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Dideji Kare„ 
Svarbiausiu atsitikimu Kuropoj 

yra prisidėjimas prie talkininkų 
J talijos, kuri per savo ambasa- 
dorių \ iennoj, karaliaus vardu 
-icgu/.io 23 <1. apreiškė kart; Aus- 

trijai ir jo- ambasadoriui sugrą- 
žino ra>tti- ir prisakė jatn tuoj iš 

Italijos išvažiuoti. Italijos amba- 
sa»ior'ti- taipgi iškeliavo iš Vien- 
uos. V • >kietija apreiškė, jog ji 
visomis savo pajiegomis rems už- 

pulta Austriją, tai Italija ir su 

Vokietija turt"- kan-. Tokiu bil- 

du dabartinė didėji karė Kuropoj 
yra tai slavu ir romanų imtynės 
su germanais. Rods iki šiol iš 

romanišku tautų dar nuo karės 

laikosi nuošaliai Ispanija, l'ortvi- 

galija. < irekija iv Rutnamja, bet 

už .tai su ror.iadaU eina ger- 

maniška Anglija: ber Anglija 
turi daugiau nesusipratimų .-u 

germanais negu su slavais ir ro- 

manais. Iš germaniškų tautų iki 

siol neįsikišo Skandinaviškos vieš- 

patystės ir dabar, šokus karėn 

•Italijai, turbut nesikiš, nes tas 

butu perdaug pavojinga, o jos 
negali nieko pelnyti. Austrija iš- 

tikro yra taipgi didesnėj dalyj 
slaviška viešpatystė, bet kad val- 

džia yra vokiška, tai ji slavus 

pakinkė į vokiečiu vežimą ir stu- 

mia karėti su slavais. 

Vokietijos ambasadorius Ryme 
tapo jau atšauktas ir tokiu bildu 

di;>:i. iinatiški ryšiai Italijos -t; 

Vokietija tapo pertraukti, o Xv- 

ir reiškia karės prasidėjimą. 
Austrijos užsienių ministeris ba- 

ronas Burian pasitraukė nuo vie- 

tos, o jo vietą užėmė magyar;o 

grafas I'isza, kuris bus Austrij -s 

m misterių pirmininku. 
Karalius apšaukė tuoj visuo- 

tiną galinčiu kariumenėj tarnau- 

ti vyru mobilizaciją. Nuo žmo- 

nių karittmenės reikalams paim- 
ta vi.-i arkliai. Visi susinesi- 

niai Italijos su Austrija tapo per- 

traukti; išgriauti tapo tiltai. Ti- 

roliu] j padanges išmesta buvu 

sos prie rubežiaus austru ka- 

riumenės ka/armės. 

Dėl k.irės apšaukimo italu ne- 

kenčiamai Austrijai, Ryme gy- 

ventojai "surengė ant gatvių mil- 

žiniškas prieš Austriją demon- 

stracijas. 'Demonstrantai visu 

pulku nutraukė prie karaliaus 

rnmo ir jam išreiškė visišką u/.- 

."!iikėjirną. Paskui minios- nu- 

traukė prie I rauuc/ijc*. Ruina- 

uijos ir Anglijos ambasadų šauk- 

damos "Lai gyvuoja talkininkai! 
l'ra/.titis Austrijai!" 

Nors didesnės kariumenių da- 

lis dar neperžengė rubežiaus,-bet 

jau ir kanuolės ir karabinai tu- 

rėjo progą atsiliepti. Austrijos 
patrolė mėgino peržengti rube- 

žių prie *Mont6zzo, bet ją patiko 
k'toj pusėj surinkti italų šauliai, 

kurte įsiveržėlius išvijo atgal. 
"Tirolio rube/itts iš abiejų pusiu 
vra drūčiai fortitikuotas, perėji j 
imtose per Alpų "kalnus parengti 
iš abiejų pusiu drūti apkasai, ko- 

kius nelengva paimti. Tverianti 

rubežių tarp Austrijos ir Italijos 
Alpų kalnai vra augštesni ir sta- 

test i už Karpatų kalnus, kurių 
Iki i tol rusai neįstengia apvaldyti. 
Kariumenė griauja namus paru- 

bežinėj juostoj, ka<l įsiveržės 
priedas nerastu vietos, kur galima 
pasislėpti; žmonėms paliepta išsi- 

nešdinti iš parubežinės juostos. 
Iš miesto Riva iškėlė gyventojus 
toliau nuo rubežiaus. I'arube- 

žiuose Austrijoj gyvenančiu 30,- 

000 italų sttvarė j koncentracijos 
stovyklas, kad jie italų kariu- 

ntenėn stoti negalėtų. 
Austrai ir vokiečiai prie Itali- 

jos rubežių sh t raukė 800,000 sa- 

vo kareivių. Karės vedimą j sa- 

vo rankas paima Vokietijos ka- 
rlumenės stabas. \ okieciai ma- 

no, kad nereikia laukti italų Aus- 

trijon jsiveržimo. l»et greitai pa- 
tiems Italijon traukti, kol ji prie 
rubežiaus nespėjo sutraukti visos 
savo kariumenės. Italija turi jau 

į milioną suvisu prirengtų karėti 

kareivių, o tarnyston karaliaus 

dekretu pašaukta 2,500,000 seniau 
atitarnavusiu kareivių ir naujo- 
kų. Italijos laivynas yra stip- 
resnis už Ausfijos laivyną, ir 

Italijos artilerija, kaip užtikrina 
žiiv vai, yra geresnė. 

IV, karės apšaukimo Austrijo- 
Inivvnas, pasinaudodamas iš i-o, 
kad Italijos laivynas surinkta.; 
kitur, bombardavo Italijos pa- 
\ rantės tarp \ enecijos ir Mar- 
lena ir keletą vietų išgriovė. 
Austrų orlaiviai mėtė bombas ant 

italų orlaivių stovyklų Thiarval- 
la; išgriovė kariumcnės triobas 

Anconoj ir arsenalą \ cnecijoj. 
Uomini pagimdyti gaisrai padarė 
labai 'atig nuostolių. 

1 Italijos karaliaus šeimyna iš 

Rymo persikelia Florencijon,' o 

j-nts karalius keliauja ant mūšio 
lauko prie savo kariuniem"-*. Ka 
rališki rūmai apverčiama i su 

žeistiems kareiviams ligonines, 
brangesnius daiktus iš muzėjų 
šiaurinės Italijos gabena toliau 
nuo rubežiaus. 

N'ors Įsikišimo karėn Ilalij )> 

nuo senai laukta, bet jos įsiki 
Šimas visgi labai suerzino ypač 
vokiečius. Lybiai vokiški laik- 
įaščiai, kaip ir valdžios atsto 

vai niekinu ir kaltina HaJija už 

jos neištikimybę bitMisiems savo 

draugams, bet vokiečiai užmiršta, 
kad ir jie nesykį veidmainingais 
draugais pasirodė. Apie jų ne- 

ištikimybę gerai turėjo progą su- 

žinoti Napoleonas ir buvusi Len- 

kija. 
Vokiečiai ypač pyksta ant Ita- 

lijos už prisidėjimą karėn su tal- 
kininkais, nes tas padrąsys iki 
šiol svyruojančias JJalkanų pu*.- 
salio tautas, kurios daugiau y»■ 
pelnyti nuo talkininku, negu be- 
sitaikydamos \ okietijos ir griū- 
vančių Austrijos ir Turkijos 
skverno. • l'.eriine ir Yiennoj ne- 

apykanta apimtos minios norėjo 
mušti iškeliaujantį Italijos amba- 
sadorių. 

S u lyg paskutinių žinių, Kūnu 
nija pasirengusi tuoj sekti Itali- 
jos pavyzdį ir taipgi su 500,000 
gerų karehių šokti ant Austrijos, 
kad nuo jos atgavus rumanų ap- 
Igyventus kraštus. Įsikišus karėn 
[Kumanijai, negalėtų neutrališko- 
mis pasilikti nei Bulgarija, nei 

,(Prekiją, nes per karę Bulgarija 
gali atgauti nužudytą Adriano- 
polio apskriti ir dar ką daugiau, 
o Grekija grekų apgyventas salas 
ir pakrantes Mažosios Azijos, kur 
taipgi daug grekų gyvena; fasi- 
l.kdainos neutrališkomis, arba be- 
silaikydamos Vokietijos ir Tur- 
kijos, ^ 

nieko negautų net tąsyk, 
jeigu Vokietija karę laimėtų, nes 

.ji juk neleistų Turkiją ir Aus- 
triją išdraskyti. 

Ant vakarinio karės lauko pe- 
reitą savaitę vokiečiams neg'' 
rijusiai sekė>i, o įsikišus karėn 
Italijai, gali eiti dar blogiau, nes 

iš i-'rancuzips ir Belgijos reik.-i 
siųsti kareivius i>atleti austrams, 
kad jų išpradžių italai negalėtų 
mušti. Nepasisekimai austrų pa- 
drąsintų Austrijos slavus, ir jie 
galėtų taipjau prieš vokiečių jun- 
gą sukilti, kaip daugelyj vietų 
kjla italai kraštuose, kur daugiau 
jų gyvena; laikui bėgant, visuo- 
se italų apgventuose kraštuoji 
be abejonės sukils italai prieš 
vokiečių valdžią. 

l'žstojus geresniam orui, Pran- 
cūzijoj ir Belgijoj smarkiau pra- 
dėjo veikti priešingos kariume- 
ik s. Iš kelių vietų pranešama 

į apie vokiečių nepasisekimus, nes 

jie, turbut, dalį kariumenės pa- 
siuntė prie Italijos rubežių ir per 
tai tapo apsilpnvta jų kariiimc- 
nė vakaruose. Uet kaip iki šiol, 
tie nepasisekimai ne tajp svar- 

bus, kad dėl jų Vokietijos prie- 
šai jau dabar persvarą galėtu 
tirėti, arba bent prie joj prisi- 
jrrt nti. 

1 šiaurius nuo \rras vokiečiai 

,su vi-u smarkumu atakavo prie- 
,;tj Hnija1-, bet greitai turėjo at- 

gal trauktis nužudę df*g karei- 

viii. Mūšiai toj vietoj traukiasi 
toliau. Į rytus nuo Festurbert 
ir j rytus nuo Lorettc talkininkai 
stumia vokiečius iš jų pozicijų 
ir daug paėmė nelaisvių. Smar- 
kus mūšiai eina taipgi apielin- 
kėse N'euville St. Vaast. t alki- 
ninkai čia paėmė kelias vokie- 
čių apkasų linijas, pačiame Neu- 
villc vokiečiai laikosi vien prie- 
miesčiuose. Nepasisekė vokie- 
čiams taipgi prie Ypres ir prie 
Vscr kanalo. Labjausiai sumušti 

jie tapo Argonnc apskrityj, kur 

jie labai daug, be jokios naudos, 
savo kareivių nužudė. Vokiečiai 
čia nesigiria laimėjimais, kalba 
vien apie užpuolimų atmušimus. 

Lietuvoj vokiečiai praneša apie 
sulaikymą rusų Kauno guberni- 
joj, taipgi Suvalkijoj tarp Nemu- 

no, Pilviškių, Šakių, Sintautų ir 
Griškabūdžio. Kaip rodosi, vo- 

kiečių pranešimas yra teisingas, 
nes rusai taipgi nesigiria vijimu 
vokiečių atgal prie jų rubežių. 
Čia, matyt, kariumenių pirmyn 
žengimas pasiliovė kokiam laikui. 
Paskalas apie vokiečių Rygos pa- 

ėmimą iki šiol nei vienos pusės 
nepatvirtinta;., tai, matyt, jis ne- 

teisingas, nes kitaip, laimėjusi pu- 
sė butų tuoj pasigyrus. Nieko 
svarbesnio Lietuvoj neatsitiko, 
eina ten paprastos kariumenių 
imtynės, bet iki šiol nei viena 
kitos neįveikė. 

Pietinėj Lenkijoj sujungta vo- 

kiečių ir austrų kariumenė vėl 
žengia nito pietų Lenkijon ir 

priėjo iki Kielcų miesto. Galici- 
joj austro-vok iečių pirmyn žengi- 
mas labai apsilpo, o kaip kokio- 
se vietose suvi.su pasiliovė. Ru- 
sai čia vėl mėgina pirmyn žengti 
ir kaip kur priešu eiles jiems pa- 
sisekė atgal nustumti. Rusams 

Galicijon atsiuntė daugiau karei- 
viu, todėl jie mėgina apeiti aus- 

tru kariumenės sparną tarp upių 
Vislos ir San ir prisiartino vėl 

prie svarbaus Galicijos miesto 
Jarosla\v, o iš ten greitai trau- 

kiasi vakarų link sujungta austrų 
ii vokiečių kariumenė, kad rusai 

jos neapstotų. Bet prie tvirtovės 
Przemysl austrai vis dar stipriai 
laikosi, rusai iš ten jų neįstengia 
išvyti. 

Bukovinon atėjo naujai suor- 

ganizuota rusų kariumenė ir vėl 
traukia vakarų link, stumdama 
austrus atgal; paėmė ji tūlas 
svarbias Bukovinoj vietas, iš ku- 

rių išvijo austrus. Austrai taip- 
gi nesigiria didelėmis pergalėmis, 
sako vien, kad jie paėmė nelais- 

vėj 6,500 rusų" mušyj prie miesto 
Kielce ir kalvose prie Lysa Gova. 

Prie Dardanelių, ant pussalio 
Gallipoli talkininkai išsodino vėl 
90,000 žemės kareivių, o rusų 
žemės kariumenė tapo išsodinta 

Turkijoj prie Bosforo ir ren- 

giasi Konstantinopoliu traukti. 
Palengva žengia prie Konstanti- 
nopolio ir sujungta anglų ir fran- 
euzų kariumenė. 

Juodosiose jūrėse su visa įgula 
1,400 žmonių, turkai paskandinę 
didelj rusu karišką laivą Parite- 
leimon, bet už tai angliškas po- 
vandeninis laivas E-4 atplaukė j 
Marmuro jūres ir paskandino 4 

turkų transportinius laivus, iš ku- 
rių vienas gabeno turkų kariu- 
menę. Žuvo prie to 4,000 tur- 

kiškų kareivių. Paskandino taip- 
gi turkų du torpediniu laiveliu. 

Netoli Kaleli Tepe turkų že- 
mės kariumenė, vedama vokiečio 
turkų kariumenės vadovo gene- 
rolo Liman von Sanders, užpuolė 
anglų kariumenės stovyklas, bet 
nužudžiusi daug kareivių, turė- 

jo skubiai, trauktis atgal. 

Iš Kares Lauko. 
Londonas. Karščiausia dalis 

kariško fronto Galicijoj dabar 
yra tarp Przemyslio tvirtovės iš- 

ilgai San upės iki tai vietai, kur 
Į ją įpuola upė VVislok. Čia 
ąuV»tro:vokiečiai mėgina persikel- 
ti per upe San, kad apsupus 
Przemyslį iš šiaurių pusės. Da- 
bartinis mušis išilgai upę San ir 
net iki Bukovinos 1 yra gal at- 

kakliausia mušis iš visų iki šiol 

buvusiu j u. Austro-vokiečiai su- 

rinko visų savo galybę, idant už- 
davus rusams, tokį smūgi, nuo 

kurio jie ilgai negalėtu atsitai- 
syti. Apskaitliuojama, kad de- 
šimts vokišku korpusų ir 24 
austro-vengriški korpusai, t. y. 
apie 1 milionas ir 400 tuksiančių 
vyrų tapo sutraukta j, šį frontą. 

Vengriškas afieieras, paimtas 
nelaisvėn viename iš paskutinių 
mūšių, sako, jog austrų armijoj 
atvirai buvo kalbama, kad jeigu 
dabartinis smūgis nepajiegs su- 

naikinti Rusijos kariškos galybės 
ir neprivers jos prie taikos, tai 
Austro-Vengrija nepajiegs to- 
liaus vesti karės. 

Rusų kariški expertai išreiškia 
beveik vienbalsiai nuomom;, kad 
rusai netrukus pradės didį už- 

puolimą arba- prie Ųzuros ties 
Varšava, arba tolinus į šiaurius 
tie.«? Prūsų Lietuva, kad atitraukti 
austro-vokiečius nud (jalieijos 
fronto. Pulkininkas Šumskis, 
vienas'iš įžymiausių jūsiškų ka- 
riškų expertų yrą tos nuomonės, 
kad rusai pradės užpuldinėjimus 
prie Bzuros ir Ka\vkos upių Len- 
kijoj. 

Jierlino gi kariški kritikai me- 

na, kad austro-vokiečiai paims 
Przemyslį ir, įsitaisę tvirtai iš- 
ilgai Sano upę, pradės užpuo- 
limą ant Varšavos. 

Bukovinoj, j rytus nuo Kolo- 
mea, rusai sulaužė kraštutini aus- 

trų dešinįjį-sparną ir ciua gan- 
das, kad jie vėl užėmė miestą 
Czernowitz. 

Londonas. Rusų oficialis pra- 
nešimas sako, kad vokiečiai tapo 
išvyti iš Šiaulių gegužio n d. ir 

[kad rusų liuijos jau pusėtinai yra 
j vakarus nuo Šiaulių. Rusai 
[taipgi sako, kad vokiečiai bent 
4 syk padidino skaitlių paimtų 
belaisvių. Pranešimas šiaip 
skamba: 

"Net iki šiolei vokiečiai ne- 

drįsta prisipažinti, kad jie tapo 
išmesti iš Šiaulių gegužio 1i d. 
ir vis dar kalba apie atmušinė- 
jimą. j vairių rusiškų atakų, ant 
[Šiaulių miesto. Nežiūrint to, 
musų frontas šiose apielinkėse ei- 
na jau pusėtinai atokiai į vaka- 
rus nuo Šiaulių. Vokiečių ofieia- 
liški pranešimai, taipgi padidina 
daugiau* negu 4 sykius skaitlių 
belaisvių, kuriuos, jie buk paėmę, 
pereidami per Dubisą." 

Vienna. Ofįciąlis austrų pra- 
nešimas, išleistas šiądien, sako, 
kad austro-vokiška kariumenė, 
kuri persikė.lė per upę San, va- 

kar atmušė rusų atakus prie upės 
Lubac/.ouka. Austrai taipgi už- 
ėmė Sienia\vą, paimdami 7,000 
rusų bclaisvėn ir 8 kanuoles. Prie 
Dniestro upės ir apielinkėse Stryj 
smarkus mūšiai .eina be paliovos. 

Vokiečių oficialis pranešimas 
nurodo, kad rusai atakuoja smar- 

kiai keliose vietose, bet kad visi 
jų atakai tapo atmušti. 

Geneva, $veicarijoj. Kaizeris 
Vilius ir jo štabas turėjo gerą 
laimikį pereitą nedėldienį, kuo- 
met jis žiurėjo ant mūšio netoli 
San upės, Galicijoj. Sulyg ži- 
nios, atėjusios iš Budapešto, mil- 
žiniška rusu bomba sprogo apie 
200 sieksnių nuo tos vietos, kur 

stovėjo kaizeris su savo štabu. 
Sprogusios- bombos skeveldros 
pataikė j vietą, kur buvo susta- 

tyti kaizerio ir jo .palydovu auto- 

mobiliai ir keletas automobilių, 
tame tarpe ir kaizerio automo- 
bilius, tapo sudraskyti. Kaize- 
ris tik 15 minučių prieš tai bu- 
vo savo automobiliu apleidęs. 

Londonas. Žinios, ateinančios 
iš Rumanijos sostinės Buchares- 
to, praneša, kad negalima tikė- 
tis, kad Rumanija sykiu su Ita- 
lija stotų karėn prieš Austriją. 
Rumanija pirma turėjo didelj no- 

rą šokti karėn, bet dabar, kuo- 
met Ru^i'pSj.įsiveržimas Vengri- 
jon nepasisekė, Rumanija vėl at- 

šalo. T*ranešama, :kad Rumani- 
jos politikai mena, jog geriaus 
bus dar palaukti ir pažiūrėti, ko- 
kią jtektaę ant karės turės h 
lijos jaimaiįjiym»s, : 

C*- V" '-f'. 

Rymas. Gegužio 20 d. Italija 
padarė pirmą žingsni linkui ka- 
rės. 

Tautos atstovai 565 balsais 
prieš 54 nubalsavo suteikti val- 
džiai pilną galę elgtis taip, kaip 
ji mato reikalingu po to, kada 
karė su Austrija bus apskelbta. 

Petrogradas. Rusų oficialis 
pranešimas apie dalykų stovį Lie- 

tuvoje šiaip skamba: 

j "Šiaulių apielinkėj 17 ir 18 d. 

gegužio mūšiai buvo ant fronto 

tarp Raseinių ir Kuršėnų. Męs 
užgriebėm keletą vokiškų pozi- 
cijų, šimtus belaisvių ir tūlą 
skaitlių kulkasvaidžių. Vokiečių 
kontratakai j piet-ryčius nuo 

Raseinių tapo atmušti su dide- 

liai jiems nuostoliais. Ant kai- 

riojo upės Nemuno kranto (t. y. 
Suvalkijoj) buvo tik mažesni su- 

sirėmimai." 

Londonas. Su lyg žinios, atė- 

jusios iš Atėnų, Grekijoj, visi 

fortai tvirtovės Kilid Bahr, prie 
Dardaneliij, tapo galutinai sunai- 
kinti. Talkininkai dabar bom- 

barduoja dieni} ir naktį fortus 

Naga ra. 

Žinia iš Tenedos praneša, kad 

miestas Maidos. po smarkaus mū- 

šio, tapo talkininkų užimtas. 

Rymas. Šveicarijos ministeris 
šiądien pranešė Italijai, kad Švei- 

carijos valdžia ir toliaus ]»risi- 
laikys pilno neutraliteto net iki 

karės galui. 

Vienna. Ausini oficiali* pra- 

nešimas sako, kad j rytus nuo 

įjaroslavv. netoli Sienia\va, stiprus 
rusu atakai buvo atmušti. -Mū- 

šyje prie Dniestro viršaus pa- 

imta nelaisvėn 5,600 rusu. Išil- 

gai Pruto upės dalyku stovis yra 

be permainęs-. Laike trumpo 

kontr-atako j šiaurius nuo l\olo- 

mea paimta 1,400 belaisviu. 

| 
Berlinas, Vokiečių oficialiame 

pranešime apie dalyku stovj Lie- 

tuvoje pranešama apie tai, kad 

rusa! yra stipriai sumušti Nau- 

miesčio paviete, Suvalkų guber- 
nijoj. ant linijos prie Šakių, Sin- 

tautų ir Griškabūdžio. Vokiečiai 

sako, kad skaitlius' užmuštų ru- 

sų' čia buvo didelis ir kad todėl 

paimta nelaisvėn tik 2,000. Ofi- 

ciali* vokiečių pranešimas šiaip 
apie tai kalba:' 

"Rusų. jiegos, žengusios pir- 
myn j pietus nuo Nemuno, tapo 
visiškai sumuštos prie Griška- 

būdžio, Sintautų ir Sakių. Rusų 
nuostoliai užmuštais buvo labai 

dideli ir todėl. skaitlius paimtų 
belaisvių išneša tik 2,000." 

Petrogradas. Rusų oficialis 

pranešimas šiaip skamba: 
"Mušis apskritvj j pietus nuo 

Pilicos ir išilgai visą Galicijos 
frontą tesėsi pereitą savaitę su 

padidintu smarkumu. Naujai at- 

vykusieji vokiečių pulkai vėl pa- 

sirodė ant musų fronto. Ant kai- 

riojo kranto upės 'Vislos ir j va- 

karus nuo Ils/a, Opatou ir Nitza, 
o taipgi apielinkėse, kur upė 
San -įpuola j .Vislą,' riisai pasek- 
mingai spaudžia priešą atgal. 
Daugiaus 4,000 belaisvių męs pa- 

ėmėm čia pereitą utarninką. 
Didelės priešų jiegos persikėlė 

per San ir užliejo distriktus Ja- 
rosla\v, Rudawa ir Sienia\va. 

Tarp Przemvslio ir Jarosla\v ru- 

sai spaudė priešą ant abiejų upės 
krantų. Orlaiviai bombardavo 

miestą Przęniyslį. 
"I pietus nuo Przemvslio prie- 

šas atakavo su dideliu smarkumu 
distriktus Lupkow ir Jatieghi, 
kur priešas turėjo milžiniškų nuo- 

stolių, bet visgi užėmė keletą 
rusiškų priešakinių tranšėjų. 

"Ant fronto tarp Drohobycz- 
Strvj-Dolina rusai atmušinėja at- 

kaklius austrų atakus su dide- 

liais priešo nuostoliais. 
,''j. vakarus nuo Kojfomea serr- 

dos naktyj rusai buvo pasek- 
mingi ant abiejų krantų upės 
Pruto. 

"Šiaulių apielinkėj rusai ant 

plataus fronto spaudžia vokie- 

čius, paimdami šimtus belaisvių. 

j J^rie Kuršėnų vokiečiai atkakliai 
'priešinosi ir mušis tesėsi ir sere- 

į.U.j." 
Rymas. Popiežius Benediktas 

XV persiuntė Paryžiaus antvy- 
skupio vardu $8,000, kuriuos jis 
paaukavo nukentėjusioms nuo ka- 
rės šeimynoms. 

Gcneva, Šveicarijoj. Praneša- 
ma iš J talijos ir Austrijos paru- 
bežio, kad austrai išsodino į pa- 
danges keletą tiltų ant kelių, 
einačių iš Austrijos j Italiją, (ie- 
ležinkelis prie Udine tapo, sako- 
ma, išardytas, o traukinys, ėju- 
sis iš Milano j Austriją, tapo su- 

laikytas ant Austrijos teritorijos 
ir traukinio visi tarnai tapo su- 
areštuoti. 

Petrogradas. Šiądien rusų ofi 
daliame pranešime apie dalykų 
stovi Lietuvoje skelbia sekan- 
čiai : 

... 

"llegužio 19 d. rusų kariutnenė 
užgriebė vokiečių pozicijas netoli 
Kuršėnų (Kauno gubernijoj) ir 
prie to paėmė keletą šimtų be- 
laisvių bei kulkasvaidžių. J va- 
karus nuo Šiaulių priešas buvo 
priverstas atšokti atgal ant pu?č- 
tinai ilgo fronto. Apielinkėse 
Raseinių priešas, sulaukęs pastip 
rinimų, išdalies persikėlė per l):1.- 
bisos upę." 

Londonas. Kad užsitarnauti 
geležiuj kryžių nereik būtinai bū- 
ti karėj, užtenka ištekėti už nar- 
saus vyro. Taip nusprendė kai- 
zeris. Kuomet kapitonas povan- 
deninio vokiško laivo, Otto \Yed- 
digen, žuvo sykiu su savo lai', n, 
tai kaizeris paliepė nusiusti 
\Veddigeno našlei geležinį kry- 
žių pirmos kliasos ir ordeną j"L*ž užsitarnavimą." 

Paryžius. Čia ateina žinia iš 
Bucharesto, Kumanijoj, kurioj 
sakoma, kad austru armija Bu- 
kovinoj traukiasi atgal linkui 
Karpatų. Užpakaliniai austrų 
pulkai mušasi desperatiškai, kad 
duoti progą austrų armijai pasi 
traukti atgal tvarkoj. 

Petrogradas. Komandierius ru- 
sų l'altiko jūrių laivyno admiro- 
las Kssen, mirė nuo plaučių užde- 
gimo mieste Revelyje. Jis buvo 
dalyvavęs karėje rusų su jap 
liais. Jis buvo kapitonu kar ško 
laivo Sevastopol, kuri japonai nu 
skandino gruodžio mėnesyj H)04 
metais netoli Port Arthuro. 

Londonas, ftusų kritiška.- pa- 
dėjimas Galicijoj pradeda gerin- 
tis. Xors austro-vokiečiams pa- 
sisekė permesti pusėtiną skau 
lių kariumenės skersai upę San 
apie Jarosla\v ir jų spaudimas an; 
rusu centro prie l'r/.emyslio yra 
didelis, vienok rusai pradėjo 
spausti austro-vokiečius ant abie- 
jų sparnu—pietinėj Lenkijoj ir 
Bukovinoj,—o centre, kaip rodos, 
jiems pasisekė sulaikyti austro- 
vokiečius vietoj. 

Oticialis vokiečių pranešimas, 
išleistas šiądien, jau nepraneša 
apie jokius laimėjimus. 

Rusijos užduotis, kaip dabar 
pasirodo, yra ne bile kokia, nes 

ji turi atlaikyti austro-vokiškas 
armijas, kurių didumas siekia ar- 

ti 3 milionų vyrų. Nuo Yi.los 
iki Bukovinai, sakoma, austvo- 
vokiečiai turi pusantro miliono 
vyrų, o nuo Yislos iki Liepojaus 
ir Šiaulių—kita tiek. 

Londonas. Austro-vokiškos ar- 

mijos, kurios dabar mėgina ap- 
supti Przemyslio tvirtovę, sako- 
ma, laike paskutiniu trijų savai- 
čių nustojo užmuštais, sužeistais 
ir nelaisvėn paimtais 270,000. 
Taip apskaitliuojama rusų of< 
ciališkamc .pranešime, kurj rusai 
šiądien išleido. 

Dideliam mūšy j i šiaurius nuo 

Jarosla\v, kur 300^00 vyrų gali- 
nėjasi mirtinose imtynėse, austrų 
kairysis sparnas, sakoma, esąs di- 
deliam pavojuje. 

