik dieną Anglijoj išnaikinta 
5,000 vokiečiams prigulinčių na- 

mų. 

Į Į] Belgijos general-gubernato- 
rius visuose vokiečiu užimtuose 
Belgijos kraštuose uždraudė dai- 
nuoti francuzų hymną Marsalietę. 
Už dainavimą skiria dideles 
bausmės. 

|| Varšavos laikraščiai garsina, 
jog Rusijos vrddžia leido len- 
kams Įsteigti Lenkijoj privatišką 
lenkišką universitetą. Išpradžių 
leido įsteigti istorišką ir gamtos I mokslų fakultetus. Prieš kare 
Rusijos valdžia uždarė net pri- 

įvatiškas pradines lenkiškas mo- 

kyklas. 

|| Londone sustreikavo tarnau- 
janti ant gatvinių karų. Tarnau- 
janti reikalauja, kol traukiami ka- 
rė, pridėti prie jų algų 157© dau- 
giau, o tą jų reikalavimą at- 
mesta, nors laike karės viskas 
mieste pabrango. Iš 1,500 karų, 
bėgioja tik 40. 

|| Pietinės Afrikos 'angliškose 
valdybose gyventoju minios iš- 
naikino vokiečiams prigulinčios 
nuosavybės už 5 milionus do- 
liarių. Mieste Cape Town ne- 
liko nei vieno vokiečiams prigu- 
lėjusio hotelio, nei dirbtuvės. 

|| Mexikoj, apielinkėse Espe- 
ranza, sukilo indi jonai Yaqui gi- 
minės prieš baltspalvius. Dideli 
jų pulkai apgulime laiko 50 ame- 

rikonų. Prieš juos pasiųsta ge- 
nerolo Losa kariumenė susideda 
taipgi iš indijonų, todėl ant jų 
užsitikėti negalima. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ MILWAUKEE, WIS. 

SLA. kuopos susirinkimas. Ge- 
gužio 9 d. buvo vietinės SLA. 177- 
-tos kp. mėnesinis susirinkimai;, 
kuriame pakelta ir nutarta eilė 
svarbių reikalų. Kuopos pirmi- 
ninkas, p. J. S. Vitkus, pakėlė 
klausimą apie ponios Šliūpienės 
sumanymą dėlei drabužių rinkimo 
nukentėjusiems nuo karės Lietu- 
voje. Šį sumanymą kuopa pasi- 
rodė remianti, ir dalyku rupitrtis 
likosi išrinktas komitetas iš pp. K. 
Barausko ir J. Rutkaus. Tiki- 

iriasi, kad vietos lietuviai parems j 
gražųjį sumanymą. Kuopa nutarei 

rengti šeimynišką pikniką, kaip 
tik oras daugiau atšils. Pikniko 
rengimu rūpinti.: išrinkta pp. G. 
Matulis ir J. Butkus. Padaryta 
eilė kitų svarbių nutarimų. I 

Paprastai po kiekvieno kuopos 
susirinkimo būva ginčai, paskaitos 
ar kas panašaus. Šį. kartą buvo 
prakalbos. Kalbėjo iš Cliicč gos 
atvykęs svetys, p. J. Strimaitis, 
apie Lietuvos padėjimą bei ateitį 
ir apie dabartinės karės pasibai- 
gimą. 

Šioji- kuopa turi gražų būreli 

narių ir gerai gyvuoja". Vietos 
lietuviai ja jdomauja, bet spartes- 
niam rašymuisi prie kuopos ken- 
kia stoka darbų. 

Pašcšitpio Karklas. 

IŠ SIOUX CITY, IA. 
Nesusipratimai. Dėlei SLA. 4- 

-tos kuopos parengto praeitą mė- 

nesį vakarėlio tarp v." v.s lietuvių 
iškilo nesusipratimų. Vaidinta 
''Pirmas Degtindaris/' kurio vaidi- 
nimas pavyko. Yaidiniman, kaip 
žinoma, ineina velnias. Tas kai- 
-kuriems vietos lietuviams nepati- 
ko, ir prasidėjo užsipuldinėjimai. 
Reikėtų daugiau susiprasti ir už 
tokius menkniekius nesipešti tarp 
savęs. Kelmino Pempė. 

IŠ GILBERTON, PA. 
Užmušė kasyklose. Anglių ka- 

syklose likosi užmuštas Andrius 
Pečiulaitis, 23 metų. Jisai trįs 
metai iš Lietuvos. 

IŠ SHAMOKIN, PA. 
Sudegė viešbutis. Sudegė Juo- 

zo Ivobilaičio viešbutis (hotelis) 
Springfielde. Manoma, kad ty- 
čiomis padegta. Jauna Kobilaičlo 
duktė pažadino miegojusią šei- 
myną ir tokiu bildu išgelbėjo nuo 

sudegimo. 

IŠ WORCESTER, MASS. į 
Mirė. Po operacijai nuo apen- 

dieitiso mirė Jonas Balnius. Paėjo 
iš Kaimelių, Kidulių valsčiaus, 
Naumiesčio pav., Suvalkų gub 

IŠ SPRINGFIELD, O. 
Mirė. Pasimirė čia Vincas 

Yenzelis, 30 metų. Jisai buvo ge- 
rai tarp vietos lietuvių žinomas, 
ramaus budo žmogus. Paėjo iš 
Sartininku kaimo ir valsčiaus, Ra- 
seinių pav., Kauno gub. Lietuvo- 
je paliko tėvus, brolį Joną ir se- 

serį Oną; čia Amerikoje—brolius 
Juozą (Springfield, O.) ir Petrą 
(Indianapolis, Ind.),. Likosi palai- 
dotas airių-vokiečių kapinėse su 

bažnytinėmis apeiginis brolio Juo- 
zo lėšomis. Pilnesnių žinių gali- 
ma gauti jas Juozą Yenzelį, 418 
Central av., Springfield, O. 

J. Ven. ir J. J ar ūsaitis. 

IŠ BINGHAMPTON, N. Y. 
Vakaras. Vietinės šv. Juoz. dr-tės 
jiegomis buvo suruoštas vakaras, 
kame vaidinta tris veikalai: "Lei- 
ba ir Dzūkas," 'Žydas Statinėje" 
ir "Trįs Mylimos." Vaidinimas 
pavyko. Žmonių buvo apie 200 
suvirs. 

Gegužio 30 d. parapija rengia 
pikniką. P. Gindrcnas. 

IŠ SO. OMAHA, NEBR. 
Draugijos Skyriaus Įkūrimas. 

Šiomis dienomis viešėje pas mus 

atsilankęs iš Chieago, 111., kun. 
Kudirka, kuris panedėlvj, gegužio 
10 d., pobažnytinėj svetainėj laikė 
trumpą prakalbėle, aiškindamas 
susitverusią ir gyvuojančią L. R. 
K. spaudos draugiją. Kalbėtojas, 
nors trumpai, bet suprantančiai,' 
paaiškinęs draugijos tikslą, ragino j 
vietinius lietuvius čia pįat So. 
Omalioje sutverti minėtos draugi- 
jos kuopą. Užklausus kalbėtojui 
susirinkusiųjų, ar jie nori įsteigti 
tokią kuopą, ir paraginus, kad no- 

rintieji pakeltų rankas, iš publikos 
apie penkios ypatos parodė savo 

norą steigti tokią kuopą. Paga- 
liaus buvo prieita prie rinkimo 
valdybos, kuri išrinkta iš trijų 
ypatų: pirmininko, raštininko ir 
iždininko. Valdyba, už/ nusi savo 

vietas, pradėjo kviesti publiką ra- 

šytis kuopon, bet pasekmės buvo 
visai menkos: tiktai vienas tepri- 
sirašė. Pradžia visai nekokia. 
Nors kalbėtojas aiškino, kad tai 

esą labai naudinga ir kiekvienam 
privalu priklausyti prie tos drau- 

gijos, nes už vieną per metus iš- 
mokėtą doliarj kiekvienas narys 
gausiąs dviejų doliarių vertės kny- 
gų ir kunigas kas metai atlaiky- 
siąs mišnrs už sveikatą gyvų ir 
dūšias mirusiųjų draugystės na- 

rių,—taigi esą taip, kad geriaus 
niekur negalį buti,—tačiaus, pa- 
galvojus apie tą draugiją rimčiau 
ir paėmus atydon tai, kad minėtoj 
draugijoj vadovauja vieni klerika- 
lai ir draugija yra grynai kleri- 
kaliska su aiškiai matomu tikslu^ 
prieini prie išvedimo, kad toji 
draugija, nors jinai skelbiasi pla- 
tinanti apšvietą, nėra tokia, kurią 
galima butų remti. Amerikos lie- 
tuviai turi savą nuo senai gyvuo- 
jančią Tėvynės Mylėtoju Draugi- 
ją, kurioje liktai už 60 centų narys 
gauna kas metas daugiau negu 

* 

dvigubai tiek vertės knygų. Taigi 
mokestis yra visai maža ir už t.-j 
mažą mokestį nariai gauna daugiau 
naudos. Priegto, Tėv. Myl. Drau- 
eija yra įkurta tam, kad platinus 
t\rą apšvietą. Jos tikslas yra vi- 
siems žinomas, aiškus ir garbin- 
gas. Pati TMD. iki šiol daug 
nuveikė Amerikos lietuvių tarpe ir 
jokiu blogu darbu, jokiu klaidin- 
gu žingsniu nėra susitepusi save 

vardo. Naujoji gi draugija, ku- 

rią kun. Kudirka piršo So. Oma- 
hos lietuviams via įsteigta, kad iš- 
platinus klerikalų įtekmę žmonėse. 
Naujoji draugija nori užstoti kelią 
T. M. Dr-jai 'ir užkenkti šios 
naudingam darbui. Todėl So_ 
Omahos ir podraug visos Ameri- 
kos lietuviai, kurių dauguma aiš- 
kiai nenori klerikalų viešpatavimo 
musų gyvenime, turi vieną atsa- 

kymą į visus piršimus stoti į 
lenlctyniuojančias su TMD. drau- 

gijas: stoti eilėn TMD. Draugijo- 
je ir visiems dirbti, kad šioji mu- 

sų draugija dar labjau išbujotų ne- 

gu kad ikišiolei ir kad jos teikia- 
moji mums nauda ir tyra, o nc 

per klerikalizmo rėtį praleista ap- 
švieta pasiektų kiekvieną lietuvišką 
grintelę, S. Oitialiictis. 

Tarp lietuvių jieškoma plėšikų ^ 
gaujos. Apie užšautąjį But^'V 
Jau pora metų, kaip čia siaučia 
karą (vagonų) plėšimas. Ypač 
daug nuo tų plėšikų veikimo ken- 
čia Burlington geležinkelio tavo- 

rų karai. Kas yra toji plėšikų 
gauja, kas ją sudaro, kas yra 
dažnių plėšimų kaltininku—neži- 
nia. Iš nuolatinių plėšimų tačiaus 
matyt, kad tai organizuotas, su- 

tvarkytas veikimas. Sunku pasa- 
kyti, kad tąją plėšikų gaują suda- 
rytų lietuviai. Vienok tos gaujos 
veikimas jaučiasi lietuvių tarpe. 
Plėšikų jtekmė tarp lietuvių pasi- 
rodo esanti taip didelė, kad nie- 
kas iš pačių lietuvių nedrįsta pa- 
sipriešinti tam nelemtam veikimui. 
Sakoma, kad plėšikai turį reikalų 
su lietuviais, kuriems jie parduodą 
numažintomis kainomis (buk net 
tris kartus pigiau) priplėštuosius 
daiktus. Musų žmonelės, kurių 
nevienas yra dideliai pavargęs, 
tiktai džiaugiasi, gaudami pirkti 
taip pigiai. Nevieną kartą vietos 
klebonas, kun. J. Jonaitis, iš sa- 

kyklos draudė lietuvius, kad ne- 

pirktų vogtų daiktų. Žmonės, sa- 

koma. to draudimo neklausą ir to- 

liaus iš plėšikų perką vogtuosius 
daiktus. 

i anamasai plėšikų artumas su 

vietos lietuviais atkreipė j save 

pavogtųjų daiktų savininkų atydą, 
ir to pasekmėje buvo padarytas 
čiclas "oblavas" tarp lietuvių. 
"Ablavas" pasibaigęs tuorn, kad 

pas kai-kuriuos lietuvius rasta mai- 
šai, pilni prikrauti matomai \ogtų 
čeverykų. Lietuviai, pas kuriuos v 

rasta panašus daiktai, pateko be- 

langėn. Tarp kaltų, suprantama, 
galėjo ten pat patekti vienas-kitas 
ir visai nekaltas lietuvis. Sako- 
ma, lietuviai nukentėję iš savo pa- 

čių priežasties. Vienas kitą.—iš 
pavydo, piktumo ir kitokių prie- 

žasčių,—išdavinėję. 
Kadangi plėšikai turi nemažai 

reikalų su lietuviais, tai menama, 
kad ir pati gauja susideda iš lie- 
tuvių. Kalbama, buk lietuvių-plė- 
šikų vadovu esąs anglas. Burling- 
tono geležinkelis yra nusamdęs 
specialius policistus, kad kaip nors 

apsaugojus karus nuo tų plėšikų. 
Sakoma, tarp pačių plėšikų įvykę 
kivirčų dėlei užgrobto turto pasi- 
dalinimo. ir jie vienas kitą išdavi- 

nėje. Kaip ten ištikrųjų yra— 
nežinia. Plėšimas tačiaus varoma 

toliaus. 
Matomai, sąryšyje su siu plė- 

šiku veikimu neteko gyvasties ir 
lietuvis Jonas Butkus, apie kurio 

nušovimą gegužio pradžioje prie 
fturlingto geležinkelio "Lietuvoje" 
jau buvo rašyta. Spėjama, kad 

Burlington geležinkelio nu>amdy- 
tieįi specialiai policistai per nesusi- 

pratimą ar klaidą nušovė vėliosij 



Mat policistams buvę duoti griežti 
j^akymai. Butkus gi su anglu pa- 
žįstamų t-jt s sale geležinkelio nak- 
tes taiku. Jonas Butkus, būdamas 
So. Omaha ligonbutyje. užvedė bylą. 
pajieškodamas iš Ruilington geležin- 
kelio ir vieno detektyvų, esančių 
gelžinkelio tarnyboj, 825.000 nuo- 

stolių. Butkus prieš mirti tvir- 
tino, kad detektyvas be jokio per- 
sergėjimo šovęs j jj gegužio 2 d. 
naktį apie 1 :.U) vai. I'ais Butkus 
tvirtino, kad jisai tris valandas 
išgulėjęs nušautas Burlington ge- 
ležinkelio jarduose. Manoma, kad 
tasai gulėjimas prisidėjęs prie But- 
kaus mirties. Butkus prieš mir- 
siant sakė kad jam reikėję pereiti 
per geležinkeli, idant savo namų 
pasiekus. Beeinant jam su minė- 
tuoju anglu greta geležinkelio, 
koksai tai vyras tylomis prislinkęs. 
Pradėji s abiem ėjusiem bėgli. 
Butkus buvęs nušautas. Į tartas 

detektyvas užsigynė nešovęs j 
Butkų. "Jury" savo tardyme ne- 

galėjusi -.užinoti, kas nušovė Joną 
Butkų. Pastebėtina, kad tardy- 
man neatvyko nei vienas policistųj 
tarnaujančių geležinkeliui. Buvo! 
paaiškinta, buk visi specialiai po-1 
licistai tuom tarpu nesą mieste. 

Kas-žin, ar nebus surasta, kas 
nušovė lietuvį? Niekas nebuvo 
suareštuotas dėlei Butkaus nušovi- 
mo. Velionis Butku* buvo 26 
inetų amžiaus ir nevedęs. 

Žilvitis. 

IŠ SO. BOSTON, MASS. 
Konservatorijos mokiniu km 

csrtas ir "Gabijos" vaidinimas. 
(legužio ') d. Lietuviu Salėje bu- 
vo So. Iioston'o lietuviu konserva- 
torijos mokinių jiegomis itliktas 
koncertas, prie kurio prikergta1 
"(iabijos" suvaidintasai "l onsiiium 
Facultatis." Dirigentu buvo geri).' 
M. Petrauskas. J. Kerdiejus ge-i 
r;ii sudainavo "L/, ši lingei j," V.' 
Federavičia -' Ko liūdit, sveteliai," t 
S. Mockus —'"SauMė Raudona, j 
p-lė O. J.iutkevičiutė—"Temsta i 
Dienele," D. Antanavičia—"Oi. Aš! 
I'akirsčiau/' J. \ araitis—"Tykiai 
Nemunėlis Teka,' K. Jurgeliunas 
—'"Laivinę," K, Karbauskas—"Sva- 
jonę." Duetą "Skambančios Sty- 
gos" atliko J. \ araitis ir D. An- 
tanavičia. Koncerto pabaigoje A. 
I.iutkevičiukas ir B. Valaitis skam- 
bino ant.piano ir J. Ragasius pa- 
tiekė solo. 

\ is tai lietuviu konservatorijos 
mokiniai. Kaipo mokiniai, savo 

mokiniai spėjo išsilavinti iki to- 

kio laipsnio. Ypatingai atsižymė- 
jo su savo korncto solo J. Draga- 
šius, kuris pasirodė esąs gabiu mu- 

zikantu. Šio koncerto pasisekimas 
—tai geri). Petrausko, mūsų kom- 

pozitoriaus ir konservatorijos ve- 

dėjo, darbo vaisius. Jam visuo- 
menė gali tarti nuoširdų ačiū už 

inusų jaunuomenės vedimą tokiu 
gražiu, prakilniu taku ir už vary- 
mą darbo, kurijai plečia tikrą kul- 
tu rą Amerikos lietuvių tarpe. 

Koncertą užbaigus, "Gabijos 
aktoriai vaidino "Consilium Fa-j 
cultatis." Veikalas vaidinta jau. 
antru kartu. Kaip pirmu kartu, 
taip ir antruoju gabieji aktoriai pa- 
rodė savo talentus. Ypač gerai 
pavyko rolės S. Vitaičiui ir J. 
Kei dtej ui. 

Suglaudžiant viską krūvon, va- 

karas yra skaitytinas gerai nusi- 
sekusiu. Žmonių buvo apie 300. 

(iegužio pabaigoje "(iabija" ma- 

no statyti "Tamsta" ir "šiena- 
pjūtę," Dabar mokinumasi "Ves- 
tuves." Dirbama sparčiai. Re- 

peticijos daroma 4 kartus i savai- 

tę. Veikalą žadama neužilgo pa- 

statyti scenoje. Bostono lietuvių 
jaunimas uoliai darbuojasi ir už- 

sitarnauja karšto paskatinimo žo- 

delj. Naris. 

numerius jie atliko gerai. Stebė- 
tis reikia, kad taip trumpu laiku 

IŠ GIRARDVILLE, PA. 
Suėmė už suvažinėjimą. Pet- 

rą* M ožaitis, vieios gyventojas, 
pinriaus buvęs saliunininku Ma- 

lianov City, Pa., Inivo suimtas ir 

nubaustas pinigiškai už tai, kad su- 

važinėjo mažą vaiką MalsJrtioy'ju- 
jc ir nesustojo. Policija pasiviju- 
si ij arti Fountain Springs, Pa. 

P. P 

IŠ HA VERHILL, MASS. 
Moterų vakaras. Gegužio 9 d. 

Sv. P. Motinos Dievo Moterų Dr- 
-stė» jiegomis buvo suvaidinti du 
veikalai: ''Katriutės Gintarai" ir 
"Milionai Vandenyje." Vaidinta 
buvo Lietuvių Gedimino Kliubo 
svetainėje. Visas roles atliko 

čios moterį-, nesikviesdamos vyru 
nei vyriškoms rolėms. Keikia j>ri- 
pažinti, kad vaidinimas joms ge- 
rai pavyko. Ypač poniai M. 
Kazlauskienei pavyko jos vyriška 
role. Vaidinime dalyvavo sekan- 
čios ypatos: \. Latkauskiutė, O. 
Masinti, 1'.. Radzevičiene, O. Kaz- 
laitskiutė, J. Pauliukoniutė, V. 
( ibirkiutė, M. Liseckiutė ir k. 

Žmonių atsilankė apie 30(). \ aka- 
ro pelnas buvo skiriama- naudai 

nukentėjusiu nuo karės lietuviu^ 
Visas vakaras gerai pavyko. Ne- 
malonu išskyrimą tiktai darė tū- 

los moters monoliogas. 
šio miesto moterįs ir merginos 

lietuvės pasirodo daug veiklesnės 
u/, vyrus. Moterų draugija trum- 

pu laiku parengė jau du vakaru, 
tuoiii tarpu kaip vyre i nieko. Vy- 
rai. kur Į>asidėjote? 

Lavvrenciškis. 

I 
1 IŠ NEW BRITAIN, CONN. 
! 

Velionio žebrio vieton. Vieton 
velionio kun. J. Žebrio, kuri>;ii li- 

kosi vasario (> d. šiij metu užmuš- 
tas klebonijoje savo parapijos, 
vyskupas paskyrė klebonu kun. 

Kdvardą (iriki nauju vietinės šv. 

Andriejaus lietuviu parapijos. Kun. 
(irikis yra gimęs Shenandoah, Pa. 

Mokslą ėjo inokslainėse Hartford, 
Conn., ir Brighton^ Mass. Semi- 

nariją baigė Orchard f.akc, Mich. 
L. Savickas. 

IŠ CLEVELAND, OHIO. 

Rusišku agentų apsilankymas. 
Rusu valdžios agentai atsilankė 
kai-kuriose vietinėse dirbtuvėse. 

Atsilankymo tikslu buvo užsakymų 
davimas padirbdinimui šrapnelių, 
automobilių, žiūronų ir kitų daik- 

tų, reikalingų karės tikslams. \Yar- 
ner &. S\vascy Co. žiūronų dirb- 

tuvė, 5804 Carnegie ave., dėlei di- 

delių užsakymų stato net naujus 
tuomlaikinius triobėsius dirbtu- 

vėms. National I.ead Co., Cliam- 

plain ave., sakoma, gavusi orderi 

padirbdinti 600 tonų (1,200,000 
svarų) kulkų. Kompanija pada- 
ranti j>o 20 tonų kasdien. V ra 

pranešimų ir apie kitus orderius. 
C. P. 

IŠ LAWRENCE. MASS. 

Įvairumai. \*ietos lietuviu 
draugijos užpyko ant socialistų, ku-' 
riuos išmetė iš komiteto nukentė-l 
jusiems nuo karės Lietuvoje Šelp-Į 
ti. T ž tai reikia nukęsti tautie- 
čiams, ypač per "Laisvę"' ir "Ke- 
leivi." 

* 

J. Arlauskr.j, valgomų daiktų 
krautuvės savininkas, "subytino" 
visus Lamvrcnce'o lietuvius biznie- 

rius—paaukavo $100 nukentėju- 
siems nuo karės Lietuvoje. Tiki- 
masi, kad kiti vietos lietuviai biz- 

nieriai nenorės pasilikti užpakalyje. 
Negražu butų pasilikus. 

* * 

Draugijos ir žada po šimtinę. 
Socialistai išguiti. Nėra kam ki- 
virčų kelti. Draugijoms tat priva- 
lu butų neužsimiršti išpildyti sa- 

vo prižadą. Priegto, reiktų atsi- 
minti teisingus žodžius: kas bė- 

doje duoda greitai, duoda dvigubai. 
Menama, kad Lauvvence'o lietu- 

viai surinks aukų nukentėjusiems 
nuo karės apie $2,000. Butų ge- 
rai, kas tas spėjimas įvyktų, net 

su gera uodega. 
+ * 

Pas mus vestuvių ir krikštynų 
Ibuna po kelias kas savaitė. Pi- 

nigų nemažai praleidžiama viso- 
kiems menkniekiams. Kas-žin, ar 

negerai butų atsiminus pr.rinkti 
aukų savo tėvams, giminėms ir 

tautiečiams, kuriuos dabartinėji 
karė taip sunkiai nuskraudė? Vė- 

jais metami pinigai eitų krūvi- 

niai reikalingam darbui. 

