
-K 

"LIETUVA" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
Ema Pit«y*!®nii«, Chieago, IX. 

Metine Prenur- ata: 
$2.00 
*,2.50 
<3.00 

Prenumeratos 

Suvienytose Va".. jose, 
Kanadoje ir M.. ike 
Visose kitose «»e3patyst€se 

Prenumerata apmokama iA viršaus. 
tnetas skaito*i nuo dienos uzsirašymo. ne nuo Nauju Me* 
tcj. Apgarsinimą kaiąų klauskite laišku. Adresookitt; 

A. OLSZEVVSKI 
J»J!S3 Oo. Halsted St. CHICACO, IU^ 

Metai XXIV 

Entered as Second-Class Matter July X3thf 1893, at the P<*t Offica oi Chicago, Illinois, under Act of Marcfa yd, 1879. 

CHICAGO, ILL., PENKTADIENIS, MitŽELIO (JUNE) 18 d., 1915 M. 

i- i 
THE LITHUAN1AN WEEKLY "LIETUVA" 

Publiahad Pridaya at Chieaco, III. 

Yearly Subscriptlon rates: 
In United States $2.00 
To Canada and Mezico $2.60 
To all other Foreign Countries $3.00 
Adverti*lng rates on application. Addresa 

A. OLSZEVVSKK, Pub. 
3852 8o Halsted 8t., CHICACO. ILL. 

No. 25 

Dideji Kare. i 
Suvienyta anglų ir traneuzų 

kariunienė vis, palengva, stumia 
vokiečius atgal lygiai šiaurinėj 
iraneuzijoj, kaip ir Belgijoj. Su- 

stiprinimui savo pajiegų ten Vo- 

kietija siunčia savo kafiunienę iš 

(lalicijos ir paskutinius atsargi- 
nius. Vokiečiai stengiasi sulai- 

kyti talkininkų pirmyn žengimą 
Smarkus mūšiai vis dar traukiasi 
prie N'euville St. Vaast. Nors 

mušis fen dar neužbaigtas, l>et 

iki ši. I vokiečiai teu turėjo labai 

didelius nuostolius. Iraneuzam- 

teko daug ginklų ir amunicijos. 
N tįstu m v vokiečius atgal, ant 

mūšio lauko fr.vicuzai rado pa- 
liktas 3 77-milimetrines kanuo- 

les, 15 revolveriniu kanuolių, tūk- 

stančius granatu, 300,000 karabi- 
nams patronų ir daug sprogstan- 
čių medegų ir daugybę maisto. 

I'rie Toutvent fraucuzai apval- 
dė vokiečių pozicijas ir paėmė 
150 nelaisvių. Ant linijos n my- 

liu iljjo- vokiečiai tapo nustumti 

vieną mylią atgal. Ir prie Arras 

tramuzai stumia vokiečius atgal. 
J'rancuzai, matyt, nori užpulti 
svarbų, vokiečių rankose esantį 
miestą I.ens. Mušiu |>ric Arras. 

kadangi pritruko pakaktinai že 

mes kareivių, vokiečiai pasiuntė 
laivyno kareiviu-. Miestas Neu- 

v'l'.e teko franeuzams, nors vo- 

kiečiai jj buvo pavertę į tvirtą 
tvirtovę. Ir garsus Labyrinth 
jau didesnėj daly j yra franeuzų 
rariko e. Daugelyj vietų vokie- 

čių linija tapo perlaužta, jie ta- 

po franeuzų atgal nustumti. 

Vokiečių raportas praneša apie) 
jų kariumenčs laimėjimus ant li- 

nijos nuo Lievin iki Arras, kur 

buk iraneuzus pasiekė sunkus ne- 

pasisekimai, nes jų užpuolimai 
ant visos linijos N'euville Raclin- 

court su dideliais jiems nuosto-. 

liais tapo atmušti. Daugumai 
svarbesnių pozicijų laiko vokie- 

čiai. l'žpuolimai prie Yser fca-J 
nalo taipgi tapo atmušti. Ir' 

franeuzų užpuolimai Chanipagne 
provincijoj jiems nepasisekė. 

Vokiški povandeniniai laiveliai 

pereitą savaitę paskandino net 

keliolika pirklių laivų, o daugiau- 
siai angliškų, nes Anglija jų ir 

turi daugiausia. Didžiausi vo- 

kiečių paskandinti laivai buvo": 

paskandintas Vai i jos pakrantėse 
tr;».ncu7.iškas garlaivis Diamond,' 
angliškas garlaivis llopemount, ) 
turėjęs 3,300 tonų jtalpos; jis 
tapo paskandintas priešais St. 
IvesT l»altosi«>-£ jūrėse tapo mi- 
tu »s paskandintas angliškas gar- 
laivis Arndale, turėjęs. 3,583 to- 

nu-; jtalpos. Šitas garlaivis užbė- 

go ant minos; vokiški pojtiriniai' 
laiveliai j Ualtasias jures neprisi- 
^riebė, nes ten nedaug ko jie 
gali .rasti, o kelionė pavojinga, 
kuro ten gauti negalėtų, nes 

apart Arcbangel-ko, anglių krau- 

tuvių niekur nėra. Garlaivis 
Arndale plaukė į. Archangelską 
ii gabeno amuniciją Rusijai. Mi- 

na, tą garlaivj paskandinusi, ga- 

lėjo vien rusiška buti, nes vokie- 
čiai Raitosiose jūrėse jų pakloti 
negalėjo. 

Nuo šiaur-rytinio karės lauko 

prieštaraujančios ateina žinios: 
vokiečiai j^iria^i savo laimėjimais 
Lietuvoj, rusai gi taipgi praneša 
apie sumušimus vokiečių Lietu- 

voj. Aišku todėl, kad žinios vie- 

nos pusės yra neteisingos, nes du 
priešai toj pačioj vietoj vienu 
kartu mušiu laimėti negali. Bet j 
\isgi, kaip rpdosi, ru.->ai Lietuvoj 
mėgina /engti pirn.yn ir nori 

( 
vokiečius per rube/ių išvyti, kaip, 
ta-; jiems porą kartu pasisekė, 
tik tų pasisekimų negalėjo, ar ne-, 

mokėjo priderančiai išnaudoti. I 

Dubisos paupiuose rusai, su-' 
lankę pastiprinimo, mėgino vo-' 
kiečių kariumenę apsiausti, ir pri- 
vertė ją atgal trauktis ant linijos' 
Bcisogala-Zogine. Vokiečiai gi 
praneša apie jų pasisekimus j 
šiaurius nuo Šiaulių, kur vokic- 

čiai paveržė kebas rusų pozici- 
jas. Prie Kuziu nelaisvėn pa- 
tmė 3 aficie'rus ir 300 kareiviij. 
1 piet-ryčius nuo Mariampolės 
iki Kauno vokiečiai paėmė visą 
pirmąją rusų stovyklų liniją ir 
nelaisvėn ten pakliuvo 3 alicic- 
rai ir 313 kareivių. Jeigu vo- 

kiečiai galėjo atsirasti Kauno ap- 
linkinėse, nors, žinoma, prie 
Kauno tvirtovės, turbut, nepriėjo 
taip arti, kati siekių didelių k.i- 
nuoli 11 šūviai, tai tas rodo, kad 

jų bent Suvalkų gubernijos pu- 
-ėj rusai sumušti negalėjo; vo- 

kiečiai, jeigu butų sumušti, turė- 

tų trauktis prie savo rubežių, 
bet prie Kauno jų buti negalėtų. 
Dabar &i jie stovi prie Kazlų 
Rudos, Skirkų lDembovva Budi) 
ir netoli Mauručių. 

Prieštaraujančios žinios yra iš 
pietinės Lenkijos ir Galicijos. 
\ okiečiai, paėmę Galicijos svar- 

biausią tvirtovę Przeniysl, gyrė- 
si ir giriasi, jog Galicijoj rusai 
suvisu tapo sumušti ir buk jie 
m gali atsigriebti. Rusų kariv.- 
menė vejama į rytus, Lvovo 
(Lembergo) link. Rusai, ma- 

tydami, jog ir Lvovo apginti ne- 

galės, skubiai kelia dokumentus 
ir generalgubernatoriaus sostinę 
Į miestą Brody, ]>rie Lenkijos 
rubežių. Vienuos raportas mž- 

tikrina, jog Bukovina tapo su- 

visu nuo rusų išvalyta. Bet vė- 
liaus pasirodė, kad ir Galicijoj 
su rusais nėra taip blogai, kaip 
perstato Vienuos ir Bėrlino ra- 

portai. Jšsyk, atidavę priešams 
tvirtovę IV/.emysI, nes jos, dėl 
stokos amunicijos, apginti nega- 
lėjo, rusai traukėsi j šiaur-ryčius. 
bet paskui,, gavę pastiprinimą, 
ne tik vėl apsistojo, bet suvie- 
nytas austrų ir vokiečių kariu- 
menes vėl pradėjo stumti j va- 

karus. Jie atgavo atgal svarbų 
miestą Jaroslavv ir pristūmė vo- 

kiečius prie upės Dunajec ir to- 

liau j rytus jų neleidžia. Iš Pe- 
trogrado užtikrinama, jog Lvo- 
vui pavojus jau negręsia. P»et 
visgi nežinia, ar ilgai rusai 
Įstengs atsilaikyti, ar jie, išbai- 
gę amuniciją, vėl nebus priversti 
traukti atgal. Vokiečiai juk ne- 

duos laiko amunicijos daug pri 
įgabenti. 

Vokiečių kariumenės vadovas 
Mackensen ant visos 70 myliu 
ilgos -linijos pradėjo priešakiu 
žengti. Vokiečių štabas g'riasi, 
buk rusų linija tarp Czerniana 
it Sieniavva tapo claugelyj vietų 
perlaužta ir buk vien birželio 
14 d. paimta nelaisvėn 16,000 ru- 

sų. Pirmyn žengimas genero- 
lams Linsingen ir Manvitz taip- 
gi sekasi. 

Dėl paskutinių vokiečių pasi- 
e kimų Rusijoj apsireiškia vis 

Inbjau vokiečių nekentimas ypač 
tarp darbininkų. Maskvoj darbi- 
ninkai pareikalavo prašalinimo iš 
dirbtuvių visų vokiečių darbinin- 
kų ir darbų vedėjų. Kadangi 
darbdaviai to išpildyti nenorėjo, 
darbininkai pradėjo vokiečius 
mušti ir naikinti jų nuosavybę. 
Vokiečių mušimai buvo Maskvoj 
ir kituose Rusijos didesniuose, 
pramoninguose miestuose. 

Iš Beri i no praneša, buk Rusi- 
joj tarp gyventojų apsireiškia vis 
aiškiau neužganėdinimas iš val- 
džios. Žmonės reikalauja (luinos 
sušaukimo. Kad žmones nutil- 
d/'.itr?, manoma nuo vietos praša- 
linti daugumos gyventojų neken- 
čiamą reakcionierišką ministerių 
pirmininką Gorcmikiną, ant j 
>uversti ir netvarkę, apsireiški 
sią kariumenėj, nors tą netvarkę 
nė Goremikin pagamino. 

Nesiseka austrams ir karė su 

Italija, nors valdžia slepia nepa- 
sisekimus, arba mėgina svarbes- 
nius nepasisekimus uždengti 
menkais laimėjimais, arba laimė- 
jimais patrolių susirėmimuose. 
Svarbesniuose mušiuose italai 
veik visur ima viršų ir žengia vis 

giliau Austrijon ir užima vieną 
po kitam svarbius Austrijos 
miestus. Italų kariumenė užėmė 
svarbų miestą GradUca, į piet- 
vakarius nuo miesto Goricia. Ita- 
lų kariumenė traukia išilgai ge- 
ležinkelio, vedančio per Alpų 
k- 'nus per Ciredia perėjimą prie 
Tarvis, kur susibėga Karintijos ge- 
ležinkeliai. Tarvis yra 6 mylios 
nuo Italijos rubežių. Italai Aus- 
trijon įsiveržė trimis keliais ir 
nei vienos jų kariumenės dalies 
austrai išvyti atgal neįstengia iki 
šiol, nors austrus paremia ir vo- 

kiečių kariumenė. 

Ketvirta Italijos armija per 
\ 1 j) 11 kalnus įsiveržė Austrijon 

ties Ampezzo ir užėmė miestą 
l'loecken. .Miestas tas yra labai 
svarbus, yra tik 15 mylių nuo 

geležinkelio, bėgančio nuo ins- 
bruck j Lublaną. Italų rankose 
yra taipgi miestas Podestagna, į 

Į šiaurius nuo perėjimo Amp?zzo. 
Italų kariumenė yra jau 10 my- 
lių nužengusi Austrijos pusėn. 

ISmarkus mūšiai eina prie Tu- 
mino, bet miestas tas dar yra 
austrų rankose; smarkiai mušasi 
ir šonuose Montenegro kalno, bet 
italai veržia vieną po kitai austrų 
pozicijas. Austrai, besitraukda- 
mi, išnaikino visus tiltus ir ke- 
lius, kur tik turėjo laiko ir ga- 
lėjo tai padarui. 

Užėmusi svarbias vietas Aus- 
trijos pusėj (iradisca ir Mont- 
falcone, italų kariumenė tapo di- 

desnių austrų pajiegų sulaikyta 
prie provincijos sostinės Goricia. 
Mušyj prie Gradisca austrai nu- 

žudė 10,000 kareivių užmuštų ir 

sužeistų. 
Xors Turkijos valdžia garsina 

apie turkų pasisekimus, bet iš 
kitų šaltinių vi?ai priešingos atei- 
na žinios ir tos, turbut, stovi 
arčiau teis)bės negu turkiškos. 
Rusų kariumenė apvaldė Armė- 
nijos Van apskritj; turkai tu- 

rėjo pasitraukti ir iš Ourza ap- 
skričio. Turkiška kariumenė ta- 

po nuvyta nuo Azarbadzan. Ne- 
siseka turkams ir Dardanelių jū- 
rių siaurumoj; taipgi ir Azijos 
pakrantėse. D11 franęuzų kariški 
laivai atplaukė į Tobesine uostą 
.r bombardavo miestą, kuriame, 
daug nuostolių pridirbo. 

Talkininkų kariumenė prisiar- 
tino prie miesto Gallipoli, prie 
Dardanelių siaurumos. Ateina 
čia vis daugiau talkininkų ka- 
reivių Talkininkai užėmė dvi 
svarbias kalvas prie Maidos, o 

prie tu paėmė 700 turkų nelais- 
vėn. 

Vaidai Suvienytų Valstijų su 

Vokietija dėl paskandinimo gar- 
laivio Lusitania ir užpuolimų ant 
Amerikos laivų dar nepasibaigė. 
Prezidentas \Vilson vėl pasiuntė 
Vokietijai notą su reikalavimu, 
kad ji liautųsi užpuldinėjusi ant 

neutrališkų kraštų pirklių laivų, 
jc.'gu nenori sulaukti negeistinų 
pasekmių. Vokietija ant prezi- 
dento notos dar neatsakė, ir ne- 

žinia, kokj duos atsakymą. Už- 
ėmęs vietą pasitraukusio užsie- 
nių ministerio Bryano naujasis 
ministeris Lansing ne taip bailus 
ir "nuolankus Vokietijai, todėl 
greičiau gali privesti prie vaidų 
užbaigimo: arba stums Ameriką 
karėn su Vokietija, arba ją pri- 
vers pildyti tarptautiškas teises 
ir nusilenkti prieš prezidento rei- 
l'a'avimus, nors pasitraukęs mi- 
nisteris, susidėjęs su Amerikos 
vokiečiais, čia mėgina maišatį ir 
neramumą sukelti. 

Xors Balkanų tautos dar ka- 
rėn nejsikišo, bet tarybos vis 
dar vedamos tarp Rumanijos, 
Bulgarijos ir Grckijos. Susitai- 
kymą trukdo labjausiai Serbija, 
kuri nenori atiduoti Bulgarijai 
bulgarų apgyventą Macedonijos 
dalj, ko Bulgarija už stojimą 
talkininkų pusėn būtinai reika- 
lauja. Grekijoj atsibuvo parlia- 
mento pasiuntinių rinkimai. Iš- 
rinkta didelė dauguma pasitrau- 
kusio ministerių pirmininko Ve- 
nizel.os šalininkų, taigi reikalau- 
jančių karės ir susirišimo su tal- 
kininkais. 

Iš Kares Lauko. 
Berlinas. Vokiečiai oficialiai 

pažymi keletą mušiu Žemaitijoj 
ir nurodo, kad vokiečiai vėl pra- 
dėjo užpuldinėti rusus tose apie- 
linkėse. Pranešimas birželio 9 
dienos šiaip skamba:, 

"Rytinis krantas upes Ventos 
prie Kubilių, j šiaur-ryčius nuo 

Kuršėnų, tapo mūsų kariumenės 
užgriebtas. Mūsų atakuojanti 
kariumenė artinasi prie Šiaulių 
iš piet-vakarių. 

"Ant Dubisos upės priešo šiau- 
rinis sparnas tapo atstumtas at- 

gal piet-ryčių linkui. Apsupda- 
mos rusų sparną, musų priešaki- 
nės linijos pasiekė Betigalos vieš- 
kelio. 

"1 pietus nuo Nemuno (t. y. 
Suvalkų gubernijoj) įjusai pasi- 
traukė atgal linkui Katino pu at- 

kaklaus mūšio prie :J)embo\va 
Buda ir Kazliškių (^Jariampo- 
lės paviete). Trjs šinjtai belais- 

vių ir du kulkasvaidžiu pateko į 
musų rankas. Laike vijimosi, po 
šito mūšio, męs užgriebėm rusų 
fortifkuiotas pozicijas priešais 
Kauną ant plento tarp Kauno 
ir Mariampolės." 

Petrogradas. Rusų oficialis 

pranešimas birželio 9 d. apie 
dalykų stovj Lietuvoj praneša se- 

kančiai : 

"Apielinkėse Šiaulių mūšiai 

tęsėsi panedėlyj ir utarni.nke. 
Linkui Kauno, tarp Nemuno ir 

geležinkelio j Virbalį vokiečiai 

padarė mažą progresą miškuose 

apie Kazlų Rudą." 

i Londonas. Rusų ambasada 
Londone apskelbė, kad grafas 
Petras Benckendorf, jauniausias 
sunus rusiško ambasadoriaus 

Londone, tapo užmuštas mušyj. 
Grafas Petras buvo pulkininkas 
rusų raitelių gvardijos pulko ir 

tapo peršautas per kaklą mūšyje 
netoli. Kauno. 

New Yorkas. Iš ištikimų šal- 

tinių ateina žinios, kad Vokie- 

tijos agentai paplito čia Ameri- 

koj po miestus, kuriuose yra 
dirbtuvės išdirbinėjimui ginklų 
ir amunicijos. Vokiški agentai, 
sakoma, turi išdirbtus pilnus 
plianus ir mano sukelti streikus 

dirbtuvėse, kad tik neleisti dirb- 

tuvėms išpildyti orderiu, kuriuos 
talkininkai davė šioms dirbtu- 
vėms. 

Vokiškų agentu pasidarbavi- 
mai, sakoma, jau pradeda nešti 
vaisius ir sukelta riepasiganėdi- 
nimas tarp darbininkų daugelyj 
tų dirbtuvių, kur dirbama gink- 
lus ir amuniciją. Tarp tokių 
dirbtuvių pažymėta' liethlehem 
Steel Co., Du Pont Pow.der Co., 
Remington Arms and Amunition 
Co. ir daugelis kitų. 

Bridgeport, Conn., laflce pasku- 
tinių dviejų savaičių buvo iški- 

lę streikai prie statymo naujos 
dirbtuvės. 

Iš VVashingtono eina gandas, 
kad ten sužinota, jog Vokietija 
per savo agentus nori net su- 

pirkti didžiausias ginklų dirbtu- 
ves Amerikoj. Dalykai taip to- 
li užėjo, kad Amerikos valdžia, 
sakoma, net pradėjo šį reikalą 
tyrinėt. 

Petrogradas. Rusų štabas ofi- 
ciališkai praneša, kad vokiečių 
torpedinis laivas, transportas ir 
dar vienas garlaivis tapo nu- 

skandinta Baltiko jūrėse. Kitas 
torpedinis vokiečių laivas tapo 
bjauriai sugadintas. 

Žinia iš Kopenliageno praneša, 
kad dvi povandeninės vokiškos 
valtjs tapo labai sugadintos per 
rusus Baltike. Jas partraukta 
į Liepojų pataisymui. 

Londonas. Tiurkų kanuolinis 
laivas Marmaris tapo nuskandin- 
tas, o turkų transportas Mosul 
tapo pagautas Persų Įlankoje. 

Londonas. Anglijos premieras 
Asquith pranešė žemesniam par- 
liamento bute, kad valdžia pa- 
duos parliamento apsvarstymui! 

sumanymą, kuriame reikalauja- 
ma užgyrinio naujo kredito karės 
reikalams. 

Menama, kad valdžia šiuom 
sykiu reikalaus apie pu"?ntro mi- 
liardo doliarių. 

Londonas. Korespondentas 
laikraščio Daily Mail praneša iš 
Vokietijos, kad nauja vokiška ar- 

mija iš apie 500,000 vyrų traukia 
į vakarus, Belgijon ir šiaurinėn 
Francuzijon. 

Londonas. Rusų pastiprini- 
mai į laiką atėjo, kad sulaikyti, 
bent tuom tarpu, vokiečių pir- 
mynžangą Lietuvoj ir Galicijoj. 
Rusai abiejose vietose, vieton 
gintis, kaip iki šiolei, pradeda 
patjs atakuoti. Sulyg oficiališko 
pranešimo, kuris atėjo birželio 
10 d., vokiečių pulkai prie Du- 
bisos upės, Kauno gubernijoj, 
buvo priversti pasitraukti atgal, 
nes rusai mėgino jų sparną ap- 
eiti. Vokiečiai pasitraukė atgal 
nežiūrint to, kad prie Šiaulių ir 
prie Nemuno jie pastaruoju lai- 
ku buk padarė šiokį-tokį pro- 
gresą. 

Bet daug svarbesnis dalykas 
yra Galicijoj, kur, kaip išrodo iš 
telegramų, taipgi darosi permai- 
nos. Čia, sulyg tų pačių vokiš- 
ku pranešimų, rusai pradeda 
žengti pirmyn j pietus ir į piet- 
ryčių nuo Lembergo. Rusai 
taipgi pradėjo atakuoti gen. von 

Linsingeno armiją, kuri perėjo 
per upy Duiestr netoli 2ura\vno. 

Jiet rytinėj Galicijoj ir Buko- 
vinoj rusai traukiasi atgal tarp 
Pruto ir Dniestro upių. Mena- 
ma, kad rusai mano padaryti 
Dniestro upę savo atsigynimo li- 
nija nuo Bukovinos net iki arti 
Przemyslio. 

Washingtonas. Amerikos laik- 
raščiai, beveik vienbalsiai pare- 
mia prezidento \Yilsono notą, iš- 
siųstą V okietijai, ir išreiškia nuo- 

monę, kad prezidentas \\ ilsonas 
pasakė savo notoj tą, ką visa 
Amerikos tauta mano. Bet Bry- 
anas, buvusis Valstijos sekreto- 
rius, su \Yilsono nota nesutin- 
ka ir tvirtina, kad Amerika tu- 

rėjo perduoti šitą klausimą išri- 
šimui tarptautiškos komisijos su- 

lyg pliano, kurį Bryanas pir- 
miaus apdirbo ir kuriame duoda- 
ma vieni metai laiku reikalo ap- 
svarstymui. 

Maaslins, Hollandijoj. Du 
angliški žuvininkų laivai tapo už- 
pulti vokiškų. Zeppelinų Siaurės 
jurėsė. Abudu tapo nuskandinti. 
Tai bus bene pirmas atsitikimas, 
kad Zeppelinai pasekmingai 
užpultų ant laivų. Laivų įgula 
išsigelbėjo valtimis. 

Londonas. Bulgarijos valdžia, 
sulyg žinios, atėjusios iš Bucha- 
resto, nusiuntė aštrų protestą 
Turkijai todėl, kad turkai sulaiko 
pasažierius ir traukinius ant Dc- 
deagatcli geležinkelio. 

Londonas. Dvi didelės austro- 
vokiškos armijos tapo bjauriai 
rusų sumuštos, ir Lembergas 
tuom tarpu neprivalo bijotis teu- 
tonu užpuolimo. 

Sumuštos armijos yra: viena 
—gen. Linsingeno armija, vei- 
kusi apielinkėse Dniestro ir turė- 

jusi atakuoti Lembergą nuo pie- 
tų pusės: antra—gui. von Ma- 
ckensen'o armija, pati svarbiau- 
sia, kuri vijosi rusus nuo Prze- 
myslio j rytus linkui Lembergo. 

Generolo Linsingen'o armija, 
kuri persikėlė per Dniestro upę 
netoli nuo Stryj ir perkirto gele- 
žinkeli tarp Lembergo ir Stanis- 
lau, tapo rusų sumušta ir at- 
mesta betvarkėj atgal linkui 
upės. Šita austro-vokiečių armi- 
ja buvo pradėjusi skubiai traukti 
linkui Haliczo. Rusai susitiko 
ją netoli geležinkelio ir pradėjo 
pilti šuvius iš kanuolių ir kulka- 
svaidžių, o paskui šoko atakan 
su durtuvais. Apie 8,000 vok i c- į 
čių belaisvių liko rusų ranko-e. j 

Tuom tarpu pat svarbiausios 
vokiečių jiegos, po gen. von Ma-j ckensen vadovyste, traukė nuo_ 

Przemyslio išilgai geležinkelį lin- 
kui Lembergo. Kusai, pasitrau- 
kę iš Przemyslio, užėmė stiprias 
pozicijas prie Mosciska. Čia jie 
laukė vokiečiu ateinant. Yon 
Mackensen'as su dideliu narsu- 
mu pradėjo atakuoti rusu pozi- 
cijas pereitą utarninką, tačiau s 
rusai patįs perėjo į kontr-ataką 
ir po dviejų dienų atkakliausio 
mūšio-privertė vokiečius bėgti at- 

gal ; apie šešis verstus rusai vi- 
jo vokiečius atgal linkui Prze- 
myslio. Vokiečių nuostoliai, sa- 

koma, labai dideli. 