Iš nekuriu austro-vokiškų pul 
kų liko tik po vieną rotą. 

Vokiški pranešimai, iš kitos 
pusės, apskaitliuoja, kad nuo ge- 
gužio i d. austro-vokiečiai paėmė 
194,000 rusų nelaisvėn ir užgrie- 
bė 72 kanuoles ir 253 ktilkasvai- 
džius. Vokiečių pranešime ,-ako- 
ma, kad laike paskutinio pasitrau- 
kimo rusų kareiviai mėtė šalin 
šautuvus ir kovojo geležiniai* 
kuolais. 

Paryžius. Oia gautas praneši- 
mais iš Berlino, kad liaiijos am- 
basadorius Blatti tapo įžeistas 
Herline. Kuomet Blatti ėjo prie 
savo automobiliaus, k"ks t--p. vo- 
kietys praeivis numušė j?;n skry- bėle lazda. Praeivis tapo tuo- 

jau suareštuotas, o Vokietijos val- 
džia už Šitą atsitikimą ambasa- 
dorių perprašė. 

Geneva, Šveicarijoj. Žinios iš 
Vienuos praneša, kad nauja stip- ri serbų armija, apšarvuota ge- 
riausiais ginklais ir naujomis ka- 
nuolėmis, eina linkui Austrijos 
rubežiaus, kad padarius didelį už- 
puolimą ant austrų 

Rymao. (.legu/.io .23 d. Italija 
formališku dekretu, po kuriuom 
pasirašė karalius Viktoras Ema- 
nuelius ir visi* ministeriai, ap- 
skelbė karę Austro-\ engrijai. 

Kunigaikštis Avarna, italu am- 

basadorius Viennoje, perdavė ka- 
rės apskelbimą baromii lUiriau, 
Austro-Vengrijos užrttbežio rei- 
kalu ministerii/i ir po to tuo- 

jau? išvažiavo iš Vienuos Ry- 
man. Tuom pačiu tarpu karės 
apskelbimas buvo įduotas baro- 
nui Macchio, Austro-Vengrijos 
ambasadoriui Ryme, kuris po to 

pareikalavo savo pa>porto. 
Karė su Austrija reiškia taip- 

gi karę su Vokietija, l'rincas 
von Buelo\v, \'okietijos ambasa- 
dorių* K ji ine. tapo atšauktas na- 

mo. Berlinan. 
Pereitą subatą Italijos užru- 

be/.io mini.-teris Sounino po kon- 
ferencijos su Austrijos ir Vo- 

kietijos ambasadoriais tuojaus 
priėmė Rusijos, Anglijos ir l'ran- 
uijos ambasadorius ir padaryta 
sutartis, sulyg kurios Italija for- 
mališkai pastojo ketvirtu sąna- 
riu talkininkų susivienijimo. 

Rymas. Dar prieš lormališką 
karės apskelbimą ant austro-ita- 
liško rubežiaus jau pasitaikė su- 

sirėmimai tarp austro-veugriskų 
ir itališkų sargybų. Au.-trų pa- 
rubt'/inis patrulis perėjo rube- 
žių prie Moutozzo spragos. Ita- 
lų kariumenė juos >usitiko ir po 
trumpo mūšio privertė austrus 

pasitraukti atgal už. rube/.iaus li' 
11 i jos. 

Rymas. Austrijos miestuose 
Triest ir Pola, kur yra didelis 
skaitlius italu gyventoju, i<kil<> 
dideles riaušės. Daugelis žmo- 
nių tapo suareštuota, o italai dar- 
bininkai, dirbusieji uoste l'oia, 
tapo išvežti Austrijos gilunion. 

Petrogradas. Rusų oiieialis 
pranešimas skelbia, kad rusu ^lai- 
vynas Juodose jūrėse i.\sodino 
kariumenę Turkijoj netoli nuo 

Bosforo siaurumos. 

Londonas. Rusu reikalai (ia- 
licijoj žymiai pasigerino. Vo- 
kiečiai su austrais tapo sulaikyti 
ir daugelyj vietų tapo priversti 
gintis, vieton užpuldinėti. ži- 
nios praneša, kad dideles rusu 

jiegos persikėlė per upę Sau ten, 
kur ji jpuola į Vislą, ir iš ėia 
šitos rusų jiegos pradėjo ženųti 
pirmyn j pietus, kad atkirsti ke- 

lią austro-vokieėiams, kurie per- 
sikėlė per upę San ties jar«>sla\u. 
Laike paskutinių dviejų dienų ši- 
ta rusų armija padarė, sakoma, 
pusėtiną pirmynžangą, l>ct iki 

šiolei dar nesuspėjo prieiti prie 
geležinkelio tarp Tarno\vo ir I-ji- 
roslauo. Jeigu jiems- pasieks 
'Htą geležinkelį perkirpti, vokie- 
čiai turės kuogreiėiausiai iut<> 

Sano upės trauktis atgal, ne- ki- 

♦:aip jie pakliūtų labai pavojingoii 
kilpon. 

c 



Londonas. Sit4yg vokiško pra- 

nešimo, Lietuvoje, Šiaulių apie- 
linkėje, rusų dešinysis sparnas ta 

po atmuštas; vokiečiai taipgi at 

mušė atakus, kuriuos rusai pa- 

darė nakties .'aiku prie Dubi sos, 

apielinkėsc Bctigalos. Totiaus, 
vokiškas pranešimas sako, kad 

rusų atakas prie I'il viskių, Su- 

valkų gubernijoj, taipgi tapo at- 

muštas ir tūlas skaitliu rusų prie 
to paimta hclaisvėn. 

Petrogradas. Ru-ai nužengė 

pirmyn 30 verstų į vakarus nuo 

Opatow, pietinėj Lenkijoj, ir ar- 

tinasi prie fronto tarp Czensto- 

cliaua ir Krokavo. Austrų ge- 
nerolas Datikl paskutiniuose mū- 

šiuose nustojo 8~to, 13-to ir 31- 
m« pulkų, kurių likučiai pasi- 
davė rusų nelaisvėn. 

Šitas ru»ų ^pasisekimas didžiai 

surūpino vokiečius (ialicijoj ir 

gen. von fcmmich skubiai pra- 

dėjo traukti kariumetie, kad at- 

sigynus nuo šito raujo rusų pa- 

vojaus. 

Paryžius. Oficialis francu/ų 

pranešimas apts dalykų stovi 

Dardaneliuose s n. ko, kad anglų 
jjovandeninė valtis ;s įveržė j 
Marmuro jūres ir nuskandino du 

turkiškus torpedinius laivus ir 

du transportus, prikrautus kariu- 

ihetiės. 
Dvi turku divizijos po vado- 

vyste Liman Pašos (.taip vadi- 

nasi vokiškas generolas Liman 

von Sande r s; buvo su nepa- 

prastu .smarkumu vužatakavę ang- 

Iij pozicijas ant (iallipoli pttsiau- 
salio, netoli Kaleli T epe. Sie ata- 

kai vienok tapo visiškai atmušti 
ir užpuolikams padaryta didelių 
nuo«t«lių. 

Pietinėj pusiausalio dalyj tal- 

kininkai, anot šio pranešimo, pa- 

darė keliose vietose žymu pro- 

gresą, nežiūrint desperatiško tur- 

ku pasipriešinimo. 

Rymas, Oticialis italų prane- 

šimas skelbia, kari italu kariu- 

menė perėjo rubežin ir įsiveržė 
Austrijon, užimdama miestus Ca- 

poretto, Cormons, Cerbignano ir 

Terzo. 
Žinia iš Kenevos praneša, kad 

tris armijos korpusai (120,000 

vyrų) įsiveržė Austrijon ir kad 

austrai visur be mūšio traukiasi 

atgal prie savo fortifikuotų lini- 

j«J. 

Rymas. Apskelbus karę, Aus- 

trija tuojaus pradėjo užpuldinėji- 
mus ant Italijos pajūrinių miestų. 

Austro-vcngriški orlaiviai ir tor- 

pediniai laivai pasirodė keliose 

vietose Adriatiko jūrių pakraš- 
čiuose, pradedant nuo \ enecijos 

ir toliam į pietus net iki Bar- 

letta. Visi šitie užpuldinėjimai/ 
nuėjo perniek, nes italų torpe-j 
etiniai 'aivai ir orlaiviai nuvijo' 
atgal užpuolikus. 

Italai is savo pusės užpuolė ant 

nedidelės austrų salos l'orto Bu- 

šo, Adriatiko- jūrėse. Itališkų 
torpedinių laivų kanuolės sugrio- 
vė miesteli ant minėtos salos ir 

nuskandino visus laivus ir laive- 

lius, -tovii.cius to miesto uoste. 

Keletas susirėmimų ant saus- 

žemitD tarp itališkos ir austriškos 
kariumenės taipgi jau pasitaikė. 

Žinia iš Milano praneša, kad 

ant rubežiaus Tre.itino provinci- 
jos austrai visur traukiasi atgal 
nuo rubežiaus, naikindami tiltus 

ir ardydami kelius. 

Rymas. Italija taippat pasira- 
šė ant sutarties, kurioje visi tal- 

kininkai prisižada nesitaikinti su 

\ okietija ir Austrija vienas nuo 

kito atskirai. Tokiu bud u Ita- 

lija pastojo pilnu nariu "Ketura- 

lypės Sutarties," j kurią dabar 
ineina Rusija, Prancūzija, Angli- 
ja ir /talija. 

Londonas. Vokietija ir Aus- 

tro-Vengrija oficiaiiškai pranešė 
Šveicarijai, kacl jos nelaužys Švei- 

carijos neutrališkumo. 

Geneva. Cia ateina žinios, 
kad didelės minios apspietė italų 
ambasadą V termoje ir išniekino 
italę ambasadorių; kareiviams 
vienok pasisekė neįleisti įsiutusių 
minių ambasados viduriu. Am- 
basadorius Avarna išvažiavo iš 
Viennos, per Šveicarija, į Rymą. 

Lugano, Šveicarijoj. Austn> 
Tokiškoji karinmenė vis traukia 
iš Innsbrucko (Austrijoj) linkui 
Italijos rubežiaus. Šveicarijos 
geležinkeliai užversti italais pa- 
bėgėliais iš % >kietijos ir Austri- 
jos. Jie pasakoj::, kad su italais, 

gyvenančiais Vokietijoj ir-Austri- 
joj, labai blogai apsieinama. 

Paryžius. Kuomet atėjo žinio? į 
apie formališką apskelbimą karės 
tarp Italijos ir Austrijos, dide- 
lis entuziazmas kilo skersai ir^ 
:sil^ai Fraticuziją. Visur prie 
talkininku vėliavų tapo pridėta 
dar Italijos vėliava. Visose mo- 

kyklose. gimnazijose ir universi- 
tetuose apskelbta iš tos prie 
žasties šventė. 

Petrogradas. Lietuvoj, Kauno 

gubernijoj, rusai, kaip matyt iš 
oticialio uranešimo, padarė pu- 
sėtiną pirmyn/angą, atmesdami 
vokiečius diktokai Į vakarus nuo 

Siaubu. Sulyg šito pranešimo, 
rusai dabar užima frontą išilgai 
šitj upiu: Visdala, \'enta, Dubisa 
ir Siupė. "Išilgai žemesnėsės 
Dubisos (t. y. arčiaus Nemuno), 
—sakoma rusų pranešime--rusų 
kariumenė padarė didelį progresą 
linkui vakarų nuo Siupės." 

Petrogradas. Austro-vokiškos 
armijos Galicijoj beveik ant iš- 
ti.-o fronto užėmė atsigynimo po- 

zicijas, o rusai vėl perėjo j už- 

puolimą. Sulyg rusu ofieialio 
pranešimo, austro-vokiečiai dau- 

giausiai tik kontr-atakuojn, kad 

sulaikyti rusų užpuldinėjimus. 
Tas pats pranešimas skelbia, 

kad rusai padarė šiokį tokį pro- 
gresą apielinkėse, kur upė San 

įpuola į Vislą ir kad austro-vo- 

kiški užpuolimai piet-rytinėj Ga- 
licijos dalvi tapo atmušti. 

Rusai pradėjo eiti ant Lisko 
ir užėmė šiuos kaimus ir mieste- 
lius: l'lanosv, Kravvtza, Ruduik, 

Bourgliy ir Szuszavv—visi į va- 

karus nuo viršutinės dalies Sa- 

no, t. y. arčiaus Karpatų kalnų. 
Šitas rusu judėjimas stato pusėti- 
na pavoju n ne tik vokiškas pozi- 
cijas į rytus nuo upės San, t. y. 

apie Jaroslauą, l>et taipgi yra la- 
bai pavojingas vokiečiu susinė- 
simo linijomis. Rusų plianas da- 

bar yra aiškus: viena rusų dalis 

nuo Vislos ir Sano varosi j piet- 
vakarius, o kita nuo pietinės da- 

lies Przemyslio—j šiaur-vakarius. 
Tokiu manevru rusai mano at- 

kirsti vokiečius, persikėlusius į 
rytus nuo Sano, ties Jaroslavv. 

Toliau s j piet-ryčius nuo l'rze- 

myslio, apielinkėse Stryj, vokie- 

čiai tuom tarpu desperatiškai už- 

puldinėja ant rusų fronto tarp 

upių Stryj ir Tismenica. 

Berlinas. Pusiau-oficialė vo- 

kiška žinių agentūra gegužio 24 

dieną paskelbė sekančią žinią: 
"Sulvg pranešimo iš Buclia- 

resto, Rumanijoj, rusų kariškas 

laivas Panteleimon tapo nuskan- 

dintas Juodose jūrėse sykiu su 

1,400 žmonių. 
(Iki šiam laikui patvirtinimo 

šio.; žinios, «kaip ir žinios apie 
menamąjį Rygos paėmimą, nėra, 
ir todėl, kol-kas, galima tai skai- 

tyti paprastu gandu. Laivas 
Panteleimon tapo pastatytas 1897 
metais ir turi 12,580 tonų didu- 

mo. Jis turi keturias 12-colines 
kanuoles, šešiolika 6-colinių, ke- 

turias 5-colines ir. šešias 3-coli- 
ih- kanuoles, o taipgi penkia.; 
dūdas torpedų leidimui. Jo įgu- 
la paprastai susidėdavo iš apie 
700 jūreivių). 

IS AMERIKOS, 
AMERIKOS ITALAI 

KELIAUJA KARĖN. 

New York. Gyvenanti Suvie- 

nytose Valstijose italai, išgirdę, 
kad Italija rengiasi karėn, kad 

atgavus žemės plotus, italų ap- 
gyventus nuo Austrijos, pulkais 
atsišaukė prie savo konsulių ir 
ambasadorių, išreikšdami norą ka- 
rėn keliauti. Ne\v Yorke atsi- 
šaukė prie konsuliaus 3,500 jau- 
nų italų, norinčių karėn keliauti. 
Xc\v Yorko itališkas kontrakto- 
rius James Marseli užtikrina, jog 
iškeliavus iš Amerikos 400^000 
italų, norinčių karėn stoti. 

VĖLYBOS PERSKYROS. 

Evansville. Ind. Gyvenanti čia 
74 metu moteris Polly Ona Stro- 
des atsišaukė teisman, reikalau- 
dama perskyrimo su 13-tu vy- 
ru. Jos vyras turi 84 metus. 

Minėta moteris sako; jog ji nori 
dar kartą apsivesti. Ar tik ne 

pervėlu ? 

DAUG ŽMONIŲ EUROPON 
KELIAUJA. 

New York. Pereitą savaitę iš 
New Yorko Europon iškeliavo 
2,500 žmoniij. St. faul garlai- 
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PRIE ITALIJOS STOJIMO KARĖN. 
Viršuj: Italijos kareiviaj ir karalius (pastarasis pažymėtas 

vielyčia). 
Ap ačioj kairėj: It^lŲ kareivis, rubeiiaus sargas. Žemlapis 

rodo Trentino apskričio-jkariakus apsaugojimus. 
v .. 

vis (amerikoniškos linijos) išga- 
beno 750 pasažierių, o tame bu- 
vo suvirs 100 amerikonu. Ita- 
liškas garlaivis Stampalia išga- 
beno 800 žmonių, beveik vienų 
italų. Garlaivis rusiškos linijos 
Carina išvežė 600 pasažierių; 
Norvegiškas garlaivis Kristiana- 
fjord išplaukė su 275 pasažieriais, 
o tame buvo grąžinamų atgal 60 
rusišku ateivių. 

LAVA IŠNAIKINO. 

Redding, Cal. Išsiveržusi iš 
vulkano Lassen Peak lava veik 
suvis u išnaikino įlok klonj, ryti- 
nėj dalyj Skarta pav. Išnaikinta 
daug triobų. Žuvo ir daug gal- 
vijų. Žmonės vienok išsigelbėjo. 

ROOSEVELT IŠTEISINTAS. 
Syracuse, N. Y. Pasibaigė by- 

la buvusio Suvienytų Valstijų 
prezidento T. Roosevelto, kurį 
buvo apskundęs teisman už ap- 
juodinimą ir garbės nuplėšimą 
senatorius Barncs. Teismas vie- 
nok Roosevelt išteisino, bet Bar- 
nes nori apeliuoti. 

NAUJI AUKSO LAUKAI. 

Fairbanks, Alaska. Apielinkė- 
se Tolorana rado naujus aukso 
laukus, turinčius 600 pėdų pločio 
ir 5 mylias ilgio. 

Tarp suvažiavusių čia prie ge- 
ležinkelio dirbimo darbininkų di- 

delis vargas. Daugelis atkakusių 
prie drabo galėjo patilpti. 

ITALAI PERKA ARKLIUS: 

Omaha, Ncbr. Italijos valdžia 

išsiuntė Amerikon savo agentus 
pirkti arklių kariumenei. Vaka- 
rinėse valstijose pirko jau 80,000 
arklių ir jie tuoj bus Italijon iš- 

gabenti. 

SNIEGAS VAKARUOSE. 
Kansas City, Mo. Goodland 

ir visoj šiaur-vakarinėj dalyj 
Kansas valstijos gegužio 19 d. 
snigo. Apielinkėse gi Wichita 
smarkiai lijo; kaip kur lytaus nu- 

puolė į coliai. 

GRAŽUS PALAIKAI. 
Omaha, Nebr. Tarnaujantis už 

klerką Burlington geležinkelio 
kompanijoj Lincoln'e, buvęs ka- 
pitonas angliškos kariumenės Jas. 
Alfred Trevelion Bourne gavo 
žinią, jog pasimiręs Anglijoj jo 
giminaitis lordas Rathoe paliko 
jam palaikus kelių milionų ver- 

tės" ir lordo titulą. Laimingas 
palaikėjas, žinoma, keliauja Ang- 
lijon palaikus į savo rankas pa- 
imti, 

SUDEGĘj traukinis 
SU SIDABRU. 

OmaheiJ Nebr. Netoli Nebras- 
ka City sudegė traukinis l'acific 

geležinkelio, kuriam?, apart kit- 
ko, buvot; už $50,000 sidabro ru- 

dos. Sidkbras sutirpo ir ntiplau-i 
kė j netoli geležinkelio esantį 
komų lauką. 

GAISRAS. 

Minneapolis, Minn. Sudegė 
čia dideles javų krautuvėj prie 
Garfield ave. ir 29th st. Ugnis 
išnaikino krautuvę ir joje bu- 
vusius javus.- Nuostolių ugnis] 
pridirbo už $350,000. 

ŠALNOS MICHIGAN 
VALSTIJOJ. 

St. Joseph, Mich. Michigan 
valstijoj, kraštuose prie Šv. Juo- 
zapo upės, apielinkėse St. Joseph 
ir Benton Iląrbor buvusios šal- 
nos daug užkenkė sodams ir 
vynuogių laukams, o tuose kraš- 
tuose sodų ir vynuogių laukų 
yra daugiausia. Daug jaunų vai- 
sių nušalnojo ir išnaikino. Sodų 
savininkai savo soduose uždega 
prie medžių pečiukus ir tokiu 
bud u gina savo sodus nuo vi- 
siško išnaikinimo. 

ŠALČIŲ IR LYTŲ 
PASEKMĖS. 

Paskutiniai lytus, nupuolę 
Amerikoj, pataisė javus laukuo- 
se. Šalčiai ne tik jiems neuž- 

kenkė, bet padėjo, nes arba iš- 
naikino, arba sulaikė išsi\ystymą' 
[vodingų javams vabalų. 

TALKININKAI PERKA 
ARKLIUS. 

Talkininkai Suvienytose Valsti- 
jose perka, karįfimenių reikalams 
daug arklių; Augiausiai jų per- 
ka Anglija,.,Francuzija ir Belgi- 
ja ir moka, po tiek, po kiek au- 

gintojai reikalauja. Arklių kai- 
nos per tai visoj Amerikoj žy- 
miai pakilo. Rusija arklių Ame- 

rikoj neperica. nes namie turi jų 
gana. Neperka nei Vokietija, 
nes jų iš Amerikos parsigabenti 
negali. 

•• fflrt. 

1$ DARBO LAUKO, 
Winnipeg, Manitoba. Iš Ka- 

nados j Suvienytas Valstijas iš-.i 
keliavo 4,000 darbininkų Austri- 
jos piliečių, nuo darbo atstatytų, 
nes ten jų taip nekenčia, kad jie 
niekur aarbo gauti- negali. Bet 

j Suv. Valst. jų leisti nenori, nes 

jie neturi pinigų ir čia net ame- 

rikonams trūksta darbo. Tarp 
tų darbininkų daugiausia yra len- 
kų ir rtisinų. 

New York. Cia vėl rengia- 
ma kriaučių streikas, kuriame 
dalyvautų 50,000 darbininkų. 

Chicago, 111. Tarnaujanti ant 

gatvinių karų, išviso 14,000 vyrų, 
padavė kompanijai savo reika- 
lavimis. Kontraktas jų baigiasi 
gegužio 31 dieną. Jie reikalauja 
po 10c. daugiau už darbo valan- 
dą. Tarnaujanti ant viršutinių 
geležinkeli} įlar nepastatė savo 

reikalavimų. 
Mūrininkai atmetė kon- 

traktorių pasiūlytas jiems išly- 
gas. 

Bethlehem, Pa. Steel Co. 
gavo užsakymą nuo Anglijos ka- 
rės ministerijos padirbti jai 8,000 
kanuolių. 

& VISU, 
|| Paskutiniame Italijos parlia- 

mento susirinkime, ministeris 
Salandra, teisindamas savo pasi- 
elgimą ir norą karėn stumti Ita- 

liją, pasakė, jog ji, norėdama tai- 

ką užlaikyti, leido Austrijai už- 

gaulioti, bet ir toki pasielgimai 
tur galą turėti. Per savo Ser- 
bijai pastatytą ultimatum, ji iš- 
naikino draugiškus prietikius ant 

Ba-kanų pussalio ir labai užken- 
kė Italijos siekimui Balkanuose. 
Nepaisydama to visko, Italija vis 
stengėsi išvengti susikirtimo- ir 
ryšyj pasilikti. Dabar Italijos 
garbė reikalauja kitokio besiel- 
gimo. Tas viskas privertė Ita- 
liją gegužio 4 d. pasitraukti iš 

ryšio su Vokietija, kuris buvo 
prieš Prancūziją Bismarck'o su- 

tvertas. 

Laike posėdžio ant parliamen- 
to galerijos buvo ir garsus pa- 
triotas ir raštininkas d'Annunzio. 
Pasiuntiniai ir žmonės, parlia- 
mente buvę, karštai jį sveikino ir 
šukavo: "Tegul gyvuoja Italija. 
Socialistai mėgino priešintis, bet 
jų balso nebuvo girdėt. Sub- 
rinkę apreiškė, jog tauta turi už- 

sitikėjimą savo augščiausiam va- 

dovui. Susirinkę vėl atsiliepė 
garsiais delnu plojimais, vien so- 

cialistų atstovai nuo to susilaikė.. 
Ministerių pirmininkas perskai- 

tė valdžios reikalavimus. Jis pa- 
reikalavo, kad tauta, kilus karei 
ir jai besitraukiant, leistų jam 
griebtis tokių priemonių, kokios 
jam pasirodys atsakančius* ir rej-_ 

kalingos ir tai 'Visame. 'Jis rei- 
kalauja, kad jam butų leista iki 
gruodžio 31 d. daryti tokias iš- 

laidas, kokios pasirodys reikalin- 
gos, o joms, jeigu nuo žmonių 
surinktų pinigų neužteks, už- 
traukti paskolas, dėti nepaprastus 
mokesčius. Reikalavimas tapo 
parliamento priimtas ir nuo pre- 
miero įgavo galę. 

Dar prieš paskutinį parliamen- 
to susirinkimą Italija pastatė 
Austrijai paskutinius savo pa- 
reikalavimus, nes Austrijos pa- 

siūlymai neužganėdino. Italija 
pareikalavo: 

1. Atidavimo viso Trentino ap- 
skričio pietiniame Tirolyj. 

2. Rytinio Triento, apimančio 
apskričiu s Hlezzo, Talmino, Gra- 
desca Goerz, Montaleonc, Cotnen, 
į pietus iki Nabresine. 

3. Triest, Capo d'Istria ir f'i- 
rano turi tapti nuo Austrijos ue- 

prigulminga viešpatystė. 
4. Italija turi gauti salas: Gur- 

zola, Lissa, Lesina, Lagosta, Gaz- 
za ir Meleda. 

5. Austrija turi išsižadėti visai 
savo įtekmės Albanijoj ir Italijai 
pavesti jos portą A\ ioną. 

|Į Charko\ve 17 kaimiečiu laike 
laidotuvių gėrę denaturalizuotą 
spiritą, gegužio 10 d. pasimirė, 
nes, matyt, spiritas denaturali- 
zuotas buvo nuodingas. 

|| Vokiška ambasada mieste 
Mexico City pranešė \Vashing- 
tonan, jog pereitą antradienį, ne- 

toli ambasados ant vokiško am- 

basados vedėjo užpuolė ginkluoti 
vyrai ir jį perdūrė, nors ir ne- 

mirtinai. 

|| Garsus rusas Vladimiras 
Burcev, pagarsėjęs demaskavimu 
rusiškų valdžios šnipų, sugrįžus 
jam Rusijon, tapo suimtas ir iš- 

siųstas į Tuhuranską, Siberijoj. 
Jis manė stoti kariumenėn. Iš- 

; pradžių valdžia prie jo nekibo, 
bet Burcev neiškentė ir pradėjo 
vėl valdžią peikti, už tai ji jam 
ir atkeršijo. 

Į| Amerikos vaizbos atstovas 

prie ambasados Paryžiuj pranešė 
\Vashingtonan, jog Prancūzijoj 
pradeda pritrukti kviečių, per tai 

valdžia paima kviečius į savo 

rankas, moka ui hektolitrą po 
$2.80. 

|! Paryžiaus laikraščiai nuo sa- 

vo korespondentų gavo žinią, jog 
susekta suokalbis ant'Turkijos 
sultano gyvasties. Sutarta buvo 

užmušti ne tik sultaną, bet ir 

vadovus ir organizatorius Turki- 

jos kariumenės, vokiečius gene- 
rolus von Goltz ir Liman von 

Sanders. Sutarta buvo vedantį 
iš Konstantinopolio į Galatą til- 

tą išmesti j padanges, kuomet 

^er j j savo gimime dieną su 

draugais keliaus sultanas. Suo- 

kalbis vienok tapo susektas ir 
suokalbininkai suimti. Suimta 
suviršum 400 armėnu. 

|Į Vokiški povandeniniai laivai 
paskandino iki šiol pirklių laivų 
apimančių 460,628 tonus. Žuvo 
prie to 1.536 žmonės. Angliškas 
gi kariškas b.ivynas paskandino 
arba paėmė laivų apimančių 
314.465 tonus, bet nei vieno žmo- 

gaus gyvasties neatėmė. 

|| Kariumenė Mexiko Sonora 

valstijos gubernatoriaus Mayto- 
rena, pasiųsta pagclbon indijonų 
Yaąui giminės apgultiems ame- 

rikonams, indijonus sumušė ir 

(nuvijo nuo amerikonų kolionijų. 

|| Iki vasario pabaigai mušiuo- 

Įse žuvo 3.343 Vokietijos liau- 
dies mokyklų ir vidutinių mo- 

kyklų mokytojai. 

|| Mexikoj Carranzos kariume- 
nė sumušė Vilios pajiegas ir už- 

ėmė miestą Monterey. 

LIETUVIAI AMERIKOJ, 
IŠ ATHOL, MASS. 

Vietos lietuviai. Sis miestelis 
stovi apsuptas iš visų pusių kal- 
nais. Vasaros metu labai gražiai 
atrodo, nes kalnai, apaugę me- 

deliais, kloja visk.-t žalia skraiste. 
Miestelis nedidelis: apie 9000 gy- 

ventojų, tarpe kurių yra, sulyg 
apskaitliavimo, apie 900—1000 lie- 

tuvių. Daugelis lietuvių turi nuo- 

savus namus. Yni ir keli bizniai: 

^1 bučernė su groserne. 1 restora- 

nas, 2 drapanų krautuvės, 2 kriau- 

r. 