Nevienas čia mėgsta raginti ki- 
tus aukauti nukentėjusiems. Pa- 

tįs apiu save užmiršta, tartum už 

raginimą paliuosuojami nuo rei- 

kalingumo aukauti. Tokiems ra- 

gintojams reikėtų turėti omenyje 
štai kas: raginimas yra gražu# 
dalykas, bet raginimais alkanų ne- 

papenėti ; dvigubai brangesnis ir 
sektinesnis bus raginimas, jeigu 
jį paremsi ir savo skatiku. Lie- 

žuviu moka kiekvienas tarškėti. 

Tikras vyras moka pasakyti ir 

orirodyti, kad netuščia* jo kalba. 

* * 

l Darbai eina silpnai. Daug žmo- 

nių be darbo. Amerikone. 
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WILSONAS IR PREZIDENTO LAIVAS. 
Prezidentas Wilsonas šią savaitę peržiūrinėjo didelį Ame- 

rikos karišką laivyną ties New Yorku. Dabar, kuomet tarp Ame- 
rikos ir Vokietijon iškilo ginčai, žmones ypatingai daug atydos 
atkreipia į laivyną, kuris yra vienatiniu Amerikos apsigynimu nuo 
priešo. 

IŠ AMSTERDAM, N. Y. 

Uolus darbavimasis nukentėju- 
siu naudai. Balandžio 25 dieną 
Lietuvos Sunų ir Dukterų Drau- 
gystė buvo surengusi gražų vakarą 
naudai nukentėjusių nuo karės mū- 

sų brolių Lietuvoje. Buvo vaidin- 
ta keturių veiksmų komediją "Va- 
gis." Aktoriai savo roles atliko 
gerai. Publika matomai likosi už- 

Įganėdinta. Delnų plojimo vaidin- 

tojams nesigailėta. Buvo p. V. 
Bazilausko dekliamuotas monolio- 
gas, kuris gerai atlikta. Dar Dov- 
montas ir p-lė O. Ačiutė patiekė 
duetą. Pabaigoje Lietuvos Sunų 
ir Dukterų Draugystės choras su- 

dainavo keletą dainelių. Žmonių 
buvo pusėtinai, ir visi ramiai už- 

i-ila'kė. 

Lietuvos Sunų ir Dukterų Drau- 
gystė sparčiai darbuojasi. Dar nė- 
ra nei metų laiko, kai gyvuoja 
draugija, o jinai nemažai yra jau 
pasidarbavusi vakarų rengime ir 
rinkime aukų nukentėjusiems Lie- 
tuvoje. 

Lietuvos Sunų ir Dukterų Dr- 
-stė buvo padariusi nutarimą rink- 
ti aukas, vaikščiojant po stubas. 
*ukų rinkikais paskirta sekanti 
asmenįs: J. Urbelis, M. Kerbelis, 
M. Dovmontas, V. Daučiunas, V. 
Rusilas, A. Petrila, S. Ambrasas; 
iš merginų: p-le B. Dovmončiutė, 
S. Rensevičiutė, B. Vidikšiutė ir 
V. Grinsevičiutė. Daug darbo ir 
vargo rinkikams ir rinkikėms t?ko 
patirti, kol visi kampeliai buvo iš- 

kopinėti. Visokių žmonių užeiti 
teko. Auk,.; rinkikai ir rinkikės 
su pasišventimu dirbo savo nuken- 

tėjusių brolių naudai. Surinkta au- 

kų tarp lietuvių išviso $140.30. 
.i 

Dabar minėtoji draugystė turi 
surinkus, skaitant vaidinimo pel- 
ną ir aukarinkių rinkliavą, išviso 
$474 su centais. Lietuvon Dr. J. 
Basanavičiaus vardu išleista $314. 
Kaip girdėtis, toji draugystė žada 
ir toliaus darbuotis tėvynės labui. 

Gegužio 23 d. žadama vėl rengti 
į vakarą, kurio pelnas bus skiriamas 
naudai nukentėjusių nuo karės. 

Gegužio 29 d. Fort Johnson 
parke rengiama piknikas tuom pa- 
čiu nukentėjusių šelpimo tikslu. 

Smagu matyti Lietuvos Sunų ir 

Dukterų Draugystę taip darbuo- 
i anties prakilniam tikslui. Geros 
kloties jai ir vietos jaunimui dar- 

buotis gražioje ir naudingoje dir- 

voje. Tokiu veikimu užsitarnau- 

jama pagarba, V. S. D. 

IŠ GLASGOW, ŠKOTIJOJE. 
7 metai katorgos lietuviui. "Iš- 

eivių Draugas" praneša, kad jau- 
nas lietuvis Stanislovai Zatorins, 
Škotijon atkeliavęs 8 metai atgal ir 

(1013 m. buvęs Amerikoje, likosi 
Edinburglvo Higli Court'o nubaus- 
tas septyniais metais katorgos už 

sužeidimą tulo ruso, kurisai paskui 
iš to miręs. 

IS LIETUVOS. 
VOKIEČIAI SEINUOSE. 

Pirma kartą vokiečiai atsilankė 
Seinuose dar pernai rudenį. 
Apie tai, rodos, buvo šiek-tiek 
laikraščiuose rašyta, taigi dauge- 
lis skaitytojų apie tai gal žino. 
Bet tada vokiečiai neilgai buvo 
Seinuose, nespėjo įvarginti žmo- 
nių, tai greit apie juos ir už- 
miršo. >> 

Šįmet vėl susilaukė seiniečiai 
neprašytų svečių. Tik šį karty 
Jie svečiai buvo daug žiauresni, 
ir ne taip greitai Seinai nuo jų 
nusikratė. Ir Dieve duok, kad 

jau nereiktų jų daugiau vaišin- 
ti. 

Šįmet vokiečiai užėmė Seinus 
sausio 31 (vasario 13) dieną. 
Mūšio beveik jokio nebuvo, nes 
nei neturėjo su kuo muštis. (Cia 
keletas eilučių išbraukta kariško 
cenzoriaus. Red.). 

Sustabdę ir paėmė ant plianto 
(vėl cenzoriaus išbraukta) vo- 
kiečiai sukaudami įlėkė į miestą. 
Apžiurėjo, ar nėra kur pasislė- 
pusių rusų, ir tuojaus pradėjo 
patįs šeimyninkauti. Pirmiausia 
pasijieškojo sau kambarių. Keli 
jų aficierai vaikščiojo po mieste- 
lį ir kur jiems patiko, ten rašė 
tkreida ant durių ir žmonėms iš 
tų kambarių reikėjo išsikraustyti. 
Už kelių dienų užėmė kunigų na- 

mą ir beveik visą. .kleęikų se- 

minariją. Bažnyčią ir-^i paėmė 
nelaisviams laikyti. , 

Prie Katedros Sukurč Ugnis. 
Užėmę Seinus, vokiečiai ėmė 

traukti ant Gardino, ir Augusta- 
vo. Seinuose kasdieiįi bųfj^vo ne- 

paprastas triukšmas. Rinka ir 

gatvės knibždėte knibždėjo nuo 

žmonių, arklių, automobilių ir ki- 
tokių pabūklų. Net ant švento- 
riaus pristatė arklių, priv?rė ve- 

žimų. Pas bažnyčią, prie pačios 
sienos prusai kūreno ugnį, virė 
valgį. Bažnyčios siena aprūko, 
pajuodo kaip pečiaus kakta. 

Vokiečiai ėjo greitai, mažai su 

savim maisto teturėjo, taigi vis- 
ką imdavo, plėidavo nuo aplin- 

kinių gyventoji:. Žmonės tuoj 
pasijuto be arklių. be karvių, bc 
pašaro ir be maisto. Gerai, kad 
dar rugių nors likdavo, nes jų 
prusai neėmė, mat arkliams ne- 
sveika. Ėmė baimė, kad neuž- 

pultų badas. 
Taigi nemažai visi nudžiugo, 

kuomet kartą pastebėjo, kad vo- 

kiečiai grįžta nuo Gardino ir 
rengiasi iš Seinų išsinešdinti. Bu- 
vo tai vasario 21 (kovo 6) d. 
Ir ištiesų prusai traukėsi. Vasa- 
rio 22 dieną- vos keli teliko mies- 
telyj, o ant rytojaus vakare inėjo 
rusai. Mūšio nei šį karta nebuvo. 
Pašaudė truputį iš ai notų ir 
tiek. g> 

Mušis ties Seinais. 
Liuosiau atsikvėpė seiniečiai. 

Nudžiugo mat išsibodėję svečius. 
Bet, dėja, pergreitas buvo jų 
džiaugsmas. Vasario 26 (kovo 
11) dieną ištiko pas Seinus diktas 
mušis. Prasidėjo tuomi, kad vo- 

kiečiai ėmė bombarduoti semina- 
riją ir bažnyčią. Ačiu Dievui, nei 
vienas suvis nepataikė. Tik nuo 

trenksmo išbyrėjo daug langu. 
I Seminarijos sodą Įkrito apie 7 
granatos. Tose vietose liko vien 
gana gilios duobės. Žemės nu- 

tėkšta per kelis sieksnius. Dar 
kelios tokios granatos krito ant 
šventoriaus ir už bažnyčios. 
Žmonių nesužeista. Paskui pra- 
sidėjo mušis, kuris tęsėsi, kuone 
per naktį. Į žiemius nuo Seinų, 
netoli miesto yra giraitė. Pas ją 
stovėjo rusų armotos ir šaudė 
pro giraitę j kampą vakarų ir 
žiemių. Ten buvo prūsų. Bet 
smarkiausias mušis buvo pačia- 
me iniškelyj. 

Rusai včl Pasitraukė. 
Neramiai seiniečiai praleido t.i 

naktį. Visus ėmė baimė, kad 
rytoj vėl neateitu vokiečiai. Taip 
ir atsitiko. Anksti rytą mieste- 
lis pasijuto vėl es^s jųjų rankose. 

Atsikartojo ta pati istorija kaip 
ir pirmą kartą—kambarių užėmi- 
mas, triukšmas ir judėjimas. 
Žmonės galutinai nusiminė. Gu- 
dresni ir turtingesni, pramaty- 
dami kas gali atsitikti, atėjus ru- 

sams, tuoj iš Seinų išdūmė. Tie 
dabar džiaugėsi. O ant likusių- 
jų vargšų užkrito dar sunkesnė 
našta. Vokiečiai kuo toliau, tuo 

darėsi brangesni. Pareikalavo, 
kad iš viso miesto butų jiems 
sunešta variniai indai ir daiktai, 
paskui apgarsino, kad reiksią 
atiduoti visi valgomieji daiktai, 
visas maistas. Pasilikti sau leido 
labai mažai ir tai tokių daiktų, 
kurių žmonės paprastai daug ne- 

turi. Ačiū Dievui, kad visa tai 

neįvyko. 

Uždėjo Kontribuciją ir 
Suareštavo Vyskupą. 

Pagalios kovo 5 (18) dieną pa- 
liepė surinkti nuo Seinų gyven- 
tojų 18 tukstanči'i rublių kontri- 
bucijos. Suareštavo Seinų vysku- 
pą, vieną poną lietuvį ir žydų 
rabiną. Mat, jeigu miestas pi- 
nigų nesudės, Lai tie turėsią už 
tai atsakyti.—Ar tik ne prieš ga- 
lą taip šėlsta "pinikai"—kalbėjo 
žmoneliai. Ir ištiesų vėl ėmė 

plisti gandai, buk rusai arti '.asi 
prie Seinų, stumia vokiečius. 
Seiniečiai laukte laukė jų vieš- 
patavimo galo. Ko\ o 8 (21) die- 
ną visi tikėjosi, kad pas Seinus 
gali buti mušis. Tačiaus mūšio 
nebuvo, tik po pietų visi pamatė, 
kad vokiečiai traukiasi Suvalkų 
pusėn ir tai gana greitai. Raite- 
liai ir važiuoti durnė kuone šuo- 
lia. — Bėga... bėga... — džiaugėii 
seiniečiai: kad nors juos gerai 
supliektų! Ikvaliai mus prikan- 
kino...—Kadangi tie 18 tūkstan- 
čių rub. nebuvo sudėta, vokiečiai 
traukdamiesi išsivarė su savim 
kun. Grajauską lietuvį ir dar du 

Seinų gyventoju. (Išpradžių bu- 
vo paėmę seminarijos vice-re- 

getisą kun. JalbrzykovskĮ, bet ku- 
nigas Grajauskas jį davijo ir ap- 
simainė. Tą pačią dieną vaka- 
re atjojo į Seinus rusų kazo- 
kai. Tačiaus ir atėjus rusams 

nebuvo lemta seiniečiams ritsi!- 
sė'i. 

Antras Mušis ties Seinais. 
Vokiečiai toli neatsitraukė. Ke- 

lis verstus pabėgėję jie sustojo, 
pasidarė apkasus ir manė gin- 
tis. Taigi Seinai galėjo patekti 
į mūšio sukitrį. Taip beveik ir 

buvo. Pirma savaitė po rusų 
atėjimo praėjo dar gana ramiai. 
Rodos, kad vokiečiai pasitraukė 
dar šiek-tiek toliau. Laimingai 
praėjo ir Verbų nedėlia. Bet... 

panedėlyj prasidėjo naujos baise- 
nybės. Pavakare vokiečiai ėmė 

šaudyti iš anuotų į miestą, tai- 

kydami j bažnyčią ir seminariją. 
Apie Seinus stovėjo rusų arnio- 

tos. Nuo granatų trūkimo ir ar- 

motų griausmo net žemė drebė- 

jo. Atėjo naktis, tačiaus n:*kas 
nemanė ramiai ilsėtis. Jei kas ir 
buvo pamigęs, tai apie vidurnakti 
baisus trūkstančių granatų garsas 
visus meste išmetė iš lovų. Mat 
vokiečiai kartais ir nakčia pa- 
leisdavo j miestą po kelis šu- 
vius. Dieną baisu buvo išeiti 
ant gatvės. Kad užstaugs atle- 
kiantis šrapnelis ar granatas, tai 
nenorom pritupi prie žemės, o 

kad pokštels kur trukdamas, tai 
susyk nežinai ar gvvas esi, ar 

1 

numiręs. Taip buvo panedėlyj, 
utarninkc: ir seredoj po Verbų 
nedėlios. Kas tik galėjo, metė 

viską ir bėgo iš miesto. 

Miestui Nedaug Užkenkė. 
Turiu dar pažymėti, kad nors 

vokiečiai ir smarkiai šaudė j 
Seinus ir tikriausiai taikė j baž- 
nyčią (gal but manė, kad bokšte 

rusų žvalgai sėdi), bet nei mies- 
tui, i.ci bažnyčiai nedaug tas šau- 
dymas užkenkė. Iki seredos va- 

karui tik viena granata pataikė 
i seminarijos bokštą prie pamato, 
b- t sienos nepramušė ir šrapnelis 
prakirto stogą ir sulaužė apie du 
balkiu. Tik langų, tai jau maža 

sveikų liko. Be to dar mieste už- 
mušė vieną žydą ir apie šešis su- 

žeidė. Aplinkinių kaimų gyven- 
tojai nukentėjo nuo šaudymų vie- 
ni daugiau, kiti mažiau. Di- 
džiausias vargas, žinoma, tiems, 
kurių namai sudegė. O tokių 
yra nemaža. Ir dieną, ir naktį 
būdavo matyti įvairiose šalyse 
po kelis gaisrus. 

Nelaiminga Lietuva! Duok 
Dieve, kad bent po tų audru pra- 
švistų giedrios dienos, ir kad vėl 
viskas augtų, klestėtų ir žydė- 
tų, kaip kad pirma žydėjo. 

(Auš.) 

MARIAMPOLĖS APTELINKĖ. 
Nesenai atvykusieji suvalkie- 

čiai pasakoja, kad Mariam- 
polės apielinkė dabar labai nu- 

kentėjusi. Nei palygint negalima 
su pirmuoju vokiečių užpuolimu, 
kuomet ..i.kentėjo tik arčiau ke- 
liii gyvenantieji ir mušiu suku- ' 

jryje atsidurusieji. Šį kartą vo- 

kiečiai visa ką systematingai gro- 
bė. Išgabeno visus javus, gyvu- '■ 

lius, pašarą. Nebeliko kas vai- I 

gyti. Kai-kur vokiečiai pasižy- ! 

mėjo blogu savo elgimusi: pa- 1 

vyzdžiui, nebegalėdami suvaldyti 1 

paimtųjų iš žmonių arklių, vertė ' 

pačius savininkus juos vesti arba j 

net imdavo žmones mušti, nekar- 
tą ir arklius sušaudydavo. 

Išgabendami visa, kas valgo- 
ma ir ėdama, vokiečiai ir triobų 
nepaliko. Mariampolės apielin- 
kėje jau truputį anksčiau buvo 
sudeginta apie 200 ūkininkų. Su- 
deginta tyčia Patašinės kaimas 
(dauguma), Mokolai, Orinai ir 
daug kitų. 

Kaip toliau reikės gyventi— 
žmonės nenusimano, džiaugiasi 
ikišiol gyvi belikę. Daug jaunų 
vyrų vokiečiai mobilizavo ir išsi- 
varė Vokietijon. 

PILVIŠKIAI, 
Mariampolės Apskr. 

C'ia ir-gi, kiek žinoma, žmo- 
nės labai nukentėjo ir kuone vi- 
sa ko nebeteko. Vokiečiai tame 
krašte gudriai elgėsi, kalbindami 
žmones grįžti namon ir ramiai 
gyventi, paskui gi, kai-kuriam 
laikui praslinkus, atėmė vi>ą 
žmonių naudą. Kai-kur buvo ir 
labai žiaurių atsitikimų. Vienoje 
vietoje kareiviai nušovė merginą, 
ten pat šovė j vaiką, bet 110 
kliudė. 

MAKCIKONĮS, 
Trakų Pav. 

Marcinkonyse, lygiai ir aplinki- 
niuose sodžiuose labai žmonės ser- 

ga. Daugiausia vaikai, kurių jau 
daug ir išinirė. Bloga, kad arti 
gydytojo nėra. 

— Kovo 23 d. buvo vyrijos 
(obščestvos) susirinkimas. Svarstė 
gerb. kun. Jazukeviėiaus įneštąjį 
sumanymą—įkurti "Lietuvių Drau- 
gijos nukentėjusiems nuo karės 
šelpti'' skyiių. Bet pasirodė, jog 
tas sumanymas, kol-kas įvykdinti 
negalima, nes nėra tokių žmonių, kurie galėtų vesti draugijos reika- 
lus. Tuo sykiu tik sustatė prašy- 
mą "Lietuvių Draugijai n. dėl ka- 
rės šelpti,'' kaip galima butų par- 
traukti rugių iš Rusijos. Nes čia 
žemė prie smėlio ir derlius esti la- 
bai silpnas. Visados marcinkonie- 
čiams duona reikėdavo pirkt. Šį- 
met dėl karės aplinkybių dar dau- 
giau reiks pirkti duonos. Dabar 
čia be išimties perka duoną. Kai- 
nos gi augštos ir vis dar kilsta. Ii 
Amerikos pinigų bijosi siųsti, kad 
kelyje nepražūtų, uždarbio nėra, 
O čia dar ir ligos siaučia. Ypač 
audra, nuo kurios daug jau vaiky 
numirė. Beveik nėra namo, kame 
nebūtų ligonio. Gydytojų gi arti 
nėra. 

KAZLŲ-RUDA, 
Mariampolės Apskr. 

Pabėgėliu Šioje apielinkėje daug 
esama, ypač jaunųjų. Vokiečiai 
begalo šeimininkauja Lietuvoje— 
išsivaro raguočius ir arklius, išsi- 
veža javus ir pašarą, apie valgo- 
muosius daiktus, žinoma, ir kalbėti 
nebereikia. Nejauku net darosi, 
kuomet vokiečių kareiviai visur 
daro kratų ir j ieško pinigų, nes 

juos jie labai mėgsta. Čystosįos- 
-Budos ir Antanavo sodžių apie- 
linkėje vokiečiai degina sodybas. 
Vokiečiai varu sudegino Gaisrius, 
Nendrinius, Domciviškius, Žiurius- 
-Gudelius ir Gevaltavą. V ienas 
Žiurių-Gudelių gyventojas pasako- 
jo, kad išdeginta kuone pusė visos 
Šunskų parapijos. Kasdien degi- 
nama po du, tris kaimus ir dabar. 
Iki kovo 5 d. gyvenau dar Ž., bet 
kuomet prasidėjo vokiečių "kalė- 
dojimas"' (rekvizicijos) Geruliuo- 
se, tai aš persikėliau į kitą vietą. 
Laikraščių Kazlų-Rudoje gauname, 

ALYTUS, 
Suvalkų Gub. 

Alytus—pabėgėliu didysis trak- 
ias ir artimoji nuo karės vieta, kur 
jų daugiausia apsistoja, belauk- 
dami, kada galės grįžti i savo ap- 
leistuosius namus. Jokiu darbų čia 
nesant, sunku buvo pramisti tiems, 
kurie savo ištekliaus stigo. 

Dabar po Velykų švenčių žada- 
ma taisyti čia plentas. Tam dar- 
bui reikėsią daug darbininkų. No- 
rintieji gauti darbo gali užsirašyti 
Alytaus valsčiuje. Darbus prižiū- 
rės Kalvarijos apskričio inž. Va- 
siliauskas. 

Kovo 1/ ir 18 d. čia kelius kar- 
tus atskridę buvo vokiečių 1 aksty 
tojai. Žmonės prie jų jau tiek 
priprato, kad m.ižai boja jų mėto- 
mųjų bombų. 

Pabėgėliai iš artimesnių vietų 
pradeda vėl grįžti, bet daugiau 
pažiurėtų, kaip išrodo jų tėviškės: 
gyventi tuo tarpu priešo aplanky- 
tose vietose kai-"kur sunkiau, negu 
svetur, nes šį kartą vokiečiai tuš- 
tino ir šlavė žmonių mantą. 

('•L. Ž."), 



I 
Visi laikraščiui siunčiami rankras- 

Ciaturi buti pažymėti autoriau? pa- 
rašu lr adresu. Pasirašantieji pseu- 
donimais turi paduoti. Redakcijos ži- 
niai, ir savo tikrąjį vardą. 

Redakcija pasilieka sau teisę at- 
siunčiamus jai rankraščius trumpinti 
ir taisyti. 