Berlinas. Oficiališkas vokiečių 
pranešimas, išleistas birželio 11 

dieną, skelbia sekančiai: 
"Ant Žemesnėse* Dubisos, j 

siaur-ryčius nuo Hirogalos, kele- 
tas rusiskų atakų tapo atmušta. 
Priešas nustojo 300 belaisvių. 
Dalykų stovis Galicijoj, tarp vo- 

kiškos kariumenės, yra be per- 
mainos.'' 

Niš, Serbijoj. Serbų kariume- 
nė užėmė strategiškas, svarbias 
vietas Albanijoj. Jie užėmė 
miestą Elbassana sulyg prašymo 
vietinių žmonių, kurie sako, jog 
jie bijo austrų ir turku. 

Londonas. Žinia iš Rymo pra- 
neša, kad serbų kariumenės už- 
ėmė Tirana ir dabar eina linkui 
Durazzo uosto. 

Rymas. Žinios iš Moutenegro 
praneša, kad montenegrų kariu- 
menė vėl pradėjo veikti prieš 
austrus ir užėmė keletą vietų 
kalnuose. 

Londonas. Italai pasekmingai 
slenka pirmyn per kalnus Tren- 
tino provincijoj. Jie užėmė mies- 
telius Podcstagno ir Ploeken, ku- 
rie yra svarbus tuom, kad jų 
užėmimas stato pavojun austrų 
vienintėlj geležinkeli, bėgantį iš 
I nsbrucko j T rentą. 

Petrogradas. Rusų oficialis 
pranešimas, išleistas birželio- u 

dieną, šiaip kalba apie dalykų >to- 

vį Lietuvoje: 
"Ket vergo nakčia ir vakar 

(pėtnyčioj) vokiečiai, po pasui- 
tusio bombardavimo, atnaujino 
savo energiškus atakus į vakarus 
nuo Šiaulių ant fronto tarp Ku- 
lių, Rakievo ežero ir Kinoraičių. 

"Laike nakties vokiečiai kelis 
sykius pasiekė musų iiksfinuotii 
tvorų. Het kiekvienas vokiečių 
šturmas tapo musų ugnies at- 
muštas ir vokiečiai, pasitraukda- 
mi atgal, paliko krūvas užimu tų 
ir sužeistų ant mūšio lauko. 

"Apskrityj j šiaurius nuo Šiau- 
lių priešo būriai, susidedanti dau- 
giausiai iš raitarijos, pasislinko 
truputi pirmyn linkui šakinavo. 

"Ant kairiojo kranto Dubisos 
nuo Šiaulių iki Beisogalos, mes 

pradėjome pirmyneigą. 
"Ketverge męs jgijome svar- 

bų laimėjimą šiame distrikte, pa- 
imdami laike naktinio atako (lan- 
giaus 500 vokiečių belaisvėn, 
taipgi kanuoles, kulkasvaidžius ir 
kitos medžiagos." 

New Yorkas. l)r. Dernburg, 
buvusis Vokietijos kolioniju mi- 
nisteris, o karei prasidėjus, kai- 
zerio neofieiališkas atstovas 

Amerikoj, išvažiavo iš Xe\v Yor- 
ko Europon laivu Bergensfjord. 
Dr. Dernburgo viešnagė užsibai- 
gė Amerikoj netikėtai. Varyda- 
mas čia agitaciją už Vokietiją, 
Dernbergas pradėjo aiškinti, kad' 

Vokietija gerai padariusi ir tu- 

rėjusi teisę, nuskandindama Lusita- 
niios laivą. Tas amerikonus taip 
suerzino, kad laikraščiai pradė- 
jo reikalaut jo išvarymo iš Ame- 
rikos. Daktaras to nelaukė: per- 
stojo kalbas sakęs ir dabar iš- 
važiuoja Euorpon. 

New Yorkas. F..\-prezidcnta- 
Roosevelt, kuris pirmiaus aštriai 
kritikavo prezidentą \\ ilsoną už 
tai, kad jis neprotestavo, kuomet 
vokiečiai laužė tarptautiškas tei- 
ses ir užėmė Belgiją, dabar pasi-^ 
sakė, kad jis širdingai rems pre- 
zidentą \Yilsoną ir kad kiekvie-, 

Įuas Amerikos pilietis privalo jį 
įremti šioje valandoje, kada pre- 
zidentas veda svarbias ir pavo- 
jingas derybas su Vokietija. 

Paskutinį Kampelį Suvalkų gu- 
bernijos, iki. šiolei dar nepaliestu karės liepsnomis, dabar laukia 
tas pats likimas kaip ir vivj 
Suvalkiją. Iš visos Suvalkija tik ta Mariampolės pavieto ia!i», 
kuri randasi kampe užsisukusio 
Neimu. >, tarp Kauno ir Alytaus, 
dar nebuvo paliesta karės liep- 
snų. Pranešimai parodo, kad mū- 
šiai tarp vokiečiu ir rusų prasi- 
dėjo į vakarus nuo upės Jiesios, 
j rytus nuo Dembova Buda, apie 
linkėse Plutiškių. Vokie :ių oli- 

■cialis pranešimas sako, kad rusai 
sutraukė čia daug naujos kariu- 
menės ir matomai pradėjo smar- 
kiai atakuoti, nes vokiečių pra- 
nešime sakoma, kad ne susirėmi- 
mai, bet mūšiai prasidėjo Į rytus 
nuo plento tarp Mariampolės ir 
Kauno. Sis plentas eina nuo 

Mariampolės per Dembova Bu- 
da, Veiverius ir Garliavą. Keik 
manyti, kad vokiečiai nori už- 
eiti Kauno tvirtovei iš pietini' 
šono, o kitos jų jiegos K mm- 

gubernijoj, nuo Dubisos, tą patį 
mėgina padaryt iš šiaurių pusės. 

Christiar.ia. Prezidentas No- 
belio Fondo šiądien oliciališkame 
pranešime išreiškia pasigailėjimą, 
kad \obelio dovana už palaiky- 
mą taikos šinosmet negali but 
paskirta popiežiui Uenediktui 
X\ nes popiežiaus vardas ko- 
miteteui tapo paduotas pervėlai. 

(Nobelio fondas kasinėtai pa- 
skiria keletą dovanu labjausiai 
atsižymėjusioms ypatoms įvai- 
riose mokslų šakose. Viena do- 
vana yra taipgi skiria' .ia tai y pa- 
tai, kuri labjausiai yra pasidar- 
bavusi palaikymui visasvietinės 
taiko*. Kiekviena dovana siekia 
apie $40,000). 

Vienna. Austrų oticiališkanie 
pranešime sakoma, kad laike mu- 

šiu su rusais Bukovinoje austrai 
perėjo Rusijos rubežių ir. įsi- 
veržę Bessarabijos gubernijon, 
užėmė tęn keletą vietų, painvla 
mi prie to 1,500 rusų belaisvėm 

Rymas. Laikraštis Mogsagero 
praneša, kati italų orlaiviai be- 
veik visai sunaikino austrų ka- 
rišką uostą Po!a. Italų orlaiviai 
perlėkė skersai Adriatiko jūres 
ir, -atvykv ties Polą, numetė dau- 

geli bombų ant arsenalo. šeši 
austrų kariški laivai patėmyti 
uoste, jų tarpe du skraiduoliai ir 
keletas povandeninių valčių. < Or- 
laiviai užatakavo juos bombomis 
ir keletą sugadino. Dideli u- -to 

dokai taipgi sugadinti. 

Berlinas. Leitenantas ller- 

sine, kapitonas povandeninės vo- 

kiškos valties, kuri nuskandino 
laivą Lusitania, tapo apdovano- 
tas medalium už "atsižymėjimą.' 
Pranešama, kad šitą dovaną jis 
gavo už tai. kad nuskandino l.u- 
sitania, ant kurios žuvo keliolika 
šimtų pasažierių, jų tarpe daug 
moterų ir vaikų. 

Berlinas. Oficialokame vokie- 
čiu pranešime, kuris išleista bir- 
želio 14 rl., paminėta, kad kai- 
mas Kuzio, Į šiaur-vakarius nuo 

kiaulių, lapo šturmu paimtas ir 
prie to 3.500 rusu užgriebta ne- 

laisvėn. 
t 

Petrogradas. Rusu oficialis 
pranešimas birželio 14 d. paduo- 
da sekančias žinias apie dalyki; 
stovį Lietuvoje: 

"Subatoj ėjo pasiutusie mūšiai 
ant \iso fronto lipiu Yindavo>, 
Ventos ir Dubisos. Vokiečiu pa- 
sistengimai ypatingai buvo at- 

kreipti j apielinkes j Šiaurius 
nuo Šiaulių. 

"l'žnemunyj (t. y. Suvalkų gu- 
bernijoj) vokiečiai subatoj pr.;- 
dėjo atakuoti mušu pozicijas Į 
rytus nuo Mariampolės." 

Toliau* pranešimas skelbia, 
kad labai smarkus mūšiai prasi- 
dėjo ant viso fronto nuo ( >stro- 
lenkos net iki Bzuros upės, t.y 



ilgu ratu aplink Varšavą. Rusai 

iki šiolei atmušė visus vokiečiu 

atakits ir padarė jiems cli-lelių 
nuostoliu. 

Londonas. AtmuŠus rusams 

vokiečius j pietus nuo Lemberg), 
austro-vokiečiai pradėjo mėginti 
užpuolimus iš kitu dviejų vietų, 

būtent.—nuo I'.ukovinos pusės ir 

nuo Jaroslavvo pusės. Austro- 

vokiškos žinios praneša, kad šie 

užpuolimai eina pasekmingai. 
Dideli mūšiai eina Šiaulių apie- 

linkėj ir apie Dubisą. Lenkijoj 

pta.sidėjo vė! smarkus mūšiai; 

vokiečiai atnaujino užpuldinėji- 
mus prie f>zuros upės. { šiaur- 

vakarius nito \ aršavos, apielin* 
kėse l'r/asnyszo, taippat mūšiai 

atsinaujino. 
Austro-vokiečių armija, vei- 

kianti piet-rytinėj (ialici jos da- 

lvj, yra po vadovyste generolo 
I rkinzcr. Jos frontas tęsiasi n»* 

Bukovinos net iki arti Haliczo 

miesto ir jie stengiasi numušti 

rusus skersai Dniestro upę. Ke- 

liose vietose, kaip praneša aus- 

tru oficialis pranesimas, austro- 

vokiečiams pasisekė pere i V. per 

Pniestrą. 
Upės Sano apielinkėse austro- 

vokiečiai atėmė atgal nuo rusų 

miesteli Sieniawą, j šiaurius nuo 

l'rzemyslio. 

Berlinas. Vokiečių oficiali > 

pranešimas, išleistas birželio 14 

dieną, šiaip skamba: 
"(len. von Mackcnsen pradėjo 

ataką išilgai frontą 43 mylias il- 

gą. Pradedant nuo Czerniawa, 

j šiaur-vakarius nuo Mosciska, 

1 riešo pozicijos buvo paimtos iš- 

ilgai visą šitą frontą. Šešiolika 

tūkstančių priešu pakliuvo į mu- 

šu rankas vakar. Atakai kariu- 

menės po vadovyste gen. von l.in- 

singen ir gen. von der Mar\vitz 

taipgi buvo pasekmingi. 

Londonas. Sir Eduard Grey, 

Anglijos užsienicj reikalų minis- 

tjris, išvažiavo Bucharestan 

(Kutnanijos sostinėn), kad pri- 
kalbinus Ruinaniją stoti karėn 

talkininkų pusėj lygiai kaip apie 
\ elykas jisai buvo važinėjęs 

Kyrnan, kad įtraukus Italiją ka- 

rėm Tikimasi tikrai, kad j apie 

savaitę laiko talkininkai gerų 

naujienų susilauksią (Suprask: 
Kutnanijos stojimo karėn). 

Londonas. Nigerijos (valsti- 
jos prie Atlantiko, Afrikoje) ge- 

neralgubernatorius praneša, kad 

(iariu>, po atakni, kurisai pra- 

sidėjo gegužio 31 d., be Jokiu 
išlygų pasidavė birželio n d. 

anglų-francuzų kariumenei, kurią 

vedė pulkininkas Cunliffe. Cia~ 

rua buvo svarbi vokiečių s*o:is 

prie Benue upės Kamerūne, va- 

karinėje Afrikoje, tarp Nigerij/s 
ir franeuziškojo Kongo. 

Rymas. Iš Sofijos ateina 

nios, kad tarp Rumanijos ir tal- 

kininkų padaryta galutinė fiitar- 

tis ir kad Rumanija buk galu- 
tinoj formoj prižadėjo save pa- 

£elbą prieš Austriją ir Vokietiją. 

Atėnai. Rinkimuose į Greki- 

jos parliamentą laimėjo buvusio 

tx-premiero \ enizelos'o partija. 
Veni/elos buvo priverstas ne- 

senai rezignuoti todėl, kad Gre- 

kijos karalius neužgyrė jo poli 
♦ikos. kuomet jis prižadėjo tal- 

kininkams pagelbą. >itie rin- 

kimai parodo, kad Grekijos žmo- 

nės išreiškia valdžiai savo ne- 

rtžsiganėdinimą ir pritaria V'etii- 

zelos'o nuomonei, būtent, kad 

Grekija privalo stoti karėn su 

Turkija. 
Petrogradas. Rusu oficialis 

pranešimas, išleistas birželio ("• 

dieną, tarp kit-ko, šiaip sako: 
"Ant upės Yindawa birželio 

13 d. męs atmušėm atkartoti.eis 
vokiečių ąjakus ir neleidom p-** 
upę persikelti stiprioms priešo 
jiegoms apielinkėse Liatzkow. 

Męs taipgi sulaikėme atakir. tų, 
vokiškų jiegų, kurios buvo pir- 
miau s šioje vietoje per upę per- 
sikėlusios. 

'"Mušis prie Šiaulių tęsiasi to- 

liaus su permainomis — pergalę 
jgija tai viena, *.ai kita pusė. 
Šiaulių miestas buvo bombarduo- 
tas iš sunkių vokiškų kanuolių. 

Ant Nemuno fronto (Suvai- 
kijoj) ir prie Xarewo upės (Lom- 
žos gub.), lyginai ir Henkijoj 
vokiečiams nepasisekė išvysytyti 
atakų, kuriuos jie buvo pradėję 
daryt." 

New York. Anglijos cenzūra 

išdavė paliepimą, sulyg kurio ke-< 
Jiauninkai negali vežti jokių laiš-l 

kų nei Anglijon, nei iš Anglijos. 
Visi laiškai turi eiti per krasą. 
Paliepimo nepildymas bus skai- 
tomas baustinu prasižengimu. 

Londonas. Angliškas garlaivis 
Arndalc nuskendo Baltose jūrė- 
se. Sulvg pusiau-oficialio prane- 
šimo, jisai likosi minos sunaikin- 
tas. Vienok eina gandas, kad 
vokiškas povandeninis laivas jsi- 
gavo prie šiaurinių Rusijos pa- 
kraščiu ir stoja karėn prieš visus 
prekybos laivus, einančius i Ar- 
changelską, kurisai yra vieninte- 
le atdara Rusijos prieplauka šiau- 
rėse ir per kuri rusai gali par- 
sigabenti iš užsienio amunicijos 
ir kitu reikmenų savo kariume- 
nėms. 

IS AMERIKOS, 
SUVIENYTŲ VALTIJŲ 

LAIVYNAS NEPLAUKS Į 
PACIFIKA. 

Washington, D. C. Laivyno 
ministeris Daniels apreiškė, jog 

I Su vienytų \ aisti j ų kariškas lai- 
vynas, nors buvo žadėta, ne- 

plauks Panamos kanalu į Paci- 
fiką, bet pasiliks Atlantike, nes 

čia jis gali but reikalingesnis 
negu Pacitike. Xe/inia mat, 
kaip gali pasibaigti vaidai Ame- 
rikos su Vokietija. 

TUOMTARPINIS UŽSIENIŲ 
MINISTERIS. 

Washington, D. C. Pasitrau- 
kus nuo vietos užsienių ministe- 
riui Bryan, jo vieta tapo tuom 

tarpu pavesta valdžios teisių pa- 
tarėjui Robert Lansing. Naujasis 
Amerikos užsienių reikalų vedė- 

jas turi apie 50 metų. Ministe- 
ris Bryan buvo nužemintas Vo- 
kietijos tarnas, nedrįso nuo jos 
net teisybės amerikonams reika- 
lauti, leido juos skriausti; Lan- 
sing, kaip mano, kadangi jis su- 

tiko Bryano vietą užimti, bus 
daug savistovesnis, o tąsyk ir 
vokiški laikraščiai neišdrįs, kaip 
tai daro dabar, šukauti, kad Vo- 
kietija nereikalauja Amerikos pa- 
mokinimų, todėl jai neleis tai 
daryti. 

Vokietijos ambasadorius Bern- 
storff naujajam užsienių ininis- 

jteriui perdavė du paliudijimus, 
[jog vokiečių paskandintas garlai- 
vis Lusitania buvo šarvuotas, tai 
buk vokiečiai turėjo tiesą ji skan- 
dinti. Lansing vienok atsakė, 
jog ambasadoriaus paliudijimai 
neturi vertės, nes valdžia turi 

jai ištikimesnius paliudijimus, 
kad tie vokiečių liudijimai nesu- 

tinka su teisybe. 
■ 

PASITRAUKĖ SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ MINISTERIS. 

Washington, D. C. Padavė 
prezidentui YVilsonui savo rezig- 
naciją užsienių ministeris Bryan, 
nes jis nesutinka su antru pre- 
zidento \\ ilsono protestu, Vokie- 
tijai pasiųstų, kadangi bijosi, 
kad protestas neįpainiotų Ame- 
riką į karę su Vokietija. Bryan 
norėtų visus nesutikimus išrišti 
per taikos teismą, tik gaila, kad 
tvirtesni paprastai atima silp- 
nesnių siūlomą taikos teismą, ji, 
turbut, nenorėtų priimti ir Vo- 
kietija. 

Bryan dabar atsisakė padėti sa- 
vo parašą po prezidento prirengta 
nota Vokietijai. Prezidentas pri- 
ėmė Bryano rezignaciją. Tuom 

tarpu užsienių ministerio parei- 
gas pildys valdžios teisių patarė- 
jas Robert Lansing. 

KALTINAMAS UŽ KREIVĄ 
PRISIEGĄ. 

New York. Faliepus teismui, 
tapo suareštuotas vokietis Gustav 
Stalil. Kaltina jį už kreivą pri- 
siegą. Jis vokiečių ambasado- 
riui po prisiega liudijo, jog vo- 

kiečių paskandintas laivas Lusi- 
tania buvo šarvuotas, turėjo ka- 
nuoles. Tuom tarpu valdininkai, 
peržiurinėję laivą prieš išplauki- 
mą, užtikrina, jog nieko pana- 
šaus nebuvo; todėl valdininkai 
patraukė jį atsakomybėn už krei- 
vą prisiegą. 

1S VISUS. 
ĮĮ Talkininkai, taigi Prancūzi- 

ja, Anglija ir Rusija, uždėjo vie- 
ną banką, kuris dengia visų iš- 
laidas. Dabar prie to prisideda1 
taipgi Italija. Taigi visi talki- 
ninkų kraštai piniginius išmo- 
kesčius atlieka iš vieno šaltinio. 

jp»Hom£m:'m-w *£**&** 

RUSAI BELAISVIAI. 
Paveikslas rodo būrį rusų belaisvių, patekusių nelaisvėn. Už- 

pakalyje matomas namas yra pastatytas ir vainikais išdabintas 
pačių belaisvių jiegomis. 

|Į Londone ateina žinios, kad 
rasta lavonas Alfredo Vander- 
bilto, jauno Amerikos milionie- 
riaus, žuvusio sykiu su Lusita- 
nija. Sena moteriškė buk radusi 
jo lavoną žolėse netoli nuo kraš- 
to. 

|| Karė padidino ant 40">.ono 
tonu metinį jautienos vartojimą 
Prancūzijoje, kaip sakoma pr->. 
nešime, nesenai parliamc įtui 
įteiktame. Valdžia užsakė par 
gabenti iš Suvienytų Valstijų ir 
Kanados po 30,000 jaučių kas 
mėnuo per ncapribuotą lai'c.T 
Prancūzijoj metinis jautienos ga- 
minimas susimažino dėlei karės 
ant 125,000 tonų. 

1 

j 
[| Laivų asekuracijos draugija 

pagarsino žinias apie nuostolius, 
karės padarytus Norvegijos pirk- 
lių laivynui. Sulyg pagarsintų 
žinių, iki šiol norvegiškų laivų 
paskandinta 29. Nuostolių per 
tai padaryta ant "]/ miliono do- 
liarių. 

Į| Rusijoj kalbama, jog pasi- 
trauks nuo vietos ministerių pir- 
mininkas Goremikin. Matyt lai- 
ke karės reikia geresnio ministe- 
rių pirmininko, reikia ne biuro- 
krato, o Goremikin yra tik pa- 
prastas rusiškas biurokratas. 

Maskvoj surengtas buvo vokie- 
čių mušimas ir jų nuosavybės 
naikinimas. Pulkai žmonių vaik- 
ščiojo gatvėmis ir naikino viską, 
kas vokiečiams priguli, daužė ir 
patiktus vokiečius. 

I 

|j Kadangi vyrai Vokietijoj iš- 
ėjo karėn ir pritruko darbininkų 
dirbtuvėms, tai karės ministerija 
dirbti į dirbtuvese siunčia nelais- 
vėn paimtus priešų kareivius. 
Paėmęs nelaisvį fabrikantas, 
apart pilno užlaikymo belaisviai 
ir sargybai, turi mokėti apie mar- 

kę dienai už kiekvieną. 

|į Visos Rusijos dirbtuvės, 
apart rūpinančių maistą, tapo 
valdžios paimtos ir paverstos į 
amunicijos dirbtuves. Visos vo- 

kiečių dirbtuvės tapo valdžios 
konfiskuotos. Specialistai darbi- 
ninkai, techniškų mokyklų moki- 
niai tapo paimti rūpinti amunici- 
ją, nes jos trūksta rusų kariu- 
menei. 

ĮĮ Paryžiuj gauta žinia, jog 
Austrijos sostinėj Viennoj apsi- 
reiškė cholera ir ji smarkiai siaučia. 

|| Serbai, vietoj kariauti su 

Austrija, įsiveržė Albanijon, ku- 
rią savo glooon nori paimti Ita- 
lija, todėl jie gali smarkiai susi- 
erzinti su Italija, kuri kur kas 
talkininkams svarbesnė negu Ser- 
bija. Serbų kariumenė Drinos 
paupiu traukia prie svarbiausio 
Albanijos miesto Scutari. 

|Į Šveicarijoj, mieste Domo- 
tlossola, suareštavo Austrijos pi- 
lietį, pas kurį rado dinamito 
bombas ir plianus Simpton tune- 
lio. Manortia, kad jis norėjo tu- 

nelį išsprogdinti. Tunelis tas ve- 

da per Alpų kalnus Italijon. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ BENTLEYVILLE, PA. 

Šioje apielinkėje darbai nekaip 
eina. Acme kasyklos dirba po 2 
ir 3 dienas į savaitę, Ells\vorth ka- 
syklos dirba visą laiką, bet darbas 
sunku gauti. 

Bentleyvillės lietuviai mažai ką 
naudingo veikia sau ir visuomenei. 
Mažai yra čionai lietuvių, kurie 
suprastų savo viešus reikalus, ir 
jais rūpintųsi. Daugelis vietos lie- 
tuvių labai pripratę girtuokliauti. 

Nesenai lenkų šv. Stanislovo 
draugystė buvo parengusi balių ir 
užprašė lietuvių Š. šv. Jėzaus Dr- 
-stę. Šitos draugystės pirmininkas 
vertė visus narius eiti j balių ir 
mokėti [K) $1. Š. Šv. Jėzaus Drau- 
gystės susirinkime vienas narys bu- 
vo įnešęs, kad kas nori, tai gali 
eiti, o kas nenori, tai tegul neina, 
bet pirmininkas užrėkė ir nedavė 
svarstyti. Pirmininkas pasakė, kad 
kas neis į balių, tai turės mokėti 
$1 bausmės. 

Patsai balius buvo visai nekoks. 
Visi rudį net ir perdaug traukė. 
Tas galima buvo pastebėti ne tik 
tarp suaugusių, bet ir tarp jauni- 
mo. Tėvai, vaikus susivedę, pra- 
tino prie negražių girtuoklybės 
vaizdų. Rods galima butų pasi- 
linksminti be svaigalų ir bent ma- 

žulius nepratinti prie girtuoklybės. 
Tarp lietuvių labai platinasi slap- 

tas alaus ir degtinės pardavinėji- 
mas. Kalbama, kad vietinis var- 

gonininkas pradėjęs tuom "bizniu" 
užsiimti, bet klebonas apie tai su- 

žinojęs ir prašalinęs nuo vietos. 

Bentleyvillietis. 

IŠ S O. OMAHA, N EB R. 

Suaukauti nukentėjusiems pini- 
gai eina mišioms. Iškilus didžia- 
jai Europos karei ir pasklydus' 
tarpe Amerikos lietuvių balsui, šau- 
kiančiam mus į pagelbą nuvargin- 
tai karės baisenybėmis musų tėvy- 
nei Liet u vii, S'o. Omahos lietuviai; 
taipgi nepasiliko to balso neišgirdę. 
Tuojaus po atsibuvusiųjų "visuoti- 
nų" seimų, užmanius SLA. 87-tai 
kuopai, kaip jau yra žinoma, buvo 
atsišaukta į visas vietines lietuvių' 
draugystes su prašinu nuskirti po 
du delegatu j konferenciją dėlei j 
sutvėrimo komiteto aukų rinkimui. 
Išskiriant S. L. R.-K. A. kuopą, 
atsiliepė visos draugystės, prisius-' 
damos delegatus, ir kiek galėdamos 
rėn" susitverusį vietinį L. G. 
ir A. F. komitetą. Draugijos, ku-Į 
rios galėjo, aukavo iš savų iždų pi-j 

nigais, kitos prisidėjo šiaip patar- 
navimais; pavyzdžiui: Teatrališkas 
Ratelis veltui vaidino veikalą SLA. 
87-tai kuopai, "Birutės" choras 
daug sykių prisidėjo su dainom' 
ir 1.1. "Šv. Antano" draugystė, ku- 
ri turi savo ižde nuo $1,500 iki 
$2,000, vasario 6 d. rengė balių 
naudai nukentėjusių nuo karės lie- 
tuvių. Apgarsinimuose be paminė- 
jimo vietos, dienos ir kas rengia 
minėtą balių, dar buvo pasakyta 
daug-maž sekančiai: "malonėkite 
atsilankyti kuoskaitlingiausiai, nes 

likusis pelnas eis ant naudos nu- 

kentėjusiems nuo karės mūsų bro- 
liams Lietuvoje." 