čių drlrtttvės,- 1 |>ool-rOom't«>*-sa- 
Hunai nuo gegužio 1 d. užsidarė. 
.Yra ir lietuviška parapija su kle- 
bonu kun. P. Meškausku. Savos 
bažnyčios parapija dar neturi ir 
bažnytines apeigas atlieka Aušros 
Vartų Draugijos svetainėje. Kuo- 
met bus įgyta sava bažnyčia -un- 
.cu pasakyti. Tur but negreitai, 
įes sunku su parapijonais susiro- 
kuoti. Kiekvienas nori, kad arti 
jo namų butų bažnyčia, o antra, 
parapija mažai turi pinigų, nes 
nevisi moka mėnesinę. Kaltės ta- 
me yra ir iš klebono pusės. Mū- 
sų klebonas kartais išplūsta jam 
nepatinkamas ypatas pamoksluose 
arba viešuose susirinkimuose. Kar- 
tais nukenčia visai nekalti. Tokiu 
pasielgimu daug parapijonų atstu* 
miama nuo mėnesinių mokėjimų. 
Pavyzdžių tam prirodyti esama. 

Pastaruoju laiku čia su-itaisę 
vidutiniškas bažnytinis choras po 
vadovyste vargonininko p. A. Ba- 
rono. Choras susidėjo iš čia au- 

gusių ir iš Lietuvos atvažiavusių 
merginų bei vaikinų. Choras vi- 
sai gražiai pagiedodavo ir padai- 
nuodavo, savo dainomis dažnai 
palinksmindavo vietos lietuvius. 
Kiekvienas vie.^s suirinkimas ne- 
apsieidavo be choro, kuris net ir 
tarpe svetimtaučių buvo pradėjęs 
pasižymėt. Ateitis siūlė daue\ 

\ ienok pastaruoju laiku daly- kai pradeda virsti kiton pusėn. 
Vargonininkas, sakoma, pradėjęs 
nekaip atsinešti į giedorius, atva- 
žiavusius iš Lietuvos, vadinęs juos nieko neišmanančiais "grinoriais.1 Žodžiu sakant, ateiviai giedoriai 
susitikę su šiurkščiu apsiėjimu iš 
vargonininko. \ irtus dalykams taip, atvažiavę iš Lietuvos giedo- riai ir giedorės išstojo iš choro, kuriame pasiliko vien čia augęs jaunimas. 

Menkutis atsitikimas dar pa- blogino dalykų stovį. Viena choro giedorka, eidama į darbą, susi- vyniojo žiurkštą (kvartuką) į popiergalį- Dirbtuvėje žiurkštą išvyniojus, tą popiergalį paliko ant suolo. Kas tai įžiūrėjo, kad tai "šakės" puslapiai. Sakoma, tuo- jaus apie tai buvę pranešta kle- bonui, kuris, netyri nedarna s daly- ko. per pamokslą ant visos bažny- čios giedorius, atvažiavusius iš Lietuvos, išvadino tamsiais, nieko neišmanančiais, Lietuvoje "tik kiaules luobusiais." 
( čia augusius ir j n apšvietimą pagyrė. Parapijos susirinkime buvo kal- bėta, kad klebonas neteisingai ap- kalbėjęs giedorius, bet klebonas ir po šiai dienai laikosi savo nuo- monės, kad lietuviai ateiviai skai- tą ir platiną "šakę." Atvažiavu- sios iš Lietuvos giedorkas klebo- nas pažemino, sakydamas, kad jos "ožio balsais rėkė." Vargoninin- kas taipgi pagyrė, kad čia augu- sieji "tūkstantį kartų geriaus pa- giedos už grinorius." 

Pažiūrėkime dabar, ką veikia tnusų čia augusis jaunimas. Kiek Atholvje buvo surengta vaidini- mu ir kitokių vakarėlių, tai su- 
rengta vis tu "grinorių," iš Lie- tuvos atvažiavusiu. Tiesa, daly- vavo kelios čia augusios, bet visa ką vedė "grinoriai." Apie čia 
augusius galima spręsti iš pasku- tiniojo, čia surengto vakaro para- pijos naudai, lirinoriai vaidino, o Amerikos "apšviestieji" prie du- 
rių šoko "tango." žviegė, švilpė ir 
niekas jų negalėjo sulaikyti, nes 
jiems "viskas valia." Tie, kurie bandė juo> sulaikyti, buvo gatvėje užkabinami (Yra visokių tarp čia 
augusio jaunimo, kaip ir tarp lie- 
tuvių ateivių, ir^todėl kaltinti ap- skritai visus už kelių pasielgimą 
vargu ar galima. Red.). 

Taip tai išdygo pas mus nesu- 
tikimų, kurių, rods, nesunku bu- 
tu išvengti. Tikimasi, kad klebo- 
nas. nuo kurio priklauso ramybės 
palaikymas parapijoje, neleis ne- 
sutikimams užviešpatauti ir su- 
trauks savo parapijomis vėl krū- 
von bendram darbui. Grinoriua- 

IŠ TORONTO. CANADA. 
Prakalbos. Gausi auka. To- 

rontiečiai gegužio 9 d. turėjo vie- 
šą susirinkimą su prakalbomis apie 
dabartinę karę ir apverktiną Lie- 
tuvos padėjimą. Kalbėjo Donj 
Čapas. Jo kalba labai turininga 
ir labai vaizdinga. Klausytojų 
vaidentuvėje, klausant prakalbos, 
kilo sunaikintos ir krauju paj>lu- 
du>ios Lietuvos vaizdai. Prakal- 
ba padarė didelj įspūdį ir visą 
susirinkimą labai sujudino. 

J. Klemavičius išdėstė, kas tai 

autonomija, ir prirodinėjo reika- 

lingumą kovoti už Lietuvos ruto- 

nomiją iki paskutinių spėkų. Anot 



jo kalbos, ypač dabar yra gera 
proga. Am galo buvo pakeltas 
klausiniai apie seimą, "Vienybės 
Lietuvninku" sumanytą. Visoms 

Dr-joms (L. S. D r-ja, L'kėsų 
Kliubas ir parapija) gražiai tarp 
savęs visame sutinkant, vienbalsiai 
nutarta paremti, kiek galima, lietu- 

vių seimą, jeigu tokis Įvyktų. 
T«>! -r-i s?i ras pripažinta geisti- 
nu. 

Aukų Lietuvos reikalams su- 

rinkta čia. einant per grinčias, 
SSO.04. t Atskaita paduota kito- 

je šio numerio vietoje. Red.). 
Tš to- sumos paskirta L. Autono- 

mijos Fondui .910.00. 
V. Jusaitis. 

IŠ SHENANDOAH, PA. 

Urlmušė kasyklose. Vietinėse 

angį;ų kasyklose likosi užmuštas 

Kazimieras Šlekys, metų. S. 

IŠ SO. BOSTON, MASS. 

Vakaras. Prakalbos, (iegužio 
14 d. Jaunimo Ratelis statė sce- 

noje "l'abaigtuves." Vaidinimas 
i><■ j«> prastai. Priežastis trumpas 
laikas prisiruošimui. Antra, sto- 

ka Jaunimo Rateliui gero režisie- 
riaus. Visas vakaro pelnas buvo 

skiriamas nukentėjusiems nuo ka- 
rės. Kiek liko pelno sunku Įspė- 
ti. 

i iegužio 11 d. TMD. K1 kp. ir 

1.1.1). surengė prakalbas, kad sū- 

ru ais aukų nukentėjusiems nuo 

karės. J'uvo pakviestas kalbėti 

]»• F. Živatkjjuskas, SLA. pre/. 

Kalbėtojas, vieton kalbėjęs reika- 
luose šelpimo mūsų brolių, nuken- 

tėjusių nuo karės, prirodinėjo, kad 

monarchiją ir carizmą palaikanti 
kunigija, kad kunigai esą carų 

agentai, kad kunigai pardavinėja 
po SI "zploi: elc>," "su kuriomis 
nueiki j dangų," kad kunigija ir 

Kristaus mokslas sakąs: "neuž- 

mušk," o dabar carai ir kunigai 
.v ižią žmones, kad kunigija yra 
išnaudotoja tamsių žmonelių. Kal- 

intojas, vieton pamokinti žmones, 

taip jufts suerzino, kad aukų te- 

surinkta tik apie £16. Žmonės 

paskui, tarp savęs besikalbėdami, 
darė kalbėtojui užmetimų, saky- 
dami, "argi vieta kalbėti apie 
dangų, kunigus ir carus, kuomet 

žmonės badauja ir kuomet reika- 
las «.ušvelnint žmonių jausmus." 

Prakalba žmonėse paliko nekokį 
įspūdį, juo labjans kadangi kal- 

bėtojas užima tokią žymią vietą 
SI.A. Kai-kurie bijosi, kad toji pra- 
kalba. atkreipta prie^. katalikus, ne- 

kenktu tiesioginiai pačiam SLA. 
Prakalbos pasekmė buvo ta, kad 

susiėję M. Petrausko konservato- 

rijos mokiniai, kurie butų palink- 
sminę publiuą savo dainomis, bet 

išgirdę užsipuolimą ant katalikų, 
atsisakė dainuoti. 

Pabaigoje kalbėjo p. S. R. \ i- 

taitis. Jo kalba buvo trumpa, vien 

apie T M D. reikalus ir apšvietą. 
Kalba buvo neužganliojanti ir žmo- 

nėse padarė gerą įspūdį. Ponas 
\ ifcaitis sušvelnino pirmosios kal- 
boj jspiulj. 

"Gabijos' veikimas eina pir- 
myn. < iegu/.io 30 d. žadama sta- 

tyti scenoj operetes "Šienapjūtę" 
ir "Faustą." Naris. 

IŠ PORTLAND, ORE. 

Lietuvos naudai. Gegužio 16 d. 
SLA 202 kp. buvo surengusi agi- 
tatyvį susirinkimą savo nariu pa- 

dauginimui. Si fcuopa jau nuo se- 

nai gyvuoja, bet dėlei mažo narių 
>k?.itliaus negalėjo veikti. Siame 
nusirinkime prisirašė trjs nauji na- 

riai ir trjs nesenai pribuvę iš ry- 
tinių valstijų persikėlė šion kuo- 

pon. Tokiu budti kuopoje dabar 

randasi 11 narių. Kuopa išsirinko 
šie "s metams .sekančiu valdybą: 
])• f. Stankaitis—pirm., p. Stan- 

kienė—pirui, pagelb.. p. J. Stan- 

kus prot. ir fin. rast., p. M. Jo- 
nikaitis organizatorium ir kasi- 
ninku. pp. Y- V. Cėsna ir Cirub- 
liauskas—kasos globėjais, p. S. 
P>eišinas—korespondentu. Yaldy- 
ba pasižadėjo uoliai vilkti. 

Ten Buvęs. 

IŠ LAWRENCE, MASS. 

la SLA. gyvavimo, (iegu/io 
!«• d. miesto svetainėje buvo vie- 
tų.-. draugijų surengtos antros 

prakalbos, naudai nukentėjusių nuo 

karės. Kalbėtojais buvo kun. A. 

Jusaiti*, kun. Urbanavičius, p. O. 
Ramanauskiene ir Dr. Mikolaitis. 
]-> kalbėtojų pasižymėjo Dr.'Mi- 
kolaitis. Publikos atjrdą atkreipė 
j save jauni pp. Umpų'vaikai "(H 
ir M metų), kuriuodu gražiai pa- 
grajino ant smuiko ir piano. Pub- 
likos buvo j .;00. Aukų surinkta 

(S15f>. finikai. !<ai ir pirmutiniu 
kartu, bus pasiusti tiesiog Vilniun. 

Tokios aukos surinkta ačiu tam, 
kad vis:» vietos lietuviu draugijos 
(išskiriant socialistus) veikia išvien. 
Socialistai likosi prašalinti iš komi- 
teto- Apie socialistu prašalinimo 
priežastis žmonės sako: girdi, "vi- 
sur nori Imt pirmoj vietoj, o patį* 
ucaukauja nei cento." 

Minėtame vakare dainavo baž- 
nytini: choras. I'.uvo ?. tėjęs ir 
kita- choras, bet draugijų komi- 
tetas sužinojęs. Imk choras esąs 

|socialistu, nenorėjo leisti dainuoti, 

j bet prr į». A. Jankauską gauta 
'le idi:m s padainuoti vieną "Lie- 
tuva Tėvynė Musų," ką minima- 
sai choras gan vykusiai ir sudai- 
navo. J. Žukauskas. 

IŠ SO. OMAHA. NEBR. 

Vakaras Lietuvos naudai. Xe- 

dėlioj, gegužio 16 d., atsibuvo va- 

įkaras, vietinio L. < >. ir A F. ko- 
miteto parengtas naudai nukentė- 
jusiu mušu brolių Lietuvoje. Prog- 
ramo paįvairinimui, "Kirutės" cho- 
ras prisidėjo su savo dainomis. 
Atidarius vakarą (>. J, Bulovui, 
minėtasai choras sudainavo tautiš- 
ką hymną: "Lietuva Tėvynė Mu- 
šu," kuri publika išklausė atsisto- 

ju-. Paskui p. A. Ūkelis laikė 
trumpą prakalbą, primindamas 
imusų tėvynės vargus. Kalbėtojas 
taipgi ragino visus prie mokslo, 

į Antra kalbėjo p- K. Jonevičiene, 
kuri aiškino, kaip būtinai reika- 
linga šelpti nukentėjusius nuo ka- 
rt-;. Paskui "liirutės" choras gra- 
žiai padainavo "I ž (iiružes Teka 
l.'pė" ir p-lės M. ir T. Ma>>l;ms- 
kait^s paskambino ant piano duetą, 
kuris publikai matomai labai pati- 
ko- Veikalas "(iauskite Stygos," 
lairį padainavo p-lė T. Maslaus- 
kaitė ir josios motina-se'ielė. tie- 
siog užžavėjo publiką, kuri dainos 
pabaigą sutiko delnų plojimų 
griausmu. 

Vėliaus buvo diskusijos. Tš- 
pradžių diskusuota temoje:: ar ši 
ka"ė paskutinė, ar da bus ir dau- 

giau? Ponas A. L'kelis prirodinė- 
jo, kad paskutinė, J. Biliūnas— 
kad ne. Po diskusijų didžiuma 
balsų buvo J. Miliūno pusėje. 
Anfra diskusijų tėra: kur Lietu- 
vai butų geriau, po rusu ar vo- 

kiečiu. l'ž rusus stojo: J. Miliū- 
nas ir J. I'ulovas, už vokiečius: A. 

Poškus, A. l'kelis ir S. /alpis. 
Klausimo išrišimas atidėta ant lo- 

baus. Vakaras pasibaigė šokiais. 
Publikos atsilankė pusėtinai. Pelno 
liko' $17.20. Už veltų S2.00 už- 
kandžio patiekimą p. L. Danauskis 

j užsitarnavo rengėjų padėką. 
Naudai nukentėjusiu nuo karės 

aukauta sekančiai: Y. Akromas— 
$1.50; A. Ūkelis ir Kost. Lau- 
čius—po 50c, A. Poškus—35c, 
(lenaitis—25c. P-lės M. Maslaus- 
kaitė ir P. Žukauskaitė sukolckta- 
vo nuo svetimtaučiu sekančiai: 

Jacobson and Turen, Mr. Rat- 
hock T. J. O'Neil—po SI; J. S. 
Kramalisch, Dr. T. J. Shannhan, 
Andrew Carlson, II. R. Alkius— 

ipo 50c. Viso labo, su likusiais nuo 

vakaro, pasidaro $26.30, kurie ran- 

dasi pas iždininkę p. Iv Maslaus- 
kionc. 

J. Biliūnas, 
į V ietinio L. G. ir A. F. rast. 

IŠ NEW BRITAIN, CONN. 

i Apie P. Kraką. Prie. P. K rako, 
kurisai pcg. 14 d. tapo pakartas už 
ifcun. f. Žebrio ir jo šeimyninkės 
užmušimą, buvo pristatytas M. 
K. Malinauskas, lietuvis vertėjas 
prie teismo. Malinauskas buvo 
įprie K rako ir šiojo pakorimo va- 

landoje. Malinausko tikslu buvo 
išgauti iš K rako prisipažinimą už- 
mušystėje. Tas Malinauskui pa- 
vyko, kaip galima spręsti iš vieti- 
nėje angliškoje spaudoje padėto 
pranešimo, po kuriuom stovi Ma- 
linausko pavardė- Tasai praneši- 
mas šiaip skamba: 

"Ketverge po piet, gegužio 13 d. 
1915 m. (t. y. diena prieš Krako 
pakorimą. Red.), aš praleidau 
tns valandas, nuo pirmos iki ket- 
virtos. mirtinėje Petro Krako ce- 

lėje kalėjime Xe\v Lastle, l)ela- 
v.are. kalbėdamas su ji'oni, tarp kit- 
ko, apie Xc\v Rritain'o (knn. 
Žehrio) žmogžudystę. 

"Dalj laiko kun. Y- Buchavec- 
Įkas,. vikaras Šv. Jedvvgos 
i bažnyčios \Yilmitlgton, Dela- 
iviare. Krako dvasiškas patarėjas, 

I 
sėdėjo lauke cėlės... Krakas ir aš 
kalbėjova lietuviškai, nes Krakas 
nenorėjo kalbėti angliškai. Aš 

iltALiAN ~ AUSTRiAfrB'OUIiDARV- Pi S P U TE P T E R RI f0W1 

NAUJOS KARĖS ŽEMLAPIS. 
Žcmlapis parodo parubežius tarp Italijos ir Austrijos. Tam- 

sios vietos—tai Trentino ir Triesto provincijos kurios priklauso 
Austrijai ir už kurias Italija kariauja. Balta vieta—Adriatiko jū- 
rės. Venecija angliškai vadinama Venice. 

užrašiau, ką jisai man pasakė, po 

pasikalbėjimui perskaičiau jam 
vi:ką ir paklausiau, ar lai teisybė, 
ir jisai patvirtino. Tuomet aš 

pasakiau jam, kad pasirašytų po 

išpažintim, ir jisai tai padarė, įmai- 
šydamas save ir Ilęrnardą. Mont- 

vidą kun. Juozo Žebrio ir J ievos 

(iilminaitytės užmušime naktį va- 

sario S d. 1915 m- \ew Kritain'e, 
Conn," 

Malinauskas j klausimą, ar jisai 
mano, kad Krakas galėtų buti be- 

pročiu, atsakė, kad jisai buvęs 
sveiko proto. 

L. Sav. 

6 DES M OI N ES, IA. 

Iš lietuvių gyvenimo. Nelai- 

mė. Darbai. Lietuvių čia gyve- 
na nemažas būrelis., Sugyvenama 
ramiai, ypač po tam, kai miestas 
'"išsausinta" (įvesta blaivybe). Ži- 

noma, ne be *.o, kad nepasitaikytų 
kokių nors šposų. Taip, vienas lie- 
tuvis nesenai už savo moters su- 

mušimą gavo 30 dienų šaltojoje 
pasėdėti. Lietuviškų draugijų čia 
randasi 5, tarp jų ir SLA. 227 

kuopa, sutverta 1909 m- Kuopa 
turi 10 narių, gyvuoja tačiaus silp- 
nai. Priežastim yra darbštumo 

stoka. Kai-kurie nariai yra iki 

to apsileidę, kad kuopos sekreto- 
riui reikia strytkariais važinėti pas 

Įjuos, idant mokestis iškolektavus. 
Čia butų plati dirva darbščiam ir 

apsišvietusiam lietuviui. Daugelis 
-.misų žmonių yra dar mažai susi- 

pratę. Pavyzdžiui, bijomasi, neži- 
nia kodėl, rašytis i SLA no.\s kiek- 

vienam iki šiolei gali but žinoma, 
kad tai yra didžiausia lietuvių or- 

ganizacija, suteikianti nemažai pa- 

šelpos savo nariams ir jųjų šei- 

mynoms, ištikus nelaimei. Laikas 

butų žmonėms suprasti SLA. svar- 

bą ir naudą mums visiems. 

(legužio 18 d. Juozas Marti- 
naitis likosi nugriuvusio ant jo 
geležies gabalo sunkiai sumanky- 
tas ir sulaužytas; geležis nulaužė 
abi rankas. Spėjama, kad vargu 
išgysiąs. Nelaimingasis yra vedęs. 

Darbai pas mus nei kiek neina 

geryn. Anglių kasyklose dirbama 

nevienodai. Vienur dirbama po 4 

dienas, kitur—po 3, 2 ir net 1 d. 

Į savaitę. Su viršutiniais darbais 
vi>ai Silpnai. Darbininkų be darbo 

yra nemažai. Pragyvenimas gi 
pabrango. Žmonės labai nusiskun- 

džia ir laukia, kas bus toliaus- 

Priegto, jau 2 mėnesiai oras visai 

blogas: šalta ir lytinga. Sunku 
žmonėms. F. Taraškus. 

IŠ WATERBURV.'CONN. 
1 'i ! 

Lietuviu pasidartyayimas nuken- 
tėjusiems. Pirmiau* jau lnivo ra- 

šyta "Lietuvoje" apie Uaterburio 
lietuvių fėrus. Dabar galutinai už- 

sibaigus fėrams ir suv,edus jų apy- 
skaitą, pasirodė, kad nuo sausio 
mėnesio iki dabartiniam laikui ta- 

po surinkta nukentėjusiems nuo 

karės Lietuvoje išviso $1,045.52. 
(\Vaterbury Republiean, May 17. 
paduoda visą sumą $1,27().05). 
Jš minėtos sumos $1,700 rublių ta- 

po išsiųsta i \ ilnių nukentėjusiems 
nuo karės. Likusioji dalis paskir- 
ta į Liet. Autonomijos Fondą. 

Daugiausia pinigų suteikė f erai, 
kurie nusisekė svarbiausiai kelių 
ypatų pasidarbavimu- Reikia pa- 

| stebėti, kad visa, kas čia minėta J 
nuveikta, ne visiems \Yaterburio 
lietuviams išvien dirbant. Tiesa, 
išpradžiu buvo manoma išvien veik- 

ti, nes visos draugijos buvo susi- 

vienijusios krūvon dar 1913 me- 

įtais. Susivienijant, buvo pabriež- 
ta, kad visiems privalu laikytis 

Į bendrai, bet ta vienybė truko kaip 
muilo burbulas nuo praėjusių vi- 
suotinų Amerikos lietuvių seimų. 
Tuomet bažnytinės draugijos tuoj 
susišaukė atskyrą susirinkimą ir 
ėmė sau darbuotis, pritardamas 
Chicagos seimui. Kitų draugijų 
bažnytinės visai nekvietė. 

SLA. 11 kj). rupestim tapo su-Į tvertas iš 14 tautiškų draugijų i 

"sąryšis." Prie taip susivieniju-1 siu draugijų priklauso daugumai 
gabesnių ir geriau susipratusių 
vietos lietuvių, todėl buvo galima 
iškalno matyt, kad darbas eis spar- 
čiai ir bus išvengta nesusipratimų 
nešime pagelbos savo broliams 
Lietuvoje, Per pirmąjį susirinki- 
mą, dar sausio tff£nešVje, tapo iš- 
rinktas komitetai,1 ant kurio pečių 
gulė sunki darbo našta. Komite- 
tan inėjo: pirni.—T.' Matas,, sekr. 
—K. Jakimavičių, iždininku—C 
H- Kazemekas. 'Komitetas uoliai 

j\\ /[•' 
griebėsi darbo. Viso to darbo, 
taip si-.kant, virine jmvo sureng- 
tieji fėrai. Perų surengime pažy- 
mėtini sekantieji asmenjs: A. J. 
Povilaika, VI. Karbauskas, J. De- 
liniks, J. Laskeift ajJjM. J- M ik-1 
naitienė, O. J. Eendlerieriė, Olga 
Balunienė, Edvardas Kriščiūnas ir 
K. Asiavičia. Tarp šių žmonių 
yra ir fėrų komitetas. 

Atskaitos parodė sekanti rengi- 
nio komiteto iiarių pasidarbavimą: 
A. J. Povilaika daiktais ir pinigais^ 
surinko $200, Olga Baliunienė— 
apie $175. Tikietų ant leidžiamų 
daiktų laimėjimams daugiausi par- ( 

davė ponia O- Laskevičienė—apie 
už $50, seserįs p-lės O. ir S. Pet- 
rauskaitės—po $30 ir Al. Kušliutė 
—už $25. 

Preigto, po fėrų ponių M. J. 
Miknaitienės, O. J. Bendlerienės 
r O. J. Laskevičienės darbštumu 
ir kitu geru moterų užuojauta bei 
dovanomis tapo suruošta puiki va- 

karienė. kurioje ir iš aplinkinių 
miestų lietuviai dalyvavo. Iš šio 

pokylio liko pelno suvirš $40. Pa- 
skutiniame draugijų susirinkime 
tapo nutarta suruošti "tag day" 
gegužio 31, d. (Deeoration l)av). 
Tam tikslui tapo išrinktas komi- 
tetas iš šių ypatų: M. J. Miknai- 
tienė. O. Y. Karbauskienė, Y. šal- 
ina, Y. Jokubonis ir C. H. Kaze- 
meka? Iš miesto valdžios leidi- 
mas jau gauta. Merginos-auka- 
rinkės turės tam tyčia ženklą per- 
si juosiusios per petj, ir bus išsiųstos 
Į visas publiškas vietas, kaip mies- 

te, taip ir užmiestyje. Manoma, 
kad ypač lietuviai bus duosniais ir 
parems šį darbą savo skatikais, nes 

nukentėjusiems nuo karės mūsų 
broliams eis surinktieji pinigai. 
Drauge su tuom bus parodyta, kad 
vietos lietuviai moka apvertinti ir 

paremti naudingus darbus, prade- 
damu? musų visuomenėje. 

Šį darbą pabaigęs, komitetas tu- 

ri naują sumanymą užsibriežęs, 
būtent: suruošti didelį lietuvių iš- 

važiavimą j užmiestį- 

Taipogi kai-kurios musų drau- 
gijos jau ruošiasi prie piknikų ir 
žada dalį pelno skirti nukentėju- 
siai Lietuvai. Linkėtina laimingo 
prižadų išpildymo. 

Kalvietis. 

Vakaras nukentėjusiems. Ge- 
gužio 20 d. vietinė Teat. Dr-ja 
"Aidas" vaidino penkių veiksmu 
gyvenimo vaizdelį '"Žmogžudžiai." 
Pertraukose buvo renkamos aukos 
nukentėjusiems nuo karės lietu- 
viams. Aukų surinkta $1().00. 

Buvęs. 

Perkelta. "Lietuvos" 19-tame 
numeryje buvo pažymėta, jog 
"Lietuvių Tautiškojo Beno" dr- 
-ja gavo pakvietimą iš Sv. Pran- 
ciškaus Dr-jos, Union City, Conn- 
dalyvauti tenykščiame gegužio 
30 d. "Vainikų Dienos" apvaik- 
ščiojime. .Toji šventė pasitaikė 
nedėlioję, bet valdžia perkelia tą 
šventę j panedėlį. Taigi, minėta- 
sai benas trauks i Union Citv. 

■■■* 

1 Conn, ne gegužio 30 d., bet 31 d^ 

IŠ PITTSTON, PA. 

Teisybės vardan. "Lieuvos"i 
20-tame numeryje patalpinta Pra- 
no Bataičio straipsnis iš l'ittston.l 
Pa. apie lietuvišką dieną, laikytą 
praeitu metų liepos d. ir Pitts-j 
tono bei \\*ilkes-1 Jarre jaunuo-, 
menės bendromis jiegoniis sureng- 
tą. Aš e>ti jgailiotas Scrrntono, 
Pittstono, \\ ilkes-Hariu ir King- 
stono pavienių draugijų atstovų 
susirinkimo, laikyto liepos 16 d. 

(gegužio? Red.) š. m. Pittstone 
bažnytinėj svetainėje reikvde rengia- 
mos lietuviško,s dienos, atsakyti Į 
I*. !»• straipsnį, tilpusį "Lietuvos" 
šių metų 20 numery j. Nebūtų 
reikalo atsakinėti, 'kad nebūtų šiais 
metais lietuviška diena rengiama; 
bet kad P. B. straipsniu nesuklai- 
dinus visuomenės, teisybės vardan 
ir šių nietų lietuviškos dienos labui 
atsiliepiu viešai, dalykų stovį pa- 
aiškindamas. 

Kame gi dalykas?—Liepos 20 d. 
š. m. augščiaus išvardytų miestų 
pavienės draugijos rengia lietuviš- 

ką dieną. \ isas dienos pelnas,— 
aiškiai pažymiu, ne dalis, l>et r7- 
sas,—nutarta yra paskirti nuken- 
tėjusiems Lietuvoj nuo karės. Per- 

daug P. B. juodai nupiešė šių metų 
lietuviškos dienos rengėjus. Tok- 
sai atsišaukimas gali suklaidinti 

visuomenę ir daug užkenkti Tė- 

vynės labui. 1\ B. remiasi tuomi, 
kad buk pernai nepasiųsta paskir- 
tam tikslui lietuviškos dienos pel- 
nas,—taigi ir šiuos metus panašiai 
gali atsitikti- Teisybė, pernai buvo 

kilę nesusipratimų; dienos pelnas 
nebuvo iškarto pasiųstas vienuo- 

lynui, sulyg rengėjų nutarimo, tai 

yra trečia visos dienos pelno dalis, 
bet tas buvo padaryta vėliaus, apie 
ką gersi žinojo ir ponas hataitis. 

Taigi kam gi savo straipsnyj prikai- 
šinėti, kad kas buk iš tų pinigų 
turėjęs "good times" ir kam pla- 
tinti visuomenės neužsitikėjimą 
rengiama ja diena? 