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

Re.'cia visada rašyti pl^'Ysna ir tiU 
ant vienos poplero pusės, paliekant plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Dėlei fondų. Kad tūli žmo- 

nės ir laikraščiai pas mus į šelpimą 
nukentėjusiu jų tiuo karės žiuri 
kaipo j politišką reikalą—visiems 
senai yra žinoma. Tas aiškiai ap- 
sireiškė laike seimo, buvusio pra- 
eitą rudenį Brooklyn'e. Tenai p> 
litikos reikalai pastatyta pirmoti 
vieton, ir pasekmėje gavosi visiš- 
ka suirutė. Toje suirutėje socia- 
listai kaltino tautininkus. Kiek- 
vienas bešališkai manantis žmo- 
gus matė, kad suirutės nebūtų iš- 
kilę, jeigu socialistai nebūtų vari- 
nėję savo politikos, nesiruošę prie 
seimo kaipo savotiškos politiškos 
demonstracijos. Sunku buvo ben- 
drai veikti, jeigu viena dalis va- 

žiavo sciman be jokių politikieriš- 
kų plianų, manydama vien apie 
tai, kad Lietuvoje baisi nelaimė, 
reikalaujanti kuoveikiausios ir kuo- 
didžiausios pagelbos, tuom tarpu 
kaip antroji pusė jau iškalno ruo- 

šėsi "padaryti galą tautiečių vieš- 
patavimui" ir tikėjosi, kad "atėjo 
laikas socialistams musų visuome- 
nėje vadovauti." Toksai abiejų 
pusių atsinešimas j darbą labai 
išrodė i du vyru, kuriuodu suėjo pa- 
sikalbėti apie svarbu reikalą, 
ir vienas iš jųjų atėjo Vier. taria- 
mąjį reikalą turėdamas omenyje, 
tuom tarpu kai antrasai atėjo ne- 
šinas paslėpta rankovėje plyta, ma- 

nydamas apie pirmojo laikrodėlį 
ir pinigus. Prie tokių aplinkybių 
bendras veikimas negalėjo pasisek- 
ti. Kas už nepasisekimą turi bū- 
ti kaltinamas: tas, kuriam vien 
tartasai reikalas rūpėjo, ar tas, ku- 
rio omenyje buvo dar ir pirmojo 
laikrodėlis bei pinigai? 

Vėliaus, po seimui, pilnai paaiš- 
kėjo, kad socialistams pirmoje vie- 
toje rūpėjo politika. Socialistų 
politika buvo priežastim to, kad 
susitverė Liet. Gelb. ir Aut. Fon- 
das. Jeigu butų buvę iš socialis- 
tų pusės mažiaus politikieriavimo, 
jeigu jie butų pasirodę norj tik- 
rai bendrai veikti ir nebūtų eik- 
štėn iškilęs jųjų politikieriavimas, 
—be abejonės, Liet. Gelb. ir Ant. 
Fondo tvėrėjai butų mielu noru 

sutikę išvien dirbti. Nereikėjo so- 
cialistams daryti tos klaidos. 

Socialistai vienok tą klaidą pa- 
darė. Sakoma, kad patįs kunigai 
savo pasielgimu platiną bedievius. 
Tas sakymas pritinka ir šiam atsiti- 
kimui. Liet. Gelb. ir Aut. Fondą 
pagimdė socialistai, kurių noro 

viešpatauti musų gyvenime ir mū- 

sų socialistų užmetamo kitiems 
jungo negalėjo pakęsti taip tauti- 
ninkai, taip bepartyviškieji gaiva- 
lai ir buvo priversti pasitraukti 
nuo socialistų ir pradėti savistoviai 
veikti. 

Suskilimas yra labai apgailėti- 
nas, bet jisai, kaip iš augsčiaus sto- 

vinčiu žodžių matyt, buvo dėlei so- 

cialistų pasielgimo neišvengiamas. 
Savo politikieriavimo "gįslelę" 

socialistai rodo ir toliaus. Už- 
tenka palyginti, kaip į šelpimo 
reikalą atsineša socialistišką Liet. 
Šelp. Fondą ir Liet. Cielb. ir Aut. 
Fondą remiantieji laikraščiai. Ant- 
rojo fondo rėmėjai, remdami savą 
fondą, drauge su tuom nieko netu- 
ri prieš abu kitu fondu, nevarinėja 
—kiek mums žinoma—agitacijų 
prieš kitus fondus. Taigi, šelpimo 
reikalas stovi tiems laikraščiams 
pirmoje vietoje. Jiems, supranta- 
ma, mieliau butų, kad jųjų fondati 
eitų aukos, bet jeigu !:as nors nori 
remti kurį kitą fondą, tai jie tame 
nieko blogo nematė ir nemato. 
Svarbiausis šių laikraščių ir jiems 
pritariančių žmonių noras yra, kad 
aukų butų surinkta kuodaugiausia 
ir kad karės kankiniai Lietuvoje 
iš Amerikos lietuvių aukų butų 
kuodaugiausiai sušelpti. Anot p. 
A. Sm., kuri ranka penėtų— 
kairė ir dešinė, by tik sotu butų, 
Čia pirmoje vietoje stovi nelai- 
mingųjų musų viengenčių šelp no 
reikalas o sava partija nustumta 
antron vieton. Socialistų laikraš- 
čiai, remiantieji Liet. Šelp. Fondą, 
toli-gražu neparodė ir nerodo to- 
kio atsinešimo j šelpimo reikalą. 
Iš jųjų atsinešiino j visus fondus 

|matyt, kad pirmoje vietoje jiems 
stovi ne tiek abelnas skaitlius au- 

kų nukentėjusiems, kiek savo fon- 
do rėmimas, nežiūrint, ar jųjų agi- 
tacija prieš kitus fondus pakenktų 
abelnam aukų rinkimui ar ne. To- 
lerancijos, pakantos, savo reikalo 
pašventimo bendram j im tikslui jie 
neparodė nei nerodo. 

Esant vidurinėse? sriovės žmo- 
nėms nuolaidžiams, suprantama, 
daugelyje vietų aukos, surinktos 
bendromis tautininkų ir socialistų 
jiegomis ėjo ir eina socialistiškan 
Liet. Šelpimo Fondan, nes keliems 
užsispyrėliams, to fondo šalinin- 
kams. diduma, susidedanti iš vi .al- 
tinės ė s sriovės žmonių, nusileidžia, 

-kad tik butų šventa ramybė ir 
dėl partijų nekiltų kivirčų, ken- 
kiančių pačiam aukų rinkimo daiv 
bui. Kaip praeities prityrimas yra 
parodęs, vidurinėj i sriovė yra daug 
daugiau duosninga negu kairieji 
gaivalai, t. y. socialistai. Ten, kur 
eina reikalas apie aukų didumą, 
tautininkai iki šiol stovėjo toli so- 

cialistų priekyje. Kad tai teisybė, 
atsiminkime visas buvusas rinklia- 
vas. Tautininkai juo labjaus au- 

kauja dabar, kuomet įeikalas yra 
taip didelis.. Jųjų diduma, jie duos- 
nii:»esni (rasi, dėl to, kad jie išgali 
daugiau). Todėl ir aitkos kurios 
plaukia socialistiškan fondan, yra 
daugiau tautininkų negu pačių so- 

cialistų sudėtos (skaitome reikalin- 
gų čia pasakyti kad niekas to ne- 

pavydi ; atpenČ, geriausios kloties, 
kad tiktai nelaimingieji Lietuvoje 
butų kuolabjausiai sušelpti). Bet 
faktas, kad daug, labai daug aukų 
iš tautininkų kišenių plaukia į so- 

cialistų fondą, liekasi faktu. Daug 
prie to taut. aukų plaukimo socia- 

listų fondan prisideda ir toji ap- 
linkybė, kad socialistai skelbia sa- 

vo fondą bepartyvišku esant, o 

kam nežinoma, kad daugelis vidu- 
ti nėsės sriovės žmonių bepartyvu- 
mo skraistę mėgsta ir ja juos ga- 
lima toli nusivilioti. 

Bet vietomis vidurinėms srio- 
vės žmonės visą "bepartyviškos" 
skraistės partyviškumą mato ir nė- 
ra taip labai nuolaidus, paskiriant 
fondą, kuriam siųsti surinktąsias 
aukas. Tokiuose atsitikimuose 
getnsta kivirču ir suirutės pavojus. 
Kompromisan, sutinkama pinigus 
siųsti tiesiog Lietuvon. Tokiu bu- 
du iš daugelio kolionijų Lietuvon 
pasiųsta stambių aukų, kurios vie- 
tomis siekia tūkstantinės ir dau- 
giau. Šie pinigai prie kito!:uj ap- 
linkybių butų ėję Liet. (ielb. ir 
Aut. Fondan, bet dėlei šventos ra- 

mybės ir aukų rinkimo neardymo 
pinigai siunčiama tiesiog Lietuvon. 

Prie to galima butų pridėti dar 
ir tai, kad nemažai vidurinėsės 
sriovės žmonių aukų yra nuėję de- 
šiniųjų Tautos Fondan. Ir čia 

jViudrinės sriovės žmonės turėjo 
^ omenyje, kad Lietuvos sušelpimas, 
^o ne savi partyviški reikalai, yra 
statytina pirmon vieton. 

Akvvairdoje to visko, kokias iš- 
vadas galima padaryti iš to, kad 
Liet. Ge!b. ir Aut. Fondas iki 
šiolei yra surinkęs hiažiau aukų 
negu anuodu fondu? Ar tai reiŠ- 

,kia tautininkų silpnumą, menkumą 
musų visuomenėje, kaip tai kai- 
kurie laikraščiai bando spręsti? 
Anaiptol ne. Tai reiškia tiktai, kad 
tautininkai ir su jflis einantieji 
žmonės supranta dabartinės valan- 
dos svarbumą ir, nors save skrjaus- 
dami, žiuri, kad svarbiausis šios 
valandos reikalas,—nelaimingų san- 

tauticčių užjuryje šelpimas,—butų 
kuopa sėkmingesnis. Faktai paro- 
do, kad musų vidurinės sriovės 
žmonės moka atsistoti augščiaus 
savų partyviškų reikalų, pašvęsda- 
mi juos prakilnesniam, augštesniam 
visos tautos tikslui. 

Tokia tai išvada yra darytina iš 
dabartinio dalykų stovio, o ne toji, 
kurią kai-kurie laikraščiai mėgina 
musų visuomenei įkalbėti. 

Susiartinimas. Iš socialistų 
pusės yra iškilęs sumanymas, kad 
tautininkai ir socialistai padarytų 
savo rųšies ryšj tarp savęs, kad 
suvienytomis jiegomis pradėjus ko- 
voti prieš augantį musų visuome- 
nėje klerikalizmo pavojų. 

Klerikalizmas, be abejonės, yra 
pavojingas, ir prieš jojo išsiplati- 
niiuą inusų visuomenėje reikia ka- 
riauti. Paskutiniųjų kelių metų 
Lietuvos istorija rodo, iki kol gali 
visuomenę privesti išbujojęs kle- 
rikalizmas. Be Lietuvos, yra dau- 
gelis kitų pavyzdžių, kurie parodo, 
kaip negeistinas ir smerktinas yra 
klerikalizmo išsiplėtojimas. 

Prie iškilusio sumanymo apie 
tautininkų ir socialistų susiartinimą 

dėlei klerikalizmo pavojaus rei- 
kalinga šis-tas pastebėti. Jei kle 
rikalizinas yra pavojingas visuo 
menei, tai nemažiau pavojinga: 
^ra ir tasai begalinis palaidumas 
kuriuom atsižymi toji spaudos da 
lis, i- kurios tarpo kilo šisai susi 
artinimo sumanymas. Tame pa- 
laidume prieita prie tokių pelkių 
kuriose >ėd^ičius sunku suprast 
kalbant apie idėją. Vidurinėj i 
tautiška spauda visuomet stovėje 
ir stovi už tai, kad pirmutinė vie- 

šojo gyvenimo pažangos sąlyga yn 
švarumas. Taip viešame, taij 
privatiškame gyvenime negalime 
kalbėti apie kokj nor-j žengimu 
priekin, kol yra atmetami pamati 
niai švarios kalbos, švaraus žo- 
džio, pasielgimo ir apsiėjimo rei- 
kalavimai. Kol visuomenei gręšis 
pavojus visiškai supilti platinamt 
nešvarume, tol negalima su taii 
sumanytojais kalbėti apie kokj nors 

susiartinimą. Tegul išpradžių bū- 
na išvalyti dabartinieji purvai. 

\ idurinėji spauda kovoja prie> 
klerikalizmą (ne prieš katalikus) 
Jinai lygiai kovoja su palaidumu 
iš antrosios pusės. Viename ii 
antrame šių apsireiškimų jinai ma- 

to pavojų musų visuomenei. Abu 
kovos tikslu yra principiniai klau- 
simai. Todėl apie kiekvieną susi- 

artinimą su by kuria puse galima 
kalbėti, atsižvelgiant j šiuos prin- 
cipus. 

Dr. J. Basanavičiaus laiškas. 
Ponas A. B. Strimaitis, SLA, 
centralis sekretorius gavo iš Dr, 
J. Basanavičiaus laišką, kame kal- 
bama apie Liet. Gelb. Fondo aukų 
priėmimą ir išreiškiama pora min- 
čių dėlei p. Žyniontienės laiško, 
tilpusio savo laiku "Tėvynėje." 
Dr. J. Basanavičiaus laiškas seka: 

Gerb. Tautieti! 
] gautąjj iš Tamistos laišką 

vasario 28 d. atsiliepdamas, tu- 

riu garbę pranešti, kad p. T. 
Paukščio pasiųstuosius 2,000 rub- 
lių apturėjau ir juos paskirsčiau 
po 1,000 rub. Didžiosios ir Ma- 
žosios Lietuvos žmonėms, nuken- 
tėjusiems dėl karės per "Lietu- 
vių Draugijos Nukentėjusiems 
dėl Karės Šelpti" komitetą Vil- 
niuje, kursai, kaip Tamsta ma- 

tysi iš čia pridėtosios tos Drau- 
gijos apyskaitos rusų kalba, varo 

p šelpos darbą labai plačiai, lai- 
kydamas bendrabučių pabėgė- 
liams gyventi ir juos maitinti, 
suteikdamas taipogi pinigais pa- 
gelbą. Didelę klaidą, man regis, 
padarėte, paskelbdami "Tėvynės" 
No. 7 p. Žyniontienės laišką, ku- 
ris turėjo tikslą sukurstyti Ame- 
rikos lietuvius prieš Draugiją, 
Wd jos jie nešelptų savo pini- 
gais. Niekas Draugijos komitete, 
kuriu aš ir prideru, nukentėjusių 
pabėgėlių nesijoja per "katalikiš- 
ką rėtį," o šelpia visus lietuvius, 
neatsižvelgiant i jųjų tikybos ir 

politikos pažiūras. Kadangi pa- 
skelbdami tą p. Žyniontienės laišką 
ir dar prie jo pridėdami savo 

prierašą, galėjot musų Draugijai 
Amerikos lietuvių akyse užken1: 
ti, tai aš prašau, kad pridėtąją 
čia Draugijos apyskaitą, lietu- 
viškai išvertę, "Tėvynėje" ap- 
skelbtumėt, suteikdami tokiu bu- 
du amerikiečiams lietuviams po- 
zityvių žinių apie jos veikiurj 
Lietuvoje. Kadangi vėl Jus, mu- 

sų krašto laikraščius skaitydami, 
manau, žinosite apie dalykų sto- 
vį musų Tėvynėje, tai ir nera- 

šau, ypač dar dėlei laiškų cen- 

zūros. 

Vis aiškėja. Juo tolyn, juo 
labjau aiškėja, kaip neteisingas 
ir negražus buvo tasai atakas ant 
"Liet. Dr-jos Nuk. dėl Karės 
Šelpti," kurį, vadovaujant p. Žy- 
montienei ir p. Rimkai, padarė 
"Tėvynė" ir socialistiškicji mūsų 
laikraščiai. "Tėvynė" jau pama- 
itė savo klaidą ir praeitos savaitės 
numeryje teisinasi. Jinai prisi- 
pažįsta buvusi suvadžiota. Lauk- 
tina, kad ir kiti laikraščiai, prisi- 
dėję prie šio atako, pasektų pa- 
girtinam "Tėvynės" pavyzdžiui ir 
taip-pat prisipažintų klaidą pada- 
rę. Prasikaltusiems galima butų 
užmesti, kad reikėjo kritiškiau 
pažiūrėti j paduotasias žinias, pa- 
laukti kitos pusės pasiaiškinimo 

! ir tuomet išduoti savo nuospren- 
dį. Bet kas nedaro klaidų? Ge- 
rai yra tai. kad pamatyta 
klaida. Savo klaidos pamatymas 
reiškia jau pirmą žingsnį prie jos 
atitaisymo. 

\ is daugiau aiškėja, kad užpul- 
toji draugija nėra klerikališka ir 
klerikališkai nesielgianti. Jeigu 
kas nors netikėjo p. Leono laiš- 
kui, vėliaus "Vaire" tilpu^am 

straipsniu^ juu dar vienu svarbiu 
žodžiu užpultosios draugijos nau- 
dai yra Jie .Basanavičiaus laiškas 
p. A. P>~ Strimaičiui. O užvis 
geriausfH i>*Aeisimrno žodj taria 
pati už||5ii|j draogija savo vei- 
kimu, Tcuno 'at-kaitas sutrauką paSuodamį-TBAme "'Lietuvos" nu- 

meryje. Sunkus užmetimas "Lie- 
tuvių Dfdugijžii" galima butų pa- 
daryti tame. kad jinai iki šiol 
nieko tioprauęšė Amerikos lietu- 
viams ;i£ie saivo veikimų ir leido 

' prasiplatinti «;l toms neteisingoms 
lapie ją nuomonėms, kurių męs 
prisiklausėme iš užpuolikų. Jei- 
gu Amerikos lietuviai butų buvę 
visą laiką nuo pat pradžios infor- 
muojami Lietuvos reikaluose, gal 
nebūtų turėjęs vietos nesmagusis 
nesusipratimas. Bet visgi, anot 

patarlės, "geriaus vėliaus, negu 
niekad." 

Vienkart su pranešimais apie 
"Liet. Draugiją" Amerikos lietu- 
viai gauna ir gerą pamoką pa- 

kautoje, tolerancijoje. Draugija 
veikia, ir jos šalininkams nei kiek 
nepavydu, kad šale jųjų veikia 
ir kitos draugijos. Atpenč, iš 
išsireiškimų matyt platus šelpimo 
reikalo supratimas, kurisai nori, 
kad \isos pastangos, keno jos 
neimtų, prisidėtų prie Lietuvos 
šelpimo. Nedirbkime drauge, jei- 
gu negalima, bet dirbkime at- 
skyrai bendram tikslui, vienas 
kitam kojos nepakišdami,—toksai 
matomai yra "Liet. Draugijos" 
veikėjų pamatinis obalsis. Tos 
pamokos prisiklausyti vertėtų 
ypač mums,'Amerikos lietuviams. 

l 
"Liet. Dr-jos" veidas paaiškėjo. 

Tikėtina, kad greitu laiku bus 
daugiau žinių ir apie kiti Lie- 
tuvoje veikiančių draugijų darbą. 
Nusižvelgdami į to darbo pasek- 
mingumą, ir Amerikos lietuviai 

galės geriau suprasti, kaip reikia 
elgtis šioje sunkioje Lietuvai va- 

landoje. 

"Lietuvių Dr-jos Nukentejusiems 
Dėl Kares Šelpti" Veikimas. 

Dr. J. Basanavičius prisiuntė 
p. A. B. Strimaičiui, SLA. sekr., 
"Lietuviu Dr-jos Nukentėju- 
siems dėl Karės Šelpti" veikimo 
atskaitą, kurioje peržvelgiama 
tos draugijec darbas nuo pat pra- 
džių iki kovo i d. šių metų. 
Iš tos atskaitos" galima suprasti, 
kaip susitvarkė ir dabar stovi nu- 

kentėjusiu nuo karės šelpimas. 
Čia paduodame tos atskaitos su- 

trauką. 
Įsiveržus vokiečiams Didžiojon 

Lietuvon, žmonės bėgo rytuosna. 
Daugiausia pabėgėlių susitelkė 
Vilniaus mieste, kaip geležinke- 
lių ir visos Lietuvos centre. Pra- 
džią nukentėjusiųjų šelpimui pa- 
darė lietuviai. Liepos 27, 1914, 
karės valdžiai leidus, buvo su- 

tvertas Vilniaus Lietuvių Komi- 
tetas Pabėgėliams Šelpti. Šisai 
komitetas išgyvavo pusę metų ir 
šelpė visus pabėgėlius be jokio 
skirtumo. Šelpimo darbui komi- 
tetas naudojosi tiktai vietiniais 
mėnesiniais pačių lietuvių įmo- 
kė j iinais. Teikiamoji pagelba bu 
v o labai žymi ir įvairi. 

Laikui bėgant, pabėgėlių skai- 
čius ir pagelbos reikalingumai 
augo. Komiteto lėšos, susidėju- 
sios iš liuošnorių aukų, pradėp 
mažėti. Nepajiegdatnas varyti 
darbo savo jiegomis, komitetas 
nutarė perduoti visą savo turtą 
ir darbą "Lietuvių Draugijai Nu- 
kentėjusiems dėl Karės Šelpti,'' 
kuri pradėjo veikti lapkričio 21 

•iieną 1914 m. 

Sus draugijos veikimo srytis 
apima Didžiąją Lietuvą, taigi 
Vilniaus, Kauno, Suvalkų ir Gar- 
dino gubernijas. Draugijos tik- 
slu yra "nešti visapusišką pagel- 
bą nukentėjusiems dėlei karės 
minėtųjų gubernijų gyventojams 
be skirtumo tikybos ir tautos: 

steigti prieglaudas ir valgyklas, 
ttikti reikalaujantiems drapanas, 
ypatingai nukentėjusiose vietose 
dalinti maisto produktus, teikti 
pinigines pašelpas ir t.t." 

Draugija siunčia įvairiosna vie- 
tosna savo įgaliotinius ir sulyg 
tų įgaliotinių nurodymų steigia 
«tyrius. Tokių skyrių draugija 
Įsteigusi 89. Juose prieglaudą 
rado suvirs 10,000 pabėgėlių. Be 
.0 šelpiama ir pačioje karės sry- 
tyje. 

Apart įgaliotinių, Draugija tu- 

ri savus atstovus: Pabaltijos 
kraštui gim. mok. F. Mašiotą ir 
kun. Tumą Rygoje, Dr. Gaida- 
mavičių, literatą J. Baltrušaitį ir 
Stanaitį Maskvoje. 

Draugija, dėlei lėšų stokos, ne- 

gali suteikti visų reikalingųjų 
pašelpų. Taip, Mariampolės sky- 
riui prašant 6,050 r. vienlaikinės pa- 
šelpos jr po 390 rub. kas mėnuo, 
draugija galėjo paskirti tiktai 
2,600 rub. Kaip šelpimas varo- 

ma, maryt iš to paties Mariam- 
polės skyriaus: suaugusiam žmo- 
gui paskirtą 2 svaru duonos į 
dieną, mažamečiui iki 10 metų 
amžiaus—1 svaras; pietus duo- 
dama ką.s antrą dieną ir tuo- 
met skiriama tiktai 1 svaras duo- 

/ j; 

Toje ^ietfcje, k.ir karė atsinau-| 
jino, draugijos veikimas turėjo 
buti pertrauktas. Juo tolyn, juo 
pašelpos reikalaujančiųjų skait- 
lius auga: didinasi pabėgėlių ei- 
lės, ir žmonės, išpradžių turėję 
\ieną-kitą skatiką, viską praval- 
gė ir dabar atsidūrė šelptinųjų 
skaitliuje. Visur didinasi skur- 
das, ir tuom sunkinasi užduotis 
draugijos, kurios pagelbos šau- 

kio'si \is didesni skaitliai lietu- 
vių. 

Dabar draugijos skyrius Vil- 
niuje užlaiko 47 bendrabučius- 
prieglaudas ir šelpia suvirs 2,500 
pabėgėlių. Kovo mėnesiui tam 
skyriui paskirta 9,310 rub. 50 kp. 
Centralis komitetas užlaiko Vil- 
niuje 7 bendrabučius, kuriuose 
glaudžiasi 300 mokinių iš įvairių 
mokyklų, abiejų lyčių. 