Žmonės, žinoma, patėmiję tokj 
apgarsinimą, atsilankė pusėtiname 
skaitliuje, ir pelno iš baliaus likę. 
Dabar gi birželio 6 d. laikytame 
pusmetiniame susirinkime pirmuo- 
sius savo nutarimus toji draugija 
atmainė, paaukaudama $5.00 ku- 
nigui ant mišių. (Nejaugi taip bu- 
vo? Red.), 

"Lietuvos" ir abelnai visų kitų 
laikraščių skaitytojai, dažnai ma- 

tydami daug iš musų gan mažos 

kolionijos įvairių žinių, pranešan- 
čių, kaip So. Omahos lietuviai yra 
atsižymėję savo aukavimais, tur 

but, mano, kad visi šios kolionijos 
lietuviai yra labai darbštus žmonės. 
Ištikrųjų gi visai mažai randasi 
tokių ypatų, kurios su pasišventi- 
mu darbuotųsi lietuvių visuomenės 
ir tėvynės naudai; ir jeigu tiktai 
tos kelios ypatos nors trumpam 
laikui sustotų veikusios, tai So. 
Omahos lietuvių viešasis gyvenimas 
tuojaus apmirtų ir So. Omahos 
Amerikos lietuviams taptų taip ne- 

žinoma lietuvių kolionija, kaip ir 
daugelis kitų smulkesnių koliotii- 
jų. Teisybės Mylėtojas. 

Nuo Redakcijos. Apie So. 
Omahos lietuvių kolioniją męs ne- 
turime vtokios blogos nuomonės. 
Ne vienoje So. Omahoje tiktai keli 
žmones yra daugiau pasižymėję 
savo veikimu. Tas pats yra kiek- 
vienoje veikiančioje musų kolioni- 
joje. Keli žmonės veikia, o plačio- 
ji minia tiktai remia jųjų durbą. 
Atimk iš by kurios kolionijos veik- 
lesnius jos narius, ir pasekmėje bus 
viešojo vietos lietuvių gyvenimo 
apmirimas. Tat, be reikalo, kaip 
mums rodosi, daroma užmetimas 
So. Omahos lietuviams tame, kas 
yra paprastu apsireiškimu visur. 

Dėlei D r. Graičuno raštelio. 
Patėmijau tilpusių "Lietuvos" 

23 numery j, Dr. Graičuno kores- 
pondencija. Nebūdamas įgaliotu 
kalbėti visų So. Omahos lietuvių— 
viekėjų vardu, pasistengsiu šj-tą 
pasakyti dėlei tos korespondencijos 
patsai nuo savęs. Dr. Graičunas 
kaip laikytoj savo prakalboj, taip 
ir korespondencijoj tiek priduoda 
kun. J. Jonaičiui garbės, kiek jis 
nėra užsitarnavęs. Dr. Graičunas 
suteikia kuo. J. Jonaičiui garbės 

už rengimą lietuviams įvairių pra- 
mogų. turinčiu lietuviu lavinimo 
ir auklėjimo tikslus. Kalbėdamas 
apie minėtas pramogas prisimena 
ir apie tą vakarą, (pii mutinį kun. 
J. Jonaičio parengtą), kuriame, dė- 
lei paįvairinimo programo, jis pats 
dalyvavo su prakalba. l)r. (irai- 
Čunui tasai vakaras išrodo didžiau- 
siu apsvietos darbu. Mums gi toki 
vakarai visai ne naujiena. Beveik 
kiekvieną nedėldienį esti panašių 
vakarų, ir dar su didesniais ir 
įvairesniais programais. 

Rengiami jie ne kun. J. Jonaičio, 
bet įvairių vietos lietuvių draugijų. 
Tokiu budu Dr. Graičunas, sakyda- 
mas, kad klebonas dažnai rengia 
savo parapijonams ir abelnai vi- 
siems vietinės kolionijos lietuviams 
pramogas, turinčias lietuvių lavini- 
mo ir auklėjimo tikslus, toli gražu 
prasilenkia su teisybe. ''Lietuvos" 
ir abelnai visų kitų laikraščių skai- 

tytojai turbut dar neturėjo progos 
patėmyti Dr. CiraiČuno aprašomojo 
kun. J. Jonaičio "veiklumo." Dva- 

siškuose reikaluose jis yra musų 
vadovas, bet svietiškuose tai toli- 

-gražu nėra tokiu, kokiu, kaipo ku- 

nigas, galėtų buti arba kaip Dr. 
Graičunas jį perstato. Čia aš ne- 

noriu nurodinėti klebono gerų ar 

blogų pusių, nes apie tai savu lai- 
ku buvo jau rašyta. Tiktai pažiū- 
rėkime, ką per 1914 ir 191o metus 
visuomenės ir tautos labui nuveikė 
kun. J. Jonaitis ir ką nuveikė būre- 
lis darbščių ir turirtčių norą veikti 
So. Omahos lietuvių. 

Kun. J. Jonaitis nuveikė štai ką: 
praeitą rudenį, važiuodamas iš Chi- 
cago, 111., nuo kuniginio seimo par- 
sivežė p. J. Gabrį ir dabar par- 
kvietė Dr. Graičuną. Tai ir vis- 
kas. Dabar išžiūrėkime, ką nu- 

veikė kiti veikėjai. 1914 meluose 
balandžio 26 d. apvaikščiojo Lietu- 

viu spaudos atgavimo 10 metų su- 

kaktu ves. lapkr. 22 d. apvaikščiojo 
Dr. V. Kudirkos mirties 15 metu 

sukaktuves, vaidino tris didelius 
veikalus, nemažai surinko aukų Į 
I.. G. F., Teatrališkas Ratelis stei- 

gia knygyną ir t.t. ir t.t. Taigi 
čia aišku kiekvienam, kad šalyje 
"veiklaus" kun J. Jonaičio randasi 
dar ir daugiau vidurinės ir kairėsės 
sriovių ypatų, kurios pas mus su- 

tikime gyvena ir su pasišventimu 
darbuojas visuomenės ir tėvynės 
labui.* Tiktai gaila, kad Dr. Grai- 
čunas per savo klerikališkus aki- 
nius.—ar bent iš tos tiktai priežas- 
ties, kad jie neklerikališkame ve- 

žime važiuoja,—jų nemato, pasiten- 
kindamas paminėjimu vien p-lės 
T. Maslauskaitės ir visą gi kitą vei- 

kėjų garbės vainiką priskaitydatnas 
kun. J. Jonaičiui. 

Dr. Graičunui patartina štai kas: 
nenuduoti tokiu išdidžiu, kaip pas 
mus kad nudavė, ir jeigu nori pa- 
daryti įspudj j klausytojus, taipgi 
kad nors šešėlis įtekmės pasiliktų 
toje kolionijoj, kur apsilankė, tuo- 

jaus po prakalbai pareikalauti susi- 
pažinimo su visais vietiniais veikė- 
jais ir priduoti jiems energijos bei 

naudingų patarimų, paskatinant 
juos veikti ir ant toliaus. 

S. Oniahictis. 

IS MILIVAUKEE, ll'IS. 

Aukų rinkimas pradeda eiti 
geryn. "Lietuvos" 13-tame nume- 

ryje korespondencijoje iš Mihvau- 
'kee, \Yis., tūlas "Pašešupio Kark- 
las" rašė apie aukų rinkimą ir pa- 
stebėjo, kad vietinio Fondo aukų 
rinkėjai turj daug nesmagumų ir 
nusiskundžia ant vietos draugijų ir 
pavienių ypatų nemandagumų, pa- 
tiriamų, kuomet kolektoriai eina 
aukų rinkti. 

Pradedant kokį nors nepaprastą 
darbą dirbti, išpradžių yra sunku, 
bet su laiku dalykas pasigerina. 
Taigi ir čia taip pat. Męs, komi- 
tetas "Milvvaukee's Fondo, Šelpimo 
Nuo Karės Nukentėjusių Lietuvo- 
je," pranešame, kad aukų rinkimo 
aplinkybės eina geryn ir užuojautą 
kaip ntio draugijų, ta:,, ir nuo pa- 
vienių ypatų turime didesnę. 

Jau aukavo šios organizacijos: 
Draugystė "Vienybe"—$10, S. D. 
P. L. S.—$4.15 (surinktus per pra- 
kalbas), SLA. 177-ta kp.—$5.00. 
Taipgi girdėti, kad žada aukauti šv. 
Kazimiero Kar. ir šv. Jurgio Karei- 
vio draugystės, kurios taip pat pri- 
klauso prie vietirio Fondo. 

Tik meld; iame kaip draugijų ir 
pavienių, kurie yra pasirengę au- 

kauti, lai pasiskubina .ui aukomis, 
nes už trumpo laiko manome au- 

kas išsiųsti j Lietuvą. 
Komitetas: 

I. S. Vitkus. Pirmininkas, 
J. Beržinskis, Iždininkas, 
A Jankauskas ir 
K. J. Ratušinskasj Raštininkai 

IŠ \VORCESTER, MASS. 
Didelė aukot. Vakarėlis. Kaili 

tatos statymas. Gegužio 29 d. bu- 
vo viešas aukų rinkimas nukentė- 
jusiems nuo karės Lietuvoje. Kaip 
girdėt, surinkta virš $1.000. 

Birželio 5 d. vietinė "Vyčių" 
kuopa surengė vakarėlį, kuriame 
buvo statomas scenoj dviejų aktų 
juokų veikalėlis "Mamos nedasup- 
to," kame atvaizdinama neištikima 
savo vyrui moteris, kurią vyras, 
■■•užmojęs jos blogus darbus, ė ne- 
si baigti "dasupti," kas ir pagel- 
bėjo. Nors vaizdelis imtas iš Lie- 
tuvos gyvenimo, bet. rodos, tokiy 
atsitikimų mažai ten pasitaiko. 
Vienok čionai, \Vorcesteryje tokių 
gali būti "nedesuptų" nestoka, ir 
veikalėlis greičiau mums negu už 
jurio lietuviams tinka. 

Pasibaigus programų i, vakarėlio 
vedėjas praneša susirinkusiai pub- 
likai, kad socialistai, kiek galėda- 
mi, stengęsi užkenkti šiam vakarui 
—netik prieš programo pradžią Įlin- 

dę ir sutraukę elektros vielas, bet 
ir taip agitavę, kad žmonės į "Vy- 
čių" vakarą neitų. Todėl vedėjas 
ragino boikotuoti vieną lietuvišką 
bdrzdaskutyklą. Anot jo, skutyk- ios savininkas subankrutysiąs ir iš 
šio miesto turėsiąs pabėgti. Va- 
karėliu atsilankė tik apie šimtas 
ypatų, bet ir tie taip "ramiai" už- 
silaikė. kad kartais sunku buvo kas 
nors girdėti. 

Birželio 13 d. bažnytinis choras 
statė "Kantatą," vienoje iš ge- 
riausių teatrališkų miesto salių var- 
du "Plaza." C.on>.t* 

IŠ ĮVEST FRANKFORT, ILL. 
Nelaime. Birželio 6 d. patiko nelaimė lietuvį K. Paleiką. Girtas 

būdamas, Paleika nusivertė nuo kė- 
dės ant grindų, kur buvo padėta blėkinė su kerosinu. BeMvartelio- 
dainas. K. P. parvertė blėkinę, ir 
Ikerosinas išsiliejo, dūlėdamas ke- 
rosine, Paleika užsižiebė briežuką Įeigaretui užsidegti, ir deganti brie- 
žuką numetė į kerosiną. Urnai 
užsiliepsnojo kerosinas ir sykiu žmogelio drabužiai, įmirkę kerosi- 
ne. Pabudusi kitame kambaryje šei- 
myna. išbėgus griebėsi gelbėti ne- 
Ilaimingąjį, lieti vandeniu. Paleiką (pasisekė apgesinti ir vos išgelbėti 
nuo mirties. Baisi regykla iš* 

j žmogelio pasidarė: visas kūnas ap- degęs, pajuodęs. T. K. Pon—is. 

IS ARGENTA, ARK. 
Pastaba iš keliones. Netikėtai 

teko užvažiuoti j Arkatisas val- 
stiją. Buvau bemanąs snsi j ieškoti 
šmotuką žemės. Bevažinėdamas 
čia. patyriau teisingumą pasakymo, kad lietuviai yra išsisklaidę po visą Ameriką. Visur tikėjausi lietuvių rasti, bet šioje gan toli nuo visų lietuviškųjų kolionijų esančioje ša- 
lyje netikėjau užeiti savo vientau- 
čių. Bet gi ir čia Argenta. Ark., 
užėjau dvejetą. 

Daugel kas nori iš lietuvių čia 
žemės pirkti. Kiek teko pervaž iuo- 
ti. žemės jia yra ir geros ir blogos, 
kaip ir kitur. Vietomis žemė upių 
užliejama, vietomis dideli kalnai ir 
akmtnįs. Daugiausia žemė nedirb- 
ta. Kviečiai, avižos, komai ir bul- 
vės kai-kur gerai auga, kai-kur gi 
—visai prastai išrodo. Vietomis 
kviečius ir avižas jau pjauna. 
Abelnai paėmus, gyvenimo sąlygos 
čia nelygios, ir tas, kurisai norėtų 
apsigyventi šioje valstijoje ant ūkės, 
turi gerai apsižiūrėti, ką perka, nes 

gali gerą vietą netyčiomis užeiti, 
neapsižiurėjęs gali blogon patekti. 

V. Gaišerskis. 

IŠ McNA UGllTON, f f 75. 
M ir?. Pas:,.tirė čia T .eonas Vai- 

nikauskas. 54 m. Velionis gimė 
netoli Kretingos, Telš i n pav., Kau- 
no gul>. Palaidotas birželio 4 d. 
Daugiau žinių galima gauti antna- 
u: M. Urbaitis, McNaughton, \Vis. 

M. Urb, 

POLEMIKA. 
"Laisvės" No. 43 ir "Kovos" 

No. 23 tilpo tulo "Jono (iuogo" 
korespondencija, kuri neteisingai 
informuoja Amerikos lietuviu vi- 

suomenę So. Bostono Lietuvių 
Labdarystės Draugijos reikaluose 
ir tiesiog šmeižia tos draugijos 
valdybą kaip ir visą draugijos vei- 
kimą. Stovėdamas arti prie tos 

draugijos ir gerai pažindamas jos 
reikalus, skaitau reikalingu atsa- 

kyti j svarbesnes tos koresponden- 
cijos neteisybes, kad visuomenė 
žinotu teisingąjį dalykų stovj. 

1) Ponas J. Guoga rašo taip: 
gegužio 21 d. buvo sušauktas Liet 

Labdarybės Dr-jos cxtru-susirinkir 



inas kur buvo svarstoma, TcaTp ?$-! 
gelbėti draugystę nuo gręsiančio! 
tavoj aus. Pavoju; didelis, nc> de 

ficito yra suvirs $800, o ant namo 

užtraukta tiek skolų, kari nam^ 
tiek nevertas. 

lai yra ftryna neteisybė. L. I.. 

IX neturėjo ir neturi S300 deficito. 

Draugijos įplaukos yra didelės: 

apie J?300 ka> niėnesis. Pusė to 

išmokama. Jš to $500 atnvjkėta 

morgečio skolos, $125 nuošimčio 
bankui, $100 smulkioms bilo.ns ir 
£100 atačmonui byloje (provoje) 
su Valiukoniu. Tokiu budu ir iš- 

ėjo beveik vi>i pinigai. 
P.e to buvo dar neužbaigti rei- 

kalai su kontraktoriais, kam reikė- 

jo apie 8500 trumpu laiku. Kxtra- 

-susirinkimas buvo sušauktas, kad 

apsvarsčius, iš kur gavus $500 ke- 

liems mėnesiams. 
Kame čia $800 deficito ir <kur 

tasai bankrutas? 
2) Toliaus, p. J. 'i. s'cko: jeigu 

neatsirastu. kas paskolins, tai visaip 
gali atsilikti su L. T.. IX namu. 

Jei ne tautininkai su katalikais, 
tai rtebuty buvę nei to namo fun- 

damento. Socialistams nerupi rem- 

ti, bet bankrutą skelbti. Kxtra-su- 

sirinkime jie visokius niekus kal- 

bėjo. bet |>as pačius pinigų nėra. 

Labai akyvai išsitarė p. (iegužis, 
"Keleivio" leidėjas: girdi, jeigu 
pradilinsite vif.ą valdybą ir nesitą- 
sysite po teismus, tai aš aukauju 
$5.00. Kaslink "tąsymosi" po teis- 
n us, tai pačių socialistų reikėtų 
užklausti, kas L. L. l)r-ją veda j 
'teismus, jeigu ne socialistų agen- 
tai. V aldyba uždyką antri metai 
dirba draugijoje ir daugiausia ai- 

kavo namo nupirkimui. Tat už 

ką ją prašalinti? 
Ar kari p. (iegužis ir kompanija j 

tą vietą užimtų? L. L. D. namo 

reikalai gerai eina, biznis daroma 

geras. Tat nėra jokio pavojaus 
pinigus skolinant ir drauge nesi- 
mato reikalo prašalinti valdybą. 

3) Toje pačiojfc korespondenci- 
joje t./metama, buk socialistams j 
tautininkai su katalikais kalbėti ne-j 
duodą ir triukšmą kelią. Yra kaip 
sykis išvirkščiai. Ar ne socialis-| 
tai staugė vilkų balsais(?)., kojomis 
trypė, pirmininką "kiaule" ir pie- 
meniu vadino susirinkime, kuriame 
kesierius buvo prašalintas. Pasku- 
tiniame susirinkime du socialistu, 
M. Balčiūnas ir V. Kedas, padavė 
skundą ant pirmininko, kam jisai, 
leidęs išmokėti neteisingą bilą. Jo-j 
kios bilos pirmininkas neišmokėjo,! 
ir .susirinkimas skundą paliko be 

pasekmių. Socialistai, matydami nie- 
ko nepeš ią, šokinėjo ir šukavo taip,i 
kaip pilno proto žmonės drovėtų- 
si. 

4) Užmetama dabartinei valdy- 
bai, kad jos šeimyninkavimas bai- 

gęs varyti L. L. I). namą prie ban- 
krut >. Skolų esą pridaryta tiek, 
kad vargu išsimokėsią. <»irdi, tik 

geresnę tvarką įvedus ir kitą val- 

<lybą išrinku*, butų galima "iš- 

vengti pavojaus." 
Kas-žin? Jeigu socialistai šei- 

įvyninkautų, gal namas, kaipo L. 
L. I). nuosavybė, jau senai butų 
nuvarytas i kapus. Šiądien gi ji-l 
sai stovi ant gerų pamatų. Sa- 
koma, padaryta skolas, l iesa, na- 

mo nupirkimui paskolinta S2,(XX). 
liet pasiklaupkime, kiek išmokėta. 

Taisymas išlauko apsiėjo $1,500, iš 

vidau- -$4.000. Atmokėta $1,000 
morgtC-io, Tai kur tasai nuvary- 
mas j skolas, kur "smukimas" 

(kaip an2s korespondentas išsita- 
ria. jeigu j 2 metu užtraukta $2,000 
skolos, o atmokėta $6,500? Val- 

dyba matoma galėjo turėti nemažai 
darbo, kad tokią sumą surinkus. 
Ir šiądien nainu galima pasigrožė- 
ti. 

5} Anasai korespondentas sako, 
kad (Ir jos valdyba visuomet va- 

riusi bjaurią politiką, kas gero ne- 

priėmusi. visuomet stengusis pro- 
gresui kenkti, rakinėjusi protestus 
prieš "'darbininkų laikraščius." 

Sunkus apkaltinimai, o nei vieno 
fakto, kuriuom juos galima Imtu 

paremti. Kuomet L. Mokslo I)r- 
-jos atstovai buvo socialistų iš vi- 

sų pusių šmeižiami, tai po pssi- 
rodžiusiu protestu pasirašė ir L. L. 
I). sekretorius. Draugija savo 

sekretoriaus pasielgimą parėmė. Ar 
bloga, kad tasai protestas su.sa rma- 

tino rėksnius ir šmeižikus. 
Iš tos pusės, kurioje stovi ana- 

sai korespondentas-kaltintojas, bu- 
vo paduotas skundas ant salės 
gaspadoriaus, kuriam buvo prime- 
tama vagyste. Kuomet tokį sun- 

ku apkaltinimą reikėjo prirodyti, 
kaltintojai nuleido nosis. Kuomet 
T.. L. D. parengdavo savo naudai 
vakarus, tai panašių kaltintojų 
plauko žmonės ne tik pat j s ne- 

lankė vakaru, bet ir kitus atkal- 
binėjo nuo lankymo. 

Vi> tiii prakilnus "socialisti^-ki," 
darbininkų "raudai" daryti žing- 
sniai. 

Hepigu yra šmeižti, prisidengus 
slapyvardžiu. Tegul kaltintojas su 

faktais rankose prirodo savo žo- 

džių teisingumą. Aš esu vienu 
L. L. I). valdybos narių ir reika- 

lauju, kad p. l iuobas prirodytų sa- 

vo kaltinimus. To jam neatlikus, 
a> p. (i u ogą vadinsiu melagiu. 

6) Nepasitenkindamas 1.. I.. D., 
anasai ponas įvelia savo raštan 
abelnai vietos tautininkus, p. M. 
Četrauską ir "Ateitį." (iirdi, tau- 
tininkai parsikvietė gerb. Petraus- 
ką, kad jisai sulaikytų jųjų "smu- 

kimą." (iirdi, už dailės platinimą 
garbė ne tautininkams, bet p. Pet- 
rauskui. 

Vietos tautininkai parkvietė p. 
Petrauską, ne tam, kad sulaikius 
savo "smukimą" (jokio smukimo 
nėra, ir anam korespondentui 
"smukimas" prisisapnavo), bet tam 

kad supažindinus vietos lietuvių 
jaunimą -u sava daile ir atitraukus 
nuo smuklių ir kitų kenksmingų 
vietų. I'ono Petrausko parkvic- 
iimu daugiausia rūpinosi "Ateitis," 
kmiai priklauso padėka ir už. peties 
parkvietimo sumanymą. Tuom pa- 
čiu jaunimo auklėjimo tikslu liko- 
si įkurta ir "(iabijos" draugija. 
Prie to gražaus darbo musų socia- 
listai nemato reikalo prisidėti. At 
"Dž.iati Uambos spyčiai" visą laiką 
Užima? Malonu, kad socialistai 
bent pripažįsta tatttininfkams p. Pet- 
rausko pakvietimo nuopelną 
Tuom jie pripažįsta,—nors gal pa- 
lis to nenumanydami, kad tauti- 
ninkams rupi mušu jaunimas. 

7) (ialop |). J. < i. labai negražiai 
už. si puola jiut "Ateities" ir tvirti- 
na, kad tasai laikrštis turjs nedau- 
giau kai 000 skaitytojų. Ponas 
(1 uoga s ir čia pasako neteisybę. IŠ 
kur jisai sužinojo apie "Ateities" 
prenumeratorių skaitlių? (ial ir 
ti.<tai sapnavo. Cialiu užtikrinti p. 
(>uogą, kad "Ateitis" turi suvirs 
2C00 prenumeratorių. 

"Ateities" redaktoriaus išvadini- 
m-s "Sirvydo auklėtiniu," ne mo- 

kyklų lankiusiu, bet cnglis kasusiu, 
yra negražiu ir į tokius pravar- 
džiavimus neužsimoka atsakinėti. 
Iš reik-tina tiktai pageidavimas, kad 
patjs pravardžiuotojai Įgytų trupu- 
ti daugiau supratimo, kad koliotis| 
ir pravardžiuotis yra nepadoru ir 
negražu. 

Baigdamas, dar kartą reikalauju 
i> p. (iuogo, kad jisai prirodytų 
savo apkaltinimus. Kitaip, jįjį rei- 

kalinga bus skaityti šmeižiku ir 

melagiu. 
.S". Mockus, L. L. D. sekr. 

Kares Aukos 
KAUNO G U B. KARĖS AUKOS. 

Prapuolę, sužeisti ir užmušti lietu- 
viai. 

■'i 
Kauno Pavieto. 

Užmušti: Aron. Markovičius. 
Sužeisti: Jon. Sabaitis, Edv. 

Krupeika, Ipolit. Malinauskas, Zyg. 
Sigupašauskas, Stas. Emka. 

Papuolė nelaisvėn: Tetr. 
Dekšnis,* Vaclovas Varnauskas Alek- 
sandravo vai., Jon. Gustavas Bobtų 
vai., P.an. Sabaliauskas iš kaimo 
Pepuoliij, Jon. Vaidutis Vilkijos vai., 
Pran. Lepinskis iš Griausčių, Mot. 
Urbaltis Bobti; vai., Pran. šenevskis, 
Mykolas Starnovas, Aleksandras Pus- 
kanidinas, Enok. Valančiukas, Kaz. 
Randis, Juoz. Makša, Mykolas šiite- 
ris, Petr. Klopinas, Juoz. Makauskas, 
Vytautas Vaškevičius, Kaz. Lydeika, 
Povil. Grajauskas, Jon. Valinas, Vinc. 
Auskas, Juras Jonelavičius, Ign. Aviu 
kauska8, Jon. Sasnauskas, Pran. Avin- 
sas, Juoz. Paskaiskis, Andr. Dauno-a, 
J u r g. Kačenovas, Vacl. žindis, Petr. 
Matavičiua, Jon. Degutis, Kuprijonas 
Garliauskas, Jon.* Poriakas, Mot. Ge- 
rulis, Ant. šejus, Usev. šembergas, 
Pran. Vaičiulis, Jon. Kolosunas Vil- 
kijos vai., Pr. Kudaitis Vilkijos vai., 
Jon Ivaka Vilkijos vai., Mik Nicinas 
Vilkijos vai. 

Raseinių Pavieto. 

Sužeisti: Ant. Andriulis, Juoz. 
Kurmenkus, Izid. Banys Vilkm. vai., 
Kaz. Jocius, Jon Byla, Jon. Tutlimas 
Sartin vai., Kaz. Kerežis, Jon. Moc- 
kus, Petr. Bernaitis. 