Kodėl P. 1>. tylėjo per visus 
metus? Jei P. 1». s u jaunų vyrų 
draugija susipyko, tai da nebuvo 

užtektinos priežasties viešai žemin- 
ti lietuviškos dienos rengėjus ir 

paniekinančiai išsireikšti, kad "to- 

kius dalykus negalima palikti jau- 
nųjų vaikinu draugijų rankose." 
Tartum patsai butų koksai senis. 

Juk ir P. B. tiktai dar jaunutis. 
J r jisai buvo, manding, vienas tų, 
kurie darbavosi tos dienos rengi- 
mui. Jeigu jauni nori darbuotis, 
kam jiems kelią užkirsti? Juo 
labjaus reikia iš to džiaugtis ir juos 
prie prakilnaus darbo skatinti. C) 

ką P. P>. rašo apie senesnes drau- 

gijas, kad jųjų psgelba yra reika- 

linga. tai ir be P. 15. yra visiems 

žinoma, kad senesnius reikia pa- 

gerbti ir su jais pasitarti. Jei 
tųjų senųjų draugijų nariai mo- 

kėjo užauginti jaunesnius, kurie 

darbuojasi Tėvynės labui, tai jie. 
kaipo tėvai, džiaugiasi, matydami 
savo vaikus geru einant keliu. 

Taigi, P. H., daugiau artimo mei- 

lės, o mažiau privatiško piktumo 
reikia turėti. 

Kun. J. Kasakaitis 

Redakcijos prierašas. Gavome 
iš p. Pataičio laiškutį, kuriame ji- 
sai prašo šį atsakymą jojo užme- 

timui patalpinti. Ponas Mataitis 
sakosi susitaikęs su tais, kuriems 

jisai padarė užmetimą. \> savo pu- 
sės, patartume korespondentams vi- 
suomet ger«i apsvarstyti savo už- 
metimus pirm negu. juos rašius 
laikraštin. 

IS LIETUVOS. 
VILNIUS. 

Draugijos įgaliotinis P. Aleksiu- 
kas (gudas) suteikęs pranešimą 
apie nukentėjusias (iardino ir Su- 
valkų gub. vietas. Jėzno skyriui 
paskirta 500 rub. pašelpos. 

— Jie šaukiamųjų antrą kartą 
1-sios rūšies apsauginių (ratnikų) 
Vilniuje paskelbta dar cechų ir 
slovakų mobilizacija (1915— 
1893 m.), kurie nesenai jsirašė 
Rusijos valdiniais. 

— Paskirta pašelpos Liškuvos 
skyriui—300 r., Kaišedorių—200 
r. ir Šventežerio—200 r. 

— Vilniaus prekyba dėl karės 
meto didžiai susitrukdžiusui. At- 
siliepia tat net ant prekių pirmo- 
sios rtikmenės, kaip antai, duono.-i, 
cukraus/ žibalo ir t.t. Pavyzdžiui, 
kas mėnuo Vilniui reikalinga 120 
vagonų kvietinių miltų ir 240 va- 

gonų lugienių. Tuo tarpu ateina 

tik pavieniai vagonai tu grudų. 
Kas mėnuo vėl reikia gauti j>o 60 
vagonu cukraus, vasario gi mėne- 
si tegauta išviso nedaugiau 30 va- 

gonu. 

Trūksta dėl prekių pervežimo 
dar ir vagomj. Viena anglių firma 
pareikalavo nuo lapkr. 1 d. ligi 
kovo 1 d. š. m. 3477 vagonų, 
gavo leidimą tik 564, ištikrųjų gi 
pasinaudoti tegavo 263 vagonus. 
Dėl to tat čia ir kįla produktų kai- 
nos ir neretai jų visai pribauda. 

Iš Liet. Dr. nukentėjusiems dėl 
karės šelpti komiteto išstojo pir- 
mininko padėjėjas kun. Kukta, ku- 
rion vieten tapo išrinktas d-ras J. 
Basanavičius. Revizijos komisi- 
jon pasišalinusio kun. Kraujalio 
vieton inėjo J. Kubilius. 

Persikėlusiai "Žiburio" progimna- 
zijai dėl karės iš Mariampolės j 
Trakus leista J. K. Vilniaus Ad- 
ministratoriaus laikyti pridedama- 
sis pamaldas lietuvių kalba. 

— Mirė Žemaičių kapitulos pre- 
latas kun. Romualdas Stvravičius, 
susilaukęs gražaus amželio—74 
metu. 

— Vilniaus apygardos teismą* 
nagrinėjo 4 bylas dėl degtinės 
dirbimo iš politūros. Vitkauskas 
nuteistas 2 mėn. kalėjimo ir 7201 
rub. pabaudos, arba jei jos neuž- 

mokės, tai dar 1 met. kalėjimo. 
Frolovas—2 mėn. kalėjimą ir 650 
rub., arba 6 mėn kalėjimo. Ka- 
rolina Pugač—2 mėn. ir 651 rub., 
arba 6 mėn. kalėjimo. Gerba ir 
Petronėlė Vi/.alaitė—2 mėn. ir 325 

Į rub. arba vieton jų 2 mėn. arešto. 

ATSIŽYMĖJUSIEJI KARĖJ 
LIETUVIAI. 

Lietuvis—Trijų Jurgių Kavalierius. 
Rusų laikraštis " Yies. Mir." 

Xo. 13 padėjo fotografiją pasižy- 
mėjusiojo lietuvio J. Jako. Jakas 
buvo kartą sutrenktas galvon, bet 
nežiūrint į tai pasiliko eilėse; po 
to naujam mūšy j buvo sužeistas 
šrapnelės kulščin. J. Jakas pasi- 
žymėjo savo drąsumu daugelį kar- 
tų ir už tai gavo 4-jo, 3-jo ir 2-io 
laipsnio sv. Jurgio kryžius, be to 
iš kareivių pakeltas aficierium 
(praporščiku). 

.'Ifsuk'rtis Lietu;1 y s Kareivis. 

"Vii. Xov.*' paduoda aprašyi.tą. 
kaip lietuvis kareivis Baliunas pa- 
ėmė nelaisvėn 35 vokiečių karei- 
vius ir 1 aticierių. 

Kertą Biliūnas, atsilikęs nuo ."sa- 

vo kareiviu, užėjo j vieną lietuviu 
kaimą, kur jam pasakė, kad jis iš 
čia nebeišeisiąs, nes aplinkui esą 
vokiečių kareiviai. Valstiečiai, 
norėdami ii išgelbėti, davė jam 

Į persivilkti drabužių ir paslėpė jo 
ginklus. 

į kaimą greit inėjo vokiečių bū- 
rys iš 35 kareivių ir afieieriaus, 
kurie ėmė klausinėti apie rusus. 
Baliunas pasipiršo tuojau jiems 
viską paaiškinti ir pasakė, kad čia 
-pat miške pasislėpę daug rusų 
kariutnenės, pataręs dėl visa. ko 

persitaisyti valstiečių drabužiais ir 
atiduoti jiems paslėpti ginklus. 
Vokiečiai io paklausė. Tada val- 

stiečiai, apstoję vokiečius, paėmė 
juos nelaisvėn ir uždarė pavietin. 
Naktį gi Baliunas su pagelba ;;t- 

vykusių 6 kazokų pristatė savo be- 
laisvius štabui. 

Atsižymi'jusi I.ictui\'.iti\ 

Karės laukuose darbuojasi >alip 
kitų ir V. Durnos sutaisytos ligo- 
ninės. \ iena tokia V. Durnos lai- 
koma ligoninė veikia Galicijoje, 
kurioje darbuojasi ir keli lietuviai. 
Ligoninės vedėjai-darbininkai ne 

kartą yra parodę savo drąsą, ypač 
kada ligoninė buvo Tarnovo uties-* 
te, j kurį austrai šaudė sunkio? 
siomis anuotomis. Jie, nesibijoda- 
mi priešininko ugnies, drąsiai dirbo 
savo darbo, slaugydami ligonius 
ir sužeistuosius. Velykų pirmąją 
dieną V. Durnos ligoninės žmo- 
nėms buvo dalijamos garbės dova- 
nos už drąsą—sidabro meduliai, 
šv. Jurgio juostele pajuosti. Iš 

lietuvių, tarnaujančių ligoninėje, 
garbės dovanų gavo: Petrapilės 
moterų medicinos instituto studen- 

tė, gailesting. sesuo Ona Jablon- 
skytė, Kievo univ. rnedicinus fa- 
kulteto studentas 1'. Vasaris ir <i- 

nitaras Valentinavičius. 

(Užbaiga ant 5-to pusi.) 



Visi laikraščiui ginnčiami rankraš- 
čiai turi l>uti pažymėti autoriaus pa- 
rašu ir*adresu. Pasirašantieji pseu- 
donimais turi paduoti, Redakcijos ži- 
niai, t r savo tikroji vardą. 

Redakcija paaiU*ka sau teisę at- 
siun/.ia.nim Jai rai*kra»čiu« trumpinti 
ir taiaytl. 

betinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, ęražina auto- 
riui at(?al Jo lėšomis. 

Reiki* visada raayti pl»'*ysna *r ^ 
ant vieivos popiero puses. paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Laikraštininkų suvažiavimas. 
l ietuvių Spaudos Draugijos sek- 
retorius Y. K. Račkauskas ofi- 
cialiai praneša, kad draugijos val- 

dyba nutariusi laikyti penktąjį 
draugijos suvažiavimą šių metų 
birželio II, 12 ir 13 d. Chieagoje, 
1111. Iš Chicagos lietuvių laik- 

raščių prie draugijos priklauso: 
"Lietuva," "Jaunoji Lietuva," 
"Laisvoji Mintis" ir "Katalikas." 

Draugijos sekretorius, pranešda- 
mas apie draugijos valdybos nu- 

tarimą, podraug užr-imena ir apie 
mūsų inteligentijos dalyvavimą 
suvažiavime, "idant bendromis 

spėkomis butų galima apsvar- 
styti ne tik laikraštijoj, bet ir 

šiaip viešuosius nuisų visuome- 
nės reikalus." 

He abejonės, inteligentijos da- 

lyvavimas yra reikalingas suva- 

žiavime nemažiau u/, paeiti laik- 
raštininkų dalyvavimą. Šiądien, 
išskiriant Lietuvių Spaudos Drau- 

giją, pas nuts nėra kitos įstaigos, 
kurioje viešieji lietuvių reikalai 
galima hutų visai littosai ir ne- 

prigitlmingai apsvarstyti. Berods, 
vieną-antrą, turintį visuomenišką 
svarbą reikalą apsvarsto didžio- 
sios organizacijos savo seimuose. 
Tačiaus tos organizacijos turi 

specialį, vieną tikslą kurioje nors 

srytyje, ir todėl įvairus viešieji 
reikalai svarstoma tiktai tiek. 
kiek jie susisiekia su pačios or- 

ganizacijos reikalais, (ialop, or- 

ganizacijos, užverstos savais rei- 
kalais. mažai ką ir laiko teturi 

svarstymui reikalų, kurie pačiai 
organizacijai, "kaipo tokiai, yra 
pašaliniai. 

Laikraštininkų suvažiavimas 
kaip sykis yra proga plačiau ap- 
tarti musų viešuosius reikalui. 
Yra daug reikalų, kurie liečia 
\ien musų spaudą. Sakysime, 
musų rašomosios kalbos sutvar- 

kymas yra pirmoje vietoje spau- 
dos reikalu, tačiaus tasai klau- 

simas yra lygiai svarbus ir visai 

musų visuomenei. Musų rašo- 

moje kalboje yra įsivyravusi ne- 

išpasakyta anarchija. Kas laik- 
raštis,—net kas rašytojas,—tai sa- 

va kalba ir sava rašyba. Kielc- 
vienas ra.šo taip, kaip jam išro- 
do geriau ir parankiau. Ne tai, 
kad paprastam skaitytojui, bet 
net ir patiems laikraštininkams 
sunkti yra susigaudyti viešpatau- 
jančioje betvarkėje. Toksai da- 

lyku stovis yra nenormalia ir ne- 

pakęstinas. Pirmesniuose laik- 

raštininkų suvažiavimuose buvo 

bandyta sutvarkyti rašomosios 
'kalbos reikalai. Buvo patarta 
sekti Lietuvos laikraščių kalbą ir 

rašybą. Tas patarimas vienok 
nieko nepagelbėjo ir pagelbėti ne- 

galėjo, nes ir pačioje Lietuvos 

laikraštijoje viešpatauja tokia pat, 
jei <lar nedidesnė, betvarkė rašo- 
mosios kalbos atžvilgiu. Nese- 
nai "Lietuvoje" tilpusiame straip- 
snyje buvo trumpai paduotas 
plianas musų rašomosios kalbos 

sutvarkymui. Tenai buvo patar- 
ta patiems Amerikos lietuviams 

priimti vienas ar kitas musų 
rašomosios kalbos formas, neatsi- 

žvelgiant j tai, ką išsiskirstę da- 

bar musų kalbininkai sako. Su- 

lyg to straipsnio, rašomoji kal- 
ba galima butų vėliaus permai- 
nyti, jeigu patįs kalbininkai ga- 
lutinai tarp savęs susitars. Mums 
tasai patarimas išrodt) geru. Su- 

prantama, reikalinga butų nema- 

žai darbo, bet pasekmės galėtų 
pilnai apmokėti visą padėtąjį 
darbą. §io sumanymo męs ta- 

riaus suvažiavimui neužmetame. 
Gali kas turi ką nors geresnio. 
Visgi pats rašomosios kalbos 
klausimas turėtų buti, musų nuo- 

mone, pakeltas suvažiavime. Ta- 
me klausime nemažai galėtų pa- 
sakyti ir musų inteligentija. 

Dar nesenai visi musų laik- 
raščiai karštai gvildeno vadina- 

mąjį laikraščių švarumo klausi- 
mą. Klausimas irgi laikraštinin- 

kų suvažiavimuose jau svarsty- 
tas. N'ežiurmt to, tariamamjame 
klausime mes stovime ten pat, 
kur stovėjome prieš visus svar- 

stymus. Klausimas gi svarbus 
ir svarstytinas, nes nuo jo pri- 
klauso visos laikraštijos autori- 

tetas. Laikraščiu straispniai ga- 
li Imti gera medžiaga suvažiavi- 
mui. 

Pastarųjų metu atsitikimai 
daug ką permainė mūsų gyveni- 
me. Tos permainos palietė taip 
laikraštiją, taip viešąjį gyveni- 
mą. 

Ytin svarbus dabar aukų rin- 
kinio klausimas. Pripažįstama, 
kad taip svarbiam tikslui aukos 

galėtų plaukti daug gausiau negu 
kad dabar plaukia. Niekas ki- 

tas tiek daug šiame klausime ne- 

gali nuveikti, kaip kad laik- 
raščiai. Bet turi buti nusta- 

tyta tvarka ir organizacija. Mū- 

sų nuomone, šisai klausimas yra 
vienu svarbiausiųjų, ir suvažia- 
vimui būtinai privalu butų ne- 

praeiti tylomis pro jįjį. 
Nenorime užbėgti už akių su- 

važiavimo programo rengėjams, 
čia pažymiame tiktai kai-kuriuos 
svarbesnius, mūsų nuomone, 

klausimus, kurių įdėjimas suva- 

žiavimo dienotvarkių, supranta- 
ma, pilnai priklauso ntto dieno- 

tvarkio rc.tgėjų. 
I'raeita s metais suvažiavimo 

j viekai nebuvo, fr, abelnai, pa- 
čios draugijos gyvavime galėjo 
jbuti daugiau veiklumo ir gyvu- 
mo. Linkėtina, kad šisai suva- 

'/.iavmas Liet. Spaudos Dr-jai 
priduotų taip laba i reikalingo veik- 

lumo. Ypač linkėtina, kad laik- 

raštininku suvažiavimas butų ne 

vien tormališku atstovų susirin- 

kimu, bet gyvųjų mūsų reikalų 
aptarimu, kurio halsas butų svar- 

bus taip patiems musų laikrašti- 
ninkams, taip plačiajai visuome- 

nei. To gi atsieksime, jeigu su- 

važiavime ims dalyvumą ne tik- 

tai laikraštininkai, bet ir nuisų 

visuomenė, per savo inteligenti- 
ją reprezentuota suvažiavime. 

Tegul laikraščiai ir visuomenė 
bin a surišta artimais ryšiais. 
Tuomet galima butų daug kas 

gero ir reikalingo musų gyveni- 
mai! jvykdinti. Ryšius tarp laik- 

rašti jos ir visuomenės geriausiai 
galime palaikyti per šiuos suva- 

žiavimus. 

Tegul šisai suvažiavimas bū- 

va tokiu laikraštininkų ir visuo- 
menės susiėjimu! 

Blaivybė Lietuvoje. Kuomet 

Rusijos valdžia uždraudė svaigi- 
nančių gėrimų vartojimą Rusijos 
rubežiuose, taigi ir Didžiojoje 
Lietuvoje, šisai atsitikimas buvo 

plačiai pažymėtas ir ajpkal/)ėtas 
viso pasaulio spaudoje. Visur 

vienaip atsinešta j uždraudimą; 
jisai pagirta ir pripažinta turė- 

siančiu didelę svarbą Rusijos gy- 
venimo permainyme geron pu- 
sėn. 

Anuomet pačiu uždraudimo me- 

tu, buvo vienur-kitur pažymėta, 
kad Rusijos valdžia, visai išmes- 
dama laukan degtinę, užsidėjo 
sau didelį darbą, be kurio atliki- 
mo apie gerus svaigalų uždraudi- 
mo vaisius negalima manyti. 

Tuo darbu buvo tinkamas ir 

užtektinas žmonių aprūpinimas 
įvairiomis pramogomis, kuriomis 
žmonės galėtų blaiviai, naudingai 
ir smagiai praleisti liuosąjį savo 

laiką.. Degtinės išrovimas Rusi- 

jos valstiečio gyvenime padarė 
tuštumą, kuri turėjo buti vieno- 
kiu »r kitokiu btidu užpildyta. 
Jeigu valdžia nepasirūpintų tą 

padaryti, tai patįs žmonės, be 

abejonės, pasidariusias spragas 
užkimštų taip, kaip rastų jiems 
prieinamiausiai ir parankiausiai. 

Rusijos valdžia, berods, ir pati 
buvo supratusi tai ir yra be- 
pradėjusį rūpintis blaivių ir nau- 

dingų pramogų suteikimu žmo- 

nėms. Valdžia pradėjo rūpintis 
arbatinių, knygynų, skaityklų ir 
liaudies namu steigimu. Taeiaus 
tas rūpinimasis buvo labai lėtas 
ir toli-gražu ne taip platus, kaip 
tai reikalinga buvo. 

Tokiu bud u faktiškai liaudis 
buvo palikta pati savim pasi- 
rūpinti. Tas apsireiškė pirmiau- 
siai tuom, kad, nežiūrint draus- 
mės, slaptas girtuokliavimas pra- 
dėjo neišpasakvtai platintis. Val- 

džia bando priešintis tam apsi- 
reiškimui, bet slaptas svaigalu 
išdirbimas ir vartojimas, ažuot 

mažinęsis, eina vis didyn. 
Rusu dienraštyje "Rieč" rašo- 

ma, kad, su'vg valdiškų žinių, 
praeitų 1014 metų antroje pusė- 
je užtikta Vilniaus gubernijoje 
58 slaptos svaigalų dirbimo vie- 
tos. Gi ištisais 1913 metais vi- 

soje Vilniaus gubernijoje užeita 
tiktai 14 tokių dirbtuvių. Tas 

parodo, kaip platinasi slaptasai 
alkoholizmas. Nežiūrint uolaus 

persekiojimo ii rusų valdžios pu- 

sės, slaptas smuklininkavimas ci- 

rnąs vis didyn. Svaigalu išdirbi- 

ne] imas iš tam tikrų slaptų, dirb- 
tuvių pradedąs išsilieti j atskiras 
ūkininkų sodybas. Žmonės prade- 

dą išdirbinėti svaigalus pas save 

namie. Prie tokių aplinkybių 
svaigalų išdirbinėjimas virstąs pa- 
prastu, kasdieniniu namų apsi- 
reiškimu ir netenkąs prasižengi- 
mo, blogumo reikšmės. įmonės 
svaigalus išdirbinėja kaip ir iš 
ko įmanydami. Suprantama, kad 
išdirbamieji tokiu bud u svaigalai 
yra dažnai netikę ir sveikatai 

[kenksmingesni negu pirmiaus ži- 
novų pagamintieji. Todėl žmo- 

nių sveikatos atžvilgiu dabartinis 
dalykų stovis galima butų pava- 
dinti net blogesniu negu pirmes- 
nis viešas svaigalų vartojimas. 

Drauge su atsinaujinimu svai- 
galų vartojimo, nors ir slapto, 
prasižengimų skaitlius, blaivybės 
įvedimo pradžioje buvęs labai ma- 

žu, palengva grįžta vėl prie to, 
kokiu buvo prieš karę. 

Delet kares ir suristu su ja 
drausmių, taipogi dėlei priprastų- 
jų rusu valdžiai persekiojimu. 
Įvairios apšvietos draugijos, su- 

lyg minėtojo rusu laikraščio tvir- 
tinimo, eina.mažyn kaip pačiame 
Vilniuje, taip Vilniaus, Kauno 
ir Ga~dino gubernijose. Dauge- 
lis tokių draugijų buvo priverstos 

(pačios pertraukti savo veikimą, 
kitos gi valdžios uždarytos. 

Tokiu tai budu nušviečiama 
dabartinis Lietuvos padėjimas 
blaivybės ir apšvietos atžvilgiu. 
Negalima pasidžiaugti juom. 

Užsipuldinėjimai. Socialistų 
spauda nepaliauja užsipuldinėti 
ant tautiškosios sriovės. Neskai- 
tant nuolatinio ir kartais labai 
negražaus ir nešvaraus pašiepimo, 
atskvrų asmenų vardų viešo val- 
kiojimo ir dergimo, sočiaiistiškoje 
musų spaudoje be paliovos mato- 

ma straipsnių, kuriuose tų laikraščių 
bendradarbiai miklina savo plunk- 
nas užsipuldinėjimuose ant tautiškos 
sriovės. Dažnai pripasakojama di- 

džiausių nesąmonių. Tie ponai 
raštininkai stengiasi kritikuoti tau- 

tininkų nuomones, kurias jų pa- 

čių vaidentuvė sutveria. Viena iš 
dažniausiai girdimų dainų, tai tau- 

tininkų "bernavimas carui." Kiek 

musų tautininkai bernauja carui, 
nei vienam iš.tų ponų raštininkų 
iki šolei nepasisekė prirodyti. Kaip 
tautininkai atsineša j Rusiją—pa- 
čioje tautiškoje spaudoje buvo ne- 

vieną kartą aiškinta, ir iš tų aiš- 

kinimų galima buvo matyt, kiek 
tautininkai "bernauja carui." Ta- 
čiaus nežiūrint paskelbtųjų aiškini- 

mų, tie prikaišiojimai toliaus tę- 
siasi. 

Ką galima į tai atsakyti? Jeigu 
žmogus neklauso, ką sako kitas, 
tai sunku jį pertikrinti. 

( įvairius kitus užsipuldinėjimus 
irgi atsakinėta, bet pasekmė ta pa- 
ti: užsipuldinėjimai kaip pylėsi, 
taip ir toliaus pilasi. 

Tautininkams tačiatis į tai nėra 

ko paisyti. Juk tie ponai vien už- 

sipuldinėjimais ir gyvena. Atimk 
iš jų užsipuldinėjimus, ir jie ne- 

turės ką verkti. Kiekvienas dar- 
bas. koksai jisai nebūtų, jeigu nėra 

socialistų valdomas ii' vedamas, 
sutinka iš jųjų pasipriešinimą* Iš- 

tikrųjų šiądien socialistiškoji mū- 

sų spauda ne tiek už socializmo 

idėjas, kiek už musų visuomenės 

užviešpatavimą kariauja. Musų 
socialiau spauda savo didumoje 
taip toli nuo socializmo idėjos sto- 

vi, kaip ir ne-socialistai. 
Idėjos propagandavimas pamai- 

nytą barnais ir peštynėmis už šei- 

myninkavimą. 
Nenorime įtarti, bet nuolatinis 

.šaukimas "daugiau skaitytojų" da- 
ro toli-gražu ne idėjos tspudį. Tai 
yra biznieriaus, bet nc iJėj'os šauk- 
smas. Galima atsakyti, kad, no- 

rint platinti kokią nors idėją, rei- 

kalinga turėti klausytoju, taigi skai- 

tytojų. Taip, bet ar daugelyje mū- 

sų vadinamų sočiaiistiškų laikraš- 

čių rasi to idėjos mokinimo, kuri- 
sai yra pirma idėjos žmogaus už- 
duotis? Atmetus žinias, straip- 
snius, kokiu pilna ir nesocialistiš- 
koje spaudoje, atmetus visus bar- 
nius. užsipuldinėjimus ir negražius, 
saliuninius juokus, taikinamus skai- 
tytojo skoniui, kas liks daugumo- 
je socialistiškų laikraščių? Nieko 
arba beveik tiek. Kur tiesioginis 
tikslas? 

Socializmas yra pamainytas fa- 
natizmo platinimu. Jeigu kam 
tenka susidurti su eiliniais socia- 
listiškų lakraščių skaitytojais, tas 

gilėjo pamatyti, ką reiškia tų laik- 

raščiu dar^,-^ Skaitytojui įkalta 
nuotnone, k^d , jisai esąs socialis- 
tas, susipratelis* apšviestas, o visi 
kiti yra ta^ųpljai, niekam netikę, 
kvailiai, nesusipratėliai. Skaityto- 
jas yra įpratinamas žeminti, neap- 
kęsti tuos,.kuiiic, yra ne-socialistai. 
Su tokiais į Yyrjtis sunku yra susi- 
kalbėti. O, teisybę pasakius, tam 

"susipratėliui"odar reikėtų sėstis 
šale savo .Tprieso" "taųisuolio" ir 
pasimokinti skaitymo ir rašto. 

Socializmo dvasia yra pamainy- 
ta biznierišku pavydu. Nesenai 
viename socialistiškų mūsų laikraš- 
čių ("Laisvėje") tilpo "paragini- 
mas" So. Omalios "draugams" 
"nesnausti." Mat buvo pastebėta, .,U kad "Lietuvoje" telpa daug ko- 
respondencijų iš tos kolionijos. 
Tuojaus tariamam socialistiškam 
laikraščiui pavydu pasidarė, kad ne 

jame, bet "Lietuvoje" telpa tos 
korespondencijos. Taigi "draugai, 
nesnauskite." isesmaeu anie tai 
kalbėti, bet juk čia apsireiškia tok- 
sai siaurumas,' toksai menko biz- 
nieriaus pavydumas, dengiamas 
"principo" vardu, kad sunku susi- 
laikyti nenurodžius j jį. Išmintin- 
gas biznierius taip nedarytų, o čia 
juk žmonės, veikią "idėjos vardu." 
Taip žmonės, švariais ir teisin- 
gais keliais einantieji, nedaro. Ta- 
sai pavydas apreiškia šių "idėjos 
apaštalų" dvasios menkumą, o jie 
yra socialistiško judėjimo vado- 
vais tarp musųV * 

Visi toki apsireiškimai yra nekul- 
turingumo ženklais. Jeigu vadai 
yra nekultūringais, tai. nei savo pa- 
sekėjų jie negąli padaryti kultū- 
ringais, tobulesniais. Kulturis 
visuomenės stokis kįla, raunant 
lauk nckulturingasias ypatybes. 
Taigi savo pagerinimui, savo kul- 
tūros stovio pakėlimui visuomenė 
yra priversta kariauti su nekultū- 
ringais apsireiškimais ir žmonėmis, 
nors tie ir kaž-kokia skraiste deng- 
tųsi. 

Kova prieš kapitalizmą pavirto 
pas mus j atskyrų, geriau pasitu- 
rinčių lietuvių bombardavimą. Už- 
tenka atsiminti tuos visus atakus, 
kuriuos socialistiski laikraščiai va- 
ro. Tai nėVa kova prieš kapita- 
lizmą. Atpenč, tai yra kartus to- 
kios kovos-fcijuokimas. 

Kova už socializmą išmainyta j 
kovą prieš kunigus ir kunigų gaspa- 
dities. Tikybą socializmas palieka 
nuošalėje. Pas mus varoma ko- 
va prieš tikybą, o dar labjaus prieš 
kunigų gaspadines. 