Vilniuje draugija turi įsteigusi 
duonos keptuvę, dvi siuvyklas— 
vyrišką ir moterišką, dailydžių 
dirbtuvę, kurpių dirbtuvę, biurą 
registracijai pabėgėlių pagal jųjų 
užsiėmimą ir biurą sujieskojimui 
darbo pabėgėliams. Pašelpa tei- 
kiama be skirtumo visiems: pa- 
prastiems žmonėms, valdinin- 
kams, mokiniams ir kt., taipogi 
ištisoms įstaigoms. Draugija 
yra nutariusi užmokėti už mok- 

ysią suvirs ioo mokinių-pabėgėlių, 
lankančių Vilniun perkeltą Vilka- 
viškio gimnaziją. Tam reikalin- 
ga išmokėti 7,000 rub. Apmo- 
kama ir mokslas pabėgusių su- 

valkiečių mokinių kitose vietose. 
Maskvon inž. Naruševičiui pa- 
siųsta tuo tikslu 1,000 rub. Nu- 
spręsta sušelpti 14 Suvalkų gim. 
mokinių, esančių Varsavoje. Su- 
teikta vienlaikinės 2,000 rub. pa- 
šelpos 89 mokytoj ams-pabėgė- 
liams be tikybos ar tautos skir- 
tumo. Už 54 "Saulės" mokinių 
mokslą ir pragyvenimą išmokėta 
3,799 rub. (matomai šių mokslei- 
vių šelpimas buvo pamatu pra- 
plitusiam musų socialistų spau- 
doje gandui, kad draugija eikvo- 
jami pinigus ant ''Saulės" na- 
mų). "Žiburio" progimnazijai 
nutarta duoti 3,000 rub. pašelpos. į Tuom tarpu, kaip šioji atskai- 
ta buvo išleista, Suvalkijoje drau- 
gija turėjo 23 skyrius. Sąryšyje 
su savo veikimu Suvalkijoje, 
draugija pažymi lenkų veikimą. 
Suvalkija, kaip žinoma, yra ad- 
ministraty viai priskaitoma prie 
Lenkų karalystės, taigi priklau- 
santi nuo Varšavos, kurioje yra 
įsteigtas Centralis Obivatelių 
Komitetas. Šio komiteto prie- 
derme yra rūpintis visa dešimčia 
gubernijų, kurios sudaro Lenkų 
Karalystę. Šių metų pradžioje 
tasai komitetas pasiuntęs Suval- 
kų Obivatelių Komitetui 120,000 
rublių. Lietuvių Draugija už 
sausio ir vasario mėnesius gavo 
tiktai 25,000 rublių. 

Piniginiai draugijos reikalai se- 
kančiai apipiešti atskaitoje: 

Draugijos Stovis Yra Šitoks: 
Nuo 22 d. lapkričio 1914 m. iki 

kovo 1 d. 1915 m. 

Draugijos kason plaukė sekan- 
čiai: 

1.—Pašelpai įvairiems žmonėms 
iš Tatjanos Nikolajevnos Komi- 
teto gauta—35,000 rub.; 2.—Nuo 
Miestų Sąjungos—8,000 r.; 3.-- 
Nuo Žemietijų Sąjungos—5,000 r.; 
4.—Per redakciją "Russkija Vic- 
domosti"—4,737 r., 88 k.; 5.—Per 
redakciją "Viltis"—1,833 r. 35 k.; 
6.—Nuo Maskvos miesto tarnau- 
tojų—1,000 r.; 7.—Nuo lietuvių 
Tautos Fondo Amerikoje—6,000 
rub. (Čia įrokuota ir L .Gelbėji- 
mo Fondo auka, taip pat ir SLA. 
aukauti 1,000 rublių, pastebi 'Tė- 
vyn."); 8.—Nuo įvairių žmonių— 
I,087 r.; 9.—Nuo Odesos Liettt- 
iių Komiteto—800 r.; 10—Nuo 
įvairių žmonių Kijeve—750 r.; 
II.—Nuo įvairių Draugijų ir įstai- 
gų—873 r. 34 k.; 12.—Narių mo- 

kesnių—2,082 r.; 13.—Surinkta 

katalikų ir reformatų bažnyčiose 
Žemaičių ir Vilniaus vyskupijoje, 
sausio 18 d. 1915 m.—Į9,500 rub. 
14.—Surinkta Lietuvių Dainos va- 

karuose ir koncertuose—2,000 rub. 
Viso—88,663 r. 57 kap. 
Iš tos sumos išleista šitiek: 
1.—Pašelpai jvairems žmonėms 

—15,000 rub.; 2.—Mokinių ben- 
clrabučiams užlaikyti—4,700 r.; 3. 
—Pašelpų Draugijos skyriams— 
40.000 rub.; 4.—Suteikta Lietuvių 
Globai Prūsų Lietuviams belais- 
viams šelpti (iš tų pinigų, kuriuos 
atsiuntė Amerikos Lietuvių Tau- 
tos Fondas)—3,000 r.; 5.—Įgiji- 
mas inventoriaus, išleidimai kance- 
liarijai, išmokėjimai tyrinėjant nu- 

kentėjusias nuo karės vietas, orga- 
nizacijos skyrių ir t.t.—5,000 r.; 
6.— Apmokėta už įvairių mokyklų 
mokinių pabėgėlių mokslą—10,000 
rublių. 

Viso—77,700 rub. 
Dr-jos kasoje lieka 10,963 r. 57 k. 

Prie draugijos yra suorgani- 
zuotas literatų fondas literatams- 
pabėgėliams šelpti. Tam paskir- 
ta 1,000 rub. ir suaukauta ioo 

rublių. 
Tame pačiame rajone, kur dar- 

buojasi "Lietuvių Dr-ja Nuken- 
tėjusiems dėl Karės Šelpti," vei- 
kia ir Didžiosios Kunigaikštytės 
Tatjanos Nikolajevnos Komiteto 
gubernijiniai skyriai. Pagelbos 
tačiaus tiek reikalinga, kad visų 
pašelpų neužtenka būtiniems rei- 
kalams padengti. 

"Reik Užmėtyt 
Pėdsakus." 

Skaičiau "Naujienose" tilpusius 
p-nios Žemaitės laiškus, skaičiau 
"Tėvynėje" p. Leono straipsnį, 
skaičiau "Vaire" p. Smetonos 
straipsnj. Skaičiau "Naujienų" 
kritiką apie tai, būk "Lietuva" 
vienpusiškai apkaltino p-nią Že- 
maitę, patikėdama p. Smetonai, o 

netiįė:dama p-niai Žemaitei; paga- 
lios skaičiau ir Dr. J. Basanavi- 
čiaus laišką ir apiskaitą, ir iš viso 
to išsiunčiau tokį įspudj. Atsimi- 
nė man pasaka apie tai, kaip lapė, 
bėgdama nuo vejančių ją kurtą, 
uodega užtriną paskui save savo 

pėdsakus, kad kurtus suklaidinus 
ir savo kailį sveiką išnešus. 

Tą pr.tį. man rodos, daro dabar 
"Naujienos." Pono Smetonos laiš- 
kas "Vaire" paaiškino apie p. Že- 
mai tės-Žy mc-ntienės užsipuld inėj i- 
mų vertę tikėti tiems pranešimams 
ne todėl, kad juos rašė p. Smeto- 
na, bet todėl, kad "Lietuvai," kaip 
ir daugumui amerikiečių, yra ge- 
rai žinomi toki musų garbingi vy- 
rai kaip Dr. Basanavičius ir p. A. 

Žmuidzinavičius, kurie yra Lietu- 

vių Draugijos valdybos nariais ir 
kurie prie jokio klastingo, nesąži- 
niško darbo neprisidės. O. p. Že- 
maitė kaip tik ir pripasakojo labai 

negražių dalykėlių apie tos Drau- 
gijos valdybą, įtardama ją "sijo- 
jime aukų per katalikišką rėtį," 
"lupime pinigų," kad "jiems (tos 
valdybos nariams) nerupi žmonių 
skurdas, bet tik pasipinigavimas" 
ir t.t. 

įvięs ameriKieciai, pazjstame tuos 

užsitarnavusius vyrus, žinome ge- 
rai ypač Dr. Basanavičių, ir kaip 
galima buvo tikėti, kad Dr. Basa- 
navičius ir kiti butu prisidėję prie 
tokios Draugijos, jeigu ji butų iš- 
tikro tokia, kaip apie ją p. Že- 
maitė rašė? Iš jos laiško kiaurai 
galima buvo matyt, kad tą laišką 
rašo įpykusi moteriškėlė, labai pa- 
naši j įpykusią davatkėlę, ir todėl 
reik net stebėtis, kad "Naujienos" 
ir kiti laikraščiai jai įtikėjo be 
jokios kritikos atsižvelgimo į to 

laiško turinį. 
"Naujienos" dabar mėgina aiš- 

kintis, kad jos, girdi, neapsiima 
buti "teisėjais" ir nežino tikrai, 
kur teisybė, bet visgi spėja, kad p. 
Žemaitė turėjusi teisybę. "Tėvy- 
nė" taipgi dabar aiškinasi, kad 

ji gal ir suklydo, pasitikėdama p. 
Žemaitės teisingumui. Bet tarp 
"Tėvynės" ir "Naujienų"' yra šioks 
toks skirtumas. "Tėvynė" bent 
mėgina šiaip taip pasiteisinti ir 
tuom prie klaidos prisipažinti, o 

"Naujienos," vieton prie tos klai- 
dos prisipažinti, mėgina "Lietu- 
vai" duoti lekciją apie teisėjo prie- 
dermes. 

iNaujienos, jeigu jos turi siek- 

tiek pretensijų j vyriškumą, ir jei- 
ęu jos sakosi, kad jos gali but 

geresniu teisėju, tai privalėtu štai 

padaryti: 
"Naujienos" patalpino ištisai p. 

Žemaitės laišką ir prirašė visą kru- 

rą straipsniu kur, pasiremiant tais 
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laiskais, uisipuldinėjo ant "Lietu- 
vių Draugijos" Vilniuje. Tegui 
dabar "Naujienos" atspausdina p, 
Sme'onos raštą iš "Vairo" ir te- 
gul atspausdina Dr. Basanavičiaus 
laišką ir atskaitą iš "Tėvynės" ir 
palieka apie tai spręsti savo skai- 
tytojams: Aš galėčiau laižybosna 
eiti, kad "Naujienų" (ir kitų so- 

cialistiškų laikraščių) skaitytojai 
pasirodytų geresniais teisėjais už 
"Naujienų" redakciją. 

Man patinka tautiški laikraščiai 
lafyausiai todėl, kad juose aš ran- 
du netik vienus išvadžiojimus, bet 
jie paduoda ir pačius faktus—iš- 
traukas iš kitų straipsnių. Teisy- 
bė, jie padaro prie to savo ko- 
mentarus, bet ir pats skritytojas 
gali savo nuosprendj padaryt apie 
tai. "Naujienos" gi ir kiti joms 
panašus laikraščiai matyt bijosi 
savo skaitytojų proto ir priešingos 
pusės straipsnių bijo dėti, arba 
deda tokias tik jų vietas, kur pat 
svarbiausieji faktai apleisti, o įdė- 
ta įvairus "kriukeliai," už kurių 
galima užsikabinti. 

ur. Basanavičiaus laiškas pilnai 
"Tėvynėje" parodo, kad ''Lietuva" 
moka geriaus atspėti (jeigu ji 
spėja), negu "Naujienos"' Iš savo 

"faktų" nuspręsti. Bet "Lietuvai" 
nereikėjo nei spėti, nes tą ameri- -4. 
kiečiai ir patįs gerai žino. Dr. 
Basanavičiaus, A. Žmuidzinavi- 
čiaus vardas (neskavant jau kitų) 
daugiaus mums re:L*;ia negu "Nau- 
jienų" redakcija arba net ir p. 
Žemaitė. Tik-gi jau negalima sta- 
tyti p. Žemaitės ant vienos lentos 
su musų garbingu, užsitarnavusiu, 
pražilusiu tautos tėvu, Dr. Jonu 
Basanavičium, kurio visas gyveni- 
mas buvo ir yra nesuteptas, ir to- 
dėl nuodėmingi yra Žemaitės įta- 
rimai. 

Todėl aš net stebėjausi, pama- 
tęs, kaip "Tėvynė" taip lengvai 
davėsi suvedžioti ir pradėjo pagal ^ 
"Naujienų" muziką šokinėti. Da- 
bar "Tėvynei" matyt nesmagu, kad 
įmynė į tokią košę. Bet "Nau- 
jienoms" matyt, ir dabar vis vie- 
na: viskas nutekės, kaip nuo an- 

ties vanduo,... apmėtys savo pėd- 
sakus, kaip toji lapė, ir toliaus sau 

rasinės apie savo pramanytus tau- 
tiškus nevidonus, atžagareivius ir 
"antipirmeivius"... 

Petras Kilimas. 

Kares Nustoliai. 
Iki šiolei nematyt, kad kuri nors 

kariaujančiųjų pusių turėtų vir- 
šų. Galima sakyti,' kad abi pusės 
stovi daug-maž lygiomis. Tat 
sunku kalbėti apie karės užbaigi- ** 

mą per kurios nors kariaujančios 
pusės laimėjimą. Jeigu karė 
trauksis ir toliaus, kaip jinai iki 
šiolei eina, nei vienai pusei nesu- 

gebiant padaryti tokio žingsnio, 
kurisai griežtai permainytų dabar- 
tinį dalykų stovj, tai karę galės 
užbaigti tiktai abiejų pusių nuil- 
simas, tie milžiniški karės nuosto- 

liai, kurie dabar daroma. 
Žemiaus seka išskaičiavimas 

nuostolių, kuriuos turės svarbiau- 
sios kariaujančios valstijos iki šių 
metų liepos 31 dienai, kuomet su- 

kanka metai nuo karės pradžios. 
Didžiosios Britanijos (Anglijos) * 

nuostoliai, karės metams pasibai- 
gus išrodvs sekančiai: 

Tiesioginės val- 
džios išlaidos ....$3,540,000,000 

Kapitalizuota (pi- 
nigais apskaitliuota) 
vertė nuostolių žmo- 
nių gyvybė 1,500,000.000 

Nuostoliai produk- 
cijoje (išdirbystėje) 1,250,000,000 

Viso labo $6,290,000,000 
Vokietijos nuosto- 

liai : 

Tiesioginės val- 
džios išlaidos $4,690,000,000 

Nuostoliai pro- 
dukcijoje 4,790,000,000 

Kapitalizuota ver- 

tė nuostolių žmonių 
jyvybe 4,395,000,000 

Viso labo $13,875,000,000 

Prancūzijos nuo* 

stoliai: 
Tiesioginės val- 

džios išlaidos $2,667,000,000 
Nuosavybės sunai- 

kinimas 800,000,000 
Kapitalizuota vcr- 

;ė nuostolių žmonių 
jyvybe 1,740,000.000 

Nuostoliai produk- 
:ijoje 3,225,000.000 

Viso labo $8,432,000,000 



Austro-Vengrijos 
nuostoliai: A 

Tiesioginės val- 
džios išlaidos $2,810.000.000 

Kapitalizuota vertė 

nuostoliu žmonių gy- 
vybe 

" 

1,200,000.000 
Nuostoli?! produk- 

cijoje 3,000.000.000 

Viso labo $7,510,000,000 

Belgijos nuosto- 

liai: 4 

Tiesioginės val- 
džios išlaidos S 182.500.000 

Nuosavybės sunai- 
kinimas 1,250,000,000 

Kapitalizuota ver- 

tė nuostolių žmonių 
gyvybe 200.000,000 

Nuostoliai produk- 
cijoje ir kitoki nuo- 

stoliai 1,000,000,000 

Viso labo 552,632,500,000 
Kusi jos nuostoliai 

aplamai apskaičiuo- 
ta $ 7,000,000,000 

Visų paminėtųjų 
nuostolių sutrauka $45,739,500,000 

Šioje atskaitoje pralei>ta Serbi- 

ja, Turkija ir Juodkalnija. 
Taipogi praleista nuostoliai, ku- 
riuos Prūsija turi nuo rusų kariu- 
menės įsiveržimo Prusij Lietuvon 
ir aplamai Rytų Prusuosna. Pri- 

kergiant tuos visus nuostolius prie 
virš minėtųjų, kaip spėjama, pasi- 
darytų mažų-mažiausia $60,000,- 
000,000. 

Ta suma po karei turės buti su- 

rinkta mokestimis iš žmonių. Per 
vienus metus karės padaryti nuo- 

stoliai ištęsėtų apie 60 metų Su- 

vienytų Valstijų visoms išlaidoms, 
skaitant metinį Suv. Valstijų biu- 

džetą po $1,000,000,000, kas yra 
nežemu apskaitliavimu. 

PROTOKOLAS 

Brooklyno Lietuvaičių Dr-jos 
Antrosios Konferencijos. 

Nedėlioj, gegužio 9 d., p. P. 

Draugelio svetainėje, 73 Grand 
St„ jvyko Antroji Brooklvno Lie- 
tuvaičių Draugijos konferencija. 
Konferencijos tikslas: šelpti nu- 

kentėjusius nuo karės Lietuvoje 
drabužiais, mezginiais ir avaline. 

Posėdis prasidėjo 3:30 vai. po 
pietų; dalyvavo šių draugijų de- 

legatai : 

1.»—Brooklyno Liet. Taut. Dr- 

-ji,į sąryšio konferencijos atstovai 
—A. Sedakerskititė, J. O. Sirvydas 
ir P. Mikolainis; 

2.—'Lietuvaičių Kliubo—Juzė 
Slavickiutė ir O. Karaliūtė; 

3.—Kanklių Choro—O. Ulevi- 
čiutė; 

4.—Lelijos Žiedo—Marė Sut- 
kaičiutė; 

5.—Lenkų nukentėjusių nuo 

karės šelpti Draugijos—Vlad. Sa- 
baliauskienė. 

Taipgi dalyvavo pašalinės ypa-J 
tos, būtent: D-rė A. Jankauskienė, 
P. Jufgeliutė ir Pran. Povilionis. 

Pirmininke išrinkta O. Karaliū- 
tė; sekretorė—P. Jurgeliutė. 

Kadangi nepribuvo atidarant 
konferenciją pereitosios konferen- 
cijos sekretorius, tad protokolas 
liko neskaitytas. 

Skaitoma p. L. Šliūpienės laiš- 
kas, kuriame nurodoma, kad pi- 
giausi ir prieinamiausi vieta įkurti 
centrą priėmimui drabužių ir t.t., 
butų Broklyne, nes ten arčiau lai- 
vų, etc., tik pataria kuogreiciausiai 
tuomi rupinties, nes jau 'yra pri- 
siųsta daiktų ir kitų rengiamasi 
siųsti,—vienatinis dalykas įsteigti 
centrą, o darbas eis pirmyn. 

P.uvo nominuota kelete s vietų 
įsteigimui centro, ir jeigu ne vie- 
loj iš minėtų vietų nehutų galima 
įkurti centrą, tai p. M. Bučin- 
skas, Rrooklyno įžymus visuome- 
nės veikėjas, prižada užmokėti 
randą už atsakančią vietą. 

Išrinkta veikianti komisija, ku- 
ri rūpintųsi visu darbu, kaip tai 
suradime vietos centro jkurimui 
ir 1.1. Komisijon inėjo: pp. O. 
Karaliūte, D-rė A. Jankauskiene, 
P. Jurgeliutė, H. Šliūpienė ir M. 
Misevičienė. 

;\utarta, kad sekretorė atsikreip- 
tų j žymiausias Brooklyno ir apie- 
linkės moteris ir merginas, idant 
užinleresuoti visas šiuo svarbiu 
darbu ir užkviesti jas ateinančion 
konferencijon. 

N'utarta kreiptis į vietinius Lie- 
tuvos (Gelbėjimo, Tautos ir Lietu- 
viu Šelpimo fondu komitetus, kad 
ir jie veiktų bendrai šiame suma- 

nyme. Išrinkta delegatai: I\ Jur- 
geliutė, A. Sedakerskiutė, (). Ka- 
raliūtė ir J. O. Sirvydas, kurie tu- 

ro-; nueiti j minė ų fondų sekanti 

susirinkimą ir žodžiu pakViesti prie 
darbo. 

P-nas Prrn. Povilionio praneša, 
kad ji.-» kartu su savo draugais 
apsiima pasvęsti darbą ir laiką 
ant audžiamų mašinų padirbti 
"svederių," kepurių etc., jeigu 
jiems bus nuteikta materiolas. Atidė- 
ta iki kitam susirinkimui, nuo kurio 
tikimasi visą darbą spaliai pra- 
dėt. 

Buvo svarstoma, idant Liet. 
Draug. surengtų prakalbas. Tas 

ir-gi palikta kit2in susirinkimui. 
Nutarta protokolą garsinti vi- 

suo-e lietuviškuose laikraščiuose. 
Sekanti konferencija įvyks, kaip 

greitai komitetas galės ją sušaukti. 
Konferencija uždaryta 6 vai. va- 

kare. 

Konfer. valdyba: 
O. Karaliūte, Pirm. 
P. Jurgeliutč, Rast. 

Prof. L. J. lienderson. 
Vertė J. A. 

Gamtos Mokslas 
Gamtos tuoksiąs yra vėliausiu ii 

visu didžiųjų žmogaus atsiekimų. 
Kiti svarbus civilizacijos nešėjai 
jau senai buvo išaugę pilnan stuo- 

menin, ir daugelis puikausiu žmo- 
gaus darbo vaisių, kaip raštija (li- 
teratūra) ir dailė, buvo abelna 
žmonijos nuosavybe per daugelį 
Šimtmečių. Net muzika, jauniau- 
sia dailės šaka, nėra jau jauna. 
Bet tiktai pastaruoju pusiašimt- 
mečiu yra mokslas pasiekęs su- 

brendimo ir apreiškęs savo milži- 
nišką jiegą geram ir blogam musų 
gyvenimo apystovas tveriant. Jau 
šiądien, po kelių trumpų dešimt- 
mečių mokslo gadynės, žemdir- 
bystė, transportacija ir komunika- 
cija (daiktų pervežimas ir susinė- 
simas), maistas, drabužis ir pasto- 
gė, net gimimas ir mirimas—tei- 
sybę sakant, beveik visa kas žmd* 

gaus gyvenime ir veikime—kitaip 
yra negu kad buvo pirmiau, ir 

žemė, ant kurios žmogus gyvena, 
yra taip perkeista (permainyta), 
kad jisai (žmogus) dideliu vargu 
gali sau įsivaizdinti praėjusių 
šimtmečių gyvenimo aplinkybes. 

Tuom pačiu tarpu, šios permai- 
nos, kurias mokslas atgabeno, su- 

sijungė su didžiomis mokslo gene- 
ralizacijomis (abelnomis išvado- 
mis), kad sušvelninus filiozofiją 
ir vedus tikybinės minties vagą. 
Čia vėl daromoji įtaka kai-kadayra 
gera, kai-kada bloga, bet jinai vi- 
suomet gili ir plačiai siekianti. 
Užvis stebėtiniausia yra gamtos 
pažinime, šių visų permainų pa- 
iniato, augimas. Vis platesnis ir 

pilnesnis yra gamtos aprašymas; 
visi daiktai suskaitomi, išmieruo- 
jama ir iškaitliuojami, paskui ana- 

lizuojami (nagrinėjami) ir klasi- 
fikuojami (sutvarkomi pagal rų- 

šis). Iš tokio tvarkingo pažinimo 
aplamos išvados ir dėsniai (gam- 
tos įstatai) kjla ir, su experitnen- 
to (bandyrūų; ir matematiškojo 
analizo pagelba, gauna savo pa- 
tvirtinimą, kol galop pozityvis ži- 
nojimas rodosi pasiekiąs kiekvie- 

ną apsireiškimą, ir, išskiriant daik- 
tu kilmę, maža kas rodosi tamsu 

arba visiškai nežinoma, tuom tarpu 
kaip daug kas yra neabejotinai 
nustatyta. 