Papuolė nelaisvėn: Ant. Ur- 
banavičius Mimunių kaimo, Bron. 
Norkus, Jon. Leveckis, Pran. Januš- 
kis Kelm. vai., Juoz. Lukonis, Vincas 
įBortk is Sartininku vai., Petr. Grine- 
vičius Kelmės vai., Ant. Jokymaitis 
Jurbarko vai., Stasys Abromavičius 
Jurb. vai., Jon. Grumus Šimkaičių 
vai., Kaz. Petkus, Ant. Žukauskas, 
Ant. Nagrodskis, Adom. Tiupaitis, 
Sim Masiulis, Jon. štarkopovas, Petr. 
Trumpis, Juoz. Urbutia, Ant. Traške- 
lis, Juoz. Meliauskas, Juoz. Voznius, 
Kaz. Laurynaiti3, Ant. Putisaitis, Do- 
min. Pitkevičius, Jon. želius, Kaz. 
Kruša, Jon. Doviala, Petr. Remkus, 
Juoz. Samošnikovas, Ant. Šeputis, Jon. 
JušpeIJa, Mot. Diačovas, Ign. Putlus, 
Kaz. Hilbergas, Pran. Nordonasnas, 
Liudv. šumskis, Adom. Rušelis, Jon. 
Baltrušaitis, Jon. Urbutis Tauragės 
vai., Juoz. Urbutis iš to patie* vai- 

ačiauB, Ant. Kišenius Aleksandravo 
vai, Jeron. Bernotas, Konat. Solio, 
Kaz. žemaitis, Jur. Mickevičius, Ign. 
Arasimas, Juoz. Ruibis Tauragės vai. 

Sužeisti: Novoalejysandravo pa- 
vieto: Jon. Rospač iš UžpaTitj. 

Vilkmergės pavieto: Kaz. Ūselis Iš 
Katovlnkų kaimo. 

Pateko Nelaisvėn. 
Kauno pavieto: Bron. Kučin- 

skis, Jon. Misevičius, VI. Serafinas, 
Stan. Dovidavičius, Pr. Jakaitis, Ant. 
Gaižauskas, Juoz. PortauBkis, Ant. 
Kuzmlnas, Tadas Labanauskas iš Kau- 
no, Kaz. Rimkevičius, Juoz. Bučinskis, 
St?n. Baranauskas žeimes vai., Pr. 
Radzevičius Rumš vai., Mot. Mise- 
vičius iš Kriukų, unt. of. Juoz. Di- 
jušas iš Šančių, Juoz. Kutis lš Biko- 
nių ,Sidoras Kukis Beršt. vai., Juoz 
Mileris iš Paežerių, Stan. Mitaika iš 
žeimės, Juoz. OlauBkas iš Kauno. 

Šiaulių pavieto: Jurg. Da- 
nasevifiius Jon. vai., Jul. Urmanas 
Jon. vai., Vlad. Bunka, St. Kvašis 
Gruz. vai., Juoz. Rudauskis iš Žaga- 
rės, Juoz. Kavera, Feliksas Pando- 
kaa iš Sarinkij, Stan. Pleskunas, Kaz. 
Balčiūnas, Pranas Katinas. Pranas 
Stankus, Vinc. Zambedis, Kar. Kal- 
vantis, Mart. Trugctėlis, Al. Liubaus- 
kas, Vinc. Ivanauskas, Kaz. Liutkus 
Južint. vai., Vinc. Valantinas, Zeno- 
nas L'ndis, Stan. Buisoda, R. Čepulis, 
ten. Kondratas, Juoz. šidlauskiB, Stan. 
žalis, Ant. Urbanavičius Podub. vai., 
Kaz. Miknis, Jonas Kušleika Kruo- 
pių vai.. Ant. Netvaitls. 

E ž e r č n u pavieto: Kaz. šilis 
Aleks. vai., Kaz. Raupis, Tom. Valai- 
nis Anluz. vai., Vlad. Kitneika ir 
VIkt. Stankevičius Antai. vai. 

Vilkmergės pavieto: Jon. 
.Taksis Subačių vai., Pr. Pilelis ir 
Juoz. Miselis Ušp.„val. 

Raseinių pavieto: Pr. Baub- 
lis Petr. vai., Pr. Marzinap, Jon. Gir- 
nis Eržvilk. vai., Kaz. Monstavičius, 
Ant. Novilkis, Ant. Ralius, Jon. Rap- 
šis Mank. vai., Vik. Aleksiejus Man. 
vai., Jul. Rašiutis Kalt. vai., Ant. Mi- 
line Eržv. vai., Pr. šlitis Taurag. vai., 
Pr. Minat Kelm. vai., Pr. Ivanauskis 
šim. vai., efr. Vinc. žuta Kražių vai., 
Pr. Savickis, Jon. Vaičiukas Kelmių 
vai., Jor.. šukšda Mankunų vai., Pil. 
(•inkis, Leonardas Vėlas. 

Telšių pavieto: Andr. Jas- 
montas, Jon. Anuiis Salantų vai., 
Leon Gluškevičius, Kaz. Sungaila, Kaz. 
Stanaitis, Ant. Jančevskis, Konst. Mi- 
kutis, Ant Karpis Dabr. vai. ir to pa- 
ties miestelio. 

Panevėžio pavieto: Br. Ado- 
maitis, .'uoz. Sadauskas, Petr. Kutra, 
Ed. Udris ir Jon. Vaitkevičius iš Pa- 
nevėžio miesto. 

Nepažymėta paviet a.s: Juoz. 
Makauskas iš Draišorių. 

VILNIAUS GUB. KARĖS AUKOS. 
Pateko Nelaisvėn. 

Švenčionių pavieto: Jon. 
Rinkevičius iš Cibojų, Al. Malt ūkelis 
iš Jukšanavos, Liudv. Matusevičius 
Garsų kaimo, Pr. Ostrovskis Tunikų! 
kaimo, Rom. Boblinskis, unt. of. Teof.! 
Marcinkevičius, efr. Jon. Mazelevičius, 
unt. of. Mik. Petruševičius, Juoz. Luk- 
ta, Mik. Ceika, Anupr. žalenis, Juoz. 
VTaitekunas, Adolf. Babis, Ant. Babu- 
sevičius, efr. Kaz. Ivanauskis, Pran. 
Ivanauskas, Pr. šaunerunas, Pr. Sta- 
sevičius, Jon. BakaH, Mik. Kviet- 
kauskas, Mik. Kačkaris, efr. Akro- 
mavičius, unt. of. Pov. Buičikas, Vinc. 
Urakas (Zan. vai.), Bol. Lekavičius, 
Adolf. Mackevičius, E. Pivarunas, efr.' 
Andr. Lekavičius, Juoz. Harevičius, 
Petr. Barkauskis, unt. of. Ed. Ro- 
maslauskis, Jon. Grigelis, Pil. Mar- 
kauskas, Mot. Michalkevičius, A. Mic- 
kevičius, Al. Vinc. ir Karolis Maste- 
niai (Aleks. vai.), Juoz. Selevičius Me- 
lėgių vai., Ust. Janonickis Mik. vai., 
Mik. Krušinskis, v. of. Liudv. Stasiū- 
nas Tvėrių vai., Vinc. Mačulis Ligum. 
vai., Ign. Kibickis, Vinc. Gitka Kabil. 
vai., efr. K. Stribskis iš Samadaratų, 
Bol. žegaris iš Pagmušių, Ust. Ver- 
nela iš Sabalklų, S. Makarauskis iš 
Svetlėnų, Vinc. Bimba iš Autolėdų. 

Ašmenos pavieto: efr. Jon. 
šukelevičius iš Latstikių, Vinc. But- 
kevičius iš Krapivnės, Mik. Dervis iš 
Ašmenų, J. Grantauskas iš Gustiš- 
kių, V. Alkanavičius iš Gustiškių, M. 
Mažutis iš Lasank03, Jul. Jotulevi- 
čius iš Kiziskerių. 

Nepažymėta pavietai: Kaz. 
šapelis iš Liutupių, Bron. Vaitolis iš 
Smargonės. 

SUVALKŲ GUB. KARĖS AUKOS 

Prapuolę, sužeisti ir užmušti. 

Naumiesčio Pavieto. 

Užmušti: Ant. Naumanšis Kidu- 
lių gm. 

Pateko nelaisvėn: Kaz. Ku- 
ras iš Naumiesčio, Jon. Jankauskas 
Plokščių par., Vinc. Ričkevičius. 

Pateko nelaisvėn: Juoz. Ma- 
čekaitis iš šilgalių, Mik. Abramavi- 
čius iš Kidulių, Več. Garbauskas 
Dobr. vai., unt. of. Jon. Milčiauskas 
Lesnistvos vai., Jurg# Juodaitis iš 
Gelgaudiškiu. 

Mariampolės Pavieto. 

Užmušti: Kazys Podras. 
Pateko nelaisvėn: Sim. Bi- 

gatinskis iš Veiverių, Pov. Skučas iš 
Prienų, Antanas Monkeliunas Panem. 
vf,l., unt. of. Juoz. Krašinskis, J. 
Staravinskis iš Panemunės, Mot, Bo- 
bušis iš Aleksoto, Ant. Petravičius 
Klebiškiu gm., Janoch. kaimo, M'k. 
Marcinkevičius Balbieriškio gm. iš 
Murnj kų dvaro, Jon. Petručionis, 
Tam. Karženiauskas Balbier. vai. 

Kalvarijos Pavieto. 

Užmušti: Ant. Mažeika Krosnos 
gm., .Tuoz. žvinikevičius iš Balkumi. 

Papuolė nelaisvėn: Petr. Zil- 
skis Simno vai., J. Vevesis iš Kros- 
nų, Baltr. Basasnoris iš Kalvarijos, 
Juoz. Pudauskis, Viniukevičius, Pr. 
Devižius iš Alytaus, Vinc, Jonaitis, 
Jon. Varmačis, Petr. Degutis iš Ja- 
navo, Jon. Kunca iš Liudvinavo 

Užmušti: Mart. Kuligauskas 
Kurjankos gm., Dudavos kaimo. 

Sužeisti: Petras 8tukas Au- 
gustavo gm., Lad, Sieroka Sč.—Olš. 
gm., Al. Rojanč-iukaa Galin. tm., kai- 
mo Mikoc. 

Pftteko nelaisvėn: Ant. Gra- 
jauskas Augustavo Zdvi- 
liauskis iš ščerbo-Il^^flE^J. Varaec- 
l*ifl !« Ku<lronlu. fiįfME", ■' 

Vilkaviškio 

Sužeisti: Juoz&^jUn| Bartinin- 
kų. gm., VilkabaŲy (imraf- vv 

P a p u o 1 ė n e 1 a i s§ |4ii Jon. Ba- 
ranauskas iš Verbų; MiH.f Bekerevi- 
čius iš Alvitos, P^jl.JPįTdkevlCius, 
Vinc. Vagulis iš G i 81. Aleknavi- 
čius Paežerių gm. ŠM^pVjjkaimo, B. 
Deltuva Kirkillškių įjn1., mimo Ber- 
žam;, J. Mačys PaMwiy. Im. Obšr 
kaimo, Jon. Kubaitm|!^aAeriu gm., 
Petras Selekas iš •* vįSmlškio, J. 
Bendžiunas Alvito gm. čsyčkų k., 
Juoz. Neviadomskis Užbalių kaimo, 
Ant. Lavnikaitis iš Virbaliaus Kaz. 
Kiveris Radumin. gm., Paliūnų kaimo, 
Lad. Garkauskas iš Kibartų, Jon. Gu- 
revičius Kalvar. gm., Vidšrių k., J. 
Kerevičlus iš Vlrbįliaus, Juoz. Šnei- 
deris iš Kibartų, 

Seinų Pavieto. 
Sužeisti: Ant. TomašauskaB Se- 

redžių gm. iš Pastarnokų kaimo 
Pateko nelaisvėn: Jon. Pun- 

kis iš Seirijų, Jon. Romanas Kap- 
sodžių gm., Vinc. Zinevičius, Jon. Pa- 
teliunas KrasnipolėB gm_, Petr. Lan- 
kevičius, Petr. Milčius iš Beržininkų, 
Mot. Vaina iš Ežerių, Tom. Lapinskis, 
Lad. Račkauskas iš Miroslavo, Jon. 
Slauta iš Kudroiių, Adolf. Valavi- 
čius iš Leipalingio, Mik. Ašinbergas 
iš Kudroniu. 

Suvalkų Pavieto. 
Pateko nelaisvėn: Juoz. Tur- 

nauskis iš Elenavos, Juoz. Karosa iš 
Valkų, A. Kovalikas iš Zaboriškių. 
And. Miščinskis iš Kadariškių, Ant. 
Drazdauskas iš Kukavos, Pr. švedas iš 

Suvalkų, efr. Mik. Rubalis, Stan. Ka- 
linka Klen. vai., F. Sukockis Seinų 
gm., Stas. Ivanickis Pilypavo gm., 
Pricas Sliesorius iš Vyžainių, Jon. 
Bakunevičius Suvalkų gm., Pr. Ber- 
notavičius, Jon. Dambrauskas, Pran. 

Kazlauskas, Konst. Vaįšnora, Juoz. 
Galatiktis iš Filipavos. 

Sa- 

TRUMPA "LIETUVIŲ DRAU- 

GIJOS NUKENTĖJUSIEMS 
.DĖL KARĖS ŠELPTI" VEI- 

KIMO. APYSKAITA, NUO 

PRADŽIOS VEIKIMO IKI 
BALADŽIO 8 D. 1915 METŲ. 
(Dr. J. Basanavičiaus prisiųsta.) 

Vos karui prasidojuj,, Suvalkų 
ir Kauno gubernijų paprūsės gy- 
ventojai, paskiau vietomis ir Vil- 
niaus su Gardino, ėmė bėgti iti ra- 

mesniąsias vietas. Daugiausia Lie- 
tuvos pabėgėlių atit,eko Vilniui, 
kurs yra pats didysai mūsų krašto 
miestas ir kur susieina .geležinke- 
liai. Mažiau nukentėjusieji laikinai 
čia prisiglaudė. O kas liko be pa- 
stogės ir be duonos kąsnio, tiems 
pasidarė reikalinga nuolatinė pa- 
gelba. Todėl pat karės pradžioje 
Vilniuje iškilo aiškus reikalas steig- 
ti pabėgėliams šelpimo draugija. 

Tam darbui dirbti sukruto vietos 
lietuviai. Jau 1014 metų liepos 
mėnesio 27 dieną, vos savaitei te- 

praėjus po karės apskelbimo. Dvin- 
sko karės apygardos viršininko lei- 

dimu, buvo insteigtas ,,Vilniaus lie- 

tuvių komitetas pabėgėliams šelpti''. 
Nors tas komitetas veikė bemaž pu- 
sę metų ir šelpė be skirtumo kiek- 
vienos tautos ir tikėjimo pažiūrų 
žmones, betgi nesuspėjo susilaukti 
aukų iš kitur ir turėjo tenkinties 
vietos lietuvių šaltiniais. 

Tuo tarpu pabėgėlių daugėjo. 
Jų plačiai pasklido netik Vilniuje, 
et ir po kitas Lietuvos vietas. Ko- 

mitetas gi nuolatinių šaltinių pagcl- 
bai neturėjo ir tegyveno invairio- 
mis, aukomis, kuriomis visako ne- 

galėjo aprėpti. Del šių priežasčių 
jis ir užleido savo vietą, mažne 
1000-čio pabėgėlių šelpimą, plates- 
nei Lietuvos krašto organizacijai, 
būtent, „Lietuvių Draugijai del ka- 
rės nukentėjusiems šelpti". 

„Lietuvių Draugija del karės nu- 

kentėjusiems šelpti" pradėjo veikti 
1914 m', lapkričio m. 21 d. Jos 
veikimo sritin ineina Kauno, Su- 
valkų, Vilniaus ir Gardino guber- 
nijos, t. y. maždaug etnografinės 
Lietuvos plotas. Draugijos tikslas 
yra visi tų gubernijų .nukentėjėliai. 
—ir lietuviai, ir lenkai, ir rusai, ir 
žydai, ir katalikai, ir pravoslavai ir 
kiti kitokie, šelpti visokiais reika- 
lais, būtent: steigti prieglaudos, 
bendrabučiai ir valg#j<log(j rūpinti 
reikalingiems drabužinį, didžiai nu- 

kentėjusiu vietų žni^nėnv? duoti 
maisto, pinigų ir t. t. ,IJe,tp, karės 
aplankytoms vietoms apžiūrėti, ne- 

laimės didžiui ir kokybe).,nuprasti 
Draugijos Komitetas .siunčia tam 

tyčia savo ingaliotinius, paskui pra- 
neša Komitetui ką matę, ką gir- 
dėję, ko reikią. Iš tų pranešimų 
Komitetas pamato, kame galima 
atidaryti ir ten atidaro savo sky- 
rius. Ligi šiol Draugija.yra atida- 
riusi 98 skyrius, (Kauno gub. 37 
skyriai, Vilniaus gub. 26 skyriai, j 
Gardino gub. 3 skyriai, Suvalkų j gub. 32 skyriai), kurių globoje ran- 

jda^i per 10.000 pabėgėlių neminint 
čia pačios vietos nukentėjėlių. 

Į Draugijos ingaliotiniais yra: Dai- 
lės 

_ D.r-jos pirmininkas A. Žmui- 
clrrha,yičiu_s, "Saulės" Dr-jos pir- 
jmiiijjkas kun. kan. K. Olšauskis, • *'v-» 

laikraščių bendradarbis literatas 1\ 
Penkaitis, p. K. V ileišienė, kun. 
Stankevičius ir stud. Alt'csiukas. 
J>e ingaliQtinių, Draugija turi dar 
savo darbo dalininkų: Rygoje mo- 

kytoj;} Pr. Mašiotą bei 'kun. J. Tu- 
mą ir Maskvoje inžinierius T. Na- 
ruševičių, Pr. Stanaiti, literatą Jur- 
gį 1 Baltrušaitį ir daktarą (iaida- 
mavičių. 

Komitetas, naudodamasis savo 

įgaliotinių arba skyrių praneši- 
mais, šelpia reikalaujančiuosius, tik 
dėl pinigų trukumo nepajiegia visų 
reikalavimų patenkinti. Pavyz- 
džiui : Mariampolės skyrius vienam 
kartui prašė pašelpos 6,050 rublių 
ir mėnesinės pašelpos po 3(K) rub. 
Ten duoda kasdieną po 2 svaru 

duonos suaugusiems ir po 1 svarą 
mažiems ligi 10 metu vaikams; 
pietų tetiekia pradieniui; dienomis, 
kuomet esą pietus, suaugusiejie te- 

gauna tik po vieną svarą duonos; 
taip šelpiamųjų esą apie pusę tūk- 
stančio. Mariampolės skyriui 
Draugija teišsigalėjo. paskirti tik 
2(>74 rublius. Šis pavyzdėlis aiškiai 
piešia vargo dydį ir ištekliaus stovį, 
lieto nukentėjėlių vis daugyn krei- 
piasi in Draugiją. 

,Xors s,an<li<= didelėje Suvalkų! 
gubernijos dalyje, dėl karės žygiui 
'Oje. Draugija nebegali veikti,'bet i 
"uo [° :<Ulkl°s "e tik- kad ne- 

pamazejo, bet dar padidėjo. Mat 
visas clcšiny^i Nemuno krantas- 

?u'io, \ įlniaus ir Gardino guber- 
nijos*. (labui, tenykščiu skyrių pra- 
nešimais, esąs pilnas alkanu nu.| 
šk u rusių iš Suvalkų žemės pabėgė- 

J?; neminint pat vietos nukentėjėlių | 
pi'it'si.mnko infiveržimo, dėl ka- 

riuomenės ėjimo, dėl rekvizicijos ir! 
fa'P toliau. Taigi, nun Draugijos 
skyriai prisispyrę prašo, kad Vy- 
nausiasai Komitetas bent opiausias 
i eikmenes tenkintų pinigais, dra- 

'M/i;,lis ir maistu. Pavyzdžiui, 
•ardino gub. Draugijos Dubravos 

}™|' .kurio plote, pasak mūsų 
Įgaliotinio pranešimo, esą sudeginti 

I"' ka',"'ai 'V kur P^aitoma P« 
1000 isbėgėlių iš Suvalkų gub. Au- 
gustavo apskričiui, kur trūksta 
ma,«o "• Pačių reikalingų daiktu 
K«"",tas ,0ffaii;jo lraskjrt. ljkta-. 
.^OO i ub. pašalpos. 

kardino gub. Xaujadvario sky- 
rius plote sudegę aštuoni sodžiai 
net su arkliais, karvėmis, kiaulė- 

ms ir U; labai nukcntOjc keturi , 

išviso sugriauta esą 307 kiemai ir 

nemažiau, kaip 500 vietos jn- 
vpntojų likę be trupinėlio duo- 
nos. neminint jau pabėgėlių. Ko- 
mitetas ir šitam skyriui tegalėjo 
paskirti tik 300 rublių. 

Suvalkų gub. Lipsko ir Krasno- 
o skyriaus plotai, kuriuos ne- 

senai aplankė mūsų įgaliotinis, visai I 
esą kalavijo ir ugnies sunaikinti. 
\ okieciai šeiinyninkavę čia veik 
dvi savaiti ir paėmę visa, ničnieko 
nepalikę: gyvulius, visus vario ir 
spiziaus daiktus ir t.t., ko negalėję 
pasiimti su savim, sudeginę. Kai- 
muose ir šiaip jau gyvenamose vie- 

t0.e j,e nepalikę nieko, viską su- 

griovę sunaikinę. Jų kariumenė 
isM\\dusi burius žmonių. \'ai'kai' 
l'kę be motinų, motinos-be vaiku I 

fnones, nebetekę „ei skatiko, nei' 
duonos, minta visokiomis atmato-l 
mis. Ir šitiem skyriam Komitetas,! 

.ir kaip norėdamas, negalėjo 
daugiau paskirti, kaip 500 rublių. 

Šioms dienoms dar daugiau ėmė I 
Pn'sti Vilniun suvalkiečiu i,- že- 
maičių pabėgėlių. Daugelis krei-l 
piasi į Draugijos Komitetą, jie.Š- 
kodaini prieglaudos bei globos., 

"Iis,ui Pasamdyta naujų butu I 
\ ūmaus skyriuje dabar yra 47 
Prieglaudų namai pabėgėliams iri 
globiama ton žmonių daugiau. kaip 
pustrečio tūkstančio. Tam tikslui 
tik vienam Lovo mėnesiui Vilniaus 
skyriui paskirta 16,815 rub. 5C 
kap. Draugijos Komitetas laiko 

Vilniuje 7 mokinių bendrabučius, 
kuriuose randasi apie 200 mokinių 
—pabėgėlių iš įvairių vietų (kaip 
vyrų taip ir moterų), Išlaidoms 
sumažinti ir pabėgėliams darbui 
duoti Draugija įsteigė Vilniuje nuo- 

savą duonos kepyklą, dvi siuvvkli 
—vieną vyrų, antrą moterų, dvi 
dirbtuvi—vieną dailydėms, antrą 
kurpiams, biurą pabėgėliams re- 

gistruoti ir, galop darbo biurą. 
Lietuvių Draugija šelpia ne tik 

šiaip jau pabėgėlius, pabėgėlius 
moksleivius, valdininkus, bet ir iš- 
tisas įstaigas. Pavyzdžiui, Drau- 
gija užmokėjo mokslo pinigus .Vil- 
kaviškio gimnazijai, atsikėlusiai 

[... \ ilniun, už 50 mokinių su viršum. 
Ir tatai atsiėjo jai per 3,(XX) rub. 
I5e to Draugija šelpia ir kitur besi- 
mokančius jaunuolius, antai, mask- 
viečiams per savo dalininką Naru- 
ševičių Dr-ja nusiuntė 1,000 rub.; 
Suvalkų gimnazijos direktoriui pa- 
prašius, sušelpta 14 tos gimnazi- 
jos mokinių, kuri dabar Varšavoje 
mokinasi. Išduota 93-jiems moky- 
tojams pabėgėliams apie 2,000 rub.; 
atsikėlusiai Vilniun Veiverių Se- 
minarijai 1,080 rub.; "Saulės" kur- 

sų klausytojams 3,799 rub., Ma- 
riatnpolės "Žiburio" moterų pro- 
gimnazijai 3,000 rub. 

Čia dar pastebėsime, kad Drau- 
gijos yra Į-teigtas nukentėjusiems 
lietuviams rašytojams fondas. Tam 
tikslui yra paaukojęs 100 rub. S. 
Rajeekis, perijodinės spaudos Dr- 

-jos ir "Žurnalisto" redakcijos Ko- 
miteto narys; pati Draugija šiam 
fondui yra paskyrusi 900 rub. 

Iš visko, kas čia pasakyta, maty- 
ti, jog Draugija stengiasi sumažin- 
ti visų pabėgėlių vargą, vienok, ne- 

turėdama pakankamai lėšų, tik tru- 

putėlį jį mažina. Draugija nori 

pagerinti ir išplėsti nukentėjusių 
dėl karės šelpimo reikalą, bet jai 
trūksta tam tikslui lėšų. 

Rusų ir lietuvių visuomenei su- 

pažindinti su Draugijos veikimu, 
su žmonių vargu, taip-pat ir au- 

koms padidinti, Komitetas pasklei- 
dė 25 tūkstančius su viršum lape- 
lių rusų ir lietuvių kalba, prašy- 
damas aukoti nukentėjėlių reika- 
lams; tuo prašymu Komitetas krei- 
pėsi ir žemietybes ir valsčius. Iš 

visų, surengtų Draugijos naudai 
rinkliavų, ypačiai pasisekė rinklia- 
va Žemaičių ir Vilniaus V yskupijos 
katalikų ir reformatų bažnyčiose.I 
Jose surinkta apie 20 tūkstančių 
rublių. 

Lėšoms padidinti Draugija tai-^o 
vakarus, koncertus, lekcijas ir 1.1. 

Savo veikimo plote Draugija ne- 

sivilia gauti didesnių aukų, kadan- 
gi 1 ) visas jis yra nukentėjęs dėl 
karės ir nuo karės. 2) čia renkamos 
aukos Raudonamjam Kryžiui ir ki- 
toms įstaigoms ir 3) pasiturį vietos 
bajorai lenkai savo pinigus siunčia 
Varšavos Visuomenės Komitetui. 