Amerikos lietuviams toji ''ko- 
va," kurią varo dauguma musų 
socialistu, "argu gali buti sveika. 
Pirmutinis tikslas, kurisai stovi 
prieš mus, yra visiems išmokti skai- 
tyti ir rašyti, geriaus pažinti šią 
šalį, gyvenimo sąlygas, 'kad kiek- 
vieno lietuvio gerbūvis padidėtų. 
Ažuot ėdę vienas kitą, jeigu tie. I 
kurie išgali, išmokintų savo bro- 
lius žmoniškai gyventi, tuomet bu- 
tų atlikta tikrai naudingas, pozity- 
vis darbas. Pirmoji Amerikos lie- 
tuvių užduotis yra savo akių pra- 
triniinas ir išėjimas iš nesveikiaus- 
sių, blogiausių gyvenimo vietų. 
Dauguma -musų taip sunkiai dirba 
ir taip blogose sąlygose gyvena, 
nes nemato kito kelio. To kelio 
parodymas yra pirmoji musų už- 
duotis. Kitų tautybių žmonės gy- 
vena daug geriau už mus. Kodėl? 
Juk ir jie gyvena toje pačioj ka- 
pitalizmo gadynėje. Bet jie yra 
augščiaus už mus pakilę kulturoje 
ir todėl eina kitokiu negu męs ke- 
liu. Kad lietuvis nebūtų šioje ša- 
lyje visų pastumdėliu ; kad jisai 
galėtų taip pat žmoniškai gyventi, 
kaip ir kiti; kad męs lietuviai butum 
gerbiami kaip ir vokečiai, airiai ir 
kiti; kad tarp lietuvių nebūtų 55 
nuošimčių berti §či^;kad nuistj k»di- 

kių mirtingu'rfio nuošimtis nebūtų 
vienas augščiąusių) kad kiekvienas 
lietuvis galėtu" švariai ir gražiai gy- 
venti—štai užduotis, kuri guli prieš 
daugiau susipratusius Amerikos 
lietuvius, kurie nori visuomenei 

1 Jį 
I naudą nešti. J'lati lietuvių kultū- 
rinimo dirva jg^iili _prieš norinčiuo- 
sius veikti. ,Čia, p ne triukšmin- 
guose šauksmuose apie socializmą, 
gali tikrasai lietuvių kelias prie ge- 
resnio rytojaus, prie laimės. Ne 
tarpsaviniais užsipuldinėjimais, bet 
rinitu darbu galima pasukti lietu- 
vius ton pusėn. O. vien toje pusė- 
je guli musų visų palaima. 

"Lietuvių Draugija" siunčia at- 

stovą Amerikon. "Liet. Žinios." 
praneša, kad "Lietuvių Draugijr 
Nukentėjusiems dėl Karės Šelpti" 
siunčia Amerikon 'savo atstovu 

p. St. Šimkų. Smulkesnių žinių 
apie šį "Lietuvių Draugijos" nu- 

tarimą "Liet. Žinių' pranešime 
nėra, liet galima spėti, kad tai 
yra p. Stasys Šimkus, gerai ži- 
nomas Lietuvoje muzikas ir kom- 
pozitorių*, kurio veikalus nekartu 
tenka mums visiems girdėti ir 
čia musų vakaruose. 

D. Saigunas. 
KOMENTARAI. 

Pagal Dr. Gaigalaičio tvirtini- 
mus, Prusiį lietuviai negeidžia su- 

sidėti politiškon vienutėli su Didž. 
I ietuvos gyventojais. Jie geres- 
nės valdžiosv už prusiškai-vokišką 
nenori, jie gyveną laimingai ir 
ekonomiškuoju atžvilgiu esą. užga- 
nėdinti savo padėjimu. Jie esą 
beveik svetimi Didž. Lietuvos gy- 
ventojams. Prūsų Lietuva esanti 
iš didžiausios dalies vokiečių ap- 
gyventa ir vien tik Klaipėdos bei 
Silokarčiamos apskričiai esą pu- 
siau lietuviu apgyventi. Lietuviai 
Prusnose skiriasi .nuo savo vien- 
genčių Didž. Lietuvoj savo tikyba, 
kultura, papročiais ir t.t. ir t.t 

Dabar pasižiūrėkim į visą etno- 

grafiškos Lietuvos padėjimą, eko- 
nomišką gyvenimą ir idealus. Apie 
Prūsų Lietuvos ir Didž. Liet. su- 

dėjimą į vieną politišką vienutę po 
Rusijos globa, devyni mėnesiai at- 
gal negalima buvo nei sapnuoti, ir 
vien iš tos priežasties negalėjo 
tautiški darbininkai visuomenę prie 
tokių ideališkai tautiškų siekių pri- 
rengti. Juk įkvėptais pranasais 
žmonių ant svieto nėra ir nebuvo, 
nors mums ir kai-kurie raštai įkal- 
binėja, kad tokių pranašų buta 
tarpe senovės žydų. 

Bet tas dar nereiškia, kad dabar 
tokis lietuvių susivienijimas j vie- 
ną politišką kuną nėra galimas. 
Tas yra Iflbai galimas, bet vien 
tik lada, kada Rusija išeitų perga- 
lėtoja iš šitos karės. O, kaslink 
manęs, tai aš į galutinį sumušimą 
vokiečių šitoje karėj neabejoju. 

Dr. Gaigalaitis mano, kad, Vo- 
kietijai pergalėjus Rusiją, galima 
butų sutverti autonomišką Lietu- 
vą, į kurią incitų podraug Latvija 
su Jgaunija. 

Mariytina, kad vokiečiams per- 
galėjus # rusus, pergalėtojai pir- 
mi? ašiai pasirūpintų išpirkti iš nu- 

sigyvenusių Lietuvos dvarininkų 
visas nuosavybes. Dvarai pereitų 
j vokiečių rankas. Lietuvą už- 

plauktu vokiški pirkliai ir fabri- 
kantai ir įsigyvenę paimtų viską į 
savo rankas. 

Sakoma vėla, kad Prūsų lietu- 
viai ekonomiškai gerai stovį. Bet 

męs žinome, kad priaugančios 
gentkartės P rusi; Lietuva negali 
išmaitinti ir dauguma yra pri- 
versta keliauti į Berliną ir vaka- 
rinę Vokietiją uždarbiauti ir ver- 

gauja vokiečiu fabrikuose. Jei- 
gu dabar Prūsų Lietuva bus su- 

jungta su Didž. Lietuva, pirmu- 
tiniosios gyventojai pamatys, kad 

Rusijoj, ypatingai Siberijoj, yra 
pakaktinai žemės, kur žmonės gali 
apsigyventi ir ekonomiškai laisvai 
gyventi. 

Prūsų Lietuva nėra "iš didžio- 
sios dalies vokiečių apgyventa,' 
kaip Dr. Gaigalaitis tvirtina. Var- 

giai tikrų vokiečių—iš etnografiš- 
ko atžvilgio—bus daugiau kaip 2 
nuošimčiu. Tiesa, liaudis yra jau 
žymiai užmiršusi savo tėvų ir pra- 
bočių kalbą, ir labai gali but. kad 
nedaugiau kaip 20-tas nuošimtis 
tegali lietuviškai kalbėti. Dau- 

guma lietuvių mano, kad lietuvių 
į Prusuose nėra daugiau kaip kokis 
šimtas tūkstančių ir jie gyvena tik 

apie keletą myliu nuo rusiškos 

(Didž.) Lietuvos sienos. Bet iš- 
tikro jų yra kokis miliona-s, jeigu 
ne daugiaus. Lietuviai—žinoma, 
didžiausioje dalyje suvokietėjo— 
gyvena sekančiuose apsktičiuose: 
Klaipėdos, Šilokarčiamos, Tilžės, 
Pakalnės, Ragainės, Stalupėnų, 
Gumbinės, Įsručio, Augerburgo, 
Goldapės, Darkiemio, Teplievos, 
Labguvos Vėliavos, Tišausen, Ka- 

raliaučiaus, net Elburgos ir Dir- 
šavos. 

Jie yra, rods, užmiršę savo pra- 
bočių kalbą, bet jų pravardės bai- 

giasi skiemenimis: eit, at, ath, is, 
ies, us, ss. Matyt, kad jų lietu- 

viškų pravardžių gadynių silabos 

yra sukirstos, kas parodo, kajl jie 
yra buvę iš senovės lietuviais, sen- 

prusiais. 
Paėmus Prūsų Lietuvą ir ją su- 

jungus su Rusijos Lietuva j vieną 
j>olitišką vienutę po Rusijos impe- 
rijos protekcija ir Prūsų Lietuvos 

gyventojams vokiškoj kalboj ra- 

sytoms brosioriomis paaiškinus, 
kad jie visai nėra vokiečiais, bet 
lietuviais, senprusiais. ir kad jie 
neturi jokio giminingumo, iš tau- 
tiško atžvilgiu, su vokiečiais—ne-' 
noriu birt pranašu—pasirodytų ste-i buklas. Jš vokiškų patriotų jie 
pavirstų j lietuvius. 

Rusija ir Siberija nėra tokiame 
stovyje, kaip kad buvo 15 metų 
atgal. Liberalizmas ir tautų už- 
kentiinas didinasi, o už 20 metų, 
kada šiųdieninė moksleivių gent- 
kartė užims valdiškas vietas, įvyks 
didesnė laisvė. Mokslas ir techni- 
ka pakilo tarpe jos gyventojų, taigi 
ir tarp lietuvių, kurie turės tada 
autonomiją. 

* * 

Vokiečiai—apie tai jau jokis 
žmogus, savo protu gyvenąs, ne- 

abejos—nuskandindami Lusitaniją, 
pasirodė 20 amžiaus hunais. Kaip 
tik parėjo j Berlin'ą žinia apie tai, 
jos gyventojai nežinojo iš džiaug- 
smo ką daryti. Šimtus, gal tūk- 

stančius, pasveikinimo telegramų' 
jų admirolas Tirpitz apturėjo. Tas1 
visai aiškiai parodo vokiečių' 
nuožmumą. Tik politikoj apsuk- 
resni diplomatai ir laikraščiai nu- 

duoda, kad jie šitą atsitikimą ap- 
gaili, nes supranta, kad džiaug- 
smo rodymu jie užsitraukia viso 
pasaulio paniekinimą ir pasibjau- 
rėjimą. Grafas Bernstorff, Vo- 
kietijos ambasadorius \Vashing- 
tone, bandė net šiokiu tokiu budu 
užginti, kad Lusitania likosi vo- 

kiečių povandeninių laivų nuskan- 
dinta. Bandė tvirtinti, kad nėra Į 
jokių bešalinių darodymų, kad tą 
darbelį atlikęs vokiečių povande- 
ninis laivas. 

Bet toki užsigynimai vien pa~o- 
do, kad vokiečiai—bent apšviesto-' 
ji jų dalis—patjs mato, kad jie 
prasikaltę prieš civilizacijos ir žmo- 

niškumo principus. 
Vokiečių laikraščiai bando tei- 

sintis, sakydami, kad sunaikini- 
mas Lusitanijos yra išteisintinas, 
nes ji turėjusi karės reikalams 

amunicijos ir net keletą anuotų 
ant jos dėnio, buvo net paversta 
i laikinį skraiduolį. Tų prirodinė- 
jitnų silpnumas buvo priparody- 
tas. 

* * 

Vokiečiai socialistai pradeda 
ispalengvo vis daugiau kalbėti apie 
kares užbaigimą. Turbut jie tna-| 
to, kad \'okietija vis galų gale 
pralošti šitoj karėj turės. Jų po- 
litiškai-ekononriški profesoriai pra-, 
deda kalbėti apie Suvienytas Yal-, 
stijas Kuropoje, sakydami, kad Eu- 

ropai reikią rengtis j ka'ę su gel- 
tonveidžiais. Tartum k'tos valsti- 
jos apie tai nieko nežinotų ir 

nemanytų. Pirmiausiai reikės vo- 

kiečiams atsilyginti už visas skriau- 
das, žmonijai suteiktas. Tiktai 
tuomet jie galės buti priimti į 
žmonijos tarpą, kaipo užsitikėjimo I 
verta tauta. 

IŠEIVIAMS ŽINOTINA. 
0 Rusų laikraštyj R i e č praneša- 
ma apie sekantį rusų valdžios 
įstatymą, kuris palyti visus išei- 
vius iš Rusijos (taigi ir iš Lie- 
tuvos), gyvenančius užrubežiuose: 

Tie Rusijos pavaldiniai, kurie 

gyvena užrubežiuose ir negali 
pribūti Rusijon, kad atitarnauti 
kariumenėj, bus paliuosuoti nuo 

bausmės, jeigu jie pastos į fran- 

cuzų, angių, belgų, serbų arba 

montenegrų armijas ir pristatys 
vėliaus tam tikrus apie tai pa- 
liudijimus. Šis įstatymas palieti 
tik tuos jaunus vyrus kuiiems 
išpuola stoti į liosus 1914, 1915 ir 

1916 metais. Šis naujas įstaty- 
mas šiaip skamba: 

1) Paliuosuot nuo atsakomy- 
bės už nestojimą atlikti kariškį 
priedermę tuos esančius užrube- 
žiuose rusiškus pavaldinius—nau- 
jokus, šaukiamus 1914, 1915 ir 
1916 metais, kurie, pastoję į ei- 
les francuziškos, angliškos, bel- 

giškos serbiškos ir montenegriš- 
kos armijų, pristatys apie tai 
tam tikrus paliudijimus, išduotus 
jiems svetimtautiškos kariškoj 
vyriausybės ir paliudytus rus.š- 
kuose dipliomatiškuose ar konsu- 
lišktiose ofisuose; 

2) Karei pasibaigus, pašaukti 
tokius jaunus vyrus atlikimui ka 
riškos priedermės sulyg abelnų 
padavadijimų, ir 

.3) Suteikti teisę kariškam mi- 

nisteriui, susižinojus jam su vi- 
daus dalykų ministerija, priskai- 
tyt šioms ypatoms (atsitikimuo- 
se, kuriuos verta priimti atydon) 
.išbūtą svetinitautiškose armijose 

laiką prie to laiko, kurį jie abel- 
nai, sulyg įstatymų, turėtų atitar- 
nauti. 

Šitokius paliudijimus, išduotus 
svetimtautiškos kariškos vyriau- 
sybės ir užtvirtintus pas rusiškus 
konsulius, vėliaus reikia pristaty- ti j rekrutavimo komisijas tose 
vietose, kur reikėtų stoti į lio- 
sus, jeigu toks "naujokas" butų užrubežin neišvažiavęs. 

KAIP IŠRODYS ŽEMĖS 
ŽEMLAPIS PO KAREI. 

Daug jau buvo spėjimų apie žemlapio persikeitimus po karei. Vokiški pranašai, tikinti, kad Vo- 
kietija laimės, papra>tai labai iš- 
platina Vokietiją, o jų priešai jq šutu; žina. Bet žinoma, visi tie 
pranašavimai gali neišsipildyti, nes, kaip iki šiol, niekas negali dar įspėti, kuri pusė kar^ laimės 

Dabar itališkam laikraštyj La Barola pasirodė raštas buvusio 
ctisiovo J talijos kariuriienės štabo 
Giuseppe Corte, gerai pažįstan- čio kariu menes visų karę vedan- čiu Europos tautų. Corte mano kad Vokietija ir Austrija turi karę pralošti, todėl ir žemlaph turės jų lėšomis persikeisti. Jg 
nuomone, Italija ir Rumanija įsi- kiš karėti vėliausiai pabaigoj ge- gužio mėnesio ( Italija jau įsikišo), Jo nuomone, karei pasibaigus, įvyki šitokios permainos Europoj: 

Belgija pasiliks neprigulminga viešpatyste, kaip buvo prieš karę. Francuzija atgaus nužudytas 1871 metuose provincijas Alzatiją ir 
Lotaringiją. Italija gaus Tride.v \ą, Triestą, Fiume apskričius ir 
didesnę dalį Dalmatijos. Albani- 
ja liks'neprigulminga, bet po Ita 
lijos globa. Rumanija gaus Transylvaniją. Serbija gaus Bos- 
niją ir Slavoniją, Montenegro— Hercegoviną, Bulgarija atgaus 
Adrianopolio apskritį. Bus su- 
tverta neprigulminga Lenkija. Turkija bus visai Azijon išstum- 
ta, o dabartinė jos sostinė Ko-i 
stantinopolis taps laisvas itviri^ 
miestas; Dardanelių ir Bosforo 
tvirtovės bus panaikintos. Mies- 
tą valdys tarptautiška komisija 
po priežiūra Anglijos, Francuzi- 
jos, Rusijos ir Italijos. VokieCų 
apgyventos Austrijos provincijos, 
taipgi Cecilija ir Moravija bu- 
siančios priskirtos prie Vokieti- 
jos kaipo suvienytos valstijos (to, 
turbūt, labjausia nenorės čeehrr 
ir moravai). Vokiškos kolio- 
nijos bus padalintos tarp Angli- 
jos, Prancūzijos ir Portugalijon karė pasibaigsianti lapkričio mė- 
nesyj 1915 metuose. 

Taip perkeičia Europos zent- 
lapį itališkas pranašas. Bet toK-s 
padalinimas, turbut. daugelio ne- 

užganėdįs. Neužganėdinta bus: 
pirmiausia Austrija, nuo kurios 
daugiausia atimama. Neužganė- 
dintos bus slaviškos tautos ce- 
chai ir moravai (jie yra tie 
pats cechai^, kuriuos žemlapio 
taisytojas priskiria prie Vokieti- 
jos. Neužganėdintos bus ir da- 
lingojo užmirštos tautos, kurios 
po karei tikisi šiokias-tokias do- 
vanas. Grekija, nors iki šiol ka- 
rėn neįsikišo, bet ji tikisi po ka- 
rei gauti grekų apgyventas Tur- 
kijos salas ir grekų apgyventus 
Mažosios Azijofe pakrantes. Pra- 
našas niekuom neužsipclniusiai 
Portugalijai, nemokančiai so vo 

kolionijas valdyti, siūlo dali vo- 

kišku kolionijų, o mokančiai ko- 
lionijas valdyti Hollandijai nieko 
neduoda. 

KAIP SURASTI, KUR YRA 
NELAISVĖN PAKLIUVĘ. 
Lygiai Prūsų liettu iu, kaip ir 

Didėsės Lietuvos lietuviu daug 
kareivių nelaisvėn pakliuvo, iš- 
gabenta iš tėvynės ir (nemažai 
lietuvių ir nekareivių, o gimi- 
nės su tais norėtų susinešti, bet 
nežino, kur juos galima rasti. 
Norint* nelaisvėj esančius ar tai 
kareivius, ar taip išgabentus su- 

rasti, turi paduoti jų vardą, pra- 
vardę, vietą, kur jie nelaisvėn 
pakliuvo arba kur tapo sužeisti, 
kur ir kada jie prapuolę, jeigu 
tikros žinios nėra. ar jie nelais- 
vėj ir kreiptis sekančiais antra- 

šais: Comitė International dc !a 
Crorx Rouge, bureau dc ren- 

seignements pour les prtsonmers 
de guerre. Geneve, rue de 
l'Athena 3. Šitas biuras Įieško 
nelaisvių visuose kraštuose. 

Galima kreiptis j atskirus kraš- 
tus, jeigu tikrai žinoma, kati ten 

j nelaisvėn yra jieškomas. Tokiu 
bud u greičiau esantį nelaisvėj ga- 
lima surasti, aes kiekviename 
.krašte yra jieškaneios nelaisvių 
j įstaigos, j kurias reika kreiptis. 
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Belgijoj Briissel-Buro des Ro- 
ten Kreii7.es ueber Kriegsgefan- 
gene im Ausland. 

Vokietijoj: Berlin X. \V. Do- 

rotheenstras?c 48. Zentrafnach- 
wcisebtiro des Kriegsminternn; 
Berlin W. io. Natthaikirch- 
strasse y. Zentralnachvv eiscbitro 
ties Marinatntes; Berlin S. \V. 
if. Abgeordnetenhaus: Zentral- 
komitee der dcutschen Vereine 
vom Roten Kreu/, Abteilung 
Gefangenenfiirsorge, 

Franciui jo): Paris. Ministere 
des Aftaires strangeres: Service 
<les prisonniers de guerre: Paris. 

Ministere de la guerre: Btireau 
de ren.seignements -ur les pri- 
sonniers de guerre; Paris. 63 
Avenue des Champs Elysees: 
\genec des prisonniers de gueire. 

Croix Rotige franęaise. 
Anglijoj: 49 V\ ellington str. 

Strand: The Prisoners ot \Var 

Information Bureau; Gibraltar. 
Commander Prisoners of \Var. 

Austrijoj: \Yien VI. Dreilin- 

feisengasse 4: Aiisknuftsbiiro des 

Roten Kreu/.es; VVien. J aso- 

rti irgottst ras se (>. Kriegsgefan- 
genenbiiro von Roten Krcn/; 

Budapest I\'. Vaczy l'tcza 38. 
Auskuntburo des Roten Kreuzes. 

Rusijoj: Kopenhagen Christian 
IX (iaide $' Rotes Kreuz, Agen- 
tu r fuer Kriegsgetangene; Petro- 

grad. Societe de la Croiz Rouge" 
russe. Bureau Central de ren- 

seignaments sur les prisonniers 
de guerre. 

J visas tas įstaigas, žinoma, 
lietuviškai rašyti negalima, nes 

ten lietuviškos kalbos nesupras, 
reikia rašyti ąngliškai arba fran- 

cti/.iškai; galima rašyti ir vokiš- 
kai. Bet visoms įstaigoms reikia 

priduoti pakankančios informaci- 

jos apie nelaisvį, kad jį surasti, 
nes nelaisvių yr<t daug, ir jie 
ne vienoj vietoi yra. 

Iš Lietuvos. 
(Tąsa nuo 3-čio pu>I.) 

AUGUSTAVAS, 
Suvaikę Gub. 

Lenkiškas laikraštis "Dziennik 
Žvvi.įzkouy" patalpino sekančias 
žinias nuo Augustavo, kurios pa- 
tvirtina kaltinimus vokiečiu už 

jų žiaurumus. Autorius prane- 
šime sako: 

"'Nesant namieje savininko 
esančios girioj tikės St. ^jędziak, 
pas jį atėjo 12 vokiečių kareiviu. 
Namieje buvo Sędziako moteris 
ii 13 metų duktė. Vokiečiai mo- 

terį išvijo, o mergaitę pasiliko 
ir vienas po kitam sugėdino, o 

paskui, perdurę durtuvu, kuną Iš- 
metė po kojų prie durių vaito- 
jančios motino?. Kadangi moti- 
na neiškentė nepasakius ką ten 

kareiviui, tas drožė jai su kara- 
bino kulbe taip krūtinėn, kad to- 

jr, apsiiiejus krauju, puolė ant 

žemės. Po kokiam laiktti su- 

grįžo namon Sędziak. Tuoj prie 
jo puolė vokiški kareiviai ir pra- 
dėjo jį kankinti, kad išgavus ži- 
nias, kur yra rusai ir kiek jų yra. 
Kadangi senis ar nežinojo, ar 

nenorėjo pasakyti, vokiečiai jį 
nuogą išrėdė, sumušė ir durtu- 
vų peiliais supjaustė nugarą, ir 
i žai/.das pripylė druskos, ir taip 
jį paliko, nes apalpęs senis nie- 
ko negalėjo pasakyti. Jį išgel- 
bėjėjo, radęs, kaimynas Zesnia ir 

abudu su pačia atgabeno prie 
Augustavo kanalo, kur patiko ru- 

sų patrolę, kuri nelaimingus žmo- 
nes paėmė ir nugabeno j rusų 
karišką lazarietą. 

DĖKINGI PRŪSŲ LIETUVIAI 

Nors karės sunaikinti lietuviai 
ir patįs savo reikalams neturi už- 
tektinai aukų, tačiaus jie nepa- 
miršta ir savo nelaimingu brolių, 
prūsų lietuvių, kuriuos karės liki- 
mas išvarė net j Rusijos gilumą. 

Lietuviai mielai c'alijasi su jais 
paskutinėmis kapeikomis. Keletas 
draugijų suteikia jiems pagelbą. 
"Lietuvių Draugija nuo karės nu- 

kentėjusiems šelpti" šelpia taipgi 
ir brolius prusus lietuvius, pateku- 
sius iš Prūsų ^ietuvos rusų nelais- 
vėn. Vilniaus laikraštis "Aušra' 
talpina du laišku, gautus nuo prū- 
sų lietuvių: 

Prūsų Lietuviu Laiškai. 
I. 

Miela Lietuvių Draugyst5' Šir- 
dingai ačiu jums ui. tą gerą, kurį 
patyrėme, kai mus pro Vilnių vp- 

žė. Dabar gyvenam Saratove. 
Darbo negaunam ir visus pinigus 
pabaigėme. Didelis vargas mus 

spaadžia. Ir dar mus didis nuliu-1 

(Kmas spaudžia, kad męs nematom 
Lietuvos pavasario, laukit ir ne- 

gaunam lietuvišku knygų rr laik- 
raščiu, o taipgi negirdim savo 

mielos kalbos. Tai yra labai liūd- 
na. 

O viešpatie, kas mus dabar pa- 
sigailės. Dabar męs nežinome, 
kaip toliau gyvensime. Prašome 
nors Jus, miela Draugystė, mušti 

neužmiršti! Su Dievu, su Dievu. 

II. 
Mieli mano kalbos prieteliai lie- 

tuviai! Noriu Jums pranešti ma- 

no pasilaikymą. 12 decemberio 
nakties čėse iš namų paimtas pus- 
nuogis, be pinigų. Neturiu ne^ 
kuo rėdyties. Norėčiau mielai1 
dirbti. Esmu gaspadorius, iš na- 

mų ir papratęs prie darbo, alia 
Čionai mūsų nepriima prie darbo. 
Sergu plautu liga. Todėl meldžiu 

Jusų miela Draugyste ir kalbos 

prieteliai, paielpos, už ką aŠ Jums 
širdingiausią dėkavonę ištariu. 
Saratov, 27 kovo. 

APIE ANTRĄ VOKIEČIŲ 
ĮSIVERŽIMĄ LIETUVON. 
Suvalkų gub. vėl lemta buvo 

ilgesniam laikui tapti kares lau- 
ku. Atstumti nuo Nemuno, jie 
tačiaus susilaikė, nepriėję savo 

sienos, ir ne kartą jau yra ryžęsi 
atsigauti ir pirmyn pasistumti. 
Kovo mėn. pabaigoje jie art di- 

| dėlėmis jiegomis mėgino apsup- 
jti dešinįjį rusų sparną, bet tatai 

jiems nepavyko. 
i Prasimušę rusu užpakaliu per 
Dusios ežero ledą vokiečiai buvo 
sumušti; jie čia buvo sutraukę 
iki dviejų korpusų, bet rusai mo 

kėjo išsipainioti iš jų tinklo ir 
net suteikti jiems pavojaus. Du 
sios ežero ledas po mūšio tirštai 
nudažytas buvo krauju. Žuvu- 

sių mūšyje buvo tiek daug, kad 
laidojo juos 4 dienas. 

Kovo 18 d. rusai sulaikė vo- 

kiečius Krosnos apielinkėje (į 
vakarus nuo Simno), ir jie pra- 
dėjo trauktis. Dar už kelių die- 
nų rusai, stumdami priešininką, 
pasiekė vokiečių pozicijų, ku- 

lnas jie didžiau sustiprino į rytus 
nuo Pilviškių, Mariampolės, Kal- 

varijos, Suvalkų ir Augustavo. 
Po to buvo jvykę keletas atskirų 
susirėmimų Mariampolės, Liud- 
vinavo ir Kalvarijos apygardose, 
kovo gi 28 d. rusai paėmė vokie- 
čių apkasus tarp Liudvinavo ir 

Kalvarijos, užgrobę kartu 600 
belaisvių. 

Be Suvalkijos vokiečiai pradė- 
jo veržtis labjau ir Žemaitijon, 
kur jau buvo minėta juos apsi- 
ankius Kauno gub. pasieniu Tau- 

ragėje, Švėkšnoje, Veviržėnttose, 
Kretingoje, Andrejave (nuo 3— 
10 verstų ruožas nuo sienos). 

Ši antroji karės audra, dar d i- 

desmu smarkumu siaučianti, mu- 

siji krašte palieka šį kart.'į daug 
žymesnių pėdsakų. Iš j vairių 
vkrtTt gaunamos žinias apie prie- 
šininko plačiai darytasias rekvi- 

zicijas javų, galvijų, arklių ir 
šiatp mantos, apie sudegusias nuo 

karės ugnies triobas ir t.t. 

Kalvarijos apielinkėje su- 

legę Zubriuose—3 ūkininkai, Pa- 
jaušiškėje—1, Santakoje iš kelio- 
likos ūkininkų išliko ugnies ne- 

kliudyti tik 4, nukentėję dar Krei- 
vos, Mikalaukos ir Dambraukos 
kaimai. 

Apie Krosna sudegę 10 ūki- 
ninkų, Vartuose — 2, Naujavala- 
kiuose—3, Romanave, Krosnėnuo- 
se ir Gudeliškčje po 1, (Jrabau- 
koje ir Turiškėje—du žydu. 

S i 11111 e vokiečiai svečiavęsi 
jau 3 kartus. Dabar pačiam 
miestelyje buvo padaryti apka- 
sai, kurie iškasti buvo net kitų 
namuose. Miestelio namai po 
mušiu išraižyti kulkų, prakiur- 
dirti šrapnelių, -angai išbyrėję. 
Visai sudegę, ir sunaikinti .L inkę 1- 
šteino dviejų augštų muro na- 

mai (sudegė kartu suneštosios 
rusin prekės, raibai); Kauno gat- 
vėje sudegė Myk. Paulauskio, 
Ad. Juknevičiaus, Ant. Misevi- 
čiaus. Yyžainių gatvė gi jau ru- 

deniop buvo visa išdeginta. Nuo 
šovinių daugiausia nukentėjo na- 

mai, kurie arčiau geležinkelio sto- 

ties buvo. 
Už miesto sunaikinta, pozicijas 

berengiant, kolionijos Matukino, 
Liublinskio, Leguso, Bekelio, Bal- 
kevičiaus. Prie plianto Yaitauš- 
čizuoje sudeginta Romnavičiaus 
triebos, jis pats ir sunus paimti 
nelaisvėn (sunus jau pabėgės). 
Žmonelės grįždami j savo išardy- 
tasias guštas mažai ką beranda— 
uei gyvulių, nei javų, jei bent kas 
mokėjo giliau- nuslėpti: viską 
šiuoja žiaurioji karės ugnis. 