Istorija mokslo ir jo įtekmės 
ant civilizacijos yra tūlais atžvil- 

giais vienas nepainiausių istorijos 
skyrių, nes jisai mažiau supainiuo- 
tas tomis neišskaitliuojamomis jie- 
gomis, kurios, gindamos žmogaus 
jausmuose ir asmeniškuose reika- 

luose, sudaro didelę dalj abelno- 

sios istorijos gražumo ir sunkumo. 
Liuosa nuo šių psychologiškų ele- 

mentų, mokslo istorija ištikrųjų 
yra greičiaus naturalės žmogaus 
istorijos dalim; mokslo istorija 
yra užimta vėliausia žmogaus ko- 
va su aplinkybėmis, jo sumaniomis 
ir apsvarstytomis prietaisomts, kad 

apvaldžius gamtą, ir stebėtinu tero- 

riškojo pažinimo mokslo triobėsiu, 
kurj jisai pastatė toje kovoje. 

i Pašnekėliij Kampelis, s] 
617. Ar didelė galva reiškia di- 

Jelį protą? Daugelis žmonių 

tvano, kad žmogelis protingumas 
priklauso nuo galvos didumo. Sa- 

koma. kari juo didesne galva, juo 
didesnį protą žmogus turi. 

Apie tą klausimą yra kilę gin- 
ai. Expertai freneoliogijoje 
(moksle apie galvą), sako, kad 

žmogaus protas nebūtinai priklau- 
so nuo abelno galvos didumo. Vis- 

kas priklausą ne nuo abelno gal- 
vos didumo, bet tiktai nuo tam 

tikru galvos dalių išsivystymo. 
Kad supratus paskutinį pasaky- 

mą, reikia žinoti, kad žmogaus 
smegenįs skirstosi į dvi pamatines 
dalis. Smegenis, esančios prieša- 
kinėje žmogaus galvos dalyje (prie 
kaktos), yra proto nešėjomis. Už- 

pakalinėje dalyje (prie pakaušio) 
esančios smegenis yra vadinamos 

gyvuliškomis arba instinktų smege- 
nimis. 

Juo didesnes yra priesakines 
smegen|s, kurios yra proto nešė- 

jomis, juo išmintingesnis yra to- 

kiu smegenų savininkas. Antrosios 

(užpakalinės) smegenįs gali buti 
ir labai išvystytos, bet, kadangi 
protingumas nepaeina iš šių sme- 

genų, tai ir jųjų didumas nereiš- 
kia, kad žmogus, turintis šią sme- 

genų dalj išvystytą, yra protingas. 
Užpakalinė smegenų dalis gali bu- 
ti labai išvystyta. Tam, supran- 
tama, ir užpakalinė kaušo dalis 
turi buti didesnė, šios kaušo da- 
lies išvystymas turės savo pasek- 
me tai, kad visa žmogaus galva 
bus labai didelė. Bet, jeigu prie- 
šakinė smegenų dalis yra neišvys- 
tyta tai, žmogus, nežiūrint didelės 
galvos, bus mažo proto, arba bent 
mažiau protingas už žmogų, kuri- 
sai, nors mažesnės galvos būda- 
mas, turės geriau išvystytą prieša- 
kinę smegenų dalj. 

Galvą su gerai išvystyta užpaka- 
line smegenų dalim galima lengvai 
pažinti. Jinai pasižymi nepapras- 
tai dideliu pakaušio išsivystymu, 
išsikišimu eikštėn. Dažnai pas 
negabius žmones galima matyti to- 

kią galvą. 
Pas negabius žmones, šale iš- 

vystytos užpakalinės sniegenų da- 
lies, kakta ir priešakinė galvos da- 
lis yra paprastai siaura ir tartum 

žemyn nuspausta. Apie tokias gal- 
vas sakoma, kad jos "sueina pa- 
kaušin, panašios į kiaušinį, pa- 
ilgos. 

Galvos su išvystyta priešakine 
smegenų dalim, t. y. gabių žmo- 
nių žmonių galvos, atsižymi pil- 
na, plačia ir augšta kakta bei 
priešakine galvos dalim. Tokios 
galvos yra daugiau apskričios ir 
aplamai gražios išvaizdos. Abel- 
nu savo didumu tokios galvos gali 
buti mažesnės už pirmosios rųšies! 
galvas. 

Užbaigiant pažymėtina klaidin- 
gumas nuomonės, buk po 13 metų 
amžiaus žmogaus galva paliauna 
augusi, lai yra, kad 13 metų pa- 
siekęs žmogus turi pilnai užau- 
gusią galvą. Bandymai yra pa- 
rodę, kad po 13 metų amžiaus 
galva daugelyje kartų pasididina 
aplamai vien coliu. Vaikų (iki 
13 metų) galvų didumas papras- 
tai siekia 6% iki colio, vyrų 
gi- Sy8 iki 71/-. 

□aa 
618. Iš kur paeina išsireiški- 

mas: "krokodiliaus ašaros?" 
Kiekvienas galėjo turėti progą iš- 
girsti apie "krokodiliaus ašaras." 
Lietuviu spaudoje nekartą pasi- 
taiko išsitarimas, kad štai tas ir 
tas 'lieja krokodiliaus ašaras." 
Tuom norima nurodyti į kalba- 
mojo žmogaus ar laikraščio veid- 
mainingumą, apgaulingumą. 

Iš kur paeina tasai išsireiški- 
mas? Ar krokodiliai ištikrųjų 
verkia, lieja ašaras? 

Patsai išsireiškimas apie kroko- 
dilui verkimą ir ašarų liejimą yra 
senas. Jisai užtinkama keturiolik- 

..... tojo šimtmečio raštuose. Einant j 
dar to'taus amžių geltnėsna išsi- 
reiškimas apie krokodilių ašaras 
galima užtikti senovės grekų ir, 
romėnų raštuose.' 

Yra *ena pasaka, kad krokodi- 
lius verkiąs ir dejuojąs, kad žmo- 
nes pritraukus arčiaus prie savęs, j 
Kuomet žmogus prieina artyn, tai 
krokodilius užpuoląs ant jo ir 
suėdąs. Iš čia ir kįla supratimas] 
i 

'apie tų asavij,jr-iv.qrkiimĮ apgaulin- 
gumą. ,5 I .J 

lšlikrųjų tjii k'*okodilius nelieja 
ašarų. Jisai-. ti!p leidžia rik- 

Isnius, kurie labai' 'panašus j šuns 
staugimus nakties laiku. Tie rik- 

\smai dar labai panašus j verkimą. | Omenyje keliauninkų girdėjusių 
tokį krokodiliaus "koncertą," šisai 

'verkimas buvo sujungtas su aša- 
romis. Iš čia gimė ir pasaka apie 
krokodiliaus ašaras. Kartą paleis- 
ta svietan, šioji pasaka išsiplatino, 
|ir šiądien jinai visur žinoma. 

PSD ' 619. Kiek kavos sunaudojama Suv. Valstijose? Apie kavos gė- ri 111 ą. ir kenksmingumą nemažai 
yra kalbėta ir rašyta. Žmonijos 
''sveikindinimo" šalininkai norėtų 
kavą visai išnaikinti pasaulyje. 
Yienas-antras karštesnis "sveikos! 
žmonijos" šalininkas tiki ir tvirti- 
na, kad neužilgo kava išnyksianti 
iš vartojimo, kad jinai jau dabar 
nykstanti. 

j Ar tų pranašų žodžiai kuomet 
nors išsipildys—ateitis parodys. 
Tuom tarpu gi, sprendžiant pagal 

^Suv. Valstijas, kavos vartojimas 
i jokiu budu nenyksta. Jisai stovi 
daug-maž be jokių nykimo ženk- 

lių iau dauer laiko 
Kiek kavos suvartojama Su v. 

Valstijose, galima spręsti nors iš 
praeitų metų atskaitų. 1914 me- 
tais į Suv. Valstijas buvo įvežta 
suvirs bilionas svarų kavos (1,- 
-011,000,000 svarų išviso). Tik- 
tai du kartu Suv. Valstijų istori- 
joje toji skaitlinė buvo pervir- 
šinta—pirmu kartu 1904 metais 
ir antru kartu 1909 metais, kuo- 
met įvežta 1,140,000,000 svarų. 

Iš šių skaitlinių žmogus negali 
įsivaizdinti, ką reiškia toksai dau- 
gumas. Pabandykime todėl pa- 
daryti tai kokui nors kitu budu. 
Štai yra tulo laikęaščio paduotas 
vaizdingas būdas, kurisai prives 
mus prie supratimo, ką reiškia 
vienas bilionas svarų kavos. 

Skaitant, kad svaras smulkiai 
sumaltų kavos grudų padaro apie 
tris gorčius (galonus) geros, 
skystos kavos vidutinio stipru- 
mo, męs iš visos praeitais metais 
į Sav. Valstijas įvežtos kavos 
grudų galėtume padaryti tiek 
skystos, vidutinio stiprumo ka- 
vcs, kad reikėtų cilindro (triu- 
bos), septynis colius plataus ir 
apie 287,000 angliškų mylių aug 
što. Jeigu toksai cilindras bu:ų 
pastatytas stačias ant žemės pa- 
viršiaus, tai reikėtų žiūrėti, kad 
cilindras nestovėtų ai* to kelio, 
kuriuom eina mėnulis, nes mėnu- 
lis pataikytų į cilindrą ir numuš- 
tų apie 50,000 angl. mylių cilin- 
dro galo. Mat, vidutinis mėnu- 
lio tolumas nuo žemės yra tik- 
tai 238,350 angl. mylių (360,000 
verstų). Tai musų cilindras 
siektų dar a{fie 50,000 angl. my- 
lių anapus mėnulio. 

Daug yra padavimų apie tai, 
iš kur kava kilusi. Tarp kit-ko, 
manoma, kad truputį prieš Ame- 
rikos atradimą jinai atėjusi 
iš Afrikos į Arabiją. Žinoma, 
kad kavos vartojimas greitai iš- 
siplatino. Mahometonai vartojo 
ją, kad susilaikius nuo miego lai- 
ke savo ilgų tikybinių pamaldų. 
Foranas (mahometonų šventraštis) 
draudžia vartoti svaiginančius gė- 
rimus. Kava prie jų buvo pri- 
skaityta, ir todėl prieš jos var- 

tojimą pakelta kova. Tas vienok 
nesuturėjo kavos išsiplatinimo. 
šešioliktame šimtmetyje Kon- 
stantinopolyje buvo jau kavinių. 
Galop 1652 m. tūlas grekas įstei- 
gė pirmą kavinę Anglijoje. Šią- 
dien kavos vartojimas yra išsi- 
platinęs po visą pasaulį. 

Kavos uogos turi tamsiai rau- 

doną spalvą. Uogos viduryje 
yra dvi sėklos, iš kurių ir daro- 
ma kava. Sėklos tam tikru bu- 
du yra išimamos, nuo uogos ir 
išdžiovintoje formoje vartojamos 
geriamajai kavai. 

□Bū 
620. Kaip vėžys jieško sau pa- 

čios? Nesenai viena mokslo 
įstaiga padarė eilę tyrinėjimų, 
kurių pagelba sužinota įdomių 
dalykų apie tai, kaip patinai v? 

žiai stengiasi pritraukti palinės 
vėžio prielankumą ir įgyti ją sau 

už pačią. 
Tyrinėta taip vadinamieji vė- 

žiai smuikorhti (fiddler crab). 
Tai yra gan gerai žinoma vėžių 

rūšis. Tai yra maži vėžiukai. 
Jie pasižymi tuom, kad viena 
taip vadinamu replių yra nepa- 
prastai didelė, o kita maža. Di- 
džiąją replo vėžys-smitikorius 

į vartoja kaipo ginklą. 
Sios rūšies vėžiai gyvena ant 

krantu, kurie turi užtektinai pur- 
vyno. Jie gyvena paprastai di- 
delėmis krūvomis vienoje vieto- 
je. Kiekvienas vėžys turi >a- 

vus atskirus namus. Tai ra 

uola žemėje, kartais siekianti 2 

pėdų gilumo. Ant dugno pa- 
prastai yra vandens. Iš viršaus 
tioia turi mažų skylutę, kurią vė- 
žys gražiai apmūrija. Aplink 
uolą yra truputis žemės, kurią 
vėžys skaito jam prigulinčia ir 
jokiam kitam vėžiui neleidžia aiu 

jos užeiti. Jeigu kitas vėžys 
bando prisiartinti, tai uolos sa- 
vininkas tuojaus stoja kaista n 

mušiu su juo. 
Xe visuomet vėžiai-smuikoriai 

gyvena tokiu vienuoliu gyves- 
niu. Vėlyvu pavasariu jie pa- 
jaučia reikalingumą apsipačiuoti, 
Šisai apsipačiavimas ir yra įdo- 
miuoju vėžio gyvenime apsireiš- 
kimu. 

Kiekvienas vėžys stovi prie 
savo uolos. Kuomet patine bai- 
liai slenka pro šalį, tai vėž/o at- 

sistoja ant kojų ir, augŠtai iš- 
kėlęs didžiąją replę, jąją laiko 
ore, siubuodamas. Kariais tiems 
siūbavimams vėžys pritaria ypa- 
tingais savo vaikščiojamų kojų 
judėjimais. Kartais tokioje po- 
|zicijoje vėžys išstovi 20 irinutų 
be paliovos. 

Viso to keisto pasielgimo tik- 
slu, kaip patėmijimai parodė, yra 
pritraukti savęsp praeinančios 
patinės prielankumą ir gauti ją 
už pačią. Didžiosios replės mo- 
savimai yra tartum kvietimas 
patinei ineiti į vėžio namus ir 
užimti šeimyninkės vietą. 

Praeinant patinei, visi apielin- 
kės vėžiai kviečia ją pas si ve, 
ir tuomet prie daugelio uolų vie- 
nu kartu galima matyti mosuo- 

jančias reples. 
Dažnai, dėlei varžytinių už pa- 

tinės prielankumą, tarp vėžių at- 
sitaiko peštynių. Tuomet vėžiai 
sugriebia vienas kitą didžiomis 
replėmis ir vedžiojasi susirakinę, 
panašiai kaip kad du vyrai svei- 
kinasi. Kiekvienas vėžys sten- 

giasi nulaužti antrojo replę. Įsi- 
tempimas buva toksai didelis, 
kad vėžys, kurisai pasiduoda vie- 
ton turėjus savo replę nulaužtą, 
via kartais įtempimo jiega iš- 
metamas pėdą ir daugiau augštu- 
mon. 

KLAUSIMAI. 

621. Kodėl kiaušiniai sukietėja 
nuo virinimo? 

622. Kur yra sergantis varpas? 
623. Kokias kojas turės žmo- 

nės ateity ie? 
624. Kas išrado pirmą vežimą? 

(Atsakymai hus kitam numeryj) 

KIBIRKŠTIS. 
Šį metą bus karšta vasara, nes 

dar kovo mėnesyje "Saulės" spin- 
duliai jau išdegino "Dr." akis. 

* * 

Anot "Kel." pasakos, tai tas 

juodrankiškas laiškas, kurį "Kel." 
"gavo," yra dar purvinesnis ir už 

patj "Keleivį." 
* * 

Ar. "Kel." su tuom savo nauju 
"ginklu" užšaus kokį juodrankį— 
ar ne, o naujų skaitytojų tai dėl 
visa ko gali kartais "dasibavlyt." 

* * 

Kas mėgsta "votuot," ypač už 
savo kandidatūrą, tai tas ir peršia 
TMD. referendum; nes kaip gir-Į 
dėt, tai LSS. to "biznio" jau ne- 

bus. 
w * 

Mului, kadir kornų priėdusiam, 
lengviau išlįsti per adatos skylu- 
tę, negu "Dr." prisipažinti klerika- 
lo varde (nors jį turi nuo pat 
gimimo dienos). 

♦ * 

Jeigu Gegužis pardavinėjo brost- 
vas ir aiškina jų svarbą, tai nėra 

bloga: Juk jis žino, kad dabar 
toks surėdymas, tai ką čia paisyt 
ant "persitikrinimų." 

* * 

Daugiausia pačių,—pas turkų 
sultaną; daugiausia išleista "mok- 
sliškų" veikalų—knygų ir straip- 
snių,-—pas "Keleivį," daugiausia 
doros,—pas "Draugo" redaktorių. 

* * 

Ant Halsted gatvės, Chicagoj, 
turbut yra pasiutusiai maenių pi- 

Į pirų, nes "Kel.," ant kiekvieno sa- 

vo šabaso, atsiminęs apie Halstedą, 
taip čiaudo, kad net nabagėlio aša- 
ros bira. 

* * 

Kada Burbulas išsipučia, tai 
jam rodos, kad jis perstato visą 
svietą, sakysime, "lyg" globusas. 
Tas "faktas" <luoda Uurbukfi nuo- 

voką ir apie "Dr." redaktoriaus 

pažintį su Suv. Valstijų tiesomis. 
* * 

Sakoma, kad Schuylkill apskr. 
(Pa.) teisinas nenagrinėjo žinomo 
daktaro bylą su "Saulės" leidėjais 
kovo mėn. tcvdėl. kad daktaras ne- 

turėjęs atsivežęs tos "stebuklin- 

gos"' su kutosu kepurės, šu kuria 

turėjo nusiėmęs "pikčerį" ant lie- 

tuvfškų laikraščių pusi. ir kurią 
užsidėjęs daro "operation " 

* * 

Stebuklingas Phila-jos Dr., rašy- 
damas ligoniui (kuriam nuo dar- 
bo skaudėjo strėnos) atsakymą, taip 
rašo: "Išegzaminavęs tamstos laiš- 

ką, radau simptomus: išgydymui 
reik tik $6." Na, tai ką sakysite? 
Man rods, kad tai labai "moksliš- 
kas" būdas: rast ant laiško simp- 
tomus ir "tručyt" juos doleriais. 

Šelmis Mirkt. 
* *• 

Gal vokiški-kryžiokai dabar ži- 
nos, jog Dubisa yra gera duktė 
Nemuno. 

* * 

Turkas, lysdamas šion karėn, 
gal ir ištikro užsitarnaus vardą 
"Kvailas, kaip Dardanelių asilas." 

* it 

"Tėvynė" gal dabar krapštosi už 
ausies ir sako, anot amerikonų, kad 
Žemaitė ir Rimka yra bomiški 
reporteriai, enivei. 

Ką čia mums dar pasakoti apio 
vokiečių torpedas! Ana žiūrėkit, 
kaip socialistų torpeda nuskandi- 
no 43-čią kuopą Ne\v Yorke. 

* * 

Ar ne laikas butų sutverti "bo- 
gomazų" uniją iš mūsų karikatū- 
ristų: J. Stirbis ir artistas iš "Pa- 
žangos"' galėtų but pagarbos na- 

riais. 
* * 

Gal Tautiškos Tarybos diploma- 
tai dabar pasimokintų kaip notas 
arba peticijas reikėtų rašyt. Dėdė 
Šamas su Kaizeriu duoda lekcijas 
uždyką. v 

* * 

biuom sykiu Bagočiui nereikėjo 
skųsti valdžiai, kad katalikų susi- 
vienijimas yra nelegališkas. Tai 
padarė "Tėvynė/'—sulyg specia- 
liško "Draugo" prašymo. 

* * 
) 

Tas "Darbas," kurj socialistai 
prikėlė iš miego, pradėjo darbuo- 
tis nuo to, kad apiplėšė 43-čios 
TMD. kuopos kasą, laužydamas 
visus tarptautiškus įstatymus. 

* * 

'Kovoj' yra toks paveikslas: ne 

nupieštas, bet nukevcrzotas: stovi 
neva vyras, bet st. i.^a uodega ir 
asiio galva. Apačioj locnas p«ra- 
šas: "J. Stirbis." 

Duokit p. Stirbiui čainpiono 
diržą! 

* « 
" 

Apgarsinimas: 
Reikalingas vyras, kuris gerai 

moka <kusti purvinus liežuvius; 
darbas nuolatinis lietuviškų laikraš- 
įčių apgvventoj vietoj; geram spe- 
cialistui gera alga. 

Lietuvių Visuomenė. 
* * 

Iš kariškų pranešimų: 
"Generolas von. Humbugiškas 

Daktaras užėmė poziciją "Naujie- 
nose." Generolo von Humbugo 
nuostoliai—keletas doliarių kas 
savaitė. "Naujienos" pasidavė ge- 
nerolui von Humbugiškam Dakta- 
rui be mūšio.'' 

¥ * 

Iš laikraščiu: Vilniaus dio- 
cezijos administratorius Michalke- 
vičius, uždraudė kun, Olšauskui 
laikyt Vilniuje mišias, klausyt iš- 
pažinties ir sakyt pamokslus visoj 
Vilniaus diocezijoj. 

Kiba, jis klausė rodos pas savo 

brolį, "Keleivio" redaktorių. 
* * 

"Keleivis," kalbėdamas apie p. 
Gabrio įsteigtą Informacijos biu- 
rų, sušunka: "Tokiems šarlata- 
nams (p. Gabriui) visi turėtų su- 

šukti : Iš Lietuvos nelaimės neve- 

lia daryt prostitucijom." 
\Yell, \vell, \vell!... Kol šauk- 

sim apie tą Informacijoj Biuro 
"prostituciją," ar neparankiau* 
mums butų atsiminus apie kur.. 

Žebrio užmušimą ir "Keleivio" 
įsteigtą prie to prenumeratorių 
rinkliavą "kovai su juodrankiais," 
sušukti: I* žmogaus nelaimės ne- 
valia daryt sau biznio, kuri yra 
tikra morališka prostitucija!" 

Jurgis Spurgis. 

VIETINES ŽINIOS, 
Chicagiečių auka įduota "Liet. 

Dr-jai/' Ponas A. Olszevvskis 
gavo iš Dr. J. Basanavičiaus, 
Liet. Mokslo Dr-jos pirmininko, 
laišką, pranešantį apie Chicagos 
lietuvių aukos paskyrimą. Dr. J. Basanavičius rašo: 

G. T.! Tamistos pasiųstuosius 
2/2 rub., kaipo auką Chicagos lietuvių, esmi gavęs ir juos ati- 
daviau Lietuvių Draugijos Komi- 
tetui Nukentėjusiems dėl Karės 
Šelpti, kursai labai plačiai šel- 
pia pabėgėlius iš Suvalkų guber- 
nijos, Vilniuje susitelkusius, da- 
lydamas pinigišką pašelpą Drau- 
gijos skyriuose dar Vilniaus, 
Kauno ir Gardino gttb. gyvento- 
jams, nukentėjusiems dėl karės. 
Pasitikėdamas, kad Tamista ne- 
užmirši ir toliau mus šelpęs, ta- 
riu Tamistai pagarbos žodį, o po- 
draug ir ačiu Chicagos lietu- 
viams už tą auką. 