Nuo l'M4 m. spalių 22 d. iki 
balandžio 8 d. 1915 m. l)r-jos ka- 
sa yra gavusi pajamų: 

Rb. Kp. 
1) lš Kunigaikštytės 

Tatjanos Komiteto 45,000 — 

2) lš miestų sąjungos 8,500 — 

3) lš Žemietvbių 
(Zemstvų) sąjungos .... 5,00 — 

4) Per "Russkija \ ie- 
domosti" Redakciją .... 7,f>07 76 

5) Per Lietuvių laik- 

raščių Redakcijas 2,007 01 
C) lš Maskvos miesto 

tarnautojų Komiteto .... 1,000 -—j 
7) lš Maskvos miesto 

tramvajų tarnautojų .... 1,000 
8) Iš Amerikiečių lie- 

tuvių tautos fondo ir kitų 
Amerikos lietuvių orga- 
nizacijų 7,282 —Į 

9) lš lietuvių Odesiečių 
Komiteto 1.100 — 

10) Iš atskirų asmenų 1,840 03 
11) lš Kieviečių 750 — 

12) Iš įvairių draugijų 
ir įstaigų 1.559 32 

13) Narių mokesnių .. 2,176 50 
14) Kauno ir Vilniaus 

gubernijų katalikų ir e\\- 

reformatų .bažnyčiose 
rinkimų 21,331 11 

15) lš spektaklių, kon- 

certų, paskaitų ir 1.1 .... 1,020 541 
](>) lš kooperacijos 

fondo 50 —| 
17) Per Draugijos 

skyrius 816 33 
18) Per aukų rinkimus 534 35 

Iš viso 10l>, 1 f)0 95 

Iš tų Pinigų Išleista: 
Rb Kn 

1) Atskiru asmenų pa- 
šelpoms 29,163 2(t 

2) Mokiniu bendra- 
bučiams laikyti, mokslui 
apmokėti ir 1.1 14,045 36 

3) Bendros išlaidos: 
kanceliarijos, tyrinėjimas 
dėl karės nukentėjusių 
vietų, skyrių organizavi- 
mas ir t.t 4,543 18 

4) Inventoriaus įtaisy- 
mas 617 51 

5) Pašelpos skyriams: 

Vilniaus Gub. 
Vilniaus skyriui 24,8()8 
Naujųjų Švenčionių .... 1.000 — 

Ratnyčios 500 — 

Merkinės 1,300 — 

Kaišedorio 400 — 

Dar sūniško 1,500 — 

Alavės 300 — 

Į dvasinių—Butrimonių 
Sumteliškių 
Žiežmarių 

I Birštono 
Jėzno 
Pašilu 

i Gardino G ui 
;Xaujad vario 
DubraVOS 

1 Kauno Gub 
Įl'auno skyriui 
Rumšiškių 
Skuodo 
Šiaulių 
Rietavo 
Mažeikių 

Suvalkų Gub. 
Mariampolės 2,674 — 

Leipalingio 1,000 — 

Miroslavo 400 — 

Simno 1.000 — 

Alytaus (.00 — 

Pajevonio 500 — 

Kybartų 500 — 

Virbaliaus 200 — 

Kapčiamiesčio 500 — 

Liškevos 2.000 — 

Žaliosios 500 — 

Naumiesčio 500 — 

Rumbonių 200 — 

(iarlcvos 1,800 — 

Panemunės 700 — 

Zapiškio 300 — 

Vištyčio 500 — 

Prienų 200 — 

Krasnoboro 500 — 

Lipsko 300 — 

Lazdijų 500 — 

300 — 

300 — 

200 — 

300 — 

500 
200 - 

300 
500 

2.500 
200 
200 — 

;oo — 

72 71 
500 — 

51,815 50 
Iš viso 100.184 81 
Draugijos kasoje liko 8,976 14 

Laikome reikalingu pasakyti, kad 
pastaruoju laiku Komitetas gauna 
prašymų nuo skyrių, parapijų iš 
Suvalkų ir V ilniaus gubernijų se- 

niūnijų paskirti jiems pinigų sėk- 
loms pirkti, taipo-pat pasirūpinti, 
ka:l pigiausiai butų minėtosios sek- 
ios vežamos. 

Komitetas, dalyvaujant agronomų 
sekcijai ne kartą yra kalbėjęs apie 
pristatymą Suvalkų gubernijon 
grudų ir maistui ir sėklai. Tačiau 
dėl visai nepriklausančių nuo Ko- 
miteto aplinkybių iš derybų šituo 
reikalu su Suvalkų gubernijos 
Biuro (Prisu>tvijos) nariu V alsty- 
bės Patarėju Štilbachu nieko ne- 

išėjo. 
Turėdama daugiau lėšų, Lietu- 

vių Draugija pati imtųsi statyti 
žmonėms reikalingų dabar pava- 
sary] sėklinių grudų, gi dabar ji 
tegali padėti žmonėms tik pasiru- 
pinimu papiginto grudų vežimo. 

Pagerinti ir išplėsti keturių gu- 
bernijų nukentėjėlių šelpimo reika- 
lui Draugijai toli gražu nepakanka 
lėšų, ir ji negali dėl to išplėsti sa- 

vo veikimo iki pageidaujamo laip- 
snio. Draugijos lėšos, kaip maty- 
ti iš padėtos čia rubrikos, susideda 
iš dvejopų sumų: 1) sumų, gautų 
iš Didž. Kunigaikštytės Tatjanos 
Komiteto ir 2) iš sumų. susidariu- 
sių ir narių mokesnių, įvairių rink- 
liavų, atskirų žmonių ir visuome- 
nės įstaigų aukų ir 1.1. Per ke- 
turius su viršum savo veikimo mė- 
nesius keturių gub. plotui Drau- 
gija tegavo iš Tatjanos Komiteto 
i 5 tuksiančius rub., vadinasi 40' o 

visos sumos, inėjusios Draugijos 
kason. 

Baigdami negalime nepaminėti, 
jog tame dideliame plote, kuriame 
veikia musų Draugija, šelpia nu- 

kentėjusius dėl karės ir Tatjanos 
Komiteto gubernijos skyriai, bet 
vargas taip didelis, kad teisiamoji 
pagelb.., sulyginus su vargu, vi- 
>ai menka. 

ragaliaus, reikia pasakyti, kad 
didesnė pusė Ru^u visuomenės Su- 
valkų guberniją, esančią priskirtą 
prie Lenku žemės, laiko ir etno- 

grafijos at/.vilgiit lenkų dalimi ir 
todėl mano ją esant Varšavos 
Centralinio \ isuomenės Komiteto 
globoje. Tuo tarpu, vi-a Suvalkų 
gub., išskyrus siaurą pietų dalį, yra 
lietuvių gyvenama ir todėl ji yra 
tikrų tikriausiai Lietuvos dalis. Su- 
valkų gub. pabėgėlių ir nukentė- 

jėlių šelpimo naštos didesnę pusę 
tempia Lietuvių Draugija, kuri tu- 
ri čia i Suv. gub.) 32 skyrių. Vie- 
nok ji negavo jokios pašelpos nei 
is Centralinio \ isuomenės Komi- 
teto. nei iš jo Suvalkų gyriaus, 
nežiūrint to, kad tiedvi jstaigi tu- 
ri daug lėšų. Tuo tarpu, Suval- 
kų Visuomenės Komitetas, kurio 
veikimo plotas apima tiktai vieną 
gub.. gauna iš 1). K. Tatjanos Ko- 
miteto kas mėnuo po 120 tūkstan- 
čių rub. pašelpos. (ii Lietuvių 

(Užbaiira ant fi-tn nnsianvi \ 



Visi laikraščiui siunčiami rankraš- 
čiai turi būti pažymėti autoriaus pa- 
rašu ir adresu. Pasirašantieji pseu- 
donimais turi paduoti, Redakcijos ži- 
niai, ir «avo fikrąjj vardą. 

Redakcija pasilieka sau teise at- 
siunčiamus jai rankraščius trumpinti 
Jr taisyti. 

Netinkamu# laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto- 
riui atgal jo lėšomis. 

Roikia visada rašyti pl<*'<ana ir tik 
ant vienos popiero pusčs, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Apie tai reikėtų rimtai pagal- 

voti. Stasys Šimkus, žinomas mu- 

šu kompozitorius-niuzikas ir Lie- 

tuvių Draugijos atstovas, jau Clū- 
cagoje. Iš šito lietuvių centro jis 
žada pradėti savo darbavimosi 
Amerikoj. 

Noroms-nenoroms prisimena pir- 
mesni, prieš p. Šimkų 'Čia buvusie- 

ji, svečiai. Pirrniejie svečiai-ne- 
buvėliai (knn. Alšauskas su Tu- 

mu) atvy'<o pas mus apšvietos rei- 
kalais—katalikiškoms mokykloms 
pinigų parinkti. Antrieji—Dr. J. 
Basanavičius ir durnos atstovas 

Yčas—atvyko grynai tautiškuoju 
reikalu: kad tautos namų pastaty- 
mui lėšų surinkus. Milžiniška 
Amerikos lietuvių dauguma širdin- 
gai rėmė ir vienus, ir kitus. Pri- 

pažinta, kad ir mokyklos ir tautos 
namų reikalas yra svarbus ir geis- 
tinas, ir mesta šalin tuomlaikiniai 
nesusipratimai. Dirbta išvien, iš- 

skyrus socialistus. 
l)a!>ai atsimainė laikai, atsimai- 

nė, matyt, ir žmonės. Ir negalima 
pasakyt, kad atmaina j vyko geror 
pusėn. Kaip tik priešingai. Ame- 
rikos lietuvių mašinerijoj kas nors 

sugedo,—sakytum, koks vcl niūks 
jmetė kuolą j mašinerijos ratus ir 
viskas subirėjo, suteršlkėjo ir su- 

stojo. 
Nes ir ištikro, keistai—labai keis- 

tai—dabar pas mus dalykai stovi. 
Atmetus šalin visus pa rty v iškurnu s, 
prašalinus visus smulkius nesuti- 
kimus ir kivirčus, koki kilo pasta- 
ruoju laiku tarp Amerikos lietuviu, 
štai kaip išeina: 

Esant pirmiems svečiams, galėjo 
buti nesutikimų, nes ten mat ėjo 
apie tokius reikalus, kurių naudin- 
gumą vieni galėjo pripažinti, o ki- 
ti ne. Ir todėl vieni galėjo remti, 
o kiti nuo rėmimo atsisakyti. 

Bet dabar yra visai kitaip. Ka- 
rės aukos, badaujanti mūsų broliai 
Lietuvoj reikalauja kuodidžiausios 
ir kuogreičiausios pagelbos. Tą vi- 
si—visi lietuviai iki vienam—pripa- 
žįsta. Kad juos reikia gelbėti—su 
titom taipgi visi sutinka. Kad visi 
lietuviai juos gelbėti n o r i—tas 
taipgi, berods, neužginčinatna tiesa. 

Taigi visi turime bendrą reikalą. 
Visi turime tą patį norą. Visi gei- 
džiame atlfcti tą patį darbą. Ir vi- 
ii pripažįstame,—nes turime pripa- 
žinti—kad, išvien dirbdami, dau- 
giaus padarytume. O vienok jo- 
kiu budu bendron talkon sueiti ne- 

galime. 
Jeigu męs paimtume bent koki 

svetimtautj, pašalinį žmogų, ir jam 
apie viršminėius faktus papasako- 
tum, ką jis apie tai galėtų pasakyt? 
Mums išrodo, kad jis galėtų duoti 

vieną atsakymą: "Pašaukit dakta- 
rą! Tegul jis gerai apžiūri galvu- 
žę. nes ten, turbūt, ne viskas yra 
tvarkoje." C) gal duotų ir tokj at- 

sakymą, kokį davė Nepoleonas Lie- 
tuvos bajorams Vilniuje daugiaus 
šimtą metų tam atgal. Jis, atvy- 
kęs Vilniun ir pašaukęs juos pas 
save sakoma, užklausė: "Ko jus, 
I.ietuvos vyrai, norite?" Tie jam 
buk atsakę, kad jie patįs dar tikrai 
nežiną, ko jie galėtų norėti. Ir 
tuomet Napoleonas, atsikreipęs į 
savo karvedžius, tarė: "Paskirkit 
šitam avinų burini piemenį—jiems 
yra reikalingas geras botagas.'' 

Ir mums išrodo, kad Amerikos 
lietuviams, viena iš dviejų: arba 
botagas yra reikalingas, arba dak- 
taras. Tas nemalonu yra sakyti, 
bet tas išrodo tiesa. 

Chicagoje pereitą subatą p. Šim- 
kus surinko visų trijų fondų pre- 
zidentus, suvedė juos krūvon pa- 
sikalbėti ir aptarti klausimą: ar ne- 

galima butų visiems išvien dirbti. 
Jis dar ir toliau* nuėjo. Jis pra- 
šė, kad jeigu jau Fondai negali 
veikti bendrai, sykiu su juom, visoj 
Amerikoj, tai ar negalima butų 
bent suteikti ir bent atskiruose 
miestuose bendrai jam prakalbas 
rengft. 

Visi trįs pripažino, kad aukas 
rinkti reikia, kad jos yra begalo 
reikalingos Lietuvoj, kad" visi jie 
nori Lietuvos žmonėms prigelbėti, 
bet, sako, išvien dirbti negalimai 

N'cgaliina nei prakalbų nei susirin- 
kimų bendrai rengti. 

T?k Dr. J. šliupas, Lietuvos Clel- 
jbėjimo ir Autonomijos Fondo pre- 
zidentas, pat-, pirmas išreiškė, kad 
tautininkų sriovė sutinka pilnoj 
santarvėj darbuotis su kitais fon- 

[dai> ir kitomis sriovėmis. Jis iš- 
reiškė nuomonę, kad tautininkai pil- 
nai užsitiki prisiųstam Lietuvos 
pasiutimui ir kad jo misiją rems 

širdingai. 
Lietuvos Šelpimo Ėondo (socia- 

listų) ir Tautos Fondo prezidentai 
nuo bendro veikimo atsisakė. 

Tautos Fondo pozicija ypatingai 
išrodo kei>ta. Jo prezidentas (Dr. 
Rutkauskas) išreiškė, kad jie rems 

Šimkų, kad jie rems Lietuvių Dr- 
-ją taip pat kaip ir tautininkai,— 
bet jie bendrai darbuotis ir susi- 
rinkimų rengti negali. 

Ištikro, įdomus apsireiškimas lie- 
tuvių gyvenime. Įdomesnio, o 

podraug ir liūdnesnio, berods, dar 
nebuvo. Ir štai kodėl inęs mano- 

me. kad kas nors pas mus, lietu- 
vius, yra netvarkoj. Reikalingas 
yra daktaras. 

Kas juom gali but? l'-as Šim- 
kus, r;>rs labai stengėsi, išgydyt 
negulėjo. Męs mename, kad liko 
tik vienas daktaras, kuris tą ligą 
prašalinti galėtų—musų sveikai ma- 

nanti visuomenė. 

Ji turėtų užimti balsą ir pasaky- 
ti savo vadams: 

L/.tenka jau tų vaikiškumų! Jus 
įšaukėte mus vienybėn i>er visas 

metų eiles. Jųs sakėte, kad "vie- 

nybėje galybė." Ir dabar, kada 
atėjo didžiausis laikas tą vienybę 
parodyt, kada męs—lietuvių visuo- 
menė—tos vienybės norime, jųs 
nenorite mus prie jos prileisti 
ir atvirai, viešai mus vienus nuo 

Į kitų tratikiate." 
Apie tai reikia rimtai pagalvoti 

j ir rnusų vadovams ir musų visuo- 
menei. 

Męs nuo savęs pilnai prijaučia- 
me Dr. Šliupo išreikštam norui ir 

esame tos pačios nuomonės, kad 
neatsiras nei vieno rimto tautinin- 

ko, kuris atsisakytų nuo bendro 
darbo. Ir męs patariam visiems 

lietuviams, kur tik galima, bendrai 

rengti susirinkimus ir prigelbėti 
gerbiamam Šimkui rinkime aukų 
nukentėjusiems nuo karės lietu- 
viams. 

Dėlei lietuvių peticijos rinki- 
mo. Tautos Fondo sumanymu 
rcrtkama parašai po peticija, ku- 

rioj lietuviai reikalauja "suvieniji- 
mo visų Lietuvos dalių j vieną 
politiškai-administratyvį kuną, ku- 
riam turi but suteikta autonomija." 

Šitą peticiją žadama pasiųsti bu- 
siamam po karės kongresui. 

Kadangi "Keleivis" girdėjęs, jog 
tokios peticijos, rodos, siuntinėja- 
mos draugijų komitetams ir šiaip 
žmonėms, tai jis šiaip rašo: 

Todėl męs skaitome reikalinga 
savo skaitytojams persergėt, kad 
ftitoms peticijoms netikėtų. Dar 
nei viena tauta tokiais popierga- 
liais liuosybės sau nelšgavo ir ne- 

isgaua. 

[domus yra paaiškinimas, kodėl 

sulyg "Keleivio" nuomonės tokios 

peticijos nėra reikalingos. Štai kaip 
jis išvadžioja: 

Reikia dar pastebėti, kad petici- 
jos autoriai nežino k$ daro. Jie 

reikalauja "suvienijimo visų Lietu- 
vos dalių | vl«<iį politiškai-adminis- 
tratyvj kuną, kuriam turi buti su- 

teikta autonomija," lr šitokį ;eika- 

įivimą ketina siųsti taikos kon- 
ferencijai. Jie matyt nežino, kad 

autonomijos davimas yra grynai 
vidurinis valstybės dalykas, o i 
tokius dalykus kitos valstybės visai 
nesikiša. Taigi ir busimoji taikos 

konferencija, arba, kaip sako, tau- 

tų kongresas, autonomijos Lietuvai 
negali duot jokiu budu. šitokia 
konferencija gali Lietuvą tiktai at- 
skirti ir padaryti iš jos savistoviu 
valstybę. 

Ginčytis dėlei to nevertėtų, bet 
iš daugybės istoriškų faktų galima 
paminėti bent šiuos: Autonomiška 

Elulgarija, tapo sutverta po karės 
tarp turkų ir rusų San Stefano 
taikos konferencijoj 1878 metuose. 

Tais pačiais metais Europos di- 

džiųjų tautų konferencijoj Berline 
sutverta autonomiška provincija 
Rytinės Rumelijos. Kreta 1898 
metais, sulyg Europos viešpatijų 
reikalavimo, jgijo autonomiją po 

Turkijos globa. 
Bet, rasite, geriausiu pavyzdžiu 

gali but didisai Yiennos kongresas 
181-1—1815 metais, kur išdalyta vi- 

są Europą, sutveriant įvairias nau- 

jas ir atnaujinant senas viešpati- 
ip? ir viešpatijėles. Vienos iš vį 
lieka neprigulmingoitiTs, kitos auto- 

nomiškomis. Tarp kitų, ■■ šitame 
kongrese kaip sykis sutverta 

autonomišką taip vadinamą "Kon-, 
gresuotą," arba dabartinę "Lenki-1 
jos Karaliją" po Rusijos globa. 

Geras dalykas. Tik-ką užsibai-j gu>is Chicagoje Spaudos draugijos 
susivažiavimas, tarp kitų reikalų, 
paklabino vieną, kuris musų nuo- 

mone yra ytin svarbus šiuom laiku. 
N'utarta Spaudos Draugijos sykiu 'su Lietuvių Autonomijos Fondu 

(įkurti informacijinj biurą platini- 
'mui žinių apie Lietuvą ir jos rei- 
kalus Amerikos anglų spaudoje. j 

Lietuvių Autonomijos Fondo su- 

manymu taipgi įkurta Tarptautinė 
Ipavergtų tautų Lyga, kad visoms 
•bendrai darbuotis įgijimui didesnės 
(laisvės kiekvienai iš tų tautų,— i ... T 

taigi ir Lietuvai. 
| Keik tikėti, kad ypač šių dviejų 
reikalų Spaudos Draugijos valdyba 
nepamirš ir stropiai pasidarbuos. 

Laikraštininkų susivažiavimas už- 

gyrė tam tikrą rezoliuciją, kurią 
(žadama pasiųst didesniems Ameri-^ kos laikraščiams ir kurioj protes- 
tuojama prieš klaidingą vadinimą 
Lietuvos provincijų, kuriose dabar 

'eina karė, Lenkijos dalimis. j 
Užmezgimui ryšių su kitomis 

tautomis ir padėjimui tvirto pama- 
lto viršminėtai Lygai Dr. J. šliu-i 

pas su Lietuvos—kedakci jos nariu, 
B. K. Balugių,. įplaukė finus, lat- 
vius ir redfik^ijjas cechų bei serbu 

jtekmingesnjij f l^įkra^ių. 
ir ir,) 

Lietuvių Mokslo Dr-jos Visuo- 
tinas Susirinkimas. Kaip kas 
metas, taip ir .šįmet L. Mok. Dr-ja, 
nežiūrint siaučiančios Lietuvoje 
karės, rengiu sav(| visuotiną susirin- 
kimą, kuris^i, sujj'g dr-jos komite- 
to paskelbimo, busiąs laikomas Yil- 
niuje biržei,io 23—27 d. (segančią 
savaitę). Komitetui esą prisiųsta 
eilė referatu perskaitymui visuoti- 
name susirinkime. 

"Lietuvos Ūkininkas" paliovė 
ėjęs? "Lietuvos Žinios" praneša, 
kad kadangi dėl karės į didesne 
Lietuvos dalį laikraščių negalima 
siuntinėti, tai "Lietuvos Ūkininko" 
leidimas nedideliam likusių ėmėjų 
skaitliui išeinąs labai brangiai, tai 

pasiekiamiems "Liet. Ūkininko" 
ėmėjams busiį siunčiama "Liet. Ži- 
nios." IŠ to galima butų suprasti, 
kad "Liet. Uk." paliovė ėjęs. Pa- 

liovimas, jeigu jisai tikrai įvyks, 
matomai yra laikinas, nes "Liet. 
Uk." siuntinėjimą žadama vėl pra- 
dėti, kad tiktai pačto rikalai sugrįš 
papraston vagon. j 

S. L. R-K. A. 30-tas Seimas. 
Diena Antra. Sesisja III. 

Pirmininkauja J. Jarusevičia. 
Pirmučiausia pirmsėdis patėmija 

nuo savęs, kad vakarykščiose se- 

sijose nekurie delegatai perilgai 
kalbėję. Nutaria kalbėti neilgiai- 
5 minutų ir vieną tiktai sykį tame 
pačiame klausime. 

Tolesniai skaito protokolą per- 
eito seimo. Protokolą priima. 

Sesija IV. 

Raportai komisijų, pereitojo Sei- 
mo paskirtų. 

Pirmučiausia raportas 'komisijos 
atspausdinimo knvgos, p. Gabrio 
parašytos (tos knygos vardas nete- 
ko sužinoti), kuri jau 2 metai kaip 
nutarta atspausti, bet vis dar ne- 

atspausta dėlei komisijos nesusi- 

taikymo su "Žvaigždės" spaustu- 
ve. 

Komisija 28 Seimo buvo susita- 
rus su "Žvaigždės" spaustuve ir 
kontraktas padaryta, bet darbas 
buvo neužbaigtas iki 29 Seimui, 
tat 29 Seimas nutarė pavest Centro 
Valdybai, kad pastaroji drauge su 

komisija, prižiūrėtų, kad "Žvaig- 
ždės" spaustuvė duotų gerą popie- 
rą. Pagalios pasirodė, kad parei- 
kalavus Centro Valdybai geresnės 
popieros "Žvaigidės" spaustuvė, pa- 
kėlė kainą už atspausdinimą beveik 
jdvigubai. Centro Valdyba pata- 
ria atiduot spausdinimo darbą kitai 
spaustuvei, kuri apsiimanti pada- 
ryti daug pigiau. 

1 "Žvaigždės" spaustuvės atstovas, 
p. M. Milukas, paaiškina, kad yra 
jau sustatyta didesnė dalis tos kny- 
gos ir kad jeigu nutartų Seimas 
atiduoti kuriai nors kitai spaustu- 
vei tąjį darbą, tai "Žvaigždė" rei- 
kalaus atmokėjimo už jos atliktąjį 
darbą. 

Kun. Kemėšis duoda įnešimą, 
kad apmokėt "Žvaigždės" spaustu- 
vei už atliktąjį darbą ir atiduoti 
"Draugui," nes apsieitų pigiau. 
Seimas užklausia Miluko, kiek no-j 
rėtų už atliktąjį darbą. Milukas 
atsako, kad reikalaus $150. Dr. 
A. Rutkauskas pataria užbaigt tą 
dalyką spausdinant "Žvaigždės" 
spaustuvėj. Kun. Kemėšis sutin- 
ka užbaigt "Žvaigždės" spaustu- 
vėj spausdint, bet kad toji nusi- 
leistų pigiau, nes 620 doliarių už 
10,000 egz. yra perbrangu. Mi- 
lukas atsako, kad pigiau negalima. 
Kun. Pankauskas sako verčiau už- 
mokėt $150 ir atiduoti kitai spau- 
stuvei, nes visgi atsieisią pigiau. 

Pagalios Kun. Kemėšis įneša, 
kad buvusioji komisija ir Centro 
buvusioji valdyba susitaikytų su 

Miluku čia pat laike Seimo ir da- 

lyką užbaigtų. 
J nešimas paremtas ir pereina, 

kad susitaikytų. 
Raportas Imigrantų komisijos. 

Komisijos nariai K. Krušinskas ir 
K. Strumskis. 'Išdavus raportą 
Seimas užgirla jos darbą ir dapildo 
komisiją 3 naujais nariais. Į kotni- 
Įsiją ineina K. Krušinskas ir K. 
Strumskis (tie patįs) ir kun. N. 
Petkus, Yaškevičia ir J. Berta- 
šius (nauji). 

Ant stalo klausimas, ką daryti su 

p. V. Dundzila, kurį pereitas Sei- 
mas suspendavo ir buvo prašalinęs 
[iš Seimo. Kun. J. Jakaitis pataria 
palikt Susivienijime, nes p. Dun- 

dzila ja« ramiau gyvinęs. Kun. 
Bartuška, karštai kalbėdamas, rei- 
fkalauja, kad Dundzila butu iš- 
mestas iš Susivienijimo, kaipo di- 
džiausis tvarkos ardytojas parapi- 
jose. Kun. Petkus remia kun. 
Bartuškos įnešimą. Kun. Jakaitis 
pataria nesielgti taip aštriai ir Dun- 
dzilą palikt Susivienijime. Kun. 
Kemėšis remia kun. Jakaičio nuo- 

monę. Pagalios priėjo prie to, 
kad V. Dundzila už tvarkos ardy- 
mą Shenandoalvrio parapijoje lie- 
kasi suspenduotas 5 metams nuo 

visokių komitetų Susivienijime. 
Pertrauka 10 miliutų. 
Atidaręs susirinkimą, pinnsėdis 

perstato svečią iš Lietuvos, p. S. 
Šimkų. 