Šventežerio apielinkei, 
kaip rašo '"Vilt,"* mio vasario 
13 d. iki kovo 31 d# tekę ma- 

tyti dklesnių susirėmimų. Kovo 
7 d., traukdamiesi nuo Seirijų, 
vokiečiai pasidarę čia pozicijas, 
dėlko* sudeginta buvę 13 ūkinin- 
kų Bagdanonių ir 4 Jarėnų, Strai- 
gių dvaras, ir pagaliaus pačiam 
Šventežeryje s.'degę 5 gyventojų 
triobos. Kovo 19 d. vokiečiai tu- 

rėję pasitraukti iš Lazdijų, bet 
po to iki 26 d. jų pozicijos dar 
buvę Radziškės, Vaideliotų ir 

Teizininkų sodžiuose. Kruvini 
mūšiai buvę 27 d. ties Bačių ir 
Dzebrėnų sodžiais, kur rusai pa- 
ėmę nelaisvėn vokiečiu atakavu- * 

sįjį batahjoną. Per tuos karės 
žygius tekę nukentėti ir šiaip 
žmonėms: 7 užmušti, apie 30 
sužeista, apie 15 ūkininkų sude- 
ginta, kitų triobos sugriauta ap- 
kasams. (Iš laikraščių) 

Pašnekemj Kampelis. 
621. Kodėl kiaušiniai sukietėja 

nuo virinimo? Paprastai visos 
medžiagos nuo didesnės šilumos 
leidžiasi. Taip smala, vėsiame 
ore drūta, pradeda. leistis, kaip 
greit jos temperatūra pakįla aug- 
štyn. Augant temperatūrai, le- 
das virsta j vandenį. Kuomet 
temperatūra pasiekia užtektino 
augštumo, tai net toki kieti me- 

talai, kaip geležis ir plienas, pa- 
virsta j skystą medžiagą. Žo- 
džiu sakant, -daugybė visokių 
bandymų ir prityrimų rodo, kad 
temperatūros kilimas veda prie 
kieto daikto perėjimą į skystą 
stovį. Su kiaušiniu gi yra visai 
priešingai. Žalio kiaušinio įtalpa 
yra skysta. Padėkime tūlam Tai- 
ku i kiaušinį į verdantį vandenį. 
Sulyg aplamos taisyklėm, kiauši- 
nts turėtu pasidaryti dar skystes-1 
uis (jei galima butų), arba iš-į 
garuoti, kaip kad yra su kitomis j 
skystomis medžiagomis, kurios; 
prie vis kįlančios temperatūros iš 

skystimo pavirsta į garus. Bet 
kiaušinis, priešingai tai taisyklei, j 
verdančiame vandenyje pradeda! 
kietėti. Ir juo ilgiau kiaušinis j 
verdama, juo kietesnis jisai da- 
rosi. 

Kame yra tokio keisto apsi- 
reiškimo priežastis? Kad atsa- 
kius į šį klausimą, reikia atsi- 
minti, iš ko kiaušinio medžiaga 
suskleda. Didesnę kiaušinio da- 

lį sudaro taip vadinamas bal- 
tiitys (albuminas). Baltinys yra 
taip vadinamas sudėtinis kūnas 
ir pri-kaitomaS prie gyvos, arba 

organiškos medžiagos. Šioji me- 

džiaga turi taip va^inamiį 

tirštėjimo ypatybę. Kodėl orga- 
niškoji medžiaga turi tokią ypa- 
tybę—yra gamtos paslaptis, kuri, 
kiek žinoma, iki šiolei nėra dar 
išrišta. 

( 
Galima nurodyti dar j kitus 

pavyzdžius, kuriuose apsireiškia to- 

ji organiškų medžiagų sutirštėji- 
,mo ypatybė. Taip, pienas prie 
šiltos temperatūros (bet nepa- 
siekiant virimo laipsnio) greitai 
sutirštėja. Tas pats su krauju, 
kurisai greitai pavirsta j visai 
kietą kuną. Yra ir daugiau pa- 
našių pavyzdžių, kurie rodo, kad 
organiškos medžiagos, ažuot ėjus 
skysty n ir virtus į gartis, nuo 
šiltos temperatūros eina kietyn. 

□SD 
(k/i Kur yra sergantis varpas? 

Suvienytos Valstijos turi varpą, 
kurisai serga tikroje to žodžio 
prasmėje. Tai yra visų ameri- 
konu gerbiamasai "Laisvės Var- 
pas," kurio balsas pirmutiniu kar- 
tu užreiškė laisvę naujai ir ne- 

prigutmingai Suv. Valstijų repub- 
likai. Tasai ligonis-varpas guli 
Philadelphijoje. J j žadama per- 
vežti j visasvietinę Panama-Pa- 
cifiko parodą, kuri dabar laikoma 
mieste San Francjsco. 

•Liga. kuria serga minėtasai 
varpas, galima butų sulyginti su 

džiova. Toji liga be paliovos 
ėda varpo varį. Dabar varpe yra 
didelis skilimas, ir juo tolyn, juo 
didesnis darosi tasai skilimasf 
vis ačiu varpo ligai. 

Kad varpai galėtų sirgti—yra 
pripažintu faktu tarp metalurgi- 
jos (mokslo apie metalus ir jų 
liejimą) žinovų. Metalai, sulyg 

sių žinovų tvirtnifiiliĮ, galį sirgti, 
ir esą net kcliVt jiiritt ligos ry- 
šių. ,-i^Jfi' 

Sakoma; kacr^tfffrrtrnasžu "Lais- 
vės Varpas" iš fMčirt pradžių bu- 
vęs blogai nulieti. 1 Vėliaus jisai 
buvęs tris katttte-1 ištiaujo lieja- 
mas. Perliejinti*3 gi, kaip bandy- 
mai rodo, lalHir k<cnkia variui. 
Jau senai buyo ptfstebėta, kad 
"Laisvės Varpoj' <yta skilęs.- Juo 
tolyn, juo skilimas' eina didyn. 
Įsisėdusi tau varpau liga, kaip 
manoma, ilgainiu visai sunaikins 
varpo. Jeigu taip atsitiktų, tai 
Suv. Valstijos -netektų vienos 

brangiausių savo liekanų. 
□sn 

623. Kokias kojas turės žmo- 
nės ateityje? Viena pažangos 
ypatybių yra tame, kad ilgainiu 
visa, kas gražu, plėtojasi, plati- 
nasi, bujoja, tuom tarpu kaip ne- 

gražumas nyksta iš pasaulio. 
Dar mokslininkas Danvin aiški- 
no šj apsireiškimą tuom, kad gro- 
žė esanti naudinga. Kovoje už 
buvj laimėją tiktai tie, kurie dau- 
giau gali prisitaikinti prie aplin- 
kybių, susiderinti su gyvenimo 1 
sąlygomis, pasidaryti naudingais.. 
Tokiais paprastai buva tvirčiau- 
sieji. Tvirtieji paprastai buva 
gražiais. Tarp grožės ir tvirtu- 
mo yra aiškiai matomas ryšys, 
ypač lytiniame gyvenime. Mo- 
teriškas lyties asmenims patinka 
stipris, tvirti vyrai, kurie iš savo 

pusės renkasi gražias moteris. 
Silpnų vyriškių ir negražių mo- 

terų priešingoji lytis nemyli. 
Tokiu bildu palengva, gentkartė 
iš gentkartės, ačiu atsakančių as- 

menų poravimuisi, išsivysto to- 

bulesnis žmogus! 
Šisai dėsnis yra žinomas "gam- 

tos parinkimo dėsnio" vardu. 
Pati gamta, per žmonėms įgimtą 
pritraukimo ir atstūmimo ypaty- 
bę, rūpinasi, kad veislė ilgaiilitt 
eitų tobulyn. Tą dėsnį ypatin- 
gai aiškiai galima pastebėti tarp 
gyvulių ir paukščių. Tvirti, iš- 
tvermųs, drąsus ir gražus patinai 
po s pateles turi geriausį pasise- 
kimą. Vištos Lš kelių gaidžių 
pasirenka gražiausią, smarkiausią, 
patogiausią. Tarp čiulbančiųjų 
paukščių geriausią patinę gauna 
tas patinas, kuifis gali gražiau- 
siai čiulbėti. Panašių pavyzdžių 
galima butų nurodyti daugybę. 

Iš kitos pusės, į pačius at- 
skirus asmenis daug veikia gy- 
venimo aplinkybės. 

Tie du veiksniai,—asmens pri- 
sitaikymas prie aplinkybių ir ap- 
linkybių įtaka j asmenį,—yra pa- 
žangos iflistatytojas. Jų veikmė 
atsiliepia ir žmonių veislėje. 
Įvairių aplinkybių veikmė įvai- 
riose vietose apsireiškia tame 

skirtume, kurisai pastebiama tarp 
tų vietų gyventojų. Tasai skir- 
tumas eina taip toli, kad jisai 
pastebiama žmonių kojos for- 
moje. įvairios tautos pasižymi 
skirtingomis kojų formomis. 
Taip, vienos tautos gali pasigirti 
gražiomis kojomis, tuom tarpu 
kaip pas kitas tautas metasi akin 
kojos negražumas. Bet .nežiū- 
rint to, kokios yra tos arba ki- 
tos tautybės žmonių kojos, pa- 
stebiama, kad žmonių kojos, juo 
t -lyn, juo yra mažesnės ir gra- 
žesnės. Skaitlingi tyrinėjimai 
patvirtina nuomonę, kad žmonių 
kojos, laikui bėgant, eina ma- 

žyn ir gražyn. Tokiu budu il- 
gainiu žmonės turės mažas ir 
gražias kojas. Dabar pas civili- 
zuotas tautas kojos yra mažesnės 
'negu pas laukines tautas. Civi- 
lizacijos pažanga, apsireikšdama 
visame kunė, matosi ir tokiame 
nesvarbiame dalyke, kokiu gali 
rodytis tokia ar kitokia kojos, 
forma. 

r— 
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624. Kas išrado pirmą vežimą? 
Neabejojama, ka<įl. pirmutinio ve- 
žimo išradėjais buvo senovės 
egiptč-uai, kurie yra^įšradę ir dau- 
gybę kitų daiktu, kuriuos męs 
,šiądien vartojame, pirmasis ve- 

žimas buvo padarytas daug-maž 
sekančiai: du medžio skrituliai 
buvo suvienyti 'asilai, ar.t kurios 
buvo uždėta dėž$, daug-maž pa- 
naši į tas dėžės, feurios dabar 
vartojama ratelMi ("Vilsberiui."). 
Šie vežimai btivo ''jiiučin trau- 

kiami. Jųjų dėžėgalėjo buti 
uždaryta. Mi •'■' 

Vėliaus nišai vežimas galėjo iš- 
sivystyti į dviratę karietą, ku- 
rios dėžė turėjo iš priešakio ir 
abiejų šonų augštas sienas, o iš 
užpakalio buvo atdara. Panašio- 
je karietoje .važiuojant męs. mato- 
me ant paveikslų pranašą Elijo- 
šių, kiirisai, sulyg šventraščio, 
buvęs gyvas paimtas dangun. 
Tokios dviratės karietos buvo se- 

novėje vartojamas karės ti*.- 

slams. Karėse šias karietas var-' 
todavo žydai, grekai ir kitos tų 
laikų tautos. Grekijoje pirma 
dviratė karieta buvo padaryta 
apie 148A m. prieš Kristaus gi- 
mimą. Grekai, ir vėliaus romė- 
nai, šių karietų vartojimą labai 
išplatino. 

Kuomet pirmu kartu pasirodė 
vežimas vakarinėje Europoje — 

sunku pasakyti. Žinoma, kad 
penkioliktame šimtmetyje šioki- 
toki vežimai buvo vartojami. 
Prieš tai žmonės vien jodinėda- 
vo arkliais. Uždarytieji vežimai 
(karietos), sulyg visų nuomonės, 
buvo tikę* vien moterims ir ko- 
liekoms vartoti. Išpradžių ve- 

žimų išsiplatinimni kenkė miestų 
gatvių siaurumas ir gerų kelių 
stoka. Piiegto, pirmieji veži- 
mai buvo padaryti be diržų ir 

sprenžinų. Galima įsivaizdinti, 
ką reiškė pasivažinėti tokiame ve- 

žime. 
Apie 1550 m. Paryžiuje buvo 

vartojami tiktai trįs vežimai., 
daug-maž panašus j dabar var- 

tojamus. Apie už * metų toki 
vežimai pradėta vartįoti Anglijo- 
je. Viši dabartinieji vežimų Dd- 

gerinimai ir įtaisymai, tame ir 

sprenžinos, buvo išrasta apie 
durį aštuonioliktojo amžiaus. 

f 

KLAUSIMAI. 

625. Kodėl arklio pasaga (pad- 
kava) skaitoma laimės ženklu? 

626. Kodėl lakūnai puola? 
627. Kokis brangakmenis yra 

seniausis? 
628. Ar augmenįs jaučia? 

(Atsakymai bus kitam numeryj) 

KIBIRKŠTIS. 
Laikraščiuose matau, kad yra 

pusėtinai lietuvių kareivių, ką 
tapo "Jurgio Kavalieriais"—va- 
dinas gavo Jurgio kryžių už at- 

sižymėjimą. 
O ką, Jurgiai? Dabar nera- 

si nėsite protestų prieš tai, kad 
Jurgių vardo nežemintų. Jurgiai 
dabar garbingiausi vyrai. Ir net 

pačiam Jurgiui Spurgiui nuo to 

smagiau 
+ * 

"Laisvė" pagalios suprato tą, 
ko "Keleivis" vis nenori suprasti, 
būtent, kad "mergų paieškoji- 
mais" užsiima bobos, o ne laik- 
raščiai. Gal Dievulty dttos, kad 
"Laisvė" supras, jog stebuklingų 
daktarų garsinimas dar blogesnis 
ir už "mergų pajieškojimus." 

* * 

Pavasariui užėjus, užgirdome 
ir perkunus. Nedyvai, kad ir 
lloosick Falls slaunas Perkūnas 
vėl pasirodė. 

* * 

"Naujienos" nori, kad lietuviai 
geriaus tikėtų joms, negu Dr. 
Basanavičiui. Tas parodo, kad 
šis pasaulis turbut ištikro iš gal- 
vos kraustosi. 

* * 

Vyrai—ir bobos taipgi! Kas 
esate sveiki, o kvarabos jieįkote, 
tai skaitykit humbugiškus apgar- 
sinimus stebuklingų daktarų. 

* * 

"Naujienos" rašo, kad nusiban- 

krutijusis Jasiulis Indiana Ilar- 
bor buvęs "tautininkas," o "Ke- 
Įlcivis" pamikčiodamas kartoja: 
E-e-e, matai, tai tik ne vienas 
musų draugas Kaitis taip padarė. 

Abiems duodu savo jurgiška 
išrišimą: "Keleivis" gyvena toli, 
o "Naujienos" dar grinorius, tai 
ir nežino, kad minėtas ponas iš- 

ėjo į tokį gabų biznierių kaip 
sykis iš cincilistų. 

* * 

"Vokiečiai ne žiaurus ir kul- 
tūriški žmonės!" — šankia musų 
socialistai. Turbut jie važiavo 
Amerikon antra, arba pirma klia- 
sa. O męs, kurie važiavom tre- 

čia kliasa, lyg ir negalime pa- 
miršti' tos "vokiškos kultūros." 
Dar ir dabar šonai skauda. 

* * 

Oi, vyrai, ratavokit! "Kelei- 
vis" sako—gana peštynių! Kiba 
jis jemeri .irą gavo? Ba iš ko 

jis gi gyventų L. 
* * 

Koks ten Tautos Tarybos Na- 
rys—nekrikštytas, nes be vardo 
—"Drauge" ir "Katalike" nori 
išaiškinti, kad nelegališkas gali 
but legališku, o legališkas nele- 

gališku. Tegul pasikviečia pa- 
gelbon Grigaiti—gal tas specia- 
listas jam pafiksys—pat?" to ne- 

padarys. 

Klausykit! Kad jau taip už- 

simanyta seimų, tai kas-žin ar 

nebūtų gerai sušaukti Peštukų 

^Seimą. Busiu ne Jurgis, jeigu 
toks seimas neturės daugiausiai 
delegatų. 

* * 

Mušu socialistai nori, kad butų 
panaikinti visi privatiški tartai 

apart privatiškų socialistiškų laik- 
raščių. 

* * 

Xe tii: Europoj viskas pairo. 
Tas pats ir pas mus. Ana, ka- 
da gegužyj visos gegužės kukuo- 
ja, tai l'ostono 'Gegužis nabagas 
apie peštynes aimanuoja. Tas 
pasaulis yra no gut, no gut. 

* * 

Kad jau "Darbas" užsimanė 
stoti konkurencijon su TMD., tai 
gal jis pradėtų leidimą "mok- 
sliškų raštų" nuo Montvydo-An- 
tanovo laiškų, kuriuos tas rašė 
savo broliui, mokindamas jį c.pie 
tai, kur yra kvailiausi lietuviai, 
kuriuos "su medicinomis" galima 
lengviausiai apsukt. 

* * 

Gana peštynių! — šaukia "Ke- 
leivis." Ar jau kas j j apipešė?... 

* * 

~ "Naujienos," "Keleivis," "Lais- 
vė" ir kumpanija mena, kad ka- 
da nepraustaburnį Perkūną kas 
ten apstumdo ir apmuša, tai tuo- 

met reikia pavartot net "jiegą." 
Kuomet mylimieji vokiečiai nu- 

skandina šimtus kūdikių, mote- 

rų ir beginklių vyrų, tai tuomet 

—\vell, reik prašyt, kad dar datt- 
giatts tą patį padaryt. 

Jurgis Spurgis. 

vietines mm. 
Nauja merginų organizacija. 

Organizuojama jaunų merginų 
lietuvaičių draugija, kurios tikslu 
bus, sekant amerikoniškus vadi- 
namus "good fello\vs," teikti 
laiks nuo laiko pašelpą ir dova- 
nas pavargėliams. Prie draugi- 
jos tvėrimo prisdeda p-lės Čiur- 
lionytės, Rudauskaitės, Toleikiu- 
tės, L rbiutės, Brenziutės ir kitos. 

Pirmas lietuvis architektas, šią 
savaitę užbaigė architektūros 
mpkslą Armour Institute p. M. 
Žaldokas, kurisai bene yra pir- 
mutiniu lieiuviit architektu Ame- 

rikoje. Jisai paeina iš Smilgių pa- 
rapijos, Panevėžio pav. Ameri- 
koje gyvena jau 15-ti metai. Tą 
visą laiką jisai praleido Chica- 
goje. Ačiu savo taupumui ir 

darbštumui, jisai, būdamas pa- 
prastu darbininku karpeliteriu, 
galėjo sutaupinti užtektinai pi- 
nigu, kad pradėjus mokslą. Pa- 
simokinęs tirs metus Yalparai- 
soje, p. Žaldokas įstojo į Armour 
Institutą Chicagoje, kuriame iš- 
buvo 4 metus. Beevik visą mok- 

slu perėjo savo lėšomis. Armour 
Institutą pabaigė vienu pirmuti- 
nių studentų ir gavo asmenišką 
pagyrimą iš instituto perdėtinio, 
kurisai p. Žaldoką ir tulą japoną 
studentą pastatė pirmon baigu- 
sios kliasos vieton sulyg gabumų. 
Remoksleiviaudamas, p. Žaldokas 
briežė nemažai plianų ir Chica- 
gos lietuvių namams. P-as Žal- 
dokas dabar turi 35 metus am- 

žiaus. 

Primicijos. Sekantį nedėldienį, 
gegužio 30 d., keturi nauji lie- 
tuviai kunigai laikys ptimicijaš 
Chicagos lietuvių bažnyiose: A. 
Tatnoliunas, Al. Baltuti;*, J. Stat- 
kus ir Jer. Vaičiūnas. Visi bai- 

gė mokslą Amerikoje. 
Kun. A. Tamoliunas, baigęs St. 

Bonaventūre kolegiją, yra žino- 
mas lietuviu spaudoje. Yra iš- 
leistu jojo* veikalų. Nemažai ir 
taip rašinėjo j laikraščius. Jisai 
laikys primicijas šv. Jurgio baž- 
nyčioje. 

Kun. Al. Baltutis jau u metu 

Amerikoje, 28 metų amžiaus, mo- 

kinosi įvairiose mokyklose ir bai- 
gė mokykloje Burbonis, 111. Lai- 
kys primicijas šv. Kryžiaus baž- 

nyčioje, To\vn of Lake. 
Kun. Statkus baigė St. Bona- 

ventūre kolegiją ir Valparaisoje 
išbuvo apie 3 metus. 

Kun. Jer. Vaičiūnas baigė Nia- 
gara Falls kolegiją. Valparaisoje 
išbuvo apie šešis metus ir įgijo 
laipsnius Bachelor of Arts ir 
Bachelor of Science. Jo primi- 
cija bus Apveizdos Dievo baž- 
n,. č.oje, prie 18-tos gatvės ir 
Union ave. R. 

Padaryta pradžia. Praeitą pėt- 
nveią padaryta pradžia nuolati- 
niam Chicagos lietuvių artistų 
1)ureliui. "Mildos" svetainėje bu- 

vusiame susirinkime, kuriame da- 

f 
lyvąvo apie dešimtis žinomesnių 
lietuvių' vaidintojų, 3 vyriškiai ir 

,2 merginos i nėjo burelin, kurisai 
manoma išvystyti į pastovų vai- 
dintojų burį. Kai-kurie susirin- 
kimo dalykai matomai labai kar- 
jštai užjaučia pradėtam darbui ir 
(žada, jeigu reikėtų, nepasigailėti 
nei geros aukos darbo pradžiai. 
Šią pėtnyčią "Lithuania" teatre, 
8 vai. vak., manoma vėl susi- 
rinkimas šaukti tolimesniojo dar- 
bo apsvarstymui. R. 

Mirė. Pasimirė Amelija Šilai- 
kienė (po tėvais Kurčaitė), kuri 
Chieagoje gyvfeno nuo 1910 m. 

Velionė jaaliko vyrą Povylą ir 
2 vaiku. Paėjo iš Paberžių vien- 
kaimio, Kupiškio, paarp., Kauno 
gub. Likosi palaidota tautiškose 
kapinėse giminių lėšomis. V elio- 
nė buvo uoli moteris ir daug pri- 
gelbėdavo savo vyrui sunkioje 

į kovoje už buvj. Reporteris. 

SLA. Apskričio susirinkimas. 
Pėtnyčioje, gegužio 28 d., 8 vai. 
vak. "Aušros" svetainėje bus 
SLA. Antrojo Apskričio valdy- 
bos susirinkiams. Dienotvarkėje 
yra įvairių reikalų. G. 

Naujų piliečių šventė. "Vaini- 
kų Dienoje" (Decoration Day), 
gegužio 30 d., po piet didžiulėje 
Coliseum svetinėje, 1513 So. \Va- 
basli ave., bus didelė naujų pi- 
liečių šventė. Pradedant praei- 
tais mėtis, dabar kasmet rengia- 
ma toij šventė, kuiroje nauji pi- 
liečiai yra sveikinami ir drauge 
išreiškiama ištikimybė Suv. Val- 
stijoms. Lietuvius atstovauja, 
kaipo garbės vice-prezidentas, 
Dr. A. L. Graičunas. 

Vaikų dieninė prieglauda. 
Darbas Vaikų Dieninės Prieglau- 
dos Draugijos, kurios pirmininke 
yra p. A. J. Zymontienė, pa- 
lengva eina tolyn. Sumanytąją 
rinkliavos dieną (tag-day) rei- 
kėjo atidėti, nes pasirodė nėsą 
užtektinai darbininkių tam tik- 
slui (sulyg apskaitliavimo, rei- 
kėtų bent 100 asmenų rinkimui): 
Ažuot to, nutarta parūpinti tam 

tikras "narystės kortas," kurios 
bus įteikiamos kiekvienam au- 

kaujančiam bent po $5 Į metus. 
Iš tų pinigų bus užlaikoma prie- 
glauda. Draugijos ižde dabar 
esama apie $70. Z. 

ATSKAITA. 

Auku nukentėjusiems nuo ka- 
rės Lietuvoje. Rinkliava daryta 
per grinčias Toronto, Canada. 

Jonas Butkus—2.00; Yin. As- 
tašauckas—$1.50; po $1.00—Dom. 
Capas, \r. Stukus, V. Paukštis, 
An. Lapinis, S. Klimiutė, Ag. Ju- 
saitukė, J. Kleneviče, F. Jusaitis, 
O.Jekimavieiutė ir M. Lukoševrče; 
po 75c:—J. Petravičc, V. Curins- 
kas, J. Čepaitis, V. Jusaitis, P. 
Padolskis ir Ad. Sušinska; po 
65c:—B. Tušauckas; po 50c:— 
O. Jusaitienė, J. Butkus, F. Bres- 

kus, V. Danelius, S. Vilkaitis, A. 
Urboną, A. Morkis, J. Jekimaviče, 
K. Papuška. Ilarry Bart, V. Ka- 

zakeviče, F. Kegina, A. Pažėra. 
Ad. Belickas, J. Blazaitis, J. Birš- 
toną, M. Yasiliauckas, A. Jurcius 
ir S. Jenkauckas; po 40c:—J. 
Yil'kauckas; po 3:>c:—M. Lepai- 
čiute, S. Cepaičiutė ir S. Yilbi- 
kaitukė; po 30c:—F. šeštokas; 
po 25c:—J. Zokas, A. Vilbikaitie- 
tiė, V. Yilbikaitukė, M. Jenavičiu- 
te, J- Stikockas, S. Bandzeviče, 
M. Cilciutė, F. Stukus, M. Špo- 
gaitukė, M. Yilbikaitiene, M. Sa- 
kalaitckicnė, M. Petravičienė, T. 
Karašauckienė, J. Gseblikas, P. (In- 

delis, J. Sauliuniutė, P. Krisčiunas, 
F. Stepaitis, O. Kriščiūnaitė, J. 
Baršaitis, M. Čepaitienė, D. Pa- 
rukėvičienė, F. Jekubauckas, J. 
Maknauckas, V. Levonavičius, J. 
Jenkauckas, M. Petraitis, S. Ko- 
peinis, J. Simaitis, A. Svotelis ir 

J- Krupas; po 20c:—A. Kazake- 
viče; po 15c:—P. Dereškevičius ir 
A. Yilbjkaitis; po 10cV Paru 
keviče. Viso $38.75. 

L. S. Dr-ja iš iždo paau- 
kavo $10.00 

Aušros Vartų P. Šv. pa- 
rapija $17.56 

Kovo 28 d. L. S. Dr-jos 
susirinkime $ 2.78 

0 

Gegužio 9 d. viešame su- 

sirinkime kol $ 6.23 
Iš pirmiaus buvo suau- 

"kauta $13.71 
Orinčiose sukolektuota .. $38.76 

Viso •• $80.04 
V. Jusaitis. 



Apgarsinimai. 
PASIPRIEŠINIMO JIEGA. 
Kiexvien?s savo kune turi tulą 

♦ augumą jiegos, kad priešinusis li- 

goms. Kai-kuriosc ypatose šioji 
pasipriešinimo jiega vra riklesnė, 
kai-k 11 rime mažesnė, kas paaiški- 
ii2, kodėl kai-ktiric puola lengvo- 
mis ligos aukomis. šios jiegos 
padidinimas privalo būti nutsn tik- 
slu. Kad atsiekus to. męs pirma 

•turime savo virškinimo organus ■su- 

stiprinti taip, kad jie galėtų su- 

virškinti visą jvalgomą maistą. 
M«s turėtume imti Trincrio Ame- 

rikonišką Kartaus Vyno Kli.\irą 
prie pirmo nemalonumo pajauti- 
mo, nes šioji sutaisa išvarys is vi- 

durių visas atmatas ir tokiu Imdu 

l>us vengta pat-nuodinimosi ir 

tuom pačiu laiku bus -didžiai su- 

stiprinti virškinimo organai. Jisai 
paliuosuos užkietėjimą ir jo pa- 
sekmes. ugrąžins apetitą, sutvąr- 
kv: virškinimą. Kaina ŠI.00. \n- 

tiekose. Jos. Triner Manofactu- 
rer, 133.V 1330 So. A.-hland avė.. 

Cbicago, 111. 

Jus privalėtute visuomet turėti 

savo namuose Triner's Liniment'o 
k 11 no trinimui ištikus reumatizmo 
ar neuralgijos skaudėjimams. isti- 

nimams ar išsinarinimams. Kaina 
25 ar 50t\ per pačtą 35 ar fiOc. 

Reikalavimai. 
Reikalingas:—gera:; zeceris prie 

"Job'ų" darbo. Atsišaukti "Lietuvos" 
redakcijom 

PajieškojimaL 
Pajifškau savo pažįstamo Kazimie- 

ro Greito. Daunoriu kaimo, VahalnikŲ 
panip., Panevėžio pav., Kauno gub. 
Prašau atsišaukti, nes turiu svarbu 
reikale adreso: 

M r. John P. Greita. 
."232 So. Ilaisted St., Chicago. III. 

Pajieškau «avo draiko Antano Gab- 

riuko. paeina iš Sdvalktj gub., Kal- 
\ii rijos pavieto, Liudvinavo gminos. 
Vodrupio kaimo. Jo paties, ar kas 

apie ji žino, meldžiu duoti žinią se- 

kančiu adresu: 
J. Dapkunas, V : 

100« Olive »t., PhlladelpHia, Pa. 