J. Basanavičius. 

150,000 be darbo visą vasarą. 
Chicagos karpenterių 4 skyrių 
balsavimas dėlei mokesties pakė- 
limo, kaip viskas rodo, laikys bc 
darbo apie 150,000 žmonių. Kon- 
traktorių pasiūlymas pakelti mo- 

kestį 2 y2 centų u ž darbo valan- 
dą likosi karpenterių unijų ketu- 
rių skyrių beveik vienbalsiai at- 
mestas. Visuose keturiuose sky- 
riuose prieš kontraktorių pasiūly- 
mą balsavo 4,303 o už—tiktai 4. 
Iš to matyt, kad unija stovės už 
savo pirmutinį reikalavimą, kad 
mokestis butų pakeltas 5 centais. 
Kontraktoriai nežada lengvai nu- 

sileisti, ir tokiu budu streikas 
gali užsitęsti per visą vasarą ru- 

denin. Dėlei streiko, be darbo 
birų apie 15,000 karpenterių ir 

apie 135,000 su jųjų amatu su- 

rištų kitų išdirbysčių darbininkų. 

Nevalia matyt Tautiškų Kapi- 
nių. Lankanties p. Račiūnui su 

jo krutamais paveikslais Chica- 
goje, apsireiškė gan įdomus da- 
lykas iš kai-kurių musų gerbia- 
mųjų klebonų pusės: buvo už- 
drausta rodyti vadinamų Tau- 
tiškųjų Kapinių paveikslą. Tų 
kapinių paveikslas buvo nutrauk- 
tas, kuomet p. Račiūnas praeitą 
metą traukė paveikslus SLA. 
Antrojo Aprkričio surengtame iš- 
važiavime. Nuėjus kapinių pa- 
žiūrėti, rasta jos gražia vieta 
esant, ir p. Račiūnas nuėmė jų 
paveikslą. Juk tai vieša lietuvių, 
o ne keno kito nuosavybė, ir 
manyta, kad lietuviams malonu 
butų matyti paveiksluose jųjų 
pačių nuosavybė. Kai-kurie Chi- 
cagos klebonai kitaip į dalyką 
pažiurėjo, ir dėlei jųjų užsispy- 
rimo reikalinga buvo tą paveikslą 
išmesti iš filmų. Kitose vietose 
paveikslai rodyta su kapinėmis. 

Nesvarbus tai dalykas, bet, 
rods, dvidešimtame amžiuje gy- 
vename. S. 

Antra sveikatos ir blaivybes pa- 
roda. Tokiu užvardžiu šios sa- 

vaitės nedėlioje, panedėlyje ir 
utarninke Apveizdos Dievo pa- 

rapijos svetainėje, Union av. ir 
18-ta gat., buvo pakartota panda, 
kurią Bridgeporto lietuviai turė- 

jo progą jau matyt šv. Jurgio 
parapijos svetainėje. Kaip 
Brideporte, taip ir Apveizdos 
Dievo parapijoj žmonės pasirodė 
labai įdomaują surengtąją paro- 
da ir miniomis lankė kiekvieno 
vakaro programus, kurių įvairu- 
mo negalinu užginčyti. Kalbė- 
tojais ir prelegentais šį kartą bu- 
vo Dr. Juška, Dr. Rutkauskas, 
Dr. Šlakietfė, kun. Kemėšis, kun. 
Kudirka ir p. Gudas. Paveikslus 
aiškino Dr. Graičiunas. G. 

Dėlei Chicagos lietuvių artistų 
reikalų tvarkymo. Apie sumany- 
mą sutvarkyti Chicagos lietuvių 
vaidintojų reikalus ir įsteigti nuo- 

latini lietuvių teatrą Brigdeporte 
"Lietuvoje" buvo savo laiku ra- 

šyta. Tuom tikslu buvo šaukta 
du susirinkimai, kurie tačiaus ap- 
čiuopiamų pasekmių neatnešė. 
Tuom tikslu trečias susirinkimas 
šaukiama šią pėtnyėią, gegužio 



21 d., Mildos svet.. 3140 So.J 
} fal<ted st. Sumanytojai tikisi, : 

kad Chicagos lietuviai vaidinto- 1 
jai supras svarbą savų reikalu 
sutvarkymo ir parodys daugiau 
įdomavimo šiuom sumanymu. 
Sumanymo pamate guli noras, 

šalę nuolatinio savo tearo įstei- 
gimo, taip sutvarkyti musų vai- 

dintoju reikalus, kad ilgainiu jų- 
jų darbas butų apmokamas ir 

kad dabartinieji mėgėjai virstų 
j profesionalius vaidintojus. Š. 

Chicagos lietuviams dovana. 

Draugija 'The' Colonial Dames 
oi Illinois" išleido "PHietybė^j 
Pradžiamokslį." Knygelėje gre- 
ta lietuviškojo tek-to eina ir 

angliškasai. Leidinys yra paran- 
kus ypač tiems, kurie nėra apsi- 
pažinę su Suv. Valstijų tvarka 
ir teisėmis. Knygelė parašyta 
lengva, suprantama ka'.ba. An- 

troje jos dalyje, trumpais, bet 

vaizdingais bruožais pažymėta 
svarbiausieji Suv. Valstijų, isto 

rijos nuotikiai. Knygelė yra pri- 
taikinta prie Chicagos. Išvis.; i'-> 

spausdinta 12 tūkstančių cm-iu 

pliorių lietuvių kalboje. Kny^e 
lė ką tik išėjo iš spaudos, jin;' 
bus dalinama uždyką visiems jos 
norintiems. Norintieji galės ją 
gauti ir "Lietuvoje," kaip l:kt::i 
bu prisiųst i jos kopijų. 

Nepavykęs piknikas. Praeitą 
nedėldienį vietinis socialistu Li*n. 

Šelp. J'onlo komitetas buvo pa- 
rengt/s pikniką Justice P;irk dar- 

že. Dėlei nekokio oro ar kito- 
kios kokios priežasties, piknike 
žmonių beveik visai nebuvo. At- 

silankiusiu galėjo boti \os apie 
40 žm. Dėl to ir patsai piknikas 
nepaprastai anksti užbaigta. Ren- 

gėjams, kaip rodosi, reikės is 
.savo kišeniaus nemažai pridėti 
išlaidoms padengti. Buvęs. 

Žilinskas išvažiavo. < iegužio 
I(j d. naktiniu traukiniu išvažiavo 
Bostonan is Chicagos žinomas 
lietuvis-ristikas 1'. Žilinskas, ku- 
ris čia paviešėjo apie 6 savaites. 
Per tą laiką jisai turėjo apie 
18 20 ristyniu, kurioje nei kartą 
nepralaimėjo, nors ėmėsi su to- 

kiais n s tikai s, kaip Cutler, 1 lu- 
ckofi ir kiti. Iš įdomiu jo ris- 

tyniii buvo ristynės su Chicagos 
lietuvių ristiku J. Banccviėium 
pareitą pėtnyčią Pulaski svetai- 
nėje. Per dvi valandas ristikai 
negalėjo vienas kito įveikti. Ris 
tynės buvo {domios risti 
l;tj svaros nelygumu. Banccvi- 
čius is Žilinsko gavo pagyrimo 
žodj už savo, kaipo ristiko, ga- 
bumą. 

Žilinskas žada vasarą praleisti 
Bostone ir rudeniop grįžti Chica- 
gon visai žiemai. Plianuotąją ke- 
lionę visasvietinėn parodon San 
1* raneisco Žilinskas beįic padės 
Salin. r. 

Pajicško chicagiečio. Pranciš- 
ka Silenyt* iš Rygos prašo mus 

pranešti, kad jinai pajicško savo 
brolio Juozapo Silenio, atvažia- 
vusiu iš Kuršo gub. Chicagon va- 
sario mėnesyje i<)of> m. Gimęs 
jisai 1886 m. Mokąs rimoriaus 
ir tnaloriaus amatus. Rašyti jai 
reikia antrašu: Rusija- -Ryga, kl. 

\Miinz Str. Xo. .3-4, Franęiška 
Silenis. 

Atitaisymas. Tilpusiu "Lietu- 
voje" straipsnelin apie velionę 
jVaks. Kulienę j>ibriovė per ne- 

apsižiūrėjimą keletą- nemalonių 
klaidų, kurios čia atitaisoma. Ve- 
lionės vyro vardas buvo ne Jo- 
nas, bet Jokūbas. Dvylika metų 
pragyventa išviso Amerikoje, ne- 

yien Chicagoje. Velionė atvyko 
gegužio ->9 d. 1 902 m. į Balti 
niore, Md., kame gyveno iki 1907 
tneių. Vėliaus gyveno Brook- 
lyn'e, X. Y., o 1909 metais at- 
vyko l'liicagon, kame gyveno iki 
birželio i«>f4 m. sykiu su siunt- 

inisdaktaru Jokubu, aptieko- 
rium Justinu, Petru ir Jonu. 
Platesniu žinių apie velionę gali- 
ma sužinoti antrašu: Kylis Bro- 
liai. 3250 So. llalsted st., Clii-Į 
cago, 111. R. 1 

AUKOS. 
T.. G. ir A. F. aukos, Toun of 

T ako miesto dalyje surinkta per 
SLA. 112-tos kp. kolektorių M. 
S i pa v irią. 

Aukauta: po $1,00—J. Bulota, 
P.. Paszktcnicz; po 50c—T. At- 
rask ą; po 25c—M. Sipavičia, J. 
Adasiunas, K. Pialiackas, F. Šy- 
feviče, St. Giosgaiia, A. Vasiliaus- 
kas, M. Tereša, D. Jankavičiute, 
J. Jacumskis, T. Paškauskas, F. 

Paulauskis, A. Kardelis, V. (iap- 
ieviče, A. Kavoliauskas, J. Ur- 
)ons, L. Šaltum, A. Kagaišis, J. 
[anušauskas, M. Basčiukė, A. Bar- : 

;eniutė. I'". (iudrimaičiutč; po 10c i 

—A. Kleiva, J. Šimkus, A. Gure- 1 

ia>, K. Rekšuis, K. Rekšnis; po 
x*—A. Dambrauskas, A. Skrode- l 
iis. Viso L. (i. Fondui $8.35. 

Aukos surinktos per tą pačią 
/patą L. Aut. Fondui: 

Aukauta: po $50c-P. Sipavi- 
:ia; po 25c J. Sipavičia, I?. Viliu- 
nis. F. Klimas, J. Žvirblč, K. I.a- 
tukas. M. Smorgaitė, K. Juknius, 
r. latuMs, B. Pukškalčiutė; po 
15c- J. Kaukaitė; po 10c—A. Ka- 
valiauskas, Y. Xarko\vicz, K. Ke- 

leris, V. Luken-ki, P. Jankauskis, 
P. Racis, Y. Buividas, P. Yairo- 
das, | .Aluzas, Viso L. Aut. 
Fondui $3.80 

L. A. F 8.35 

Abiem fondo dalim viso $12.15 
Aukos priimta. 

A*.' Strcynccki, 
L. O. ir A. F. Ch. rast. 

ATSKAITOS. 
Atskaita Liet. Mot. Dr-jos "Ap- 

švietes," Chicago, 111. surengto 
naudai Lietuvoje nukentėjusių va- 

karo, buvusio vasario 14 d. 1915 
metu, p. A. Olszcvvskio svetainėje. 

Viso labo įplaukimu ... .$115.75 
" " Išlaidų ...... 78.49 

Viso labo liko $37.26 
Kol-kas pinigai randasi I)r-jos 

globoje. 
K. Kalke ičiciiC, 
"Apšvietos" Dr-jos Xut. Rast. 

Atokaita Liet. Mot. Dr-jos "Ap- 
švietos" f erų, surengtų kovo 27 
ir 28 d. 1915 m. naudai esančių 
labai v?rgingame padėjime kai-ku- 
rių viršminėtos dr-jos narių. Fė- 
rai rengia p. A. 01sze\vskio sve- 

tainėje, Chicago, 111. 
Per abi dieni Įplaukų buvo $78.05 
" " " Išlaidų' 26.89 

Per abi dieni liko $51.16 
Tam pačiam tikslui per Z. 

Puniškienę ir A. Žemaitienę 
Bridgepofto miestadalyje pi- 
nigais 'surinkta $ 4.30 

\\V*f Sjdč dalyje per J. 
Katkevičiene ir J:, Yirbiekic- 
rię pinigais suriukta ...... 2.20 

Ant 18-tos gat. per O. Yik- 

šrienę .... T.... .* 70 

Viso per rinkėjas pinigais 
Liko iš fėrų jl.16 

\ iso labo $58.36 
Pp. 01sze\vskia-ms už svetainės' 

suteikimą'veltui, visiems aukauto-j 
jatns ir aukautojoms už aukas, kaip 
pinigais, taip ir visokios rųšics 
daiktais, Liet. Mot. "Apšvieios" 
Dr-ja taria širdingą ačiū. 

K. Katkevičienė, 
"Apšvietos" Dr-jos Nut. Rašt. 

Nuo Redakcijos, žios atskai- 
tos suvėlinta jdėti. 

JUOKELIAI. 
ANTRAS CEVERYKAS. 

Tūlas keliaujantis pardavėjas 
apsistojo mažo miestelio viešbu- 
ty; nakvotų. Viešbučio savinin- 
kas pasakė jam, kad tik vienas 
kambaris belikęs tuščias ir tas pats 
yra toj viešbučio dalyje, kurioje 
apsistojo labai nervuotas žmogus. 
Tos priežasties dėlei, reikalinga la- 
bai ramiai kambaryj apsieiti. Ke- 
liauninkas nuėjo savo kambarin 
ir, bedūmodamas apie savo rcika 
Įlįs, užmiršo apie persergėjimu. 
Prieš eisiant gult jis avėsi kojas ir 
smarkiai metė iš rankų čeveryką, 
kuris dikčiai subildėjo. Tada jis 
atminė pasargą ir kitą čeveryką la- 
bai palengva padėjo. Netrukus 
beldžiama į duris. Jis pradarė jas 
ir pamatė savo nervuotą kaimy- 
ną, kuris sušuko:—Ko po perkūnų, 
kito čeveryko uenusiauni! Aš jau 
visa valanda laukiau, kada jj mesi 
ant grindų. 

KODĖL NEINI PĖSČIAS. 
Tūlas garbus "spykeris" važiavo 

i šiaurinę Chicagos miesto dalį, 
kad ten duoti gerą spvčių nesusi- 
pratėliams. Jis vien-val rugojo 
konduktoriui, kodėl karas labai pa- 
lengva einąs, ir jis galįs pavė- 
luoti su savo šventu darbu. 

— Jeigu Tamistai karas netinka 
tai išlipk ir eik pėsčias—konduk- 
torius jam pasakė. 

— AŠ taip padaryčiau, bet tik 
nesusipratėliai nelauks manęs. 

MAT, JIS NERŪKS. 
— fiyduolės negelbės tamstai. 

Vrmainyk visai gyvenimą. Išva- 
iiuok gyvent kokiam mėnesini i 
niškus; valgyk tik jautieną; gerk 
lattg gero pieno; anksti eik gult, 
nkvk vieną cigarą j dieną ir tas 

jreitai tau pagelbės. 
Taip patarė daktaras savo pa-* 

:ientui. 
U/ mėnesio laiko jis vėl atėjo pas 

Jaktarą ir jau išrodė kaip naujas 
'.mogus, nes ir gydytojas tą pasakė. 

— Ištikro, ponas gydytojau, 
:atnstos parodavijimas buvo geras: 
iš ėjau anksti gult ir viską dariau, 
kaip Įsake". Bet klausyk, gydyto- 
jau, tas cigaras tai ką tik nepa- 
pjovė manęs pakol pripratau. 

Apgarsinimai. 
UŽKVIETIMAS LIGOS. 

Atlikimas kokio nors veikimo, 
kas munis gerai žinoma, kad 
toks užgaus mūsų sveikatą, męs 
užsikviečianie ligą. Per nėsigy- 
dymą imui laiku, kada męs pa- 
juntame nesmagumą, męs daro- 
me tą pati. Kada nors aplan- 
kymas pavojingos ligos nustebins 
mus savo netikėtu aplankymu. 
Pirmame prastame pasijautime, 
nepaisant priežasties jo, Tamista 
turi vartot Trinerio Amerikoniš- 
ką Kariaus Vyno Elixirą. šitas 
blogas pasijautimas gali urnai su 

gadint apetitą, gali padaryt skau- 
smus po va'giaisį priklumus, vo 

mimą, smirdančią dvasią, užkie- 
tėjimą viduriu, skau-mą vidurkio 
se arba žarnose ir nerviškumą. 
Šitoji gyduolė išvalys vidurius ir 
sustiprins juos, atnaujins apeti- 
tą, paliuosuos užkietėjusius vidu- 
rius ir pagamins naujas spėkas. 
Kaina $1.00. Aptiekose. Jos. 
Triner, Manufacturer, 1333-133.; 
So. Ashland a\\, Chieago. 

Trinerio Linimentas papr?.«tai 
labai gieit paliucouoja reuma- 
tizmo ir neuralgijos skausmus, 
nes jis yra stiprus ir persigerian- 
tis. Geras visur, kur tik linimen- 
tas yra reikalingas. Kaina 25c. 
ir 50c., krasos keliu 35c. ir 60c. 

Pajieškojimat. 
Pajieškau savo žento Juozo Plat- 

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

Motiejus Misis, 
1206 St. Clal;- St., Ashland, Wis. 

Pajie'kau savo pažįstamo Kazimie- 
ro G:eita Daunorių kaimo, Yabalnlkų 
parap., Panevėžio pav., Kauno gub. 
Prašau atsišaukti, nes turiu svarbų 
reikalą adresu: 

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

Pajieškau vieno savo gero pažjsta- 
mo Jono Globio; jis Lietuvoj vadino- 
si (Uksas) paeina iš Kauna gub., Tau- 
ragės pavieto ir parapijos, šakių kai- 
mo, kuris su manim buvo pas vieną 
gaspadinę ant burdos. Balandžio 22 
dieną Siu metų, niekam nieko nesa- 

kęs, prasišalino iš namų. 15 mano 
bakbelio 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 augsiio; dužas ir bis- 
kutf suvargusios pažiūros, tamsiai 
gelsvų plaukti, viršugalvis pradėjęs 
plikti, su povidutiniais tamsiai gel- 
svais ūsais, apitamsio veido, amžiaus 
—40 metų. Jis yra vedęs, bet mote- 
ris su 'aikučiais Lietuvoje, ir jis 
antru s1 kiu j Ameriką atvažiavęs; pir- 
miaus išbuvo apie 10 metų sykiu su 
mote/imi Amerikoje, o potam išva- 
žia' o į Lietuvą, pabuvo apie porą 
m'itų. paskui palikęs moterį, atvažia- 
vo j Ameriką vienas prieš pat karei! 
prasidedant. Todėlgi. meldžiu kas tik-1 
rai apie jį žinotumėte, man tuoj pra-1 
aešt, o aš atlyginimui duosiu penkis 
doliarius; rašykit šitaip 

Zidorius Vąištaras, 
331 N. 5th st., B. St. Louis, 111. 

Pajieškau savo brolio Jono šakalio, 
paeina iš Kauno gub., Ukmergės pav., 
Kavarsko parap., Mackeliškių kaimo, 
l'rįs metai atgal išvažiavo i mainas 
Pensylvanijos valstijon. Jis pats, ar 

ka9 jj žino. meldžiu duoti žinią ant- 
rašu: 

Petras šakalis, 
)20 W. Superior st. Chicago, 111. 

Tajieškau savo brolio Jono žebrio, 
Jurgio ir Antano Babicku, visi trjs iš 
vieno kaimo. Negaunu laiški# nei iš 
Lietuvos, nei čia iš Amerikos. Labai 
pasiilgau Jų per ilgus metus ir pra- 
šau jų pačių, ar kas juos žinotų at- 
sišaukti adresu: 

Andre\v Zebroski, 
% Browns Ranch, Nisąually, Wash. 

\/ 

Pajieškau vietos prie bažnyčios už 
zakristijoną; esu labai patyręs tame 
darbe. Dirbau Lietuvoj 4 metus ir 
turiu paliudijimus. Jeigu kam toks 
reikalingas, tuoj atsišaukit po num.: 

Augustas Beliesziz, 
4404 So. \Vood St., Chicago, 111. 

Phon« Varde o709. 

| Niežtanti išbėrimai, | 
i 

t 

kaipo tai: niežai, šašai, dedervines, pars- 
tupu uŽBmjioiii^mas, "salt rheura", viso- 
kio pučkelijįi/ Mį vasariniai išbėrimai turė- 

tų buti te^ti bium 

Severa's 
SSdn Ointment 

(Severos Odine Mosčia), kurios rami- 
nanti įtekmė apmalšina skaudų jausmu 
ir gydo viršminėtus nesmagumus. Ne- 
kuriuose atsitikimuose SEVERĄ'S ME- 
DICATED SKIN SOAP (Severos Gy- 
dantis Odinis Muilas), sutrumpina ižgi- 
jimo laik:), nes užlaiko od:} švariame 
padėjime, kas ir paskubina išgijimu. 

Persitikrinimui perskaityk £j laitko: 

Severos Odinė Mootia 80 centų 
Severos Gydantis Odinis Muilas 26 centus 

Išbėrimai išayko 
"Aiuomi pranešu, kad 

Severos Odinė Mostis 
yra puikus vaistus nuo 
įvairių odinių išbėri- 
mg. Ai kalbu ii paty- 
rimo. Mano vaikas, me- 
tus atgal, kentėjo nuo 
odos išbėrimo ir nors 
gydytojams mokėjau di- 
delius pinigus, bet nie- 
kas nogclbėjo. Užtėmy- 
jęs laikraštyje pagarsi- 
nimu Severos Odinės 
Mosties, pasiryžau pa- 
mėginti. Pasekmės bu- 
vo geros ir aš tapau 
užganėdintas, nes su- 

vartojus tris plėčkutes, 
išbėrimai išnyko." 

Albert- Skrabalak, 
141 'U'alnut St., 
Blngliainton, N. Y. 

Kiekvienas, kuris ken- 
čia nuo užkietėjimo, 
turėtų vartoti SĖVE- 
KA'S TAB LAX. Ta- 
tai yra puikus cukri- 
nis liuosuotojus vai- 
kams ir suaugusiems. 
Kašt. 10 ir 15 rentui. 

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

W. F. S©V©ra C0.9 Cedar Rapids, Jowa. 5 

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

Persiunčia Pinigus į Lietu- 
vą-Rusiją ir visas da- 

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A. OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Kalsted St, 
CHICAGO, ILL 

i i 

MILDA-TEATitAS 
3138-42 So. Halsted St. 

Turi geriausią pasisekimą. Kas nSkt 
pilnas žmonių. 

Kodėl? 
Todėl, kad duoda geriausius vai- 

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

kaip vidurmiestyje už 50c. 

Kainos šiokiom dienom 5c ant 
balkono, 10c žemai. 

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

Prasideda 7 valandą kas vakaras 
Subatotni ir nediliouū 2 vai. po pietų. 

Jei nori linksmai praleisti valandą 
liuoso laiko, tai ateik 

MILDOS-TEATRĄ. 

Reikalavimai. 
Reikalauju jauno vyro kriaučiaus, 

kuris moka gerai darbą prie vyriškų 
kostumerskų drapanų siuvimo. Dar- 
bas ant visados, .ir gera mokestis. 
Atsišaukit tuoj: 

Sim. Rutkauskas, 
2153 St. Clair Av&,/; Cleveland, O. 

; 

Reikalinga«:-t-geras zeeeris prie 
"Job'ų" darbo. Atsišaukti "Lietuvos" 
redakcijon. 

Ant Pardavimo. 