Ponas S. Šimkus trumpoje pra- 
kalboje pasveikina delegatus vardu 
Lietuvių Dr-jos Nukentėjusiems 
Dėl Karės šelpti. 

Klausimas apje Susi v. prisidėji- 
mą prie Federacijos. 

Kun. Kemėšis karštai remia pri- 
sidėjimą ir duoda įnešimą, kad pri- 
sidėti prie Federacijos su 6 centų 
rnokestim metams nuo kiekvieno 
nario. 

Balsuojant, pereina didžiuma 
balsų. Kun. Kemėšis įneša, kad 
išrinkt tuojaus tris delegatus į 
busimąjį Federacijos Seimą. 

Į delegatus įneina: kun. N. Pet- 
kus, Drabišius ir K. Strumskis. 
Visi trįs iš Brooklyno. 

Svarstoma klausimas apie p. Pi- 
liacko atstovybę 29 Seime nuo 

Chicagos kuopos. 
Centro Valdyba pristato affida- 

vitą nuo Chicagos kuopos, kad p. 
Piliackas atstovavo tąją kuopą 29 
Seime su sufalsifikuotu mandatu. 

Kun. J. Jakaitis duoda įnešimą, 
kad p. Piliackas butų suspenduo- 
tas šešiems mėnesiams ir per 5 
metus neturtėų teisės buti jokioj 
kuopos vyriausybėje neigi delegatu 
į Seimą. 

Įnešimas paremtas ir pereina' per 
balsus. 

Eina skaitymas ir svarstymas 
įnešimų nuo kuopų. 

Pasekmės balsavimo kaslink su- 

lyginimo visų senųjų narių mo- 
kesčius nuo amžiaus. 

Balsavime dalyvavo 47 kuopoj 
23 kuopos už sulyginimą, o 24 
kuopos, kad palikt po senovei. 

Prezidentas K. Krušinskas ima 
balsą tame reikale ir darodinėja. 
kad Susiv. privalo prisitaikint prie 
valstijų reikalavimo ir būtina! su- 

lygint senųjų narių mokestis pa- 
gal amžių. 

Kjla triukšmelis, kad per ilgai 
kalba. N ©kurie reikalauja, kad 
tęstų kal&ą, nes svarbus dalykas, 
reikalinga 'išaiškinti. 

Nubalsuoja, kad baigtų kalbėti. 
Kalba toliau, "tarpe delegatų ne- 

rimąstavimas. Kalbai užsibaigus, 
kįla karšti ginčai. Pirmsėdis, pra- 
nešęs, kacj Šio plausimo nepajiegsią 
užbaigt šiądien, uždaro antros die- 
nos sesiją. 

Diena Trečia. Sesija V. 
Sesiją atidaro pirmsėdis J. Ja- 

ruševičia 9 vai išryto. 
Šaukimas delegatų vardų. Se- 

sijoje dalyvauja 103 delegatai. 
Pirmučiausia p. J. Gabrio vei- 

kalo spausdinimo, komisija, kuriai 

vakarykščioje sesijoje pavesta susi- 
taikint su "Žvaigždės" spaustuve, 
praneša, kad "Žvaigždys" spaustu- 
vė jutiko atspausti 10,000 egz. ant 
geros jjopieros už $468.50, t. y. 
200 dol. mažiau, negu pirmi buvo 
reikalauta. 

Raportu komisijos priima. 
Prasideda neužbaigtos vakaryk- 

ščioje sesijoje diskusijos apie se- 

nųjų narių mokesčių sulyginimą. 
Kun. Struckus jneša, kad pase- 

nusiems nariams, kuriems reikės 
daug damokėti išlyginant mokestį, 
pagelbėti tai padaryti, paimant iš 

tautiškų centų arba įvest tam tikrą 
fondą. 

Pasipila aštrios kalbos ir užme- 
timai jaunesniems delegatams iš 
pusės senesniųjų, kad buk jaunie- 
ji nariai norį senuosius nuskriausti. 
Pennsylvanijos delegatai spiriasi, 
aiškindamiesi, kad jųjų valstija ne- 

nereikalauja jojrfų reformų Susi- 
vienijime, o girdi—jeigu kitose 

valstijose yra kitaip, tai lai tųjų 
valstijų nariai taikosi pagal jųjų 
valstijų reikalavimų. Kįia sumi- 
šimas. 

Kun. Kemėšis sutaiso rezoliuciją 
ir pasiūlo Seimui priimti. Rezo- 
liucija skamba: "30-tas Seimas pri- 
pažino reikalingu sulyginti visų na- 

rių mokestį pagal amžių." 
Vėl triukšmas. 
Pagalios eina prie balsavimo. 

Rankų pakėlimo būdas atmetama. 

Reikalaujama slapto balsavimo. 
Sutinkama. Išdalinus korčiukes, 
pirmsėdis pakviečia du delegatu 
balsų suskaitymui. Kjla triukšmas, 
nenorima paskirtųjų, nes abudu esą 
naujų reformų šalininkais. Reika- 
laujama paskirt du iš priešingosios 
pusės. Pirmsėdis išpildo reikalavi- 

mą. 
Skaito balsus. Salėje tyla. 
Balsavimo pasekmes: už sulygi- 

nimą 58 balsai, prieš—33 balsai. 
K. Kriušinskas įneša, kad pa- 

lengvinimui seniemsiems nariams 
atsilyginant skolą, visi nariai su- 

mokėtų sausio mėn. 1916 m. po 
25 centus. Paremia įnešimą ir nu- 

balsuoja be ginčų. 
J. S. Vasiliauskas praneša, kad 

mokestis pagal amžiaus prasidės 
nuo naujų 1916 metų. Visi su- 

tinka. 
; ? 1 

Sesija VI. 
Pirmininkauja J. Jaruševičia. 
Kun. Kemėšis skaito toliau kuo- 

pų įnešimus. 12 kuopų stovi už 

tai, kad įvest 10c mėnesinės tno- 

kesties nuo kiekvieno nario Susi- 

vienijimo lėšoms ir už organą; 
taipgi iš tų pačių apmokėt tautiš- 
kus centus ir našlaičių fondą. 9 

kuopos, kad pasiliktų viskas po 
senovei. 

J. S. Vasiliauskas aiškina, kad 

jvedus visas reformas ir registruo- 
jant čarterį, valstijos reikalauja 
tokio fondo, nes iš apsaugos fon- 
do valstijos nepavelina imti pa- 
dengimui Susiv. lėšų. 

K. Karvojus iš Shcnandoab, Pa., 
ima balsą ir karštai užsipuola ant 

visų, kurie stovi už reformų įve- 
dimą. Išvadina "grafteriais." 
Taipgi užsipuola ant kun. Kemė- 

šio, buk tasai neteisingai sutvarkęs 
kuopų įnešimus. Skaito centro 

Valdybos įnešimą. 
Įnešimas skamba: kiekvienas 

narys moka 10 centų mėnesiui Su- 
siv. lėšoms ir už organą. Jeigu 
šeimynoje priklauso daugiau na- 

rių negu vienas, tad kiti moka 5 
centus mėnesiui ir organas eis tik- 
tai vienam šeimynoje. 

Kun. Struckus įneša pataisymą, 
kad tiktai 5c mokėti, o 10c už- 

dėti 'ant tų, kurie norės organą. 
Anot jo, kaip galima priversti mo- 

kėti pinigus už kokj ten laikrašt- 
pilaikį. Kun. Kemėšis darodinėja, 
kad kiekvienas narys privalo skai- 

tyti organą, koks jisai nebūtų, ir 

primeta kun. Struckui, kad šiam 
nerupi katalikiškos spaudos išpla- 
tinimas, jeigu priešinasi priversti- 
nam skaitymui katalikiško laikraš- 
čio. Kjla triukšmas. Vieni ploja, 
kiti protestuoja prieš kun. Kemė- 

šio išsitarimą ant kun. Struckaus. 
Kun, Kemėšis atšaukia išsitarimą. 

Balsuoja Centro Valdybos įne- 
šimą. Įnešimas pereina 50 balsų 
prieš 28. Kįla triukšmas. Reika- 

lauja antru syk balsuoti. Disku- 

suoja išnaujo. K. Krušinskas pa- 
taria priimti kun. Struckaus patai- 
symą. Dar didesnis triukšmas 
kįla. 

Eina išnaujo prie balsavimo. 
Pereina pirmutinis įnešimas 48 

balsais. Už kun. Struckaus patai- 
symą 5 balsai. 

Klausimas dėlei namo pirkimo. 
K. Krušinskas nurodo reika- 

lingumą turėti Susiv. nuosavą na-1 

nią ir kad Centro Valdyba su pa- 
s<kirtaja 39 Seimo komisija, sura- 

dę du greta stovinčius namus, iš 
kuriu galima padaryti vieną dide- 
lį namą. Tie namai kaštuosią 
$30.000. Namai randasi Brook- 
Ivne. 

Kun. Dumčius jueša atidėti pir- 
kimą namo kitam Seimui, [neši- 
mą paremia ir nubalsuoja didžiu- 
'ma balsų. 

Organo klausimas. Įnešimų vi- 
sokių. Vieni, kad steigt savo, kiti 
palikt tą patj. Reikalauja, ar 

"Draugas" neapsiims pigiau, kuo- 
met bus daugiau skaitytojų. 

Kun. Kemėšis apsiima duoti 
"Draugą" už 70 centų metams, nes 

kaitytojų pasidauginsią įvedus nau- 

ją tvarką Susiv. Visi sutinka su 

pasiuli jimu ir pereina didžiuma 
balsų. 

Vienas delegatas įneša, kad 
"Draugas" talpintų visas kores- 
pondencijas, prisiųstas Susiv. rei- 
kale. Kun. Kemėšis prisiima tal- 
pi nt tiktai tas, kurios bus tinka- 
mos laikraščiui. 

K. Krušinskas įneša, kad išrinki 
komisiją, kuri tvarkytų visus raš- 
tus, prisiųstus organan. Kun. 
Struckus romia Krušinsko įiieši- 
mą. Nepereina. 

Kun. Petkus įneša, kad turėt 
savo redaktorių. Nupuola. Kun. 
Dumčius įneša, kad redaktorius pa- 
tėmvtų, dėlko kurį korespondenci- 
ja netilpo. Sutinka ir pereina vien- 
balsiai. 

Klausimas generališko organiza- 
toriaus. Atmeta didžiuma balsų. 

Įnešimas nuo 18 kuopų, kad įvest 
referendum. Diskusuoja. Dauge- 
lis darodinėja, kad socialistai įvarę 
per prievartą referendum į SLA., 
o iš savo Sąjungos išmetę, kaipo 
kenksmingą organizacijai. įneši- 
mą didžiuma balsų atmeta. 

J. S. Vasiliauskas įneša, kad rei- 
kalingas Centro daktaras. 

Įnešimas pertina didžiuma balsų 
su užmokestim 25c už kiekvieną 
peržiūrėtą aplikaciją. 

10 miliutų pertrauka. 
Pirmininkauja J. Jaruševičius. 
J. S. Vasiliauskas įneša, kad rei- 

kia sutvarkyti vaikų skyrius, nes 

valstijos nepavelina priimti vaikų 
į didžiųjų skyrių nuo 12 metų; 
kaip kad buvo ikišiolei daroma. 

Paveda Centro Valdybai sutvar- 

kyti pagal valstijų reikalavimą. 
J. S. Vasiliauskas įneša, kad, 

įvedus visas reformas, reikalinga 
nauja konstitucija. 

Nutaria pavest Centro Valdybai, 
kad sutvarkytų taip, kaip valstijos 
reikalauja. Tas pats Vasiliauskas 
nurodo, kad narystės paliudijimai, 
kurie buvo iki šiolei, netinka prie 
naujos tvarkos. 

Nutaria pavest Centro Valdybai, 
kad pampintų tokius, kokie yra 
reikalingi. 

Skaito prašymą nuo kun. Sta- 
niukyno, kad Seimas duotų $6,000 
paskolą Chicagos vienuolynui. 

Kun. Struckus duoda įnešimą 
kad paskolinti $10,000, bet tiktai 
ant- pirmo "mortgage" ir su 4%. 
Įnešimas pereina didžiuma balsų. 

36 kuopa įneša, (kad skolinti pi- 
nigus parapijoms, nes saugiau esą 
negu bankuose. Įnešimas liekasi 
atmestas. 

Nutaria pinigus dėti į bankus, 
kur moka 4 nuošimtį. 

Trečios dienos sesiją uždaro. j 
Diena Ketvirta. Sesija VII. 

Pirmininkauja J. Jaruševičius. 
Tolesnis skaitymas kuopų įneši- 

mu. 

Įnešimas, kad Seimai butų lai- 
komi kas du metai. Atmesta vien- 
balsiai. 

36 kuopa jneša, kad Seimų pro- 
tokolai butų atspausdinti ant at- 
skirų blankų ir išsiuntinėjami kuo- 
pų sekretoriams. 

Įneš'mas pereina. 
Eina skundų komisijos raportas. 
Raporte pasirodo skundas komi- 

sijos nario pirkimui namo ant Cent- 
ro prezidento. Praugj su skun- 
du prisiųstas affidavitas, kuriame 
nurodo, kad K. Krušinskas rei- 
kalavęs nuo savininko namo ko- 
miso $100.00. 

Skundžia Toluba iš Brooklyti. 
N. Y. 

K. Krušinskas užginčija ir pri- 
stato du liudininkus, kurie buvę 
pas savininką namo klauslis, ar tei- 
sybė, kad Krušinskas reikalavo ko- 
miso. Liudininkai—1\. Strumskis 
ir Drabišius. Šiuodu liudininku 
tvirtina, kad namo savininkas pa- 
sakęs, kad ne Krušinskas prašęs 
komiso, o Toluba prašęs. 

Kun. Jakaitis duoda įnešimą, 
kad Tolubos skunda ant K. Kru- 
šinsko atmesti. 

Vienbalsiai atmeta. 
Ant stalo klausimas apie tautiški; 

centų skirstymą. 
Prieš pradėsiant skirstyti, pa- kviečia p. S. Šinlkų pasakyti ke- 

letą žodžių apie Lietuvos dabar- 
tinį padėjimą. 

P-nas S. Šimkus savo kalboje 
nupiešęs vargingą Lietuvos padė 
j imą, prašo visų prisidėti prie sav\ 
žmonių gelbėjimo. 

Mikalauskas įneša, kad visus tau 
tiškus centus atiduoti karės nuken 
tėjusiems. Kun. Kemėšis remia 
Mikalaucko įnešimą. [nešimas per- 
eina vienbalsiai. 

t irmsėdis užklausia Centro seik- 
ictoriaus, kiek tautišku centu yra- 
Atsakymas: $840. Delegatai plo- 
ja. 

Centro \ aldybos įnešimas, kad 
skirti 1 centą ant metų nuo kiek- 
vieno nario į stipendijos fondą. 

Nutaria įmokėti po centą nuc 
nario iš lesu fondo. 

Kun. Kemėšis įneša, kad išrinki 
du atstovu į Tautos Tarybą. Įne- 
šimas pereina. 

Atstovais išrenka kun. Keinėšį ir 
r.ukoševičią iš Minersville, Pa. 

J• S. \ asiliauskas įneša, kad 
kuopos, mokėdamos po $2.25, par- 
sitrauktų iš Centro knygas, kurios 
esančios tinkamai paruoštos. 

Triukšmelis. Kun. J. Jakaitis 
kaltina pirtnsėdį nemokėjime vesti 
Seimo, nes mažame klausime duo- 
da iškilt betvarkei. Aptįla. Nu- 
balsuoja, kad kuopos, kurios norės, 
gali parsitraukt, bet nepriversti- 
nai. 

K. Krušinskas įneša, kad Centro 
I v aldyba turėtų tiesą imt kelionės 
kastus iš lėšų fondo, važiuojant 
į kuopas agitacijos reikal'-, jeigu 
lėšos sieks nedaugiau 5 dol. 

Kun. Kemėšis remia Krušinsko» 
įnešimą. Delegatas iš Clevelando 
aiškina, kad jie pakaktinai protingi 
ir nereikalauja mokytojų iš Cent- 
ro. Reikalauja atmesti. Balsų dau- 
guma Ivrusinsko įnešimą atmeta. 

Rinkimas prezidiumo ateinan- 
tiems metams. 

Kan Jidatai j prezidentus: K. 
Krušinskas iš Brooklyn, N. Y., ir 
Jaruševičius iš Cambridge, Mass. 

K. Krušinskas gauna 42 balsus. 
J. Jaruševičius 37. 
Vice-prezidentu: A. Petrauskiu- 

te iš \Vaterbury, Conn.—43 ir 
Barbė Sarcevičienė iš Kingston Pa 
—20. 

Sekretorium išrenka senąjį f. S. 
Vasiliauską per aklamaciją. 

J. S. Vasiliauskas reikalauja pa- 
gelbin:nko. Nesutinka, bet paski- 
ria algos S130 į mėnesi, kad 
galėtų pasisamdyti pagelbininką. 

Kasierium pereina tas pats Bur- 
ba iš Kduardsville, Pa. 

Kasos globėjais J. Stulgaitis (se 
nasis) ir Valukonis (naujas). 

Knygių m kun. Struckus iš Ply. 
moutli, Pa. 

Centro daktaru A. Rutkauskai 
iš Chicago, 111. 

\ ieta ateinančiam Seimui. 
Paduoda dvi vietas. Philadel 

pliia, Pa., ir Homestead. Pa. 
Dauguma balsų pereina Phila- 

del pliia, Pa. 
Seimą uždaro su malda. 

Reporteriu 

WATERLOO. _ 

(1815—1915) ' 

Šio mėnesio 18 d. sukanka ly- 
giai šimtas metų, kaip likosi nu- 
lemtas Napoleono ir, drauge su jo, 
visos 'Europos likimas. Mušis prie 
\Vaterloo, kurio šimtmetinės su- 
kaktuvės sueina birželio 18 d., ga- 
lutinai sutruškino Napoleono viltis 
likti visos Europos viešpačiu. 

Tuomet Europoje buvo beveik 
tasai pats reginys, kurj dabar ma- 

tome. Visa Europa susijungė 
prieš vieną tautą, kurią vedė pas- 
kui save žmogus, mąstąs ne apie 
žmonijos labą. ne apie šviesesnės 
ateities brėškimą visiems žmonėms, 
ne apie visuotiną kulturą. pažangą, 
bet apie savo visuotino viešpata- 
vimo geidulio įvykinimr. Krauju 
ir geležim visa Europa buvo ver- 
čiama klauptis prieš vieną žmogų. 
Kultura, pažanga, laisvė, visa. ko 
žmonija pasiekė ir brangino, rodė- 
si pavojuje. Visai Europai gręsė 
pavojus, ir kad apsigynus nuo grę- 
siančio pavojaus, Europos tauto? 

sujungė savo jiegas. Tik.ai tuomet 
ingiai, vokiečiai ir rusai buvo su- 

iungę jiegas prieš francur.ijs, kurių 
priešakyje stovėjo Napoleonas. 

Šiądien toblyčios apverstos, ir vi- 
;os Europos tautos yra susijungu- 
sios prieš vokiečius ir jųjų vadą 
caizerį NVilhelmą II. Tuomet vi- 
jai Europai gręsė pavojus žlugti 
.•ieno žmogau- sutvertame ir be- 
keik pilnai įvykintame despotiška- 



me imperializme, kuriame krau- 
jas ir geležis, .šautuvas ir kardas 
buvo vieninteliu visų tautų vic- 
»iytoju vergų eilėsna. Dabar ta- 

sai pats "kraujo ir geležies" kum- 
štis, iškalno iškilmingai garsintas, 
gręsia visų tautų laisvam plėtoji- 
muisi. 

Napoleono žvaigždė visą laiką 
buvo pastebėtinai laiminga. Vie- 

ną tautą j>o kitos jisai klupdė prieš 
save ir pergalėtoju švaistėsi jisai 
visoje Europoje. Prieš jį, puikų 
karvedį. lenkėsi visi. Vis augo ir 

augo jojo jtekmė. Rodės, nebus 

Europai išgelbėjimo nuo to kum- 

ščio, kuriuom užsimojo Napoleo- 
nas. i'irmas nepasisekimas pati- 
ko Napoleono Rusijos lygumose, 
iš kur, po sunkios žiemos, grįžo 
tiktai likučiai kadaisiai galingosios j 
armijos. Napoleono kelionė Ru-I 

sijon buvo jojo žvaigždės nusilei- 
dimo pradžia. Pradėjo nykti bai-1 
mė to, kurisai manyta nepergalimu 
buvęs. 

Vokiečiai, kurie daugiausia bu- 
vo Napoleono pažeminti, pakėlė 
galvą. Napoleono žygiai daug ko 

juos pamokino. Pirmoje vietoje 
tie žygiai pratiesė pamatą, ant ku- 

rio išaugo aut iškasai vokiečių su- 

sipratimas, išadklėjęs tolimesnia- 
me savo bėgyje vokiečių vienybę. 

Napoleono nepasisekimas Rusi- 

joje buvo signalu visoms Europos 
tautoms jungtis ir stoti kovon 

prieš tą, kurisai buvo pavojingas 
visų laisvei. To nepasisekimo pa- 
skatintos, Europos tautos susijun- 
gė krūvon ir prie \Vaterloo galuti- 
nai sumušė Na|>oleoną ir drauge 
pavojų visuotinos vergijos Euro- 

poje, Sekantį po \Vaterloo mū- 

šio rytą Europa liuosiau atsikviepė. 
Sulyginant su vėlesniais mūšiais,— 
kaip tai prie (iettysburgo, Mukde- 
no ir ypač su dabartinės karės mū- 

šiais,—tai. kas atsitiko prie \Vater- 
loo, buvo nedideliu mušiu. To 
mūšio pasekmės vienok buvo mil- 
žiniškos. Jeigu Napoleonas nebū- 

tų turėjęs trauktis atgal su sumuš- 
tais pulkais, jeigu tuometinius tal- 
kininkus butų sutikęs Napoleono 
kariumenių likimas,—šiądien Euro- 

pos istorija butų buvusi kitokia. 

Napoleono sumušimas vienok 

nereiškė ftancuzų tautos sumuši- 

mą. Nepasisekimas išblaivė fran- 
cuztis nuo militarišku garų, kurie 

apsvaigino juos, Napoleonui /en- 

giant vis pirmyn. Sutrynus Pran- 

cūzijoj militarizmą, francuzai sto- 

jo prie tveriamojo darbo ir trumpu 
laiku atliko daugiau tikrai nau- 

dingo visai žmonijai darbo negu 
visais Napoleono žygiais. 

Šiądien prteš Europą stovi vėl 
tasai pats militarizmo pavojus, nuo 

kurio, kaip buvo manyta, ant visa- 
dos pasiliuosuota šimtas metų at- 

gal. Šį kartą jisai kjla iš Na- 

poleono mokinių, vokiečių. 
Kuom užsibaigs dabartipis ga- 

linėj imas—ateitis parodys. Kam 
lemta viešpatauti pasaulyje: ap- 

ginkluotam kumščiui ar kultūrai, 
gerbiančiai kitų teises ir teisybės, 
garbės įstatus—išrišima dabar Eu- 

ropos laukuose. Jeigu liks sutrin- 
tas militarizmas,—o to tikisi visas 
civilizuotasai pasaulis,—visas pa- 
saulis bus paliuosuotas nuo ištiaujo 
kilusio pavojaus ir drauge, galima 
laukti, nuo pačios vokiečių tautos 
bus numesti pančiai, kuriuose toji 
tauta buvo atvesta dabartiniuosna 

kraujo upeliuosna. 
Kas sutiks savo \Vaterloo nau- 

joje istorijos kryžkelėje: laisvė ar 

militarizmas? A. Šviesius. 

LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
ATSKAITA. 

(Taaa nuo 3-čio puslapio). 

Draugija per keturius mėnesius ke- 
turių gubernijų plotui tegavo tik 
45 tukstančius rublių. 

Čia pridedame Lietuvių Draugi 
jos nukentėjusiems dėl karės šelpti 
kasos vieno mėnesio (nuo kovo 5 d. 
iki balandžio 6 d. 1915 m.) išlai- 
das: 

1) Išduota pašelpų pabėgėlių 
reikalams: 

Vilniaus Cub. 
Vilniaus skyriui 16,815 50 

Suvalkų Gub. 
(iarlevos 1,000 — 

Lipsko 300 — 

Liškevos 500 — 

Lazdijų 500 — 

Krasnaboro 500 — 

Vilniaus Gub. 
Naujųjų-Svenčionių sky-.. 
riui 700 — 

Žaslių 200 — 

Žiežmarių 200 — 

Merkinės 1,000 
Kruonio 500 
Darsūniškio 500 

Pivašiūnų-Butrimonių 
skyriui 300 
Birštono ;... 300- 

Kauno Gul>. 

Šiaulių 700 
Skuodo 200 — 

Gardino Gii'j. 

Naujadvario .. 300 — 

Dubravos r»00 — | 

lš viso 25,015 50 J 
2) Išduota piniginių 

pašelpų žmonėms 10,119 
3) Mokinių bendrabu- 

čių laikymas 5.985 73 
4) Knygos mokiniams 345 45 
5) Pirkimas drabužių 

pabėgėliams 754 55 Į 
6) Bendros išlaidos; 

r,k> r i am s organizuoti, bu- 
tams nuomoti ir 1.1 .... 1,354 84 

7) Inventoriaus pirki- 
mas 108 — | 

Iš viso 43,683 07 (> 
Lietuvių Draugijos Komitetas. 

PLEPĖJIMO MIKROBAS. 

(Iš Elbert Hubbard'o knygos 
"Health and \Vealth.") 0 \ 

Asmuo, kuris žaidžia tavo geru 
vardu, nėra būtinai tavo priešu. 

Ciali buti, jeigu tu ramiai pri- 
eisi prie jo ir paprašysi padaryti 
tau kokią nors malonę, jisai mielu 
noru sutiks pasidarbuoti tavo nau- 

dai. Jojo nemandagios pastabos 
yra Plepėjimo Jpročio paseikme. 
Jisai kalba, idant girdėti save kal- 
bant; niekas nė\a taip malonus jo- 
jo ausims, kai savo balsas. Turėti 
kitus klausant jojo tauškėjimą yra 
džiaugsmas jojo tuščiagarbystei. 