Pajieškau savo tikro brolio Juli- 

Jouo Turaškaus. Z metai atgal jis gy- 
veno Philadelphia. Pa., dirbo cukernė- 

je. Taipgi pajieškau Zigmanto ir 

Antano SepkŲ. pusbroliu; 3 meta! 

atgal gyveno Chester, Pa. Visi Kiiu- 
no gub., Šiaulių pav., Triškiu mies- 
telio.; Onos Vilenis po tėvais Zalatl; 
Kauno gub., ftiauliŲ Rav., Papilės mies- 
telio; Kazimiero Žalio K. PaplHs. 
Jų pa<*iy, ar kas juos paižjata, mel- 
džiu atsišaukti adresu: 

F. Taraškus, 
926 C. 28tli st., Des Moines, Iowa. 

Pajieškau savo tikro brolio Jono 
Būdviečio, Kauno gub., Telšių pav., 
Varnių vai., Girvainhj sodos. Apie 
10 metu Amerikoj, paskiausia! gy- 
veno Chicago, III., o dabar nežinau 
kur. Jis pats, ar kas kitas, malonė- 
kite duoti žinfcį adresu: 

Liudvikas Būdvietis, 
5ti Alder st., \Vaterbury, f'onn. 

Pajieškau Rapolo Mikalausko ir Ber 
nadikto Lukšo, Kauno gub., Ežerėnų 
pav., Panemunėlio parap., Bajoriš- 
kiu sodžiaus. Norėčiau su jais susi- 
rašyti. Meldžiu atsišaukti adresu:' 

Sidaras Pivarunas, 
lui4 Brandywine st., Phlladelphia, Pa. 

Psjieškau Bavo sesers Marijonos 
SurvMikės, paeina iš Kauno gub., Ra- 
selnit.t pav., Jurbarko vals., KuUšnlu 
jiaimo; ji yra apsivertus, bet nežinau 
jos vyro pavardės. Apsivedė f'hi- 
eigoje keli metai atgal ir išvažiavo 
j Lietuvę (sena krajų). Girdėjau, at- 

_ gal pargįžo j Ameriką. Jeigu kas 
žinote. arba girdėjote apie ją, labai 
maloniai prašau tiuoti man žinią se- 
kančiu adresu, o aš už tai atlyginsiu. 

Mr. Anton Savil, 
General Delivery, Detroit, Micb. 

Ant Pardavimo. 
PARMOS 

ant kuriu 
Lietuviai Gerai Gyvena ir 

Padaro Pinigus. 
Daugelyj vietų lietuviai pirkę far- 

vias turi skursti arba jas palikti. 
Bloga neišdirbta žemė ir ilga žiema 
yra pralobimo priešai. Apie Dodson, 
Louisiana, žemė yra derlinga ir va- 
Bara labai ilga—ir todėl lietuviai te- 
nai nuima trejis javus per metus. 
Gyvena gerai ir greitai pralobsta. Vie- 
nas lietuvis, tenai nesenai apsigyve- 
nęs, turės per S2.0OO gryno pelno šj 
rudeni. Męs neužlaikome agentą ir 

1 todėl išdirbtą žemę parduodame pi- 
giau, negu kili gali parduoti miškus. 
Visi, kurie pirko nuo musij, yra pianai 
užganėdinti ir dėkingi. Atsišaukite 
ypatiskai ar per laišką pas' mušą at- 
stovą: 

C. Kasputis. 
8244 £o.' Halsted St.,' Chicago, III. 

Teiephone- Drover- 3514. 1 

J, J. STOVALL A SONS. 

( 
] lėtuviij Kataliku Savaitinis Laikraštis 

"D R A U G A S" 
Draugo" sandarbininkų skaičiuje 

yra rimčiaus'.eji ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai ir rašytojai. .lame pa- 
duodama daug žinių iš draugij i ir vi- 
suomenes judėjimo. Visi dienos klau- 
simai yra svarstomi r'r.Jt.ii ir teisin- 
gai- 

Prenumerata Amerikoje $2.00 nio- 
tams, $1.00 pusei metu. Kitose šaly- 
se JI?,.00 metams. $1.50 pusei melu. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 
meris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
1800 V/. 48th St., Chlcago, Iii. 

GERI DAREAI IR UŽMOKESNIAI. * 

Gerus darbus ir geras užuiokesnius 
gatin^. tie, kurie moka angliškai kal- 
bėti; nes *"ioje salyje angliška kalba 
yra dideliu turtu. Musų gi burtas mo- 
kinimui angliškos kalbos >ia iš visų 
geriausls. nes j trumpą laiką, d?r be 
jokios pagelbcs mokytojo, Tamsta iš- 
moksi angliškai kalbėti, skaityti ir 
rašyti. Neatidėliok, bet kreipk's dėl 
pilnesniu žinių pas: 

S. Laudanskas, 
2935 Quinn St., Chicagc, III. 

AR NORI UKĘ PIRKTI? 

Jeigu nori ukę pirkti pstogioj vie- 
tej i geros žemės už nužemintą kai- 

ną, tai neatbūtinai greitai rašyk laiš- 

ku prašydamas plačiu paaiškinimu 
apio žemes Rusk County. \Viseoi)- 
sincj?, lietuviu ūkininką kolion'joje. 
Antrašas: 

D. B. Pratapas, 
4:57 VV. Daytor. st., Madison, Wis. 

Parsiduoda:—vieno augšto namas 

«u hučerne jame; didelė krautuvė, 
dar naujai lietuviais apgyventa vieta. 
Atsišaukti pas 

Anton Prazsky. 
285»J Kmrrald ave., Chicago, 111. 

Paraiducda:—labai pigiai namas už 
$1.700; neša randos $21 j mėnesj. 
Kreipkitės ypatiškai pas: 

A. Zigmantaitis, 
3512 Wallace st., Chicago, iii. 

PIGIAI PARSIDUODA. 

2 tliatii medinis namas (2957 
East 81 st st.) Cliicagos dalyje 
Cheltonham (arti 81-inos gat. ir 

naujojo bulvaro). Įtaikyta ga- 

zas,- toiletai, tvartas, gražus kie- 
mas, papuoštas medžiais. (iy- 
v-enk vienam fliate ir imk randą 
už kitą Hiatą. Kaina $2,500. 
Mažas {mokėjimas, likusioji da- 
li- taippat, kaip randa. Kreipkis 
ar rašyk: 

CHAS. RINGEP, .. 

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

Parduodama mūrinis namas prie 
ParnelL av. ir 35tos gat., trimi aug 
atafc ir užpakalyj medinis, abu labai 
pigiai. $500 reikia įnešti, o lilrni 
rrma lėtįgfdmls ĮMygo'mis. At*Ite )'<• 
i. reikia A.-Olszeuskio Bankon, 3252 

Ilalated '8t. 

Parsiduoda:—saliunas labai pigiai, 
lietuviu apgyventoje vietoje; iš prie- 
žasties ligos' savininko. Atsišaukite 
šhio adresu: ;- 

K. S.. 
3252-So. Halsted: St., Chicago, 111. 

LOTAI GERIAUSIOJE VIETOJE. 

Piet-rytinis kampas Emerald ave. ir 
33-čiotf gatvių, 48 pėdos plotis. 
125 pėd. ilgis. Tinka visokiam 
bizniui. Parsiduoda už $3,500.00 

3236 So. Union ave. Lotas 25x125. 
Parsiduoda už $950.00 

3012 Emerald ave $650.00 
3020 Emerald ave .$675.00 
3024 Emerald ave $675.00 
3040 Emerald ave $700.00 

Parsiduoda ant lengvų išmokės- 
čių* 

Ar jus žinote, kad šitie lotai, yra 
tris sykius vertesni už lotus ant. Ked- 
zie ave. ir 38-tos gat., už kuriuos ten 

moka žmonės po $800.00 
A. OLSZEWSKf BANK, 

3252 So. Halsted St., Chicago, III. 

TIKIU KOLTOKIJOS DkL ATĖJU- 
nt; žmonių. 

žemės Arkansas ir Louisianoje tei- 
kia nepaprastus pragumus dėl žmo- 
nių su mažais turtais, kad pradė- 
jus ukininkystę. Du vaisiu į me- 

tus; ilga metų dalis augmenims; 
lengvas klimatas, žemės parsiduoda 
po $12 iki $15 už aki'ą, su mažais 
įmokėjimais. Lengvas pragyvenimas 
nuo pi*adžios. Ra.šyk pas L: M. Al- 
len. P. T. M., Rock Island Lines, 
Room 718 La Salle Station, Chicago 
dėl pilnų nurodymų. (6). 

Ant parandavojirr.o:— puikus sto- 
ras su gyvenimo kambariais, šalę 
banko ir prie pat lietuviškos bažny- 
čios—kur yra didelis žmonių perėji- 
mas. Vieta tinka kriaučiul, urapanų, 
aprėdalų ar 'Ceverykų sankrovai, bar- 
berini, laikrodininkui ir kitam biz- 
niui. Randa pigi ir garu šildoma. 
Elektriką, gazas ir maudynė. Jeigu 
jieškai geros vietos bizniui, tai čia 
rasi. Atsišauk po numeriu 2334 So. 
Oakley ave., Chicago, 111. 

FAPMOS GERIAUSIOS PARMOS: 

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budinkais, sodnais užsėtais 
javais; turiu visokio didumo farmų. 
zemė—molis su juodžemiu ir molis su 
smiltimis maišyta, derlingiausi žemė; 
pirmo sorto visokiems javams ir šie- 
aams ir sodams. Turiu daugybę 
farmų neišdirbtų žemių labai pigiai 
parduodu ant lengvų išmokėjimų, 
žemė atsakančiai gera. Didžiausioj 
Amerikoj lietuvių farmerių kollonijoj 
kur aš jau esn pardavęs 320 farmų 
lietuviams aplink miestą Scottville, 
Mascn County, Miebigan. Kuris yra ! turtlngiausis farmerių miestas visame 
alate Mich.- Viduryj derlingiausių ir 
gražiausių,'lygių laukų keliai žvifuoti 
< plentai). Upės Ir-ežerai-pilni žuvų. 
Scottville y va lietuvių kolionijos cen- 
tm; randasi arti prie Michigan ežero 

portavo miesto Ludington. Turime 
geriausią trznsporlaciją vandeniu -lai- 

vais ir geležinkeliais; turime turgus, 
javų melnyčias, bankas, bažnyčias, 
geriausias mokslaines ir visas viga- 

'das. ligai nelaukdamas atvažiuok pas 
manęs i Scottville, Mich., aš turiu 
geriausiu žemių su moliu, juodžemiu 
ir maišytų žemių, geriausio galunko, 
kokių gali rasti Amerikoj. Apgyven- 
tame gražiausiame kraite nusipirkus 
jiuo manęs farmg, pats lr tavo Šeimy- 
na džiaugsis ir tapsi bngotu farmeriu. 
Norinti pirkti gonj tarrrų rašykite 
tuoj, gausite žemlapj (mr.pą) lietuvių 
Itolonijos ir farraų katalogą. Adresas: 

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Building, 

Scottville, Michigm. 

Reikalaujame kriaučių ir kriaučku 
mokintis risavoti, kirpti (pattern) ko- 

I 

uis, sijonus, jekes, droses. Mokslai-i 
uė atdara ųuo 6:30 iki ;♦ vai. vakare. 

Bleeks School.. 
3302 So. Morgan st., Chicago, 111.] 

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

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

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A. OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted St. 
CHICAGO, ILL 

MILDA-TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St. 

Turi geriausią pasisekimą. Kas nakt 
pilnas žmonių. 

Kodėl? 
Tod*], kad duoda geriausius vai- 

dinimus tž pigiausias Kalnas. 
Už Sc čia pamatysi gražesnį Teatrą, ( kaip vidurmiestyįc už 50c. 1 

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

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

Prasideda 7 valandą kis vakaras Subatomi ir nedėliomi 2 vai. po pietų. 
Jei nori linksmai praleisti valandą liuoso laiko, tai ateik ! 

MILDOS-TEATRĄ. 

M Ar skaitei ir rimtą populia- 
riškai-mokslišką mėnesini laikrašti 

"LAISy^I MINTIS" 

Laisvoje, Mintyje kas mėnesis telpa 
straipsnių jgairių mokslu, politikos, 
religijos, bboMjtogijos ir socialio klau- 
6 i ir, o sryči^.Z^Tjj 

Laisvoji Min$Į tarnauja Amerikos 
lietuviams ^jan fienkis mėtus. 

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

"Lais. Min." kaina ^e.jms $2.00. 
Pusei metų 1.00. 
Pavienis numeris 20c. 
Siųsk 20c kad ir krasaženkliais, tuoj 

gausi "Laisvosios Minties" vieni} nu- 
merĮ. AdreBas: 

"LAISVOJI MINTIS" 
2627 Calumet Ave. Chicago, III. 

Niežtanti išbėrimai, 
kaipo tai: niežai, Sašai, dedervinės, pars- 
tupu užfinuodijimas, "salt rheum", viso- 
kie pučkeliai ir vasariniai išbėrimai turė- 

tų buti tepti su 

Severa's 
Skin Ointment 

(Severos Odine Mosčia), kurios rami- 
nanti įtekmė apmalšina skaudy jausiu;} 
ir gydo viršminėtus nesmagumus. Ne- 
kuriuose atsitikimuose SEVERA'S ME- 
DICATED SKIN SOAP (Severos Gy- 
dantis -Odinis Muilas), sutrumpina ižgi- 
jimo laiką, nes užlaiko odą švariame 
padėjime, kas ir paskubina išgijimą. 

Persitikrinimui perskaityk ii laišką: 
Savaraa Odin* Masti* 60 cantų 
Savaro* Gydantis Odini* Muilai 20 cantua 

Išbėrimai išnyko 
"šiuomi primetu, kad 

Severos Odinė Mostis 
yra. puikus vaistas nuo 

i vairių odinių išbferi- 
ini|. Aš kalbu i& paty- 
rimo. Mauo vaikas, me- 
tus atgal, kentėjo nuo 
odos išbėrimo ir .nori 
gydytojams mokėjau di- 
delius pinigus, bet nie- 
kas negelbėjo. Užtėmy- 
jęs laikraštyje pagarsi- 
nimu Severos Odinės 
Mosties, pasiryžau pa- 
mėginti. Pasekmės bu- 
vo geros ir ai apau 
užganėdintas, nes su- 

vartojus tris plėėkutea, 
išbėrimai iinyko." 

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

Kiekvienas, kuris ken- 
kia nuo užkietėjimo, 
turėtų vartoti SEVE- 
BA'S T AB-LAI. Ta- 
tai yra puikus cukri- 
nis liuosuotojun vai- 
kams ir suaugusiems. 
Kait. 10 ir 15 rentus. 

Pirkdami gyduolei, 
reikalaukite vien Seve- 
ros ir neimkite jokių 
užvaduotojų. Jei nega- 
lėtumei gr.uii Severoa 
gyduolių savo apielin- 
kėje, tai raiykite paa 

W. F. Severą Co., Cedir Ripidt, lovį. 
▲ A 

International Harvester 
Pėdus Rišančios Mašinos, Pjaunan- 

čios Mašinos ir Ryšią 

APŽIŪRĖKITE jusų rišamąsias Ir pjaujamąsias mašiuas da- 
bar, kuomet turite užtektinai laiko nuodugniai jas išegzami- 

nuoti. Jei reikės pataisymu, tai užsisakykite juos dabar, kol dar 
Pardavėjai turi daug laiko. Jei jums reikia naujos mašinos, tai 
užsisakykite dabar mašinas, turinčias vieną iš tų vardų: 

SHAMPION DEERING McCORMICK 
M1LVVAUKEE OSBORNE PLANO 

Gera rišamoji mašina reikalauja geros virvės ryšiams. Ry- 
šių virvė dėl vartojimo prie 1 H C rišamųjų mašinų parsiduoda 
po pirkljstės vardais Champion, Deering, McCormick. Milwaukee, 
Osborne, Plano ir International, ir yra daroma penkių laipsnių: 
sisal, Standard, extra manila, manila ir pure manila. Visi yra drū- 
ti ir švelniai bėga iš dėžės j mazgytoją. 

Vietiniai pardavėjai, pristatantieji I H C mašinas šienavimui 
^r javų pjovimui, o taipgi prietaisas prie jų, gali suteikti jums 
katalogus apie kiekvieną iš augšėiau minėtų mašinų, bet jei jums 
parankiau, lykite mums, o męs juos atsiųsime. 

il Harvester Company of America 

riag McCoraick Milw«akce O»bora« fluo 
USA 

Susipažonink 
Sušiuom Rukymu 

JŲS pasidarote visam gyvenimui draugą toje valandoje, 
kuomet jųs susisukate iš Prince Albert'o cigaretą arba 

prikemšate juom pilnutėlę pypkę. Taip yra todėl, kad paten- 

tuoto proceso pagelba "kandimas" ir diiuvumas išnaikinta. 

Jokis kitas tabakas niekuomet nebuvo taip geras, kaip 

PRINCE 
Albert 

tautiškas linksmybės 
rūkymas 

Nežiūrint to, kaip ilgai ir kokiu 
budu jųs jį rukytumėte, Prince 
Albert yra geras ir ištikimas. Ji- 
cai yra vėsus ir kvapus su sko- 

niu, kuris verčia jus mėgti jį dau- 

giau su kiekvienu užsirukymu. 
Tiktai jųs rūkykite jį taip smarkiai, greitai ir SS# 
ilgai, kaip norite. Nuo jo. net nediegs jums 
liežuvio/ * į ro 

Tas turėtų užinteresuoti kiekvieną žmogų, kuris mėgsta^ 
nnagų cigaretą arba švelnų pypkes rūkymą. 
Pirkite Prince Albertą visur švariose raudo- 
nose blešinėlėse, 10c. "toppyv raudonuose 
krepšiukuose, 5c, ir parankiuose svariniuosb. 
ir pussvariniuose humidoruose. 
lt J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY. Winston-Salem, N.C. 

VOKIEČIAI OA VIS LIETUVOJ BESEDI 
AR HUSAI JUOS ISVYS-KE2INIA. 

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 sau tėvynės jieškoti. 
Ir Amerikos lietuviams nereiks Lietuvon grįžti, 
kadangi jų tėvynė jau bus vokiečių rankose. 

J® Todėl Amerikos lietuviai pasirūpinkite čia Ame- 
rikoje užpirkti geresnes biznio vietas, kol kainos pi- 
gios, kad čia turėtumėte antrą tėvynę, ir kad nerei- 
kėtu jums ir jūsų vaikams visą amžių svetimiems tar- 
nauti. Jus matote, kur tik geresni storai, vis yra 
žydu arba vokiečių rankose. Kodėl? Todėl, kad 
anie kur tik užtėmijo geresnę biznio vietą, tuojaus 
užpirko nelaukdami kol kainos pabrangs ir už tai 

J jų rankose yra geriausi bizniai. 

Į Dabar Geriausia Bizniui Vieta yra Bridgepartas. 
| Čia propėrčių kainos dar pigios, bet jau /ydai 

ir grekai patėmijo, kad čia yra gera biznio vieta ir 
pradeda propertes pirkinėti. Todėl ir čia netrukus 
kainos' pabrangs, paskui turėsite mokėti brangiau. 

Piet-.'vtinj kampą 32-ros ir llalsted Sts. nupirko 
k žydas ir jau pradėjo statyti 3 augštų biznio namą. 

No. 3210 So. llalsted St. nupirko grekas, kuria- 
me atidarys "Fruit Store." 

Xo. 3215, 3217 ir 3219 So. ITalsted St. taipgi 
derina žydai statymui didelio departamentinio storo. 
O lietuviai ką daro? Važiuoja į miesto pakraščius 
lotų pirkti, kur tušti laukai, gatvės nebrukuotos, ir 

| kur biznis nei už 100 metų nebus toks, kaip ant 

Bridgcporto. Ir ten moka už lotus brangiau negu 
čia galėtų pirkti. O kada ten gatves išbrukuos, bus 
vėl nauji kaštai. 

Ant Bridgeporto, ant geriausių gatvių galite pirk- 
j ti lotus pigiau kaip kitur ir čia pastatytas namas 

i niekados nebus tuščias. 

MĘS TURIME ČIA PARDAVIMUI SEKAMUS LOTUS: 
3 lotai ant So. Racine ave. tarp 33-čios ir 34 tos 

gatvių po $450.00 
Ant lengvų išmokesč-ių. 
4 lotai geriausioje lietuvių apgyventoje vietoje 

ant Emerald ave. tarp 30-tos ir 31-nios gatvių po $650.00 
Ant lengvų išniokesčių. 
Kam tada laukuose mokčti už lotą. $700.00 kada 

mieste ant biznio gatvės gali pirkti už S450.00. 
Po No. 3?36 So. Union ave, lotas už $950.00 
Pietrytinis kampas Emerald ave ir uo'C'106 ^fltV6S 

j du lotai tinkami visokiam bizniui už $3,500 

GYVENAMI NAMAI PARDAVIMUI. 
I Ant Lioie St. tarp 3l!-ros ir 33-čios gatvių parsi- 

duoda » mūriniai namai, gerai aptaisyti. Vienas už.. $1.700 
Antras už ... 2,00'J 

'mokėk tik $ii00, o reštą ant. lengvų i.smckesCių. 

.ANT EMERALD AVENl.'E. 
4 ruimų medinis namas, už $1.000 
6 ruimų medinis namas už 1.600 
2 augštų. 4 flatų medinis namas už 3,300 

Įmokėk $1,000, reštą ant lengvų išmokesčlų. 

ANT UNION AVENUE. 
3 augštų, 3 flatu geras mūrinis namas už $3,300 

Jmokėk $1,000, reštą morgečius. 

ANT PARNELL AVE. ARTI 34-tos GATVĖS. 
Du namai aut vieno loto. Priešakyje mūrinis t> 

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

{mokėk tik $700, reštą ant lengvų išmokeseių. 
6 ruimų medinis namas už $1,000 

ANT VVALLACE CTRFET. 
2 augštų, 2 flatu po C ruimus medinis namas už.... $2,500 

Jmokėk $500, reštą. ant lengvų Išmokesčių. 

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

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

Įmokėk $1,000. reštsj mo'gefius. 

BIZNIO NAMAI SU STORAIS. 
I VISI ANT HALSTED ST. 

Didžiausias naujai statytas ant 3 lotu mūrinis 
namas, 75 pėdų platus, 135 pėdų ilgas, prirengiąs už- 
statymui antro ir trečia augštg, tinkamas didžiausiam 
departamentiniui štorui. Užima beveik pusę bloko. 
Kaina $36,000 
Neša randos per mėnesį $300, per metą $3.600, tai 
per 10 meti} išrenki savo visus pinigus ir propertės 

I lieka dykai. 
Įmokėk tik $8,000, o rešta pati randa išmokės. 

šiame name bile diena bus didžiausias departamen- 
tinis štoras. 

1 augštu naujai pastatytas a:it 2 lotu puikiausias 
namas, 60 pčdu platus, 115 pėdu ilgas; pirmas aug- 
štas štoras,-antras ir trečia augšt/s 4 fialai. Kaina.. $48.000 
Neša randos per mėnesj $435.00. per metiĮ $5,220.00, 
tai per 10 metu išrenki sa\o visus pinigus, ir namas 

lieka dykai. 
{mokėk $10,000, o rešt.ą pati randa išmokės. 

2 augštu medinis namas, pirmas augštas storas 

Ir 4 ruimai; antras augštas du flatai. Kaina $7,000 
Neša randos per mėnesj $75.00, per metą $900.00, tai 
per 8 metus Išrenki savo visus pinigus iš randų, ir 
namas su lotu lieka tau dykai. 

{mokėk tij $1,000, o rešta po $75.00 ant mėnesio, 
tiek kiek randos gauni. 

2 augštų murinta narnas, pirmas augštas storas 
ir 3 ruimai, antras augštas 2 flatai. Užpakalyje $500 
vertas tvartas. Kaina 

_ $8,000 
Neša randos per mėnesį $75.00, per metą >900.00, tai 
per 9 metus išrenki savo visus pinigus ir namas su 

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

šiaurvakarinis kampas Halsted ir 22-ros gatvių, 
prie Mildos Teatro, lotas 62 pėdų platus, 1:55 pėdų il- 
gas, geriausiai tinka Moteliui. Ant pirmo augšto ga- 
lima padaryti 3 storus ir restauraciją, ant antro ir 
trečio augsto 100 ruimu. Loto» Kaina $15 000 
Jei turi pinigų užmokėjimui už lotą, tai męs tau pa- 
Btatysime Motelį kokį norėsi. 

Biznieriai apgalvokite šią gerą propoziciją. 

A. 01szewski Bank 
3252 So. Hakted St. Chicago 



3252 So. Halsied S t, CHICAGO, ILL. 
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 

Įsteigta 1893 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgepov 

PRIIMA pinigus taupmimni nuo vieno Doliario iki didžiausių sumų ir moka už juos 
3 procentą metams. V į 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagps miesl/\ 
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems fiamusr ir storus aait lengvų 

išmokesčių. ♦ 

i 

PERKA ir parduoda MorgeCius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja j u pinigus, paliktus kitose" bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai1. 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos koHsulio 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 
vedinio rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsa- 

kančiai savo biznį vesti. 
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje, prie kurios 

nė vagis, nė ugnis negali prieiti. C 

Lietuviai iš kitų miestų ir farmų gali šioje Batikoje atlikti savo reikalus pėr ląiš-» 
kus. Rašykite adresu: 1 : : 

•> 

A. OLSZEWSKl BANK 
3252 So. Halsted St., - CHICAGO, ILL. 

^įvažiavusius (Š KITUR MELDŽIAME aplankyti Ir muetj Banką. 

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

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

NEMOKĖK RtNDOS 
| SAVO VISĄ AMŽIŲ, BET 

GYVENK SAVO NAME. 
šitie Nauji Mitriniai Namai (6 ii viso) ant 

į.3 pagyveninių landasi ant West 23v(l Place, 
•tarpe Leavitt rit. ir Hoyne Avf., '"liieago. III., 
Tik Vienas Mokas nuo Lietuviškos Aušros Į 
\ ai tų Įtažityčios ir inokslainės. Labai paran- 
kiai į visas strytkarių linijas k tik <lu blokai ] 

nuo viršutinio geležinkelio (Phvated Road). j 
Tikt ii nuo 10 iki 15 minutų čjnno į didžiau-1 

•sius nuolat dirbančius fabrikus užtaikančiu* 
suvirs 25,000 darbininkų. 

Nusipirk viena ii šitų Naujų Mūrinių Na-į 
♦mų. le:;iie parsiduoda ant labai lt*£vų išlygų, 
į Raudos pinigais išmokėsi narni- P.usi ga-pa- 

<loriu«, nieko nebijosi ir nereikės nuolaiai 
kraustytis, daryti sau bereikalo lėšas ir gadin- 

< ti savo daiktus. 
>. Tamistos draugai ir pažįstami, turėdami nia- 
'' žiau pinigų, pirko namus ir šiądien gerai sto- 

vi. Ar duosi save pralenkti? Ar neatsibodo 
j kito kišenių pinigus dėti? Todėl nelauk nieko, 
bet pirk sau viena iš <itų nattjij mūrinių narni} 
ant .t pagyvenimų, pakol dar neišparduoti. 

šitie namai yra pastatyti ant lotų, turinčių 
1-24 pėdas pločio ir 125 pėdas ilgio. Naniaj 
" nuo namo atsiskyręs 6 pėdom ir puse, todėl 
turi užtikrinimą, kad niekas niekad ncu/.statys 

f ir neatims šviesos ir oro, kas labai tankiai at- 
sitinka su namais, pastatytais ant siaurų torų, 
turinčių tik 24 arba 25 pėdas pločio. 

šitie narnai yra pastatyti is. geriausių mate- 
1 rijoltj ir geriausio darbo. Viskas yra gva- 

rantuota—įausi ant raito užtikrinimą—ko jo- 
kis kontraktorius neduoda. Kožnatn name yra 
,t raudos po 4 ir 5 kambarius. Visi miego- 
jinio kambariai (Bedrumai) yra dubejtavi, di- 
<leli ir ruimingi Kogeriausios maudynės ir 
sinkns. Naujausios mados ga/u ir pečium šil- 
dom! vandeniniai boileriai. Labai puikios sie- 
noje inb idavotos šėpos su prancūziškais zer- 

kolais. Gazas ir elektriką visuose kambariuose. 
Visi kambariai dailiai išmalevoti, o seklyčios 
f frontirtės) puikiai išnopieruolos. Ant visų 

yra užtraukos ir (traukom karčinkės, ir 
daugelis įvairių kitų įtaisymų. Oriausiai yra 
viską matyti savo locnomis akimis, o persi- 
tikrinsit. kad šitie namai yra pastatyti, kad 
laikytų per amžius,* o ne tik ant trumpo laiko. 

Pirkdamas vieną iš šitų naujų mūrinių 
į namų. gausi geresnį namą negu pats galėtum 

pastatyti ir užčėdysi mažiausiai septynis šim- 
tus doliarių ir net u. ėsi rūpesčio nei klapato 
su koutraktoriais. Nusipirksi ir kraustykis, 
išlygos taip lengvos, kad nėjusi kaip namą 
išmokėsi. Visos gatvės išcementnotos ir ap- 
mokėtos—nėra jokių mokesčių. Visi, kurie 

pirko mano pastatytus namus yra užganėdinti, 
busi ir Tamst pilnai užganėdintas. Jeigu 
niekad nieko nepradėsi, tai niekad nieko ne- 
turėsi. šiądien yra getiausia diena pradėti. 
Dėlei platesniij žinių kreipkitės asmeniškai ar- 
K* rsihl »' 

JONO BAGB2IUNO BAKKA, 
2334 3. Oaklsy Iv., kampas 23 Pt., Chicago, iii. 
Bankinis valandos nuo 8 ryto iki 9 vakare. 
Ncdiliomi* nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. po piet. 