PIGIAI PARSIDUODA. 
2 Hiatų medinis namas (2957 

East 81 st st.) Chicagos dalyje 
Cheltonham (arti 81-mos gat. ir 
naujojo bulvaro). Įtaisyta ga- 
zas, toiletai, tvartas, gražus kie- 
mas, papuoštas medžiais. Gy- 
venk vienam fliate ir imk randą 
už kitą fliatą. Kaina $2,500. 
Mažas jmokėjimas, likusioji da- 
lis taippat, kaip randa. Kreipkis 
ar rašyk: 

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

Parduodama mūrinis namas prie 
Parnell av. ir 35-tos gat., trirai aug- 
štais ir užpakalyj medinis, abu labai 
pigiai. $500 reikia jnešti, o likusi 
Kuma lengvomis išlygomis. AteifcayV- 
įl reikia A. 01szewskio Bankon, 3252 
Rc. Halsted 3t. 

Parsiduoda:—visi pritaisymai bu- 
černėi ir grosernei. Pirkėjas gali 
laikyt čia pat štor$, šioje pat vietoje, 
kur tirštai apsigvenę lietuviai; gali 
iškraustyt kitur, kur pirkėjui tinka 
arba gali pirktf ir su namu. Meldžiu 
atsišaukti tuojaus adresu: 

W. Azukas, 
8466 Vincennes Ave., Chicago, 111. 

Parsiduoda:—saliunas labai pigiai, 
lietuvių apgyventoje vietoje; iš prie- 
žasties ligos savininko. Atsišaukite 
šiuo adresu: 

K. S. 
3252 So. Halsteti Sf., Chicago, 111. 

l Li 

Parsiduoda:—pigiai bekernės visos 
formos ir mašinos dėl keksu darymo, 
3 vežimai ir pakinktai, žodžiu sa- 
kant, viskap yra, ,tik arklių nėra. 
Nusipirkus arklius galima gerą biznj 
turėt. Parsiduoda itdk už $300. No- 
rint dasizinoti, 'atsišaukti: 

L. 'Savickas, 
20 Oxford St.,' Nė^ Britain, Conn. 

LOTAI GEmIAUSJOJE VIETOJE. 

Piet-rytinis kainpas Emerald ave. ir 
33-čios gatviij, 48 pėdos plotis, 
125 pėd. if^s. "Tinka visokiam 
bizniui. Parsiduoda už $3,500.00 j 3236 So. Union avė. Lotas 25x125. j 
Parsiduoda už $950.001 

3012 Emerald ave > $G50.00 
3020 Emerald ave $675.00 
3024 Emerald ave $675.00 
3040 Emerald ave $700.00 

Parsiduoda ant lengvų išmokes- 
čių. j 

Ar Jųs' žinote, kad šitie. lotai, yra 
tris sykius vertesni už lotus ant Ked- 
siė ave. ff 38-tos fcat., už buriuos ten. 
moka žmonės po $800.00 

A. OLSZEWSKl BANK, 
$252 So. Haltted St., Chicago, III. 

Ant parandavojimo:— puikus Sto- 
ras ru gyvenimo kambariais, šale 
banko ir prie pat lietuviškos bažny- 
čios—kur yra didelis žmonių perėji- 
nias^ Vieta tinka kriaučiui, urapnuų, 
aprėdalų ar čeverykų sankrovai, bar- 
beriui, laikrodininkui ir kitam biz- 
niui. Randa pigi ir garu šildoma. 
Elektriką, gazas ir maudynė. Jeigu 
jfcškai geros vietos bizniui, tai čia 
rasi. Atsišauk po numeriu 2334 So. 
Onkley ave., Chicago, 1H. 

FARMOS GERIAUSIOS FARMOS: 
Pigiai parduoau geriausias gatavas 

farmas su budinkais, sodnais užsėtais 
javais; turiu visokio didumo farmų. 
žemė—molis su juodžemiu ir molis su 
smiltimis maišyta, derlingiausi žemė; 
pirmo sorto visokiems javams ir šie- 
nams ir sodams. Turiu daugybę 
farmų neišdirbtu žemių labai pigiai 
parduodu ant lengvų išmokėjimų, 
žemė atsakančiai gera. Didžiausioj 
Amerikoj lietuvių farmerių kolionijoj 
kur aš jau esu pardavęs 320 farmų 
lietuviams aplink miestu Scottville, 
Mason County, Michigan. Kuris yra 
turtingiausis farmerių miestas visame 
statė Mich. Viduryj derlingiausių ir 
gražiausių, lygių laukų keliai žviruoti 
(plentai). Upės ir ežerai pilni žuvų. 
Scottville yra lietuvių kolionijos cen- 
tru; randasi arti prie Michigan ežero 
portavo miesto Ludlngton. Turime 
geriausi?} tr<tnsportaciją vand^uiu—lai- 
vais ir geležinkeliais; turime turgus, 
javų melnyčias, bankas, bažnyčias, 
geriausias mokslaines ir visas viga- 
das. Ilgai nelaukdamas atvažiuok pas 
manęs i Scottville, Mich., aš turiu 
geriausių žemių su moliu, juodžemiu 
ir maišytų žemių, geriausio gatunko, 
kokių gali rasti Amerikoj. Apgyven- 
tame gražiausiame krašte nusipirkus 
nuo manęs farmą, pats ir tavo šeimy- 
na džiaugsis ir tapsi bagotu farmerių. 
Norinti pirkti gerų farrtų rašykite 
tuoj, gausite žemiapl (mapą) lietuvių 
kolonijos ir farmų katalogą. Adresas: 

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Bulldlng, 

Scottville, Michigan. 

LENGVAS GYVENIMAS ANT PIGIŲ 
ŽEMIŲ PIETUOSE. 

40 akrų žemės valstijose Arkan- 
sas ar Louisianos duos Tamstai pra- 
gyvenimą, nuo pat pradžioB ir pa- 
statyB Tamstą ant turtų kelio. Miš- 
kų kompanijos atiduoda žemes iš 
po nukirstų miškų nuo $12 iki $15 
už akrą. Du vaisiu j metus ant tos 
pačios žemės. Apsigyvenimas Bvie- 
turgymių jau pradėtas. Prisivienyk 
prie Tamstos viengenčių kolionijoj 
ir tapk pasekmingu. Mažas turtas 
lamstai duos pradžią. Rašyk šian- 
dien pas 
L. M. Allen P. T. M, Rock Island 
Lines, Room 718 La Salle Station, 

Chicago, 111., pilniems nurodymams. 

Ar skaitei seniausią, ir rimtų, populia- 
riškai-mokslišką menesinj laikrašti 

"LAISVOJI MINTIS" 
Laisvoje Mintyje kas mėnesis telpa 

straipsnių iš jvairiŲ mokslų, politikos, 
religijos, socioliogijos ir socialio klau- 
simo Brydų. 

Laisvoji Mintis tarnauja Amerikos 
lietuviams jau penkis matus. 

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

"Lais. M i n." kaina metams $2.00. 
Pusei metų 1.00. 
Pavienis numeris 20c. 
Siųsk 20c kad ir krasaženkllais, tuoj 

gausi "Laisvosios Minties" vieną. nu- 

merj. Adresas: 
"LAISVOJI MINTIS" 

2627 Calumet Ave. Chlcago, III. 

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

išvyti, tai lietuvių ūkės, laukai ir namai bus at- 
imti ir vokiečiams atiduoti. Lietuviai tada ga- 
lės vokiečiams bernauti už. puoduką juodos ka- 
vos, arba kraustytis kitur sr.u tėvynės jieškoti. 
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 padarui sau antra tėvvne. tai rei- 1 
1 * c c 

kia užpirkti geresnes biznio vietas ir namus taip. 
kaip žydai, vokiečiai ir kiti daro. Visuose mies- 
tuose svetimi turi užėmė geresnes biznio vietas. C « 

o lietuviai apsisėda prasčiausiose. L'ž 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 Vista Dabar yra Bridgepoitas. 
Ant Bridegporto pirmiausiai lietuviai apsi- 

gyveno ir už lai čia jų yra daugiausiai. 
llalsted Street yra svarbiausia biznio gatvė 

ant Bridgeporto. Kas tik čia biznį užsidėjo,- 
kiekvienam sekasi. A. 01sze\vskio Banka čia pa- 
darė gera lietuvių bizniui pradžia. Išpirko iš 
žydų rankų diduma lotų ir namų. senas būdas 
nugriovė ir užstatė jas gražiais, naujais biznio 
namais, iš kuriu didžiausiu ir gražiausiu vra 
MILDOS TEATRAS. 

Šitas Teatras dabar sutraukia kas vakaras 
čia tūkstančius žmonių iš visų kraštų ir už tai 
visi storai čia dabar daro gerą biznį. 

Šiuose prastuose laikuose Jus matote ge- 
riausiose miesto dalyse diduma storų tuščių, o 
ant llalsted Street, tarp 31-mos ir 35-tos tuščių 
storų nėra. Tas liudija, kad llalsted Slreet ani 

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-rytinį kampą 32-ros ir 
Halsted St. nupirko žydas ir šiose dienose pra- 
dės statyti 3 augštų puikų namą su štorais. Šo 
le to, kitus 3 tuščius lotus taipgi derina žydai 
statymui didelio departamentinio storo. 

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

Čia yra geriausia vieta pigiam lioleliui, ku- 
riame praktiškas biznierius padarytų gerus pi- 
nigus. Čia yra šimtai jaunų nevedusių vyrų. 
kurie geriau norėtų turėti ruimą tokiame liote- 
lyje negu privatiškoje šeimynoje. Tokiems 100 
ruimų galima lengvai išrandavoti. Žmonės iš 
kitų miestų važiuodami į 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 mes turėsime daugiau biznierių, tada 
ir čia jausimės taip, kaip naujoje tėvynėje. 
MĘS TURIME ANT HALSTED Sf. PARDAVIMUI SEKANČIAS PROPERTES: 

Didžiausias naujai statytas ant 3 lotu mūrinis 
namas, 75 pėdų platus, 135 pėdų ilgas, prirengtas už- 
statymui antro ir trečia augštų, tinkamas didžiausiam 
departamentiniui štorui. Užima beveik pusę bloko. 
Kaina $36.000 
Neša rundos per mėnesi $300, per melą $.,5,(!00, lai 
per 10 metų išrenki savo visus pinigus ir propertės 
lieka dykai. 

Įmokėk tik $8,000, o reštą pati randa išmokės. 
šiame name bile dienų bus didžiausias departamen- 
tinis storas. 

3 augštų naujai pastatytas ant 2 lotų puikiausias 
namas, 50 pėdų platus. 115 pėdų ilgab; pirmas aug- 
štas storas, antras ir trečia angštas 4 flatai. Kaina.. $48,000 
Neša randos per mėnesj $435.00. ^er metų $5,220.00, 
tai per 10 metų išrenki savo visus pinigus, ir namas 

lieka dykai. 
įmokėk $10,000, o reštą pati randa išmokės. 

Ant Lime St. tarp 32-ros ir 33-čios gatvių parsi- 
duoda 2 mūriniai namai, gerai aptaisyti. Vienas už.. $1,700 
Antras už ... 2.003 

Jmokėk tik $500, o reštą aut lengvų išmoUesčiu. 

ANT EMERALD AVENUE. 
4 ruimų medinis namas, už $1,000 
6 ruimų medinis namas už 1,600 
2 augštų, 4 flatu medinis namas už 3,300 

Jmokėk $1,000, reštų ant lengvų išmokesCIų. 

ANT UNION AVENUE. 
3 aufeštų, 3 flatų geras mūrinis namas už $3,300 

Jmokėk $1,000, reštų morgečius. 

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

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

Jmokėk tik $700, reštą ant lenevų išmokesčių. 

ANT VVALLACE STREET. 
2 augštų, 2 flatų po 6 ruimus medinis namas už.... $2,?00 

Jmokėk $500, reštų ant lengvų išmokesčiu. 

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

ir po du flatu, neša randos $48.00 per mėnesį. 
Kaina 

_ $4,000 
Jmokėk $1,000, reštą morgečiun. 

ANT RACINE AVE. ARTI 34-tos GATVĖS. 
3 lotai po $500 kiekvienas. Jmokėk $50.00, reštą 

ant labai lengvų išmokesč-ių. 

A. 01szewski Bank 
3252 So. Halsted St. Chicažo 



i 9«EWSK10 UIU 
3252 So. Halsted St, CHICAGO, ILL. 

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
{steigta 1893 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno 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 procentu. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
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 biznj vesti. 
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gtrai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankojet prie kurios 

nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

Lietuviai is kitų miestų ir farmų gali šioje Batikoje atlikti savo reikalus per laiš- 
kus. Rašykite adresu: 

A. 0L5ZEWSKI BANK 
3252 5o. Halsted St., - CHICAGO, ILL. 

Atvažiavusius IŠ KITUR MĘLDŽIAME aptankytf ir musiį Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedčliais, Seredomis ir Petnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

NEMOKĖK RANDOS 
SAVO VISĄ AMŽIŲ, BET 

GYVENK SAVO NAME. 
Aitie Nauji Mūriniai Namai (6 ii viso) ant 

3 pagyvenimų randasi ant West 23rd Plare, j 
tarpe r.»avitt S». ir Hoync A ve., Cliicago. III., 
Tik Virnas nuc Lietuviškos Aušros | 
Virtų Bažnyčios ir mokslą i nės. Lah,-ii paran- Į 
kiai į visas strylkaiii] linijas ir tik du blokai 
nuo viršutinio geležinkelio (Klevatcd Road). j 
Tiktai nuo 10 iki 15 miuutų ėjimo į aidžiau-1 
»ius il. nlat dirbančius fabrikus, užlaikančius 
suvirs 25.000 darbininkų. _ | 

Nusipirk vieni iš šitų Nauju Murin'ij .Va- 
inų, k:;iie parsiduoda ant labai lengvų išlygų. I 
Raudos pinigais išmokėsi nam.). Busi gaspa- 
dorius, nieko nebijosi ir nereikės nuolatai 
kraustytis, daryti sau bereikalo Ičšas ir gadin- 
ti sr»*o daiktus. 

Tamistos draugai ir pažįstami, turėdami ma- 

liau pinigų, pirko namus ir šiądien gerai sto- 
vį. Ar duosi save pralenkti? Ar neatsibodo 

L" kito kišenių pinigus dėti ? Todėl nelauk nieko, 
et pirk sau vien* iš šitų naujų mūrinių namų 

ant J pagyvenimų, pakol dar neišpa'duoti. 
Šitie namai yra pastatyti ant lotų, turinčių 

28 pėdas pločio ir 125 pėdas ilgio. Namas 
nuo namo j»tsi>ky-ęs 6 pėdom ir pus«?, todėt 
turi užtikrinimu, kad niekas niekad neuž.itatys 
ir neatims šviesos ir oro, kas labai tankiai at- 
sitinka su namais, pastatytais aut siaurų lotų, 
turinčių tik 24 arba 25 pėdas pločio. 

Šitie namai yra pastatyti iš grriausių mate- 
i jot u ir geriausio darbo. \°iskas yra gva- 

-anluota—gausi ant rašto užtikrinimą—ko jo- 
kis kontraktoritts neduoda. Kožnani name yra 
3 raudos po 4 ir 5 kambarius. Visi miego- 
jimo kambariai (Bedrumai) yra dubejtavi, di- 
deli ir ruimingi. Kogeriattsios maudynės ir 
sirlkos. Naujausios mados gani ir pečium šil- 
domi vandeniniai boileriai. T.abai puikios sie- 
nose inbiidavotos šėpos su prancūziškais zer- 

k6lais. (lažas ir elektriką viSMOte kambariuose. 
Visi kambariai dailiai išma'evoti, o seklyčios 
(f rentinis) puikiai i.špopicruotos. Ant visų 
langų yra užtraukos ir firankom karčiukės, ir 
daugelis įvairių kifj įtaisymų. Oriausiai yra 
vi--k.i matyti savo locnomis a Iri mis, o persi- 
tikrinsit, kad šitie namai yra pastatyti, kad 
laikytų per amžius, o ne tik ant trumpo laiko. 

Pirkdamas viena iš šitų naujų mūrinių 
namų, gausi geresnį narna negu pats galėtum 
pastatyti ir iiičėdysi mažiausiai septynis šim- 
tus doliarių ir neturėsi rūpesčio nei klapato 
su kontraktoriais. Nusipirksi ir kraustykis, 
išlygt-s taip lengvos, kad nėjusi kaip riamj 
išmokėsi. Visos gatvės i.šcementuotos ir ap- 
mokėtos—nėra jokių mokesčių. Visi, kurie 
pirko mano pastatytus namus yra užganėdinti, 
busi ir Tamsta pilnai užganėdintas Feigu 
niekad nieko nepradėsi, tai niekad nieko ne- 
turėsi. Šiądien yra geriausia dirna pradėti. 
Dėlei platesnių žinių kreipkitės asmeniškai ar- 
ka niu i: 

JONO BA60ZIUN0 BANKA, 
2334 S. Dakltj A*., kaupas 23 H., Ghicago, l!l. 
IVinVinis alando* nuo 8 ryto iki O vakare. 
Krdėtiomi* nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. po piel. 

PHONR CROVER 4147 

Dr. J. JONiKAITIS 
IIE01KAS UI CHIRURGAS 

4(11 Si Asilui A»e_ CUcaga. 

Naajas Savaitm's Laikraštis \ 
"ATEITIS" 

"Ateitis yra bepartyviskas laik- ; 
raštis, tarnaujantis jausimo j Ir kulturos reikalams. Tai- : 
pina daugybę Įvairiausių ii- \ 
nly. Didelio formato, 8 pusi. j Kaina tik $1.50 metams, o 5 
85c. pusol metų. \ 

"Ateitj" išieiiinėją bendrovS, ln- j korporuota ant $25,000. Da- < 
bar laikas užsirašyti "Atel- J tj". Reikalaukit vieno nume- | rio paiinrSJimul uždykę. < 

Adreauokit taip: 

"ATEITIS" 
366 W. Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. 

Town o£ Lake Savings Bank 
Joseph J. Eitas, Savininkas 

4600-4602 S. Wood St., Chicago. 
1'riimams pinigus J Banką užčšdi- 

į'irr.al nuo vieuo doliario ir dougiaus 
ir mokame trečią procentą ratomls 
ant mėty. Siunčiame pinigus J vi- 
B«.fl svieto dalis pigiai, greitai ir "tei 
tingai, o svetimų žemly pinigui mai- 
nome, perkame ir parduodame, ^par- 
duodame šifkortes ant visų linijų J 
fc-ajų ir iš krajaus, taipgi tikietus 
ant geležinkelių po visą Ameriką tr 

! Europą. 
Mūsų Banka Išdirba visokius raštus 

ir dokumentus visose kalbose Ir duo- 
da rodą lietuviams visokiuose atsfr 
tikimuose ir reikaluose ypatiška! Ir 
pt.- laiškus. Tik kreipkitės vlržmin*- 
te astrai*. 

Parsiduoda:—Puikiausias Locomo- 
bile Liraosinas, S cilindrų, 50 ark- 
lių spėkos, 7 pasažieriams, brangiau- 
sio darbo, geriausiame padėjime, taip 

i kaip naujas. Kaštavo $6.75©, parsl- 
| duoda už $1,800. Turintis šį automo- 
ibillų gmina pirmenybę visuose pa- I grabuose, parodose Ir tt. 
į Taipgi parsiduoda Welch Detroit 7 
paaažieriu tonring automobilius gera- 
me padėjime, tvirta mašinerija, gali 

į važiuoti kad ir prasčiausiais keliais. 
Kaštavo $3.500; parsiduoda už $500. 

[A tai šaukit pas 
DR. KŪLIS, 

3259 So. Halsted Gat., Chicago, IN. 
Telnfhont Yudi 

Geriausia dovaaa draigaras Lietuvoje 
• yra lietuvių katilikn t 

savaitinis laikraštis 

"DRAUGAS" 
'DRAUGAS" paduoda Žinių iš viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu- 
čių gyvenimą, suteikia daug skaity- 
mo iš visuomenes, politikos, litera- 
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin- 
kam s Amerikoje, taip ir Lietuvoje. 

Rusg cenzūra "ORTOBį" Į Lhtirt Inleldžla 

"0RAU8AS" atgtilaa met. $2, pmi n. $1: 
UžsIsBlotst melams $3, pusei mtjį J1.M 

DRAUGAS PUB. CO. 

1 1800 W. 46th St. Chlcago, III. 
Talaphona Drov«r 6114 

MOKYKIS BARBERYSTE8. 
Mgs išmokiname šio lengvo, šva- 

raus ir greitai išmokamo amato { ke- 
lias trumpas savaites; geriausi Įren- 
gimai; expertai mokina; jrankiai su- 
teikiama; darbas kiekvienam žmogui; 
ateikite pamatyti mus arba rašykilt 
uždyką. gaunamoms informacijoms. 

BURKE BARBER 8CHOOL', 
610 W. Mad'son et., Chicag.,, >11. 

FARMŲ PIRKĖJAMS DOVANA. 
Didelis farmų listaa dovanai, Di- 

džiausioj lietuvių Kolionijoj, su ap- 
rašymu daugybės farmų pardavimui, 
išdirbtų, su budinkais, sodnais, gyvu- 
liais ir neišdirbtos žemės parsiduoda 
pigiai ant lengvų išlygų; žemė ge- 
riausi ką randas visoj Amerikoj, ne- 
toli nuo didelių miestų ir gerų mar- 

ketų; jeigu matoai pirkt, rašyk laišką 
tuojaus, su užklausimu farmų listo. 

CKts Zckas & Co. 
127 N. Dearborn St., Room 808. 

Chicago, Iii. 

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

žais iškaščlais gali išmokti gerą ama- 
tą; kur tik tinka ten gali darbą tu- 
rėti ir buti pats ant savęs ponu. Iš- 
mokas barzdaskutystės, b^si Ituosas 
visoj pasaulyj.. liažykite—o gausite 
visas smulkmenas dovanai. Nosso- 
koffo Barber, Hairdressing ir Mani- 
curing Mokykla, 1202 Penn ave., PifctB- 
burg. Pa. Seniausi ir atsakandiausl 
mokykla apielinkėje. Pasiklausk ii- 
nančių. 

Męs duodame visokius darbus jy 

TeftSkopai ir Stereoskopai. 

Jol nori savo namuose 
linksmai praleisti laiką, ir 
pamatyti svetimų žemių 
miestus, gražiausius dar- 
žus, sodus ir puikiausias 
viso svieto vietas, uii nu- 

sipirk Teleskopą su stere- 

oskopais (5 serijos, 174 vi- 
sokie paveikslai) už pačią 
pigiausią, kainą—$3.20 

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

Kataliog.7. Teleskopu, Stereoskopy ir visokiu knygų prisiunCiame 
uždyką. 

Reikalaudami adresuokite šitaip: 
LIETUVA PUBLISHING CO., 

3252 So. Halsted ctr., Chicago, III. 

DIDŽI AUSIS 

Amerikoj "LIETUVOS" Knygynas. 
t — 

"LIETUVOS" IŠLEISTOS KNYGOS: 
DIDŽI AUSIS AMERIKOEJ "LIETUVOS" KNYGYNAS. 