Jisai pjaustinėja gyvenimą ir 
mažina motyvus bile keno ir kiek- 
vieno, kas ne jojo akyse. Jeigu 
apkalbamasai asmuo pasirodo, kal- 

ba greitai mainosi, ir su naujai at- 

ėjusiu maloniai apsieinama, ir jisai 
pavaišinamas 'kalba apie ką nors 

kitą, j skutus suplėšomą. 
1 Plepėjimo Mikrobas yra gimęs 
tuštumoje ir geriausiai auga dy- 
kuose protuose. 

Jeigu tu negirdi, ką skandalu 

darytojas sako, tai tu neįžeistas. 
Kaslink tų, kurie girdi jojo kalbą, 
tai jiems neįskjepijama bloga nuo- 

monė apie tave taja kalba, ir žod- 
žiai miršta tuščiame ore. 

Jisai įžeidžia nieką kitą, tiktai 
save. 

Tačiaus ypata, kuri ateina ir pa- 
sako tau, ką koksai tauškalas kal- 

bėjo apie tave, yra tikra sloga. 
IJojo pasielgimas nėra nei užmir- 

štinas, nei dovanotinas. Jisai iš- 

plėšia iš tavęs proto ramumą. 
Tušti kaltinimai, kuomet jie per- 
pasakojama, priima kitokią spalvą 
lir virsta tikrenybėmis. Tokiu bu- 

įdu: Ypata, kur apkalbinėja mane 

I už mano pečių, retai yra mano 

priešu; ypata, kuri ateina pas mane 

ir pasako, ką jisai sakė, yra. 
Pirmam aš atleisiu, antrasai yra 

įamžinai neatleistinas—teę.ul jo 
:vardas buna prakeiktas. Jisai yra 
tuom, kuris padidina menkniekius 
ir tuščius plepalus,- kol jie nepasi- 
daro nuodingomis dujomis. 

Žmogus, kurisai plepa, yra kvai- 

lys; bet tas, 'kuris atkartoja plepa- 
lą, yra niekšas. Tavo draugais, 

lyra tie, kurie pasako tau malonius 
i dalykus, kurie apie tave kalbėta; 
|tavo priešais yra tie, kurie, priete- 
[lystės šventu vardu, ateina pas ta- 

ve ir užnuodija orą antruoju da- 

lyku. 
Pasielgimas vieno senovės ka- 

raliaus, kuris nužudė pasiuntinj, 
atnešusį blogas naujienas, turi ma- 

no pagyrimą. Palaimintos yra ko- 

jos, tu, kurie atneša džiaugsmingas 
žinias. 

Vertė J. A. 

SKAITLIUS GYVENTOJŲ 
KARĘ VEDANČIŲ TAUTŲ. 

Pajiega tautų remiasi ant jų 
gyventoju skaitliaus: juo kokia 
tauta daugiau turi gyventojų, 
juo daugiau gali kareivių pasta- 
tyti, o daugiau jų turinti yra drū- 
tesnė. Priskaičius prie karę ve- 

dančių kraštų Japoniją, kuri Azi- 
joj įveikė vokiečius, pasirodo, 
kad karėj dalyvauja kraštai, tu- 

rinti daugiau negu pusę žemės 

gyventojų. Talkininkų pusėj yra 
817,216,000 gyventojų, o tame 

Anglija su kolionijomis turi vi- 
so 375,000,000 gyventojų; Vokie- 

tija, Austrija ir Turkija turi t:!: 
159,80,000 gyventojų ir jos ne- 

gali tikėtis rasti daugiau ptdč- 

tojų. Jeigu prie talkininkų pri- 
sidės dar Rumanija, Grekija ir 
Bulgarija, tai jos prie talkininkių 
lar prideda 13,000,000 gyvento- 

ju Ant viso gi žemės pavir- 
šiaus gyvena tik 1,724,426,000 
žmonių. Jeigu ir Europoj prie 
karės prisidėtų Japonija ir su 

ja eitų turinti 4(10,000,000 Clii- 
nai, tai talkininkų pusėj butų 
daugiau negu miliardas žmonių. 
Tik Cliinų kariumenė menka® ir 
blogai apginkluota, bet jų kariu- 
menę, palengva, apginkluotų ir 
suorganzuoti gali Japonija. Tą- 
syk bent žmonėmis talkininkai 
tokią milžinišką persvarą turėtų, 
kad vokiečius ir jų draugus su- 

mynioti galėtu. 

PROTOKOLAS 
Brooklyno Lietuvaičių Draugijų 

Trečiosios Konferencijos. 
Seredoj, birželio 2 d., p. P. 

Draugelio svetainėje, 73 (irand st., 

Brooklyn, N. Y., įvyko Trečioji 
Brooklyno Lietuvaičių Dr-jų Kon- 

ferencija. Konferencijos tikslas— 
šelpti nukentėjusius nuo karės pini- 
gais, drabužiais ir tt. 

Posėdis prasidėjo 8:30 vai. va- 

kare. Pirmininke išrinkta O. Kara- 
lidtė, sekretere P. Jurgcliutė. Da- 

lyvavo šių draugijų delegatai: 
1.—Biooklvno Liet. Taur. Drjų 

sąryšio konferencijos atstovai—J. 
O. Sirvydas ir A. Sedakerskiutė; 

2.—Lietuvaičių Kliubo—J. Sla- 
vickiutė, T. Mačiulienė, T. Ado- 
maičiutė, O. Karaliūtė ir A. Anku- 

davičiutė; N 

3.—126 SLA. kp.—P. Jurgeliu- 
tė; 

4.—Liet. Dr-jų Sąjungos Di- 

džiojo Ne\v Yorko—J. Butkevičius, 
M. Rudaitis, J. Mickevičius, M. 
Yiltarkiutė ir O. Aleliunienė; 

"v—Tautos Fondo—Pr. Pavi- 

lionis, J. Miliauskas ir P. Mont- 
vila ; 

6.—"Vien. Liet." redakcijos— 
P. Norkus; 

7.—Brooklyno Lietuvaičiu Siu- 

vėjų Unijos—M. Česlauskiutė, B. 

Švagždžiutė, Uršulė Kraučiunienė, 
P. Reibužiutė ir Zuz. Andriukai- 
čiutė. 

Taipgi dalyvavo pašalinės ypa- 
tos, būtent: A. Liutkiutė, O. Kul- 

bokiutė, J. Streigys, J. Kriščiūnas, 
V. Ambramavičius, P. Lukoševi- 
čius, A. Kavaliauskaitė, A. Ditn- 

ta, E Treigie.iė, Uršė Oversotienė, 
J Ambraziejus, K. Liutkus ir J. 
Žiugžda. 

Perskaityta pereitos konferenci- 

jos protokolas, kuris priimtas vien- 
balsiai. 

r'j nrr 

Komitetas ra^ortrlbja, kad buvo 
nuėję pas kun/l^t^ų, 'kad apsiim- 
tų priimti dčafHiižiįis, kurie bus 
siunčiami iŠ įvairiu vietų. Kuni- 
gas paaukavo' ĮLtlh tikslui didelį 
kambarį, ir ddbMP'V&kas bus siun- 
čiama šiuo antrašu: Mrs. M. Mi- 
sevičienė, % Rėv1. 'N. J. Petkus, 
259 No. 5th sV., Bl'ooklyn, N. Y. 

Taipgi komitetas pfbneša, kad at- 

sišaukė laiškais'' fr" ypatos nuėję, 
užkviesti šiuos lonrfus: Tautos ir 

Gelbėjimo ir atsikreipę į Liet. Dr- 

jų Sąjungą Didžiajame Nevv Yor- 
ke. \risi prižadėjo atsiųsti savo 

atstovus ir mielai pritaria visame 
kame. 

Skaitoma p. Adžgąuskio laiškas 
iš Bridgeport, Cotin., kuriame linki 
Liet. Dr-jai pasisekimo ir praneša, 
kad Bridgeporto moterįs irgi pa- 
deda veikti. 

Nutarta, kad konferenciją už- 

vardinti : "Brooklyno Lietuvaičių 
Draugija Drabužiams Rinkti." 

Taipgi nutarta, kad Draugija rinks 
ne tik drabužius, bet viską, kas 

tik bus aukojama bei pageidauja- 
ma Lietuvoj, ypatingai pinigus, 
nes jeigu pinigų nebus, tai nebus 

nei iš ko pirkti materijos ir siūti 
drabužius. Taigi, idant žmonės 
nelaukiant pradėtų aukauti, išrink- 
ta kasierius, kuris turės buti po 
$5t)0 kaucija. 

Kasierium išrinkta Teresė Ma- 
čulienė iš Brooklyn, N. Y. Finan- 

sų sekretore išrinkta O. Kulbo- 

kiutė, 47 Hudaon. Ave., Brooklyn. 
N. Y. 

Nutarta, kad pinigai butų siun- 
čiami sekretorei, parašius čekį ka- 
sierės vardu, o sekretorė turės per- 
duoti kasieriui.i 

Nutarta, kad sekretorė parašytų 
keletą angliškų ir lietuviukų įga- 
liojimų merginoms, eiti po krautuves 
renkant aukas ir drabužius. Ant 

įgaliojimų turės pasirašyti visa val- 

dyba. Toliaus, jei darbas atneš 

vaisių, bus atspausdinta tam tikros 
blankos. 

Išrinkta: O. Liutkiutė, P. Trei- 

gienė ir T. Adomaičiutė, kurios eis 

po krautuves rinkdamos aukas 

Nutarta, kad dabar susirinku- 

sieji atsilankytų ir sekančioj kon- 

ferencijoj ir praneštų savo drau- 

gijoms, kad ir jos veiktų išvien. 
Sekanti konferencija bus pa- 

skelbta vėliau. 
Konferencija užsibaigė 11 vai. 

vak?.re. 
Konferencijos valdyba: 

O. Karaliūtė, pirm. 
P. Jurgeliutė, sek r. 

Pašnekėliy Kampelis. 
633. Kodėl tarptautiškoji karės 

sužeistų pagelbos draugija vadi- 
nama "Raudono Kryžiaus? Ko- 
dėl šiai žinomai ir viso pasaulio 
gerbiamai draugijai duota var- 

das '"Raudono- Kryžiaus?" Ko- 
dėl išrinkta raudona, o ne kokia 
kita spalva? Kad atsakius j tą 
klausimą, peržvelgkime trumpai 
tos draugijos atsiradimo istoriją. 

Tūlas šveicaras, vardu Enrikas 

Dunant, 1859 atlankė mūšio lau- 

ką prie Solferino. Tenai jisai 
praleido kelias dienas, prižiurę-J 
damas sužeistuosius, kurie buvo 
labai apJeisti ir baisiai kentėjo. 
Tai, ką Dunant matė ir prityrė, 
padarė į jj labai gilų įspūdį. 

Už kiek laiko, 1862 m., Du- 
nant paraše straipsnį, kuriame iš- 
dėstė lai, ką matė prie Solferino, 
drauge su tuom ragindamas 
įsteigti kiekvienoje šalyje pasto- 
vias draugijas, kurios rūpintųsi 
karėje sužeistųjų prižiūrėjimu. 

Šisai straipsnis padarė didelį 
įspūdį ir buvo išverstas į kelias 
Europos kalbas. Tula draugija 
Genevoje, Šveicarijos sostinėje, 
vadinama Genevos Viešo Ger- 
būvio Draugija, paskyrė komi- 

siją, kuriai paliepta įvykinti Du- 
nant'o sumanymą. Šios komi- 

sijos rupesniu spalio mėnesyje, 
1903 m. Genevoje buvo laikyta 
tarptautiška konferencija, kurioje 
16 šalių buvo atstovauta. Šioji 
konferencija sušaukė tarptautišką 
kongresą, kurisai atsibuvo toje 
pačioje Genevoje sekančiais me- 

tais. 
Kongresas, kurisai tęsėsi dvi 

savaites, sutaisė tam tikrą devy- 
nių skyrių sutartį, kuri dabar 
vr> pripažinta ir užtvirtinta kiek- 
vienos civilizuotos tautos ant že- 
mės skritulio. Sulyg šios sutar-^ 

ties, ligonbučiai, gydymo medžia- 
gos, slaugotojos ir gydytojai yra 
neutralizuoti, ir visa tai turi bū- 

ti gerbiama, nežiūrint, ar tai pri- 
klauso priešo kariumenei, ar tai 
yra saviškiai. Kad atskyrus 
šiuos žmones ir vietas, kuriose 
jie dirba, nuo kitų, naikintinų, 
ligcnbuėiai ir jų tarnautojai pa- 
žymima tam tikru vienokiu ženk- 
lu būtent: raudonu kryžium ant 

balto lauko. Toks ženklas iš- 
rinkta, kad pagerbus Šveicariją, 
kurioje gimė ir įsikūnijo suma- 

nymas. Friimtasai ženklas bu- 
vo Šveicarijos vėliava, tiktai su 

apsuktomis atbulai spalvomis. 
Išpradžių "Raudonojo Kry- 

žiaus" draugija rūpindavosi, vien 
gydymu ir prižiūrėjimu sužeis- 
tųjų karėje. Vėliaus "Raudono- 
jo Kryžiaus" draugija užsiėmė 
žmonių šelpimu visokiose dides- 
nėse plačius sluogsnius paliečian- 
čiose nelaimėse. Šiądien toji 
draugija yra lygiai svarbi ir di- 
džiai naudinga taip karės, taip 
taikos laiku. 

"piga 
634. Kas išrado lakstytuvą? 

Čia turima omenyje lakstytuvą, 
kurisai dr?ų|je su tuom gali 
plaukti ir vandens paviršium, tai 

yra taip vadinamąjį hydro-aero- 
plianą. Dėlei .klausimo, kas yra 
šios rųšies lakstytuvo, dar nese- 

nai pradėto varpoti, išradėjas— 
yra kilę kivirčų, i kuriuos ir 
teismams reikėjo įsimaišyti. Du 
vyrai sakėsi išradę šios rūšies 
lakstytuvą—tūlas Albert S. Ja- 
nin ir antras tūlas Glenn H. Cur- 
tiss (abu Suv. Valstijų gyven- 
tojai). Dar 1910 m. Curtiss bu- 
vo pradėjęs daryti bandymus su 

valtim, kuri smarkiai įsibėgėjusiI 
įkiltų su pagelba sparnų, pri- 

taisytų prie valties. Tie bandy- 
mai tačiaus nenusisekė. Sulyg 
prirodymų teisme, Jam-, dar 1909 
m., taigi apie vienais metais prieš 
Curtiss'o nepasisekimus, jau tu- 

rėjo padaręs savo išradimą. 
Teismas nutarė bylą Janino nau- 

dai. Tokiu budu Janinas yra 
skaitomas hydro-aeropliano išra- 

dėju. Teismo nutarimas drauge 
su išradimo garbe atneša Janinui 
ir nemaža turto, nes už kiekvieną 
padirbtą lakstytuvą išradėjui rei- 

kalinga mokėti tam t iksas atly- 
ginimas. Dabar Suv. Valstijose 
yra užsakymų padirbdinti kelis 
šimtus hydro-aeroplianų. Be 

abejonės, toliaus bus daugiau. 
□00 

635..Kodėl dideli šunes yra lė- 
ti? Kiekvienas, be abejonės, yra 
pastebėjęs, kad dideli šunes yra 
lėti, nuolaidus. Dažnai matyt 
didelio šuns erzinimus, kurių ma- 

žesnieji šunes jokiu budu nepa- 
kenčia ir tuojaus pasišiaušia. 
Didžiulis margis gi labai ramiai 
atsineša j tai. 

Tą patį galima pasakyti ne 

vien apie didelius šunis, bet ir 

apie didelius gyvulius. Juo gy- 
vulis yra didesnis, juo paprastai 
jojo būdas yra ramesnis. 

To apsireiškimo priežastis yra 
lengva suprasti, jeigu atsiminsi- 
me, kad didelio sudėjimo gyvu- 
liui yra daug sunkiau judintis j 
negu kad mažiemsiems gyvu- 
liams. Patsai didumas varžo gy- 
vuli jojo judėjimuose, ir todėl 

pačios gamtos jisai yra spiria- 
mas buti lėtu, ramiu. Didelis 
šuo jokiu budu neįstengtų taip 
šokinėti, kaip mažiukas šunytis, 
kuomet jisai, suerzintas, sukinė- 

jasi ir vartosi aplinkui. Geru 
akrobatu jokiu budu negali buti 
didelis, stora, stambaus sudėji- 
mo žmogus. Didumas ir žmogų 
priverčia buti ramesniu, lėtesniu. 
Taigi, tasai dėsnis lygiai veikia 
tarp žmonių, kaip ir tarp gyvu- 

lių. Galima pastebėti, kad 

tarp žmonių vadinamais "karšta- 

kojais" yra ne storuliai. 

Sąryšyje su šiuoin apsireiški- 
mu įdomu pastebėti vienas pa- 
protis, įsigyvenęs tarp laukinių- 
jų žvėrių. Tyruose, kame maža 

vietų žvėrims gauti vandens, visi 

žvėrįs susirenka apie neskaitlin- 
gus šaltinius atsigertų. Levai, 
vilkai ir kiti vadinamieji draskan- 
tieji žvėrįs ramiai sueina krūvon 
su mažesniais žvėrimis, kuriuos 
pirmieji paprastai kitose vietose 

be jokių ceremonijų panaudoja 
gardiems pietams. Prie šaltinių 
susiėję, jie tartum sueina į neu- 

trališką vietą, kame "karė" turi 
buti sulaikyta. Visi žvėrįs tai 
supranta ir griežtai prisilaiko tai- 

syklės neskriausti mažesnių prie 
šaltinių. 

□HD 
636. Ar saulė yra šviesesnė už 

žvaigždes? Sulyginus mažutę, 
nakties dangaus skliaute žiban- 

čią žvaigždutę su nuisų saule, 
žėrinčia taip šviesiai, kad nuo- 

gomis akimis negalima pažvelgti 
j ją, išsykio pasakytum, kad sau- 

lė ieidžia iš savęs daugiau švie- 
sos ir todėl, be abejonės, yra 
šviesesnė už žvaigždės. Nevienas 
aritmetikos "uostęs" padarytų net 

išvedimą: kadangi dieną nuo vie- 
nos saulės labai šviesu, o naktį, 
nežiūrint visų žvaigždžių žibė- 
jimo, tamsu, tai viena mūsų sau- 

lė leidžia daug kartų daugiau 
į šviesos .negu visos žvaigždės, 
krūvon paimtos. 

ual ir daugiau panašiu išva- 

džiojimų galima butų padaryti, 
ir visi jie butų lyginai klaidingi. 
Astronomų yra pripažinta, kad 
saulė yra tokia pat žvaigždė, kaip 
ir visos kitos. Priegto, sulygi- 
nant su kitomis žvaigždėmis, 
saulė toli-gražu neužima pirmos 
vietos. Yra daugybė žvaigždžių, 

I kurios daugel kartų didesnės ir 
šviesesnės už saulę. 

Jų matomosios šviesos silpnu- 
mas yra aiškinamas jųjų tolumu 
nuo žemės. Kaip žinoma, švie- 
sa keliauja su greitumu 300,000 
kiliometrų (280,000 verstų) j se- 

kundą. Saulės šviesai užima tik- 
tai suvirs 8 miliutas, kad pasie- 
kus žemės. Artimiausios gi 
žvaigždės šviesa pasiekia mttsų 
akis j suvirs tris metus. Yra 
tokių žvaigždžių, kurių spindu- 
liai keliauja po 30 ir 40 metų 
pirm negu pasiekia žemės. Su- 
lyginus šias skaitlines, matyt 
koks skirtumas saulės ir žvaigž- 
džių tolumo nuo žemės. Jeigu 
saulė butų taip toli nuo žemės, 
kaip tolimesnės žvaigždės, tai 

vargu galėtume męs ją matyti: 
jos šviesa butų persilpna, kad 

pasiekus žemę. Iš to matyt, kad 
vra žvaigždžių (ir tokių gana 
daug), kurios leidžia daugiau 
šviesos negu saulė, tiktai dėlei 
tų žvaigždžių tolumo męs mato- 
me silpnutį šviesos mirgėjimą. 
Jeigu tos žvaigdžės hutų vie- 
name atstume su saule nuo že- 

mės, lai musų dienos butų šimtus 

kartų šviesesnės. 

KLAUSIMAI. 

637. Kodėl deimantai nešun- 
ta? 

638. Koks yra mažiausis tele- 
fonas? 

639. Kokios priemonės žmo 
nėms žud \i gal; buti išrastos 
ateityje? 

640. Kaip prižiūrimi sužeisti 
karėje arkliai 
(Atsakymai bus kitam numeryj) 

ŠIMKAUS ATSIŠAUKIMAS. 
Atvykusis Amerikon p. Sta- 

sys Šimkus, Lietuvių Draugijos 
įgaliotinis, išleido sekantį atsi- 
liepimu j visus lietuvius, Ame- 
rikoje gyvenančius: 

Brangus Vientaučiai! Musų tė- 

vynę nelaimė ištiko. Visi tai ži- 
note. Lietuvių Draugijos Nuken- 
tėjusiems nuo Karės Šelpti siun- 
čiamas, atvažiavau pas Jus apsa- 
kyti tėvynės vargus ir likusiems 
be pastogės, badaujantiems Jusų 
tėvams, broliams, seserims, žmo- 
noms ir vaikams pagelbos jieškoti. 

Noriu atlankyti visas lietuvių 
kolionijas, nuo didžiausios iki ma- 

žiausios ir neatsižvelgdamas į srio- 
ves ir partijas visur važiuosiu kur 
tik mane pašauksite ir kaip galėsiu, 
kaip mokėsiu, tėvynės vargus ap- 
sakysiu. 

Aukos, surinktos laike susirin- 
kimų ir prakalbų, per Jusų pačių 
organizacijos arba po jų kontrole, 
bus kuoveikiausa siunčiamos tė- 

vynėn Lietuvių Draugijai nukentė- 

jusiems dei karės šelpti, kuri glo- 
boja tukstančius pabėgėlių ir dabar 
jau nebturi kuom jų maitinti. 

Mano pasiuntinystės laiką su- 

maniau taip praleisti: 
1) nuo 20 d. birželio iki 18 d. 

liepos Chicagoje ir apielinkėse; 
2) nuo 20 d. liepos iki 20 d. rug- 

sėjo Pennsylvanijos ir Marylando 
valstijose; 

3) nuo 22 d. rugpjučio iki 20 d. 
spalio New Yorko, Ne\v Jersey val- 
stijose ir Naujojoj Anglijoj; 

4) nuo 22 d. spalio Illinois val- 

stijoj ir 'kitur. 
Smulkesnį maršrutą paskelbsiu 

gavęs žinių nuo vietinių organiza- 
cijų ir prielankių mano misijai 
žmonių. Teikitės atsiliepti! 

Kreipties į mane iki 18 d. liepos 
prašyčiau per Chicagos lietuviškų 
laikraščių redakcijas. 

Stasys Šimkus. 

P. S. Visą laiką, kol busiu Ame- 
rikoje atstovu, Lietuvių Draugija 
kas savaitė siųs man žinių apie sa- 

vo veikimą ir apskritai apie musų 
tėvynės padėjimą. Aš tomis žinio- 
mis dalinsiuosi su Jumis. 

Žemiau paduodu tekstą doku- 
mento, paremiančio mano įgalioji- 
mą. 

* * 

Komitetas Lietuvių Draugijos 
nukentėjusiems del karės šelpti. 
Vilnius, 18 d. balandžio, 1915m. No 
618. 

Komiteto nariui ir įgaliotiniui 
Stasiui Šimkui (Šimkevičiui). 

Gerbiamasai! Komitetas Lietu- 
vių Draugijos nukentėjusiems del 
karės šelpti, kurio Tamsta esi na- 

riu, posėdyje balandžio 10 d. įga- 
liojo Tamstą nuvykti į Ameriką 
nukentėjusiai Lietuvai aukų rinkti 
ir atstovauti Draugiją visose lie- 
tuvių organizacijos. 

Kadangi Tamsta sutikai priimti 
įgaliaviiną, Lietuvių Komitetas 
nuolankiai Tamstą meldžia kuo- 
greičiausia vykti į Ameriką. 

Dr. J. Basanavičius, Vice-pirm. 
J. K i mantas, Iždininkas, 
Kini. Dogelis, Sekretorius ir 

Jok. Šernas, Raštvedis. 

Kibirkštįs. 
Ir ką dabar darys nekurie laik- 

raščiai be Medikališko Kliniko 
apgarsinimų !.„ 

X=X 
Kad Šimkus butu fakiru, tai gal 

ir užžavėtų musų peštukus, bet su 

muzika jų nejkąsi. 
X=X 

Vienas laikraštis rašo redakci- 

jos straipsnį apie žirnius. Kodėl 
neparašyt apie košę, ar lapienę? 

Tie fondai, kurie vis dar nesiun- 
čia pinigų Lietuvon, turbut bijosi, 
kad kartais pusė Lietuvos nenu- 

tuktų nuo kelių Amerikos doliarių. 
X=X 

Sunkiausiu laikraštininkų susi- 
važiavimo darbu turbut bus tai, 
kaip išpildyti visus gerus nutari- 
mus, kokius padarė pirmi keturi 
susivažiavimai. 

X=X 

Lietuvių Autonomijos "popier- 
galiais" neiškovosi—sako tie filozo- 
fai, kurie prieš porą metų tokiai? 
pat popiergaliais norėjo iškovoti 
net visos Rusijos respubliką. 

x-x 

Tai«kaip viskas atsimaino! Mū- 
sų socialistams išrodo dabar lyg 
vertesnė "VVacht am Rhein" negu 
Marsalietė ("\Vachtam Rhein" yra 
tautiškas vokiečių hymnas, o Mar- 
selietė—tjautiškas franeuzų hym- 
nas. Red.), 

Jurgis S pūrais. 

VIETINES ŽINIOS. 
Laikraštininkų suvažiavimas. 

Praeitos savaitės pėtnyčioje bei 
^įbatoje ir šios savaitės panedčly- 
je "Mildos" teatro svetainėje buvo 

1 laikytas laikraštininkų suvažiavi- 
mas. Suvažiavime dalyvavo, tarp 
kitų, Dr. J. Šliupas, p. V. K. Rač- 
kauskas ir p. St. Šimkus, "Lietu- 
vių Draugijos" pasiuntinys. Apart 
ių, dalyvavo gan daug ir vietos 
lietuvių svečių. 