PMCNE CROVER4247 

wr. J. JONIKA1TIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

4611 So. AsMan i Ave.. Cfcicago. 

Naujas Smitta's LaikreittU 

"ATEITIS" 
"Ateitis yra bepartyviškas laik- 

raštis, tarnaujantis Jaunimo 
lr kulturos reikalams. Tal- 
pina daugybę įvairiausių ži- 
nių. Didelio formato, 8 pusi. 
Kaina tik $1.50 metams, o 
85c. paso! metų. 

"Ateitį" išlei'Jinėjį bendrovė, In- 
korporuota ant $25,000. Da- 
bar laikas užsirašyti "Atei- 
tį". Heikalaukit vieno nume- 
rio pažiūrėjimui uždyką. 
/dresuokit taip: 

"ATEITIS" 
366 W. Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 

Town of Lake Saviiigs Bank 
Joseph J. Eitas, Savininkas 

4600-4602 S. Wood St., Chicago. 
| Priimame pinigus i Banką užčėdl- 
1 j,mui nuo vieno doliario ir daugiau* 
Į ir mokame trečią procentą ratomia 'ant metų. aiunčfame pinigui J ?!• 
j aua svieto dalis pijial, greitai lr tel Isingal, o svetimu žemiu pinigus mai- 
nome, perkame ir parduodame. Par- 
duodame fkortes ant visų linijų | 
krajų tr iš krajaus, taipgi tlkietus I ant galežinkelią po visą Ameriką ir 1 
iEuropą. 

Uusų Banka išdirba visokius raštus 
ir dokumentus visose kalbose ir duo- 
da rodą lietuviams visokiuose atsi- 
tikimuose ir reikaluose ypatiškal lr 
ptr laiškus. Tik kreipkltSs vlršmlnfr 
m antrašo. — 

Parsiduoda:—Puikiausias Locomo- 
bile Limosinas, 6 cilindru, .50 ark- 
lių spėkos, 7 pasažierfams, brangiau- 
sio darbo, geriausiame padėjime, t.aip 

j kaip naujas. Kaštavo $6,7f>0,~ parsi- 
duoda už $1,800. Turintis ši'sautomo- 

| biiiu gauna pirmenybę visito»e p* 
grabuose, parodose ir t.t. 

j Taipgi parsiduoda YVelch Detroit 7 
pasažieriu touring automobilius gera- 
me padėjime, tvirta mašinerija,-gali 
važiuoti kad ir prasčiausiais 'keliais/ 
Kaštavo $3.500, parsiduoda už |500j 
Atsiaaukit pas j " 

DR. KUL18, 
3259 So. Hatsted Q»t.,. Chicag©, 

Teiephone lards 1532. 

Geriausia dovana draugams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

savaitinis laikraštis 

"DRAUGAS" 
į DRAUGAS" paduoda žinių iš viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu- 
?ill Sy venimą, suteikia daug skaity- 
uo iš visuomenės, politikos, litera- 
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin- 
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje. 

fliisii cenzūra "OflJrtlBV [ Lietuvą Inlildlit 

"DRAUGAS" atsMn tr8tT$2. pussl a. (1: 
Užsieniuos® metams f}, pussl nettį ST.50 

DRAUGAS PU B. CO. 
1800 W. 46th St., Chicago, llf. 

Tnlaphono Drover 6114 

MOKYKIS BARBERYSTĖS. 
Męs išmokiname šio lengvo, sva- 

raus ir greitai išmokamo amato i ke- 
lias trumpas savaites; geriausi įren- 
gimai; espertai mokina; frankial su- 
teikiama; darbas kiekvienam žmogui; 
ateikite pamatyti mus arba. rašykitt 
uždyką. gaunamoms informacijoms. 

BURKE BARBER SCHOOL, 
610 W. Madison et., Chlcago, III. 

FARMŲ PIRKĖJAMS DOVANA. 
Didelis farmų Iistas dovanai, Di- 

džiausioj Lietuvių Kolionijoj, su ap- 
rašymu daugybės farmų pardavimui, 
išdirbtų, su budinkais, sodnais, gyvu- 
liais ir neišdirbtos žemės parsiduoda 
pigiai r ant lengvų išlygų; žemė ge- 
riausi ką. randas visoj Amerikoj, nę-. 
toli nuo didelių miestų ir gerų mar- 
ketų; jeigu maiiai pirkt, rašyk laišką: 
{uojaus, su užklausimu farmų listo. 

Chas Zekas & Co. > 

127 N. Dearborn St.f Room 008. 
Chicago, III. 

PtLNAI DAREO VISfEMS. 
Kodėl esi nenaudingu, jeigu su mar 

žais fškaščiais gali išmokti gerą ama- 
tą; kur tik' tinka ten gali darbą tu- 
rėti ir buti pats ant savęs ponu. Iš- 
mokęs barzdaskutystės, busi liuosas, visoj pasaulyj. Rašykite—o gausite 
visas smulkmenas dovanai. Nosso- 
koff'o Barber, I-Iairdressing ir Manfc 
curing Mokykla, 1202 Penn ave., Pitts- 
burg, Pa. Seniausi ir atsakan£iausi 
mokykla apielinkėje. Pasiklausk 
uančių. 

Męs duodam* visokiu* darbus jų 
lieikaotUms. 

Teleskopai ir Stereoskopai. 
oJi l'J J. 

Jei nori savo namuose 

linksmai praleisti luiky. ir 
pamatyti svetimų žemių 
miestus, gražiausius dar- 
žus, sodus ir puikiausias 
viso svieto vietas, rai nu- 

sipirk Teleskopą su stere- 

oskopais (5 serijos, i74 vi- 
sokie paveikslai) už pačiij 
pigiausiu kainą—$3.20. 

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

Kataliogij. Teleskopų, Stėreoskopų ir visokių knygų prisiunčiame 
uy.dyku.fi 

Reikalaudami adresuokite šitaip: 

Chicago, III. 

DIDZIAUSIS 

Amerikoj "LIETUVOS" Knygynas. 
■*. į v; 

"LIETUVOS" IŠLEISTOS KNYGOS: 
- 

DIDž+A-USIS AMERIKOEJ "LIETUVOS" KNYGYNAS. 
"LieuvoB" Išleistos Knygos: 

2116 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškos kajbos, 439 pusi. ....... .$2.00 
Kietais aįdimo apdarais .1.' 2.50 

2117 ŽODYNAS Angliškai-Lietuviškos kalbos, 835 pusi, * 3.00 
Gražiais "Half Morocco" skuros apdarais 4.00 

2118 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškos 
kalbu vienoje knygoje. Formatas ir apdarai tokie kaip 
No. 2117. Pusi. 1274 '. 6.00 

211t» ŽODYNAS. Tas pals kaip No. 2118, tik apdarytas pilnai 
-■ (Full Morocco) 'brangia Morocco skūra 7.00 

4 Allumua ir Kitos Pasakos 35 
95 Gyvenimo Vaizdeliai i .". 15 

126 Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei Velnių $.150 
Anriiirvtj $2.00 

157. Karės JmiSiose 20 
191 'LalkroOT&lp Atminimai 15 

.1^5-Liehivi&ffts^iisakos Įvairios. Dalis I $1.00 
ij '■ ,'Apdaryt^.' .7 $1.25 

1SMJ Li«tuvI^|iop Pasakos Įvairios. Dalis II $1.25 

197 įvairios. Dalis 111 $1.25 

198 Lietiivt^pskpasakos vairios.Į Dalis IV $1.25 
51.50 

Apysaka .. ^įv. 15 
220 Maxim Gorkij. Pasakojimai 25 
245 Namelis ant Volgos. 20 
246 Nakvynė 10 
265 Olitipa. Pasaka .' 25 
275 Pagal' {statymus 40 
286 Pasaka apie Kantriu Alenų.' ! 20 
287 Pasaka apie Adomų ir Jievų 10 
298 Ponas ir Bernas 15 
305 Pragaro Atgijimas. 10 
325 Raistas—The Jungle. 85c. Apdaryta $1.15 
327 Revoliucijos žmonės 20 
330 Rymas. Romanas. $1.25. Apdaryta $1.50 
340 Sapnai, pasakaitės 20 

Sidabriniu Kryželis v 45 
351 Simukas ir Magdutė 10 
409 žmogus Nepliuškis 10 
485 Pp.mofcHlai Išminties ir Teisybės 40 
43S Robinzonai Kruzius. Morališka Pasaka .20 
600 Akis už AkJ, Dantis už Dantį '■ 10 
642 Consilium Facultatis 15 
656 Dekllamatorius 50 
657 Dėdė Atvžiaavo 20 
658 Draugas, drama : 10 
679 Geriaus Vėliaus Negu Niekad, i 15 
683 GaminSif Batai. IT. Nuo Ausies Lig Ausies. 10 
722 Jonukas ir Marytė 10 
737 Katriutės Gintarai 15 
743 Kunigo,; G ramutes Raštinyčiojr. 10 
760 Lizdas Naminio Liūto 15 
761 Linksmos Dienos 10 
771 Medicinos Daktaras, komedija. 20 
773 Migla. Komedija 10 
774 Mindaųgjs, Lietuvos Karalius i-.- 25 
775 Mflionai Vandenyj. 10 
787 Nastutė, 2 veiksmų Drama .1") 
827 Perskyrų Teisėjas, komedija. .10 
828 Pietro Caruso 10 
830 Piršlybos, Komedija 20 
831 Pinigi) Nėr. Sceniškas Vaizdelis 10 
832 Pirmi žingsniai .* 20 
837-. Peno Eeliso Atsilankymas,»Komedija 15 
840 Prieš V^jg. Nepapusi 20 
867 Snlyg 'Naujausios Mados .10 
869 šalaputris. Komedija 10 
871 šiaurės Karžygiai 25 
908 Vyrų Vergija, Komedija 20 
920 žilė Galvon—Velnias Vuodegon 10 
922 žmonės. Drama t 15 
976 Eilėmis ir Proza .25 
986 Girtuoklių Gadzinkos ! .10 
987 Gyvybė 15 

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

Apdaryta SI.00 
1149 Apsireiškimai Atmosferoj arba Meteorologija 75 

Apdalyta 7 SI.00 
1161 Biologija arba Mokslas apie Gyvus Daiktus 40 
1182 Dvi K&iooj j Tolimų šiaurę 20 
1190 Gamtos Istorija. 50c. Apdaryta 75 
1192 Geografija ?arba žemės Aprašymas $2.00 

1199 I&Blvffiyftjfs VaiBiaus Gyvūnų 10 
1201 Iš 4J|irado Musų Naminiai Gyvuliai. ...'. 20 
1218 KadajŽr •lį|pkiu Budu Svietas Susitvėrė 35 

1 jLretavos" Knygyne randasi visokios svetimų 
* 

j 
spatidų I§£t»iškos Knygos, išleistos Amerikoje ir Europoje'! 

Agentams ir perkupčiams duodame gerą nuošimtj. 
Reikalaudami Katalogo, kurį prisiunčiame uždvk;i. arba 

siųsdami užsakymą ir pinigus, adresuokite šitaip: 

LIETUVA PUBLISHING CO. 
A. OLSZEWSKI, Pres. 

3252 SO. HALSTED ST., -r: GHICAGO. ILl. 

•VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! / Męt neetame bankieriai, bet męs gvarantuojame Tamstai sučė-"' dymą. 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- rams ir vaiknams padarome ant orderio naujus alutu^'nub .$30.00 iki 150.00 už pusę kainos^ Truputė!)»;nešiotus nuo $2i>"00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus parduodame po $5.00 ir brangiau. Naujas ir truputėlį dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiau#. Vaikų siutai $2.50 iki $7.50. 
Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 6 vai. vakare. 

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

Didžiausia Lietuviška Naminių Rakandų 
(Furniture) Krautuve Ghicapje. 

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

visokių kitų name rei- 

kalingų daiktų, rasite 
" smukimą. 

Labai gražtjs ir pigus kūdikiams vežimėliai (Babv Car- 
riages)-. Mūsų ledaunės (Ice Boxes) yra žinomos, kaipo 
ilgiausiai palaikančios ledą. < 

Sj pavasarį parduodame viską nužemintomis kainomis. 
Ateikite pažiūrėti ir persitikrinti, kad niekur taip pigiai ne- 

pirksite, kaip pas mus. Mūsų prekės gvarantuotos, pa 
tarnavimas greitas ir mandagus. 

Reikalaujantiems pard. udame lengvais savaitiniais ir mė- 
nesiniais išmokėjimais. 

Krautuvė atidaryta vakarais: 
Utarniiikais, Ketvergis ir Snbatoma. 

South Halsted Furniture House 
Teleplione Drover 700 

3224 So. Halsted St. Chicago. 

Rašomos Mašinos. 
Pigiausios ir geriau- 

sios rašomosios maši- 
nos (t y p e \v r i t e r s) 
"New American'' už 
$10.00. 

Jeigu nori turėti drū- 
tą, pigią ir gerą rašo- 
mąją mašiną, tai pirk 

| "Nre\v American," o ne- 
sigailėsi. 

"New American" ra- 
go taip graliai, kaip 
mašina, pirkta už flOO. 
Jos sistema taip pa- 
prasta, kad kiekvienas, 
paėmęs ją i savo ran- 
kas, iš pirmo sykio su- 
pranta, kaip su jaja ra- 

šyti. 
Kataliogą rašomųjų 

mašinų ir visokių kny- 
| gų pritmmciame uždykg.. 

Agentams ir perkupčiar.s, perkant kelias mašinas, Juodam gerą 
nuošimtį. 

Reikalaudami adresuokite Šitaip: 

LIETUVA PUBLISHING CO., * 

3252 So. Haisted «tr., Chicago, III. 

Rusiškas 
Lietuvos Rejenfališkas Biuras 

GERIAUSIAI PADARO: 
Rusiškas Dovlerennastis, Aktus pirkimo, pardavimo, lšran- 
davojimo ar kitam pervedimo žemės ar ūkės Lietuvoje- 
-Rusijoje. Parūpina pasportus išvažiuojantiems Lietuvon- 
-Rusijon ir visokius kitus rejentallškus raštus padaro ge- 
rai, greitai ir pigiai. Iškolektuoja dalės, skolas Ir pinigus, 
pal'ktus Rusiškuose Bankuose. 

Visokiuose reikaluose 
Informaciją suteikia dykai. 

Dėlei informacijos Chlcaglečlal kreipkitės asabiškal, o la 
kitų miestų raštų, adresuojant: 

LIETUVOS REJENTALISKAS BIURAS 
3252 So. Halsted St. Chicago, 111. 

n- Nuo S ryto iki G vakaro. Utarninkals, Ket- Dluro 
vergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vaka- Valandos ro. Nodėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

_ __ __ Ph«n»Or»TersOll 
DR. K. DRANGELIS 

,y«TUm OENTISTAS 
VA LANDOS:-nuo 8 iki II ryto nuo i m 

tn'tartį * nB° ? iki9vak' Ntd'l'om pagal 

8291 Si. Naliied St. ChiciguJII. 
Priciu A. OI(a«»kio Buk%- 

T«l. YARD3 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvio Gydytojas ir Chirurgą? 3259 So. Halsttd St., Chicaro. III. 

Gydo visokius ligas moterių, vaiuij ir 
»yrįt rt'»«oiHlišUai tryiio iim|>an<'ias. už- | sUcučjuaiiis ir pmalaptingas vyrij Ii^u» 



D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaiku ligų specialisto 

unsas 
17 25 Wcst 18th Street 
Tfi rp Paulina ir Wood git. 

f to ne Canal \20i 
Valandos. 

IT c I SO iki 1*00 v»! ryta 
x v 11 :CO iki 8:00 vai. valt. 

N^diS]įoms 
iiicOiOik: 12:00 vaL ryto 

Rezidencija 

5208 W.r!arrison Street 

TeUAustin73/ 

Valandos: 

tiktai iki 8:00 kiekvieoarytj 

Dabar Jau. Galima 
Atvažiuot iš Lietuvos 

*.. 

ir į Lietuvą. 

šitkcrtės atvažiuoti iš Archan- 

gelsko j Chicagą kaštuoja $71.00 
Išvažiuoti iš Chicagos į Petro- 

gradą (Peterburgą) $64.60 
Kelionė ima tik 13 dienų per 

vandenį. , 

Šifkortcs ir pasportus gausite 

A. 01szewskio Bankoje 
3252 So. Halsted St. Chicago. 

Bridgeport Clothing Co. 

1 Mos vis darome biznį dėlto, kad 
mos užlaikome pagal vėliausios 
mados aprėdalus. l'as mus gali 
gauti nuo mažiausios ir iki di- 
džiausios mierų siutus už ma- 

žesnę kainą negu kitur. 

Skrybėlių, šilkiniu marškinių ir 

Tevcryku—geriausis rinkinys mū- 

sų krautuvėje. 

Storas Atdaras 
Vakarais 

UtrlrninKe, Ketverge, Su- 

batoj, Rędėlioinis 
ligi pietų. 

Bridgeport Clothing Co. 
3246-3248 So. Halsted St. Chicago, IJI. 

SVEIKATOS PASIEKIMAS 
yrst lengvas tiems žinantiems, kurie, kuomet randa, kad j j j tj gyvumas yra nupuolime 
fc^hpinr. t?M £3Č!os gamtos didį atitaisant j tonika. 

/ialt/falieuį 
nesulyginr.mas kraujo, kaulo ir mfatj ?n:nintojas veikla beveik tuojau*, pa- 

siekdama* lyguis«s kūno gelmės, suteikdamas sveika (ryvybę, tnnšančia j kiekvieną* 
MiffDpninta organą. Tolefonnokite: Calumct 5401 tui-tuojati«—turėkite keisa prista; 
«y»4r į namus šiądien. Sergėkitės pamėgdžiojimų < Imitaciją). Rašykite mums dėlei 
knygelės "Eminent Pliysicians of the NVest." 

McAVOY MALT MA»R0W DEPT., CH1CAOD. 

Bell \i m Ji System 

JJf žsikviesk svečius pas skve ant 

pietų, priėmimų ar Teatrinių par- 

tijų per telefoną. Tas yra moderniškas 

būdas užkvietimo. 

Telefonojant sučėdijama laikas, darbas, 
iškaščiai; gauni greitą atsakymą, kuris 

yra svarbus veikėjas darant sutartis 

Pasiek savo draugus mieste ir uz mie- 

sto—per Bell vietines ir ilgų distancijų li- 

nijas. Sučėdyk žingsnius, vartojant ... 

T elefono Kelią. 

Chicago Telephone Compaoy 
Bell Telephone Building 

Offidal 100 

Jau Išėjo Iš Spaudos 
MILŽINIŠKAS VEIKALAS 

TIKĖJIMO ISTORIJA 
l 

į .Visas veikalas sudaro 1086 puslapius gražaus ir 
lengvai skaitomo rašto. Knyga yra papuošta skaitlin- 
gais piešiniais, kurie palengvina skaitymą ir padaro jį 

j daug vaizdingesniu. 
Šią milžinišką knygą parašė, bendradarbiaujant vi- 

sai eilei kitų mokslininkų, žinomasai visame pasaulyje 
mokslininkas D. P. Chantepie de la Saussaye. Lietu- 
vių kalbon vertė J. Laukis. 

Šioje knygoje skaitytojas ras pilną apžvalgą visų 
tautų tikėjimų-religijų, pradedant nuo seniausių amžių 
tr baigiant dabartiniais laikais. 

Skaitydamas Tikėjimų Istoriją, suprasi, kaip žmo- 
gus laipsniškai tobulinosi savo tikėjimiškose pažval- 
gose, kol galop nepriėjo prie dabartinių tikybų. Tikė- 
jimų Istorija yra veidrodžiu, kuriame aiškiai, kaip ant 
delno, matai žmogaus dvasios plėtojimosi kelius. Ne- 
galima suprasti žmonijos vystymosi, jeigu nežinai, kaip 
išsivystė tikyba. Tą gi galima kaip sykis sužinoti 
šioje naujoje Tikėjimų Istorijoje. 
Tikėjimų Istorija yra miižiniškiausiu lietuviškai 

parašytu veikalu toje šakoje. 
f- 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 
šią knygą. 

Reikalavimus Siųskite Antrašu: 

Lietuva Publishing Company 
A. OLSZEW9KI, Pres. 

3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL. 

Literatūros ir Politikos iliustruotas Laikraštis 
Amerikos Lietuvių Dienraštis "KATALI- 

KAS" paduoda vėliausios Žinias npie knri) ir 
visoltlils atsitikimos pasaulyje. Visuomet pil- 
nas indomių straipsnių. 

Dienraštis "KATALIKAS" eina tautiš- 
kai-krikščioniškoje dvasioje. 

DIENRAŠČIO KAINA: 
Metams $5.00. 
Pusei meti) 3.00. 
Trims mėnesiams 1.75. 
Dviem mėnesiam 1.25. 
Europoje metams .... 7.00. 

Praneškite savo adresą, o gausite 
pasižiūrėjimui vieni) numer} veltu4. 

TAIPPAT UŽLAIKOMA 

Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuvė 
REIKALĄ ŪKITE KATALOGO 

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus vi- 
sados adresuokite šitaip: 

TANANEVICZ PU6LISHING COMPANY 
•y 

m\ 3249-83 South Morgan Street 
CHICAGO, ILL., U. S. A. 

GAMTOS ISTORIJA 
Pagal Pov. 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, aiškesniam 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 jį 'privalome geriau- 
siai pažinti—studijuoti gamtos mokslus. Kas nepažįsta, gamtos, jos Įsta- 

tymų, tas nesitaiko prie gamtos, ir tokls neilgai gyvena, nyksta ir žūva. 

Užtai reikia pažinti gamtą, jos gražumą, ir paslaptis. Kn^ga Gamtos 

Istorija yra gražiai ir aiškiai atspausta, 210 pusi. Popiero* viršais. Kai- 
CA/> 

Ta pati drūtais audimo viršais 75c. 

Norėdami gauti šitą knygą, kreipkitės krautuvėn: 

M. J. Damijonaitis, 
^11 West 33rd str., Chicago, 111. 

NEW CITY SAVINGS BANK 

4601 So. Ashland ave., Chicago. 
A. J. BIERZYNSKI, pres. 

Priima bankcn pinigus ir moka 3%. 
Už sudėtus pinigus musy bankoj duo- 
dam® čekių knygutę, lš kurios para- 
ijrti Čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Perka Ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdo bankines 

skryneles (bovets) po $2.50 metami. 
Partaoda iifkortes ir siunčia pinigui 
) visnB svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėliais, se> 

redomis, ketvergals ?r subatomis nuc 

t ryto iki 9 vakaro; nedaliomis, utar 
niekais ir petuyčiomis nuo 8 tylo Cd 
f vakarą 

TELEPHONE DROVER7215 

Geriausia Akušerka 

0. Jonikiene 
3364 S; Halsted St. 

(Kampas 31 tos) 

Chicago, III. 

Tel. CanaL 2118 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 ŠO. HALSIED ST GHICAGO, ILL 
CORNER ISth STREET 

EVESKIO 
Dienine ir liAlfVlf I A 
Vakarine mUH lilLfl 

MOKINAMA: 
Anglį kalbi nuo pra- 
dinis iki augščlauslal 
Aritmetika 
Augštesn. Matematika 
Istorija, Geografija 
PolllKka Ekonomija 

Lietuvių ) Vokiečiu ( »>> Bnc 
Rusą ir f HJM 
Lenkų J 
Koygvidyste Grazrašf. 
Laišku rašymas 
Prekybos tllsii Ir tt. 

"* G. Leveskis. Vedėjas Mokyklos 
3106 $o. Halsted StM Chicago. 

du-kart nedelinis laik- 
raštis 

Eina jau 25 metai 

lltarninkais ir Pėtnyčiomis 
Prenumerata metams $2.50 

„ „ pusei metą $1.25 
Adresuokit taip: 

W. B. B0CZK0WSKI CO., 
Mahanoy City, Pa. 

GERA PROGA! 
Crrmatika nnffHškoskalboitiv 
kytisbe moky tojo(apdaryta)$ 1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky- 
tis skaityti ir rašyti b a mokyto- 

jo 15c 

Naujas Budas mokytis rašyti ba 

mokytojo 10a 
Aritmetika mokinimuisi rokun- 

č\j,su paveikslais (apdaryta). .35c 
VišoSLOO 

Kas atsius iškirpes šitą apgarsi- 
nimais "Lietuvos" ir 11.00 per 
mon'ey order', tai gaus visas 4 

knygas 60c. pigiau. 

P. Mikolainis 
Coi62 New York City 

tobulas kepimas 

C> IVSTEKAS keptas antNew Perfection Oil Cook-Stov yra minkštas ir puikus. 
New Perfection turi specialę kepyklą Ui kspturas, kuris yra patalpintas toliaus nuo liepsnos, bet gaunantis visą Šilumą. kepina abi pusi vienu kartu. Visas keosnio skonis yra užlaikytas. 

>VICH BLLE rLAME 

OilCookstgve 
raiški;, lengviaus dirbt ir vėsią, čystą virtuvę turėt. 
Padirb'as su 1, 2, 3 ir 4 degalais. 
Visuose geležiniuose ir departamentin'uose krautuvės*. 

STANDARD OIL COMPANY 
tAN INDIANA CORPORATION) 

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE 

S. L. A. 
Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 

Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. i mėnesį, gaunate 
Iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje. 

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 
A. B. STRIMAITIS, S L.A. Sekr. 

307 W. 30th St., New York City. 

Tel. Canal 5395 .į 

J. G. Mezlaiszkis j 
Geaeralis 

Kontraktorius ir 
Namu Statėjas. 

2302 S. Learitt St. Cliicjgo ■ 

Tel. Canal 4052 

Dr. fl. K. Rutkauskas 
2302 S. Leavitt St. Kampas 23-čios gai. 

CHICAGO, ILL. 

Telefonas Humboldt 4532 

Dr. G. M. Glaser 
Siuonii apreiškiu pagodotai visuo- 

menei, jog osu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni- 
mą j savo loeną namą po numeriu 

3149 S. Morgan St. 
Kertė 32-ros gatvės. 
Telefonas Yurds G87. 

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus iigouius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir r.g šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toli",!iS mane įoms, csiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 
tį. Esiu specialistas ligose vaikų, mo- 

terų ir vyrų ir užsendintoso ligose. 
Darau visokią operaciją. 
Liekuosi su pagarba 

Dr. G. M. Glaser 
3149 S. Morgan St. 

Kertė 32-roa jjatvfi*. 

Užslralyk sau ar savo pažįstamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina jau 30-tus metus. 

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
pusei metų. Kanadoje $2.50 metams; 
$1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj Ir 
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 

Pamatimul vieną num. siunčiam dovanai 

Knygų katalogą siunčiamo int pareika- 
lavimo dovanai. 

J. J. Pauksztis & Co. 
120-124 Grand Str., 

Brooklyn, N. X. 1 

Dr.O.C.HEINE 
DBNTISTAS 

mui-lmu 31 Ir So. HrtHdfri. 
(Ijmiill iMlltUtn.) X CMSABO, ILL 

Mokiname Angliškai 
Visose dalyse Amerikos ir Kanedoa 
Vieninteli mokykla, kurioj kiekvienas rali išmok- 
ti Angliški* kalba, labai trumpan »laike, šio? mo- 
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki- 
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at 
lyginimą: teipjau klesose dienomis ir vakarnis. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesniu žinių. 
Araerlcu Sehool o 1 LaBivi4u 

auv 
1741 W. 47th Strut, : Ctikago, IIL 

Lietuvišku Knygų Krautuvė. 
Mylėtojai geri} kningij, norinti 

išlavinti savo protą ir išsimokinti 

anglišką kalbą, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuvės. Čia 
gaunama visokios lietuviškos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš- 
kos ant užsakymo. Scenos mylė- 
toji) rateliai imdami kompletos, 
s. v. gana a papiginta kaina. Krau 
tuvč adara kas vakaras. 

15 kitų miestą atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogą dykai. Adr<v: 

M. J DAMIJONAITIS 
901 West 33-rd St., CHICAGO, ILL. 

F. P. Bradchulis 
Attorney & Counselor at Liw 

Lietuvis Advokatas 
30 N. LaSalle St„ C i:ago III. 

Liock Fichange Bldg., Roo.ns 1137-1111 
1 elfpbone Franklin II7J 

6yv. 3112 S. HalsteJ SL, arii 3i-ji, 
Icleplione Yaritsj|59 

LIETUVIŲ LIUTERONŲ 
ATVDAI. 

Iš priežasties europinės karė? 
dabar negalima gauti jokiu kny- 
gų iš Europos. Bet męs da turime 
po keletą lietuvišku liuteronišku 
maldaknygių ir giesmių knygų 

įVo krautuvėje, ir pas pas mus da 
galite jų gauti. 

j Todėl, kurie reikalaujate minf*- 
; tų knygų, tai pasiskubinkite, kol 
I jų turime, nes šioms išsibaigus, ne- 

gausite niekur, kol karė nepasi- 
baigs. Rašykite umai, o prisiusime 
\-£taliog:į. 

LIETUVA PUB. CO„ 
5252 S. Ilalsted str., Chicago, 111. 
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