"Lieuvos" Išleistos Knygos: 
2116 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškos kalbos, 439 pusi $2.00 

Kietais audimo apdarais 2.50 
2117 ŽODYNAS Angliskai-Lietuvlikos kalbos, 835 pusi 3.00 

Gražiais "Half Morocco" skuros apdarais 4.00 
2118 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškos 

kalbų vienoje knygoje. Formatas ir apdarai tokie kaip 
No. 2117. Pusi. 1274 6.00 

2119 ŽODYNAS* Tas pats kaip No. 2118, tik apdarytas pilnai 
(Full Morocco) brangia Morocco skūra 7.00 

4 Allumna ir Kitos Pasakos 35 
95 Gyvenimo "Vaizdeliai. 15 

126 Iš Gyvenhno Lietuvišku Vėliu bei Velnių $.150 
Apdaryi^ t f. $2.00 

157 Karės Lau.iuose 20 
191 Laikrodininko Atminimai. 15 
195 Lietuviškai Pasakot Įvairios. Dalis I $1.00 

Apdaryta.. ; $1.25 
196 Lietuviškos,,Pasakos įvairios. Dalis II $1.25 

Apdaryta. ... $1.50 
197 Lietuviškos Pasakos Įvairios. Dalis III $1.25 

Apdaryta. ..' $1.50 
198 Lietuviškos Pasakos vairios.! Dalis IV $1.25 

Apdaryta. -» < • >■■>«. $1.50 
216 Makara-Sapnas. Arysaka * ., 15 
220 Maxim GorkiJ. Pasakojimai. .25 
245 Namelis ant Volgos 20 
246 Nakvynė 10 
265 Olitipa. Pasaka 25 
275 Pagal Įstatymus 40 
286 Pasaka apie Kantriu Aleną. 20 
287 Pasaka apie Adomą ir Jievą 10 
298 Ponas ir Bernas 15 
305 Pragaro Atgijimas 10 
325 Raistai—Tbe Jungle. 85c. Apdaryta $1.15 
327 Revoliucijos žmonės 20 
330 Rymas. Romanas. $1.25. Apcaryta $1.50 
340 Sapnai, pasakaitės 20 
343 Sidabrinis Kryželis 45 
351 Simukas ir Magdutė 10 
409 žmogus Nepliuškis 10 
485 Pamokslai Išminties ir Teisybės .40 
496 Robinzonas Kruzius. Morališka Pasaka 20 
600 A.kis už Akj, Dantis už Dantj 10 
642 Conslllum Facultatis 15 
656 Dekliamatorius 50 
657 Dėdė Atvžiaavo 20 
658 Draugas, drama. 10 
679 Geriaus Vėliaus Nogu Niekad 15 
683 Guminiai Batai. II Nuo Ausies Lig Ausies 10 
722 Jonukas ir Marytė, 10 
737 Katriutės Gintarai 15 
743 Kunigo Gramulos Raštinyčioje 10 
760 Lizdas Naminio Liūto 15 
761 Linksmos Dienos 10 
771 Medicinos Daktaras, komedija 20 
773 Migla.' Komedija 10 
774 Mindaugis, Lietuvos Karalius 25 
775 Milionai Vandenyj 10 
787 Nastutė, 2 veiksmų Drama 15 
827 Perskyrų Teisėjas, komedija. .10 
828 Pietro Oaruso 10 
830 Piršlybos. Komedija 20 
831 Pinigų Nėr. Sceniškas Vaizdelis 10 
832 Pirmi žingsniai 20 
837 Pono Peliso Atsilankymas, Komedija 15 
840 Prieš Vėją Nepapusi ; 20 
867 Sulyg Naujausios Mados 10 
869 Salaputris. Komedija 10 
871 Siaurės Karžygiai 25 
908 Vyrų Vergija, Komedija 20 
920 žilė Galvon—Velnias Vuodegon 10 
922 žmonės. Drama .15 
976 Eilėmis ir Proza .25 
986 Girtuoklių Gadzinkos 10 
987 Gyvybė 15 

1014 Keplos Kančios 10 
1069 Pirmieji žiedai. Eilės 10 
1080 Revoliucijos Dainos .15 
1144 Akyvi apsireiškimai Sviete 25 
1145 Apie žemę i rKitus Svietus, Jų Buvj ir Pabaigą 75 

Apdarytą. $1.00 1149 Apsireiškimai Atmosferoj arba Meteorologija 75 
Apdaryta $1.00 1161 Biolofeiji'arba Mokslas apie Gyvus Daiktus 40 

1182 Dvi Keildnl Į Tolimą šiaurę 20 
1190 Gamtos Istorija. 50c. Apdaryta 75 
1192 Geografija arba žemės Aprašymas. $2.00 

Apdaryta. $2.50 
1199 Išsivystymas Vaisiaus Gyvūnų 10 
1201 Iš JC,ur ,Atsirado Musų Naminiai Gyvuliai 20 
1218 Kada ir Kokiu Budu Svietas Susitvėrė 35 

Taipogi "Lietuvos" Knygyne randasi visokios svetimu 
spaudų, Liętiiyiškos Knygos, išleistos Amerikoje ir Europoje. 

Agentąrns ir perkupčiams duodame gerą nuošimtį. 
Reikalaudami Katalogo, kurį prisiunčiame uždyką, arba 

siųsdami užsakymą ir pinigus, adresuokite šitaip: 

LIETUVA PUBLISHING CO. 
A. OLSZEWSKI, Pres. 

3252 SO. HALSTEO ST., CH1CAGO, ILL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame banklerial, bet męs gvarantuojame Tamstai sučė-* dymg, 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- rams ir /aiknams 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 $5.00 ir brangiau. 
Naujas ir truputei} dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiaua. Vaiku siutai $2.50 iki $7.50. 
Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STrtCET CHICAGO, ILL'. Storas atdaras kasdienę, ir vokarais iki D \al. Subatomis esti atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 6 vai. vakare. 

So. Halsted Furnitūra House 
3224=26 So. Halsted St. 

Didžiausia Lietuviška Naminių Rakandų 
[Furniture] Krautuvė Chicapje, 

Geriausis laikas pirkti 
naminius daiktus (Fur- 
niture) pavasaryj, kuo- 
met šeimyninkė visus 
namus valo. Reikalau- 
dami gražių ir tvir.ų 
stalų, kėdžių, komodų, 
pas mus didžiausį pa- 
lovi], sofų, divonų ir 
visokių kitų name rei- 
kalingų daiktų, rasite 
sirinkimą. 

uaDai gražus ir pigus kūdikiams vežimėliai (Baby Car- 
riages). Mtisų ledaunės (Ice Boxes) yra žinomos, kaipo 
ilgiausiai palaikančios ledą. 

Šį pavasarį parduodami 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. 

Krautuve atidaryta vakarais: 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatoins. 

South Halsted rurniture House 
Telephone Drover 700 

3224 So. Halsted St. Chicago. 

Rašomos Mašinos. 
Pigiausios ir puriau- 

sios rašomosios maši- 
nos (t y p e w r i t e r s) 
"New American" už 
510.00. 

Jeigu nori turėti drū- 
tą, pigig. ir geri> rąžo- 
mąją mašiną, tai pirk 
"New American," o ne- 

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 jąja ra- 

šyti. 
Kataliogą rašomųjų 

mašinų ir visokių kny- 
gų prisiunčiamo uždyk$. 

Agentams ir per>:upčiar.-.6, perkant kelias mašinas, Juodam gerą 
nuoiimtj. 

Reikalaudami adresuokite Šitaip: 
LIETUVA PUBLiSHING CO., 

3252 So. Halsted str,, Chicago, III. 

Rusiškas 
Lietuvos Rejentališkas Biuras 

GERIAUSIAI PADARO: 
Rusiškus Dovierennar tis, Aktus pirkimo, pardavimo, išran- 
davojimo ar kitam pervedimo žemės ar ūkės Lietuvoje- 
-Rusijoje. Parūpina pasportus išvažiuojantiems Lietuvon- 
-Rusijon ir visokius kitus rejentališkus raštus padaro ge- 
rai-, greitai ir pigiai. Iškolektuoja dalės, skolas ir pinigus, 
paliktuB Rusiškuose Bankuose. 

Dėlei informacijos Chicagiečiai kreipkitės asabiškai, o iš 
kitų miestų raštų, adresuojant: 

LIETUVOS REJENTMJSiKJS BIURAS 
3252 So. Halsted St. Chicdgo, 111. 

Visokiuose reikaluose 
Informaciją suteikia dykai 

Biuro 
Valandos 

Nuo 8 ryto iki 6 vakaro. Utarninkais, Ket- 
vergais ir Subatomls nuo 8 ryto iki 9 vaka- 
ro. Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

PbcneDrort. a0»2 
DR. K. DRANGELIS 

LlfTUVYt DENTISTM YA.LANDOS:-nuo a Iki II ryte nuo t (k 

i&rtf. 7{k'9 vak' NtdiUom paįul 
W1 Sc. Hilstid St. Chicagt.lU. 

W«M1 OUmkio Bau b) 

T«l. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvio Gydytojės ir Chirurgą* 
3259 So. Halsttd St., Cliica?o, III. 

Gydo vuoUirs ligas uioteriiĮ, viiikij ir 
vyriį. S;«sci»liškai gytki .imančias, už. 
sūcyėjUams u paslaptingas vyrį liga» 



D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialisto S 

Ofisas 
1725 West 18th Street 
Taip Paulina i r Wood2it. 

t tone Canal 120 i 
Valandos: 

IV« t ZO iki 12:00 m ryto 
1K *i :10 Iki 8:00 vai. ~va'i. 

K^dčliomt 
iuc££GiJtl 12.00vaL pyto 

Reridcnciji 

5206 V.Harrison Streel 

Tel. Austin7i/ 

Valandos: 

liktai iki 0.00 kiekvieną rytt 

Dabar Jau Galima 
Atvažiuot iš Lietuves 

0 ir į Lietuvą. 

1 Lifkortės atvažiuoti iš Archar.- 
£ 
^ gelsko j Chicagą kaštuoja $71.00 

Išvažiuoti iš Chicagos i Petro- 
į pradą (Peterburgą) $64.60 

Kelione ima tik 13 dienu per 

vandenį. 
0 Lifkortcs ir pasportus gausite 

P 
A. 

v A. 01szewskio Bankoje 
£ 3252 So. Halsted St. Chicago. Žį 

r&|Męs V's darome biznį .dėlto, kad 
y inifs užlaikome pagal vėliausios 

mados aprc'dali'.s: Pas mus gali 
gauti nu(; mažiausios ir iki di- 
džiausios mitrų siutus už nia- 

že.-nę kairią negu kitur. 
S k r,hč-liu, šilkiniu marškinių ir 

feverykų—geriausis rinkinys mu- 

s u krautuvėje. 

Storas Atdaras 
Vakarais 

Utarninke, Ketverge, Su- 

batoj, Nędėliomis 
ligi pietų. 

% Bridgeport Clothžng Co. f 
§ 3246-3248 So. Halsted St. Chicago, 111. § 

C«ra« ftrau|iikum«« ... 
yra < iena < liarakterlngiausių didžiosios Vokietijos universitetų studentą 
ypatybių. Jie žino, kad nėra geresnio' budo stistip-inti ir prailgint) 
draugiškumą, kad pavelyti sau vidutiniškai vartoti g erą malonų alų; todil 
nčra nepaprastu reginiu matyti jųjų kuopas savo gimtos šalies smuklėse 
ir kafejuose su stiklu jtjitj mėgiamo alaus—LYGIAI kaip 
,, ALMA MATER 
Motinoms po kūdikio, seniems Ir žmonėms sti *tlps t artėta sveikata arba 
sveikstančia sveikata aiba sveikstantiems iš ligoi McAvoy's Malt Marrovr 
yra stebėtinas sveikatos ir jlegos atnaujintojas. Telefonuokite Calumet 
5401 arba gaukite jo iš savo apliekorlaus. 

Mo Avoy Brovving C o., Chicago 

Bell H m h System 

J fcigu Tamsta esi ant gatves ir nori 

greit telefonuot, dairykis aplinkui, 
kur pamatysi iškabą Mėlyno Varpo. 

Kur tik pamatysi Mėlyno Varps iškabą, 
ten Tamsta rasi vir'nės ir tolimos dis- 

tancijos viešo Telefono stotį 

Del parankumo savo rėmėjų Chicago 
Telefonų Kompanija turi tukstančius 

tokių apmokamų viešų stočių mieste. 
Vartok 

Telefono Kelią. 

Chica;>o Telephone Compmay 
iWi Telephone Building 

Otficial 100 

Jau Išėjo Iš Spaudos 
■ II III—I IIlIBnMBMB—BMBBM——O—SI 

MILŽINIŠKAS VEIKALAS 

TIKĖJIMU ISTORIJA 
i 

į Visas veikalas sudaro 1086 puslapius gražaus ir 
> lengvai skaitomo rašto. Knyga yra papuošta skaitlin- 
> gais piešiniais, kurie palengvina skaitymą ir padaro jį 
į daug vaizdingesniu. 

Šią milžinišką knygą parašė, bendradarbiaujant vi- 
sai eilei kitų mokslininkų, žinomasai visame pasaulyje 

į mokslininkas D. P. Chantepic de la Saussaye. Lietu- 
į vių kalbon vertė J. Laukis. 

Šioje knygoje skaitytojas ras pilną apžvalgą visų 
![ tautų tikėjimų-religijų, pradedant nuo seniausių amžių 
![ ir baigiant dabartiniais laikais. 

f Skaitydamas Tikėjimų Istoriją, suprasi, kaip imo- 
f gus laipsniškai tobulinosi savo tikėjimiškose pažval- 

gose, kol galop nepriėjo prie dabartinių tikybų. Tikė- 
jimų Istorija yra veidrodžiu, kuriame aiškiai, kaip ant 

i delno, matai žmogaus dvasios plėtojimosi kelius. Ne- 
galima suprasti žmonijos vystymosi, jeigu nežinai, kaip 

į išsivystė tikyba. Tą gi galima kaip sykis sužinoti 
[ šioje naujoje Tikėjimų Istorijoje. 

Tikėjimų Istorija yra milžiniškiausiu lietuviškai 
parašytu veikalu toje šakoje. 

į ? Knyga 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 jojo svarba, kaina yra be galo maža. 

Kiekvienas skaitantis save apšviestu ir norintis 
buti inteligentišku lietuviu privalo būtinai perskaityti 
s\? knygą. 

Reikalavimus Siųskite Antrašu: 

lietu va Publishmg Company 
A. OLSZEWSKI, Pres. 

3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL. 

AMTRIKC; 

LIETUVIU DIENRAŠTIS 

y VISUOMENES, \ 
Literatūra ir Politikes iliustruotai Uitraitii 

Amerikos Lietuvių Dienraštis "KATALI- 
KAS" puduoda viliausias žinias apio karą ir 
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pil- 
nas indomių straipsnių. 

DipurnitiR "KATALIKAS" eina tautiš- 
kai krikščioniškoje dvasioje. 

DIENBASCIO KAINA: 
Metams $5.00. 
Pusei mett) ...... 1...' 3.00. 
Trims mSnestams-> 1.75. 
I>viem- mėnesiam 1.25. 
Eurępoje metams .... 7.00. 

Praueikite savo adresą, o gausite 
pasižlurSJlmul vieną numerį veltui. 

TAIPPAT UŽLAIKOMA 

Didžiausia Kningiį ir Muzikos Krautuvė 
v REIKALAUKITE KATALOGO 

Raitydami laiBkus ir fliųzdami pinigus vi- 
sados adresuokite iitaip: 

TANANEVICZ fUBUSHING COMPANY 

3240-63 South Morfan Street 
OflCAGO, ill., u. s. A. 

^VVVVA/VS/V^A^A/VVN-^l^VUA/VVS/S^VVVVNA/S/^AA/VN/V^A^AA/N/VA/VVVV #\AAAAAAAA<V\a!^WN/»^VW%A^WWWWAA^lWWWWW^WWWW 

GAMTOS ISTORIJA 
Pagal Po v. Bert, vertė Dr. A. Bacevičia. Knyga 3 dalyse: I dalyje 

telpa aprašymas Įvairių gyvulių; II dalyj—aprašymas visokių augalų; 
III dalyj—apie akmenis Ir žemę. Trumpai ir suprantamai išaiškina gam 

tos istoriją, alkesniam supratimui telpa 126 paveikslėliai: žmonių, pauk- 
ščių, gyvulių, žvėrių, žuvų, vabalų, žolių, augalų, akmenų ir t.t. 

Gamtos istorija yra labai žingeidi ir kiekvienam žmogui reikalinga pa- 

žinti. Gamta—tai visų gyvūnų motina, todėl męs Ją privalome geriau- 
siai pažinti—studijuoti gamtos mokslus. Kas nepažįsta gamtos, jos Įsta- 
tymų, tas nesitaiko prie gamtos, ir tokis neilgai gyvena, nyksta ir žuva. 

Užtai reikia pažinti gamtą, jos gTažumą ir paslaptis* Knyga Gamtos 

Istorija yra gražiai ir aiškiai atspausta, 210 pusi. Popkvos viršais. Kai- 

na ... .. .. 50c. 

Ta pati drūtais audimo viršais 75c. 

Norėdami gauti šitą knygą, kreipkitės krautuvėn: 

M. J. Damijonaitis, *- 

901 West 33rd str., Chlcago, 111. 

NEW CITY SAVINGS BANK 

4601 So. Ashland ave., Chicago. 
A. J. BIER2YNSKI, pret. 

Priima bankon pinigus ir moka 3%. 
Už sudėtus pinigus musų bankoj duo- 
dame čekių knygutę, 15 kurios para- 
šyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Bstate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdo bankines 
skryneles (bores) po $2.B0 metams. 
Parduoda šifkortes lr fiunCia pinigus 
| .visas svieto dalia. 

Bankos Valandos: Panedėlials, se- 

redomls, ketvergais lr subatomis nuo 

t ryto iki 9 vakaro; nedaliomis, utar- 
Blskais lr petnyClomis nuo 8 rjto Cd 
f vakaro. 

t? I 
* 

TELEPHONE CROVER721S 

Geriausia Akušerka 

0. Jonikiene 
3364 S. Halsted St 

(Kampas 3ito») 

Chicago, III. 

TeL Canal. 2118 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 80. HALSTEO ST CHICA60, ILL 
CORNER IStb STREET 

ieveskio na? 
MOKYKLA Dienine ir 

Vakarine 

/.Agi; kilba nuo pra- 
dinis Iki aukščiausiai 
Aritmetika 
Augitisn. Matsmatlka 
latarlja, Geografija 
Politiška Ekoiomlja 

MOKINAMA: 

BOS 
Lietuvių } 
Vokiečių g*.) Husų ir 1 *—1 

Lenkų j 
Kiygvadyste Bražrašl. 
laiški} rašymas 
Prakybos leisis irti. 

S. Ltreskis, Vedėjas Mokyklos 
13106 So. Halsted StM Chicago. 

ŪU-KART NEDEIINIS LAIK- 
RAŠTIS 

Einajau 25 metai 

Utarninkais ir Petnyčiomis 
Prenumerata metams $2.50 

„ „ pusei metų $1.25 
Adresuokit taip: 

W. B. B0CZK0WSKI CO., 
Mahanoy City, Pa. 

GERA PROGA! 
Crsmatika angliškoskalbot-ni- 
ky tisbe moky tojo(apūary ta)$ 1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky- 
tu įkaityti ir rašyti be mokyto- 

jo ..130 
NauJaj Budas mokytis rašyti ba 

mokytojo 10c 
Aritmetika mokinlmuiai rokurv 

dq, su paveikslais (apdaryta).. 35c 
Viso $1.60 

Kas ats1qsi5kirpęs Sit§ apgarsi- 
nimu 15 "Lietuvos" ir 11.00 p«r 
money oi&it', tai gaus visas 4 
knygas 60c. pigiau. 

P. Mikolaiuis 
Bes 62 New York Cit? 

! PILNA KAITRA [ MINUTA. 

*-pAl yra parankunas, kuomet jįjs turite greitai naktį ką nns sušildyti. 

jNew "Pcr/ectioR 
Oi! Ccok stove 

suteikia kaitra bedumij ar kvapsnio. Jisai turi visus gazo palo- gumua irkurasjam kaštuoja mažiau negu kitiems pečiams. Tai yra geriausia aliejum deginama prietaiga, virtuvės tikslams. 
Pas pirklius visur, arba rašykite tiesiog kataliogo. 

STANDARD OIL COMPANY 
(AN INDIANA CORPORATION) 

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRI6UU PRIE 

S. L. A. 
Visi lietuvi.*! rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 

Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į menesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 | savaitę pašalpos ligoje. 

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 
A. B. STRIMAITIS, S L.A. Sekr. 

307 W. 30th St., N«w York City. 

* Tel. Canal 539S į 

| J. G, Mezlaiszkis f * Geueralis & 

* Kontraktorius ir 
* Namų Statėjas. * 

12302 S. Learitt St. Cbicago | * # 

Tel. Canal 4052 

Dr. fl. K. Rutkauskas 
2302 S. Leavitt St. Kampas 23-čios gat. 

CHICAGO, ILL. 

Telefonas Humboldt 4532 

Dr. G. M. Glaser 
šiuomi apreišltiu pagodotal visuo- 

menei, jog čsu seniausias gydytojas 
ant Brjdgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni- 
mą j savo locną namą po numeriu 

3149 S. Morgan St 
Kertė 32-ros gatvės. 
Telefonas Yards C87. 

Maco ofisas aprūpintus naujausiais 
budais gydymo. Visus Ugoiiius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir tolias mano rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 
tį. Esiu specialistas ligose vaikų, mo- 

terų Ir vyrų ir užsendintose ligose. 
Darau visokią operaciją. 
Liekuosi bu pagarba 

Dr. G. M. Glaser 
3149 S. Morgan St. 

Kertė 32-ros gatvės. 

SHSMMB5ESHSBH52SlSMZSH5ii 

Užsirašyk sau ar savo pažystamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
E\iu jau 30-tus metus. 

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
pusei metų. Kanadoje $2.50 metams; 
$1.25 pusei metų. AnglIĮoj. Lietuvoj Ir 
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 

Pamatiniui vieną num. siunčiam dovanai 

Knygų katalogą siunčiame ant pareika- 
lavimo dovanai. 

J. J. Pauksztis & Co. 
120-124 Grand Str., 

Brooklyn, N. X. 
fe5Z525Z525E525K525252525Z525fa 

Dr.O.C.HEINE 
DBNT1STAJ 

«tA»-Kmat 31 Įf So. H«l»Mi«l 
liriiitUkM.) X W(CiM.llL 

Mokiname Angliškai 
Visose dalyse Amerikoa ir Kanados 
Vieninteli mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok- 
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo- 
kyklos naujausia ir tobulingiausia v.etoda. Moki- 
nome per laiškus, visose šnlyse, už labai mažą at- 
lyginimą; teipjau klesose dienomis r vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kd'.ba, steik ar 
rašyk platesnių žinių. 
Amertoam School ot Lan|nii«a 

J&ftįF'ty 
1741 W. 47tl strikt, : Chkago, II 

Lietuvišku Knygų Krautuve. 
Mylėtojai gerų kningų. norinti 

išlavinti savo protą ir išsimokinti 
angližl:^ kalb.-j, 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. Ivrau 
tuve adara kas vakaras. 

15 kitų miestų atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.: 

M. J DAMIJONAITIS 
901 Weit 33-rd St., GHICA60, ILL. 

F. P. Bradchulis 
Attorcey & Cotmselor at La* 

Lietuvis Advokatas 
30 N. LiStlIe St„ C i:ago III. 

Sloek Exehange Bldg., Rooms 1137-1111 
Telephon* Franklla II7J 

6)1. 3112 S. Haisted SI., arii 3ku 
'1 c teplione Yaril«3i59 

LIETUVIŲ LIUTERONŲ 
AT YDAI. 

Iš priežasties europinės* karės 
dabar negalima gauti jokių kny- 
gų iš Europos. Bet męs <la turime 
po keletą lietuviškų 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 urnai, o prisiusime 
kataliogą. 

LIETUVA PUB. CO„ 
3252 S. llalsted str., Chicago, 111 
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