Prakalbos. Atvykusieji Chi- 
cagon laikraštininkų suvažiavimai! 
svečiai laikė visų eilę prakalbų. 
Prakalbos atsibuvo sekančiose vie- 
tose: nedėlioje—Mildos svetainėje, 
panedėlyje—Unity Club'e (kame 
turėta svečių priėmimo vakarėlis), 
utarninke—Meldažio svetainėje, 
ir North Sidc Tuberkuliozio pa- 
rodoje. seredoje—Roseland'e. Yi- 
sose prakalbose dalyvavo visi trjs 
svečiai: Dr. Šliupas, p. Šimkus ir 
p. Račkauskas. Ketvergo vakarui 
Dr. Šliupas užkviesta kalbėti 
Rockford'e, 111. 

Visur prakalbosna lankėsi mi- 
nios žmonių. Mildos svetainėje 
surinkta suvirs $71 aukų nukentė- 
jusiems nuo karės Lietuvoje. Mel- 
dažio svetainėje tam pačiam tik- 
slui aukų surinkta suvirs $41. 

Ponas Račkauskas išvažiavo at- 

gal Ne\v York'an seredos vakare. 
Dr. Šliupas iš Rockford'o grįš per 

Cliicagą namon, į Scranton, Pa. 

Darbas dėlei Tarptautinės Są- 
jungos Lygybei ir Laisvei. Ne- 
senai Scranton'e buvo sutverta 

Tarptautinė Sąjunga Lygybei ir 
Laisvei. Šios sąjungos tikslu vra 

sujungti pavergtasias tautas, išren- 
kant tam tikrą komitetą, kurisai 
veiktų politiškuose tų tautų reika- 
luose. Atvykęs Cliicagon Dr. Šliu- 
pas teiravosi pas įvairių tautų vei- 
kėjus, kaip jie atsineša į pradėtąjį 
darbą. Buvo aplankyti veikėjai 
sekančių tautų: latvių, cechų, fi- 
nų, serbo-chorvatų, lenkų ir rusi- 
nu. Tuose pačiuose reikaluose bu- 
vo atlankytas slavų kalbų profeso- 
rius S. M. Ilarper (ChicagOs L'ni- 
versiteto) ir kiti įžymus tarp ame- 

rikonų asmenįs. Visi labai prie- 
lankiai atsinešė į šį darbą. Ne- 
malonų išskyrimą padarė tiktai tū- 

li lenkų veikėjai. Išskiriant juos, 
beveik visi pasižadėjo remti tą 
dalyką sulyg savo išgalių. 

Suareštuota kun. Kraučiunas. 
Praeitą utarninką likosi suareš- 
tuotas kun. Kraučiunas, Cliica- 
gos lietuviu šv. Jurgio parapijos 
klebonas. Varantą kitn. Krau- 
čiuno suareštavimui išėmė miru- 
sio kun. Kolesinskio giminės, 
kurie nesenai laimėjo teisme by- 
lą prieš Kraučiuną už velionio 
Kolesinskio turtą, kurisai ap- 
skaičiuojama $15,500. Teismas 
nusprendė, kad Kraučiunas at- 

mokėtu Kolesinskio giminėms 
$15,000. Kunigas Kraučiunas, 
sakoma, slaptai išsipirkęs tikietą 
ant Russian-American linijos iš 
Nevv Yorko j Arcliangleską. 
Kunigas Kraučiunas buvo su- 

areštuotas prie šv. Jurgio para- 
pijos klebonijos. Suimtojo kle- 
bono bondsas nustatyta $5,000. 
Be to, bėgyje 30 d. nuo praeitos 
subatos jisai turi užsistatyti dar 

$15,000 už pralaimėtąją teismu 
Į sumą. 



i Strytkarių streikas. Si6s Sa- 
vaites panedėlj, utarninką ir se 

red rytą chicagiečiai, ačiū 

.strytkarių streikui, atsidūrė labai 
kėblame padėjime. Tūkstančiai 
žmonių turėjo eiti daug myliu 
pč-ti darban; geriau pasituriu 
tieji mokėjo gerus pinigus, kad 

kaip nors dangavus j darbavie- 
tes. Naktį iš utarninko j -<!f 

<lą strytkarių kompanijos ir d: r- 
bininkai sutiko savo ginčą pa- 
verti trečiųjų teismui, kurio pir- 
mininku paskirta miesto majo 
ras Thompson. Strytkariai pra- 
dėjo vėl bėginėti seredoje prieš 
piet. Dėlei strytkarių susiejimo 
miestas turi daug nuo>tol;M. 

r 

«i Svečius priėmė. Moterų 
SLA. kuopa Cbicagojo* parengė 
vakarėlį t'nitv Club namuose 

priėmimui atvykusių svečių: p. 
S. Šimkaus, Lr. Jono Šliupo, ir 

p. V. K. Račkausko. 
Nors karai dėl streiko nebė- 

gtojo ir lietu-, lijo, bet žmonių 
prisirinko per ioo ypatų. Su- į 
rengime vakarėlio daugiausiai 
pasidarbavo minėtos kuopos na- 

rės -p-ia Zimontienė ir p-ia Da- 

mijonaitienė. 
Buvo surengtas programas. 

P-ia Janušauskienė, akompanuo- 
jant pianu jos vyrui, padainavo 
keletą svečio p. Šimkaus kompo- 
zicijų. l'irmą padainavo ir gal 
daugiausiai žmonių girdėtą 
"Kur bakūžė samanota." Laike 
vakarienės kalbėjo: I)r. J. Sliu- 
} as, p. Šimkus, p. Račkauskas, 
p. Jurgelionis, p. Tananevičia. 
I'-as Tananevičia padovanojo p. 
Račkauskui auksiny plunksną. 
Dar kalbėjo p-ia Jurgelionieuė 
ir dvi amerikonės-vie.šnios. Po 
vakarienei svečiai šoko, griežiant 
brolių Sarpalių muzikai. 

Fotografas Stankūnas nutrau- 
kė visų vakaro dalyvų paveikslą. 

VIEŠAS ATSIŠAUKIMAS. 
T M D. 28-ta kuopa siuomi atsi- 

šaukia j visas Chicagos TMD. kuo- 
pas. Jau pirmiau buvo kai-kurioms 
kuopom-* pasiusti laiškeliai ka.slink 
28-tos kuopos sumanymo surengti 
draugišką išvažiavimą, arba pikni- 
ką, dėlei geresnio susitarimo visų 

* kuopų Chicagoje, kad ateityje butų 
galima, reikalui esant, ką nors 

daugiaus nuveikti negu iki šiolei 
buvo daromą. Iki >iolei dar negir- 
dėti pritarimo tam užmanymui. 
Taigi siuomi 28-tos kuopos komi- 
tetas meldžia vi-;as TMD. kuopas 
Chicagoje, kurios mano prisidėti; 
kad kreiptus prie 28-tos kuopos ko- 
miteto nevėliaus birželio 28 d. 
Vėliaus kuopa mano pakelti kitą 
užmanymą. Kreipkitės antrašu: 
J. Paunksnis, 2334 \V. 22nd pi,. 
City. Komitetas. 

Apgarsinimai. 
GERA PAGELBA. 

M r*. Cath. Nevvnian parašė 
mums šitokį laišką: "Aš vartoju 
Tanitos puiku vaistą, kurio vardas 
yra Trinerio Amerikoniškas Kar- 
taus Vyno F.li.viras ir jis turi geras 
pasekmes. Šitas vaistas išgelbėjo 
mane nuo viduriu ligos, kurią aš 
turėjau; bet ir dabar dar aš jį 
vartoju, kuomet tik prastai jau- 
čiuosi. Mano duktė serga dusu- 
liu, aš jai taipgi daviau šį vaistą, 
ir jis labai gerai jai geibsti. 
Mrs. Cath. Xe\vman, 2829 (^alu- 
ni et' av„ Ohicagc." Mrs. Nevv- 
man kaip sykis ir daro tą, ką vi- 
sada męs rekomenduojame: po- 
niuką turėt musij vaistą ir kiek- 
viename atsitikime, kuomet pasi- 
jauti negerai, vartot jį. Skilvio 
negalėse, viduriu nereguliarišku- 
muose Trinerio Amerikoniš- 
kas Kartaus Vyno EIixiras visa- 
da atneša greitą pagelbą, taipgi 
nerviškume, silpnume, vidurių už- 

kietėjime ir jų išsipūtime. Kaina 
$1.00. A j) tiekose. Jos. Triner, 
Manutacturcr. 1333-1339 S. Ash- 
land a\\, Chicago. 

Kiekviename atsitikime, kuomet 
reikalingas geras ištriuimas bei 
mastas, Trincr's I.iniment'as už- 
ganėdins. Turėk jo po ranka 
ūmiems reikalams. Kaina 25 ir 
50c., per pačtą 35 ir (>0c. 

Reikalingas partneris j hotelio biz- 
ni, tik toks, kuria išmano vesti gaspa- 
dorystę. Turi jneštl $504). Biznis 
yra geras Ir todėl atsakantis žmogus 

^ gali padavyti geifi gyvenimu. Vienas 
viski> negaliu prižiūrėti, nes turiu 
daugiau biznių. Atsišaukti: 

VolTd tfotėl, * 

1123 W. Madison st., Ohicago, III.1 
2 floras fronu 

Paieškojimai. 
Pajieškau savo brolio Povilo Moc- 

kaus, Luknem; kaimo, Plungės valsč., 
Telšių pat*., Kauno gu'j. Jau 12 me- 
ti; kaip Amerikoj gyvena. Plrmlaus 
jin buvo K^r.sir.gton, II)., o paskui 
ii važiavo j Kenosha, \Vis. Kaip i?' 
ri!etuvc3 atvažiavau, jau nntrą. kartą! 
Meškiu jo, o niekur negaliu surasti. Į 
'eis i kas apie jį žinotu, me'džiu duot 
/Ink; adresu: 

Jonas Mockus, 
{64 TJ. Kenshigton av., 

Kcnsington, 111.' 

i 
Aš Steponas Jonaitis pajieškau c a i 

vo pačios Antoses, kuri apleido ma-, 
ne paskutinėse dienose kovo (Mareli).į 
Ii išvažiavo su kitu vyru, su Jonu į kilaitis. Jos ugis—5 pėdos ir 2 col., 
rudu plauku ir turi 2 metu vaiką. O1 
vyras yra 6 pėdu 5 coliu augštumo, j 
plaukai tamsiai gelsvi, burna raupuo-j 
ta. Katras pirmutinis daneš man kur 
jie randasi, tas gaus 5 doliarius do-i 
vantj. 

čia yra mano pačios paveikslas. 
Mr. S. Jonaitis, 

218 N. Walnut St., Dunuoin, 111. 

PajieSkau savo vyro Motiejaus 
Uaukšio. Mfs apsivedėm prieš pat j 
užgavėnias; šliubą ėmėme bažny- 
čioje. Pragyvenus 2 savaiti, norėjo j 
atsiskirt per teismą, bet teismas ne-1 
davė atsiskyrimo, o nuteisė, kad jis 
man mokėtų po $5 J savaitę. Jis, 
pagyveno dar porą, mėnesių mieste 
Cincinnati, pabėgo ir sakoma, kad iš- 
važivęs Chicagon. Aš dar nesenai 
atvažiavau iš Lietuvos; turėjau sugė- 
dijus pinigu, kuriuos jam atidaviau. 
Dabar palikau be pinigų ir be darbo. 
Motiejus Daukšls yra kriaučius ir 

j muzikantas, o taipgi jau senas ame- 

rikonas. Labai prašau visų viengen- 
čių, kur jis apsistotų, o taipgi ir jo 
J draugų prašau, kad nepaslėptų jo, 
! duoti man žinių, o busiu labai dėkin- 
ga už tai. 

Mrs. Marijona Daukšienė, 
j 008 Laurel st., Cincinnati, O. 
f ; * 

Pajieskaus sava pusbrolio Petro 

J šiaunio, paeina iš šidlavos parap., Ra- 
seinių pav., Kauno gub. Gyvena Chi- 

j cagoje apie 35 metus. Girdėjau, kad 

į dirba prie miestavo darbo. 
Taipogi brolio Vaclovo Buško ir 

Vinco Kasakauskio. Malonėkite pra- 
nešti, arba Jojo paties, atsišaukti 
adresu: 

Antanas Buškus, 
2550 Blue island ave., Chicago, 111. 

I PajieSkau savo brolio Jono Snap- 
kaucko, Gražiškių parap., Vilkaviškio 
pav., Suvalkų gub. Aš išvažiuoju j 
karės lauki#. Malonėčiau su juo pa- 
simatyt. Atsišaukti adresu: 

Juozas Snapkauckas, 
7 Pacific st., So. Boston, Mass. 

Pajieskau savo giminiu Juozo ir 
Elzbietos Burčekų Bruku kaimo, Kal- 
varijos parap., Kalvarijos pav., Su- 
valkų gub. Girdėjau, gyveno She- 
nandoab. Pa. Jie- patjs, ar kas juos 
žino, meldžiu pranešti sekančius ad- 
resu: 

Jonas Liukaitis, 
Rox 178, / Flint, Mich. 

Pajieskau savo vyro Dominiko Je- 
sinskio, kuris mane apleido jau 4 
savaitės atgal. Aš- palikau su 3 kū- 
dikiais— On# turi 5 mtus, Elena—3 
melus ir Genovaite—2 metu. Jis yra 

augštas, laibas, biskj lenktas, balto 
veido, dantis reti, plaukai gelsvi ir 
galvoje yra rėtis, nes dar nesenai 
buvo pramušta galva. Kas jj suži- 
notu, malonėkit duot man žinią, o aš, 
nors esu biedna, duočiau $5 atlygi- 
nimo. 

Msr. Julijona Jasinskienė, 
1536 W. 33rd st., Chicago, 111. 

Ant Pardavimo. 
Parsiduoda: — grosernė ant 2423 

Oakley ave. lietuviais apgyventoje 
vietoje. Gera proga lietuviui jsitai- 
syt. bizn). Biznis čia išdirbtas de- 
šimties metui laiku. Kartu parsiduo- 
da arklys ir vežimą®. 

Atsišaukite adresu: 
2423 So. Oaklej avc, Chicago, UL 

GERI DAR&AI IR UŽMOKESNIAI. 
Gerus darbas ir gerus užmokesnius 

gauna tie, kurie moka angliškai kal- 
bėli; nes šioje šalyj i angliška kalba 

yra dideliu turtu. Mūsų gi būdas mo- 

kinimui angliškos k-ilbos yra iš visij 
geriausia, nes j trumpi} laikij, dar be 
jokics pr.gc'.boa mokytojo, Tamsta iš- 
moksi angliškai kalbėti, skaityti ir 

rašyti. Neatidėliok, bet kreipkis dėl 
pilnesniu žinių pus: 

S. Laudanskas, 
2943 Quinn St.f Chicago, II). 

Parsiduoda:—labai pigiai namas už. 

$1,700; neša randos $21 j mėnesį., 
Kreipkitės ypatiškai pas; 

A. Zigmantaitis, 
P.512 VVallace st., Chicago, 111. 

PIGIAI PARSIDUODA. 
2 1'liatų meilinis namas (2957 

Kast 81 st st.) Cliicagos dalyje 
L'hcltonliam (arti 8i-mos gat. ir 

naujojo bulvaro). Įtaisyta ga- 
zas, t«>iletai, tvartas, gražus kie- 
mas, papuoštas medžiais. Gy- 
venk vienam fliate ir imk randą 
už kitą fliatą. Kaina $2.500. 
Mažas įmokėjimas, likusioji da- 
is taippat, kaip randa. Kreipkis 

ar rašyk: 
"CHAS. RINGEP, 

2924 E. 7gth st., Chicago, 111. 

Parduodama mūrinis namas prie 
Parnell av. ir 35-tos gat., triml aug 
štais ir užpakalyj medinis, abu labai 
pigiai. $500 reikia jnešti, o likus! 
ruma lengvomis išlygomis. Ate&i'jk- 

reikia A. Olszeuskio Bankon, 3252 
Sc. Haisted st. 

BARGANAS UŽ $1,800.00. 
[mokėk $500, o likusius ant išmo- 

kėjimo. Patjs gyvenkite pirmame 
fliate ir imkite randą už antrą flia- 
tą. Puiki ant dviejų pagyvenimų 
medinė stuba. Vienas fliatas turi 
6 kambarius, o kitas fliatas turi 4 
kambarius. Gražus, ilgas lotas ant 
38-tos gat. tarp Halsted ir Auburn av. 

Olszevvskio Bankas. 

NAUJA KNYGA! 
Išsimokinimo gaidų (notų) lietu- 

viškoj kalboj ant visokių instrumen- 
tų ir dainavimo (giedojimo). Pirma 

| lekcija iš knygos 10c., visa knyga $1.50 
Kas prisius $1.00 laike 6 dienų, gaus 
knygų. Tą knygą ne dėl paskaitymo, 
dėl išsimokinimo viską ant atmin- 
ties, kas tik yra knygoj bia mo- 

kytojaus. 
Jurę,is A. Baronas, 

McKees Rocks, Pa. 

Jetuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 
"DRAUGAS" 

"Draugo" sandarbininkų skaičiuje 
yra rimčiausieji ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai ir rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
suomenės judėjimo. Visi dienos klau- 
simai yra svarstomi rimtai ir teisin- 
gai. 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 

jtams, $1.00 pusei metų. Kitose šaly- 
se $3.00 metams, $1.50 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 

meris veltui. Adresuokite: 
DRAUGAS PUBLISHING CO. 

1800 W. 46th St., Chicago, III. 

LOTAI GERIAUSIOJE VIETOJE. 
Piet rytinis kampas Eraerald ave. ir 

33-člos 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 išmokes- 
čių. 

Ar jųs 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. OLSZEVVSKI BANK, 
3252 So. Halsted St., Chicago, III. 

FARMŲ PIRKĖJAMS DOVANA. 
Didelis farmų lisfas 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, ne- 
toli nuo didelių miestų ir gerų mar- 

ketų; jeigu manai pirkt, rašyk laiškg 
tuojaus, su užklausimu farmų listo. 

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

Chicago, III. 

Ar skaitei seniausią, ir rimtą populia- 
riškai-moksliską mėnesini laikraštj 

"LAISVOJI MINTIS" 
Laisvoje Mintyje kas mėnesis telpa 

straipsnių Iš jvairių mokslų, politikos, 
religijos, socioliogijos Ir sociaiio klau- 
simo sryčių. 

Laisvoji Mintis tarnauja Amerikos 
iietuviams Jau penkis mstus. 

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

"Lais. Min." kaina metams $2.00. 
Pusei m«tų 1.00. 
Pavienis numeris 20c. 
Siųsk 20c kad ir krasaženkliais, tuoj 

gausi "Laisvosios Minties'' vieną nu- 
merj. Adresas: 

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

DIDELI PINIGAI ANT DVIVAISĖS 
2EMĖS. 

Cia yra proga dėl uždarbaujančio 
pagerint savo buvj jsigyjimu ūkės. 
Mažas jmokėjimas nupirks Tamstai 
ukę Arkansas ar Louisianos valstijo- 
se, kur iš Europos žmonės randa di- 
delę laimę ant iš po nukirsti; miškų 
žemės, kuri parsiduoda nuo $12 iki 
$15 už akrą. Pasakyk mum TamstOB 
tautystę ir. pavelyk mum duot Tam- 
stai nurodyjnus apie Tamstos vien- 
genčius, kurie rado laimę tose valsti- 
jose lengvo klimato stovyje. Reika- 
lauk šiądien pilnų nurodymų. L. M. 
Allen, P. T. M. Ttock leland Lines, 
Room 718 La Salle Station, Chicago. 

(2) 
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SEVERA'S 
BALSAM 
OF LIFE 

[Sevaros Gyvasties Balaamas] 
Kaštuoja 79 cantua. 

Patariama var- 

toti nuo užkie- 

tėjimo, neviri- 
ni mo, dispepsi- 
jos, kepeni) ir 

tulžies 
neveiklumo. 

Mėgintojai geriausiai iAniškina jo gerasias ypatybes. 
Perskaityk sekantį laiką: 

Nevirinimas. 
"Per dvi sanvaites laiko vartojau Severos Gy- 

vaBties Balsamą ir pradėjau jausties daug go- 
riaus. Ilgą laiką kentėjau nuo nevirinimo, kas 
pridavė man nemažai kentėjimo, bet kuomet pra- 
dėjau vartoti minėtą gyduolę, tai mano nesmagu- 
mas praėjo ir dabar esu sveikas. Kekomenduoju 
žią gyduolę visiems kenčiantiems nuo skilvio bet* 
verkės". Dyrnian Moroz, Box .14, Duffield, Mick. 

"SVEIKATA MOTERIMS" ta 'moterių naudai, kuriojo paaiš- 
kinta įvairios ligos, nuo kurių SEVEEA'S REGULATOR savo atitaisymo ir 
stiprinimo ypatybėmis moterims yra geriausis draugas, nes minėtoji gyduolė 
palengvinsi įų kentėjimus. Pareikalavus, knygelę pasiunčiamo dovanai. 

Severos Reguliatorius kaštuoja $1.00. 

Soveros Prpparatai parsiduoda alei aptiekoje. Pirkite vien Heteros. Neimkite 
jokių užvaduotojų. Jei negalėtumėt jų gauti tai užsisakykite tiesiai nuo 

W. F, Severą Co. CEDSIDi į 

r Geriausi Karioutojai, Tevyneje «iiems. liaukite jn iš savo a pliekos. 
IKI ja savo išsilavinimą Vokietijos univerM- 
trtuosr. <"'ia jie yra mokinami išvystyti J savo kuna kaip ir protą. Taip gerų daly- J kų, jųjų išmintingi) profeiorlų patariamų, f yra vidutiniškas vartojimas sclyklo ir apy- Į nių'alaus kaip V, 
ALMA MATER 

Šisai nesulyginamas alus y.t pasekmė 50 
metų alaus darymo žinojimo, paremto j>a- l vyzdinga JO to šimtmečiu ištaiga. Tai yra | geriausi* ;ilus iš visų, kurie yra pagamina- mi iš geriausių miežių ir apynių, augančių pasaulyje. Užsisakykite dėię šiydlen. Telefonuokitc Caiumet 5401 išsyk. McAvoy's Malt Marrow yra speeialė šutai- 
sa iš selyklo ir apynių sveikatai įgyti ir 
atgaivinti. PuHųjs tonikas ligoniams ir se- 
McAVOY BREVVING CC.vC>ilCAGO, ILL 

SAUGOKITĖS 

ROYAL PHONOGRAPH CO, 
91 East 4th St. Dept. 70. 

NEW YORK, N. Y. 

firmų, kurios neduos Tam- 
stai užganėdinitno už Tam- 
stos pinigus. Tik musų 
kompanija yra viena, kuri 
pilnai užganėdino daugy- 
bę žmonių su musų patar- 
navimu ir Grafafonais, 
kuriuos męs gvarantuoja- 
me ant 15 metų. 

Ant musų garsingų gra- 
fafonų, kuriuos męs par- 
duodame tuoj užmokant 
ir ant išmokesčio po 

$1.00 [ MĖNESI 
ninku. 
Tamsta gali klausytis ir 
dar savo namuose pui- 
kiausių-muzikos ir daini- 
3 Mžnaiiai moginimo uidyką 

24 ir So dainų ir muzikos 
uidyka. 

Rašyk mums reikalau- 
damas musų puikaus iliu- 
struoto katalogo uždyką. 

International Harvester 
Kerosino lnžinai 

Mogul-=Titan 

AR jus norite nusipirkti tikrai pigų inžiną—tok}, kuris už ma- 
žiausias išlaidas atlieka daugiausiai darbo? Jei norite, tai 

nepraleisMke progos sulyginti I H C inžinus su kitais, kuriuos 
matėte, ar apie kuriuos girdėjote. 

Imkite užtektinai laiko perkant inžiną. Ištirkite viską apie I H C inžinus taip, kad galėtumėte prilyginti svarumo paskirstymą, klapanų didirtną, pečiaus sistemą, sukančiųjųsi dalių materija- lą ir didumą?, prietaisas, tepimo sistemą, apsaugumo [taisymus ir t. t. Ištirkite kam kiekvienas dalykas yra reikalingas ir kiek jis pagėlbi; spėkos išdavimui bei inžino ėjimui; kaip jis apsaugo- ja inžiną, nuo sugedimo, ar suteikia didesnj kuro sučėdijimą. Kuomfet jųfe sužinosite visus tuos dalykus, tuomet jųs jau pa- žinsite inžinus. O kuomet jus pažinsite inžinus, tai jau galėsi- te drąsiai, safu£iai ir lengvai nusipirkti tikrai pigų inžing, koks 
jums reikalingas—tai I H C inžiną tinkančio didumo ir stiliaus 
prie jūsų" darbo. 

I H C -kerosino inžinai MOGUL ir TITAN yra daromi visokio 
didumo, nuo 1 iki 50 arklių pajiegos, ir visuose užgirtuose stiliuo- 
se: pastovus, ant medinių pamatų, bei lengvai pernešami; su sta- 
čiu ar gulsčiu katilu ir atšaldymo kaminu. Jie kūrinami gazo- 
gazu ir alkoholium. 
linu, kerosinu, o kartais ir su žemesnės rųšies aliejais, taipgi su 

Apart to, pirkdami I H C inžiną, įgysite nekurj prie inžino pa- 
tarnavimą. Inžinas, tai dar ne viskas, ką jųs gausite už savo pini- 
gus.' Tą patarnavimą verta atsiminti. 

Apžiūrėkite nuodugniai I H C inžiną pas pardavėją. Paimkite 
nuo jo katalogą, o jei ne, tai męs jums atsiųsime. Adresuokite 

.International Harvester Company of America 
1 \'*c*rp«raiW) ^ CHICAGO USA 

"buapka Detriag IScCoraick Milwukee 0»bcra« Plu* 

: VOKIEČIAI OA VIS LIETUVOJ TE BESEDI 
AR RUSAI JUOS įSVVS-NiZlNIA. 

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 j ieškoti. 
Ir Amerikos lietuviams nereiks Lietuvon grįžti, 
kadangi jų tėvynė jau bus vokiečių rankose. 

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 jusų vaikams visą amžių svetimiems tar- 
nauti. Jus matote, kur tik geresni storai, vis yra 
žydų arba vokiečių rankose. Kodėl? Todėl, kad 
anie kur tik užtėmijo geresnę biznio vietą, tuojaus 
užpirko nelaukdami kol kainos pabrangs ir už tai 
jų. rankose yra geriausi bizniai. 

Dabar Geriausia Bizniui Vieta yra Bridgeportas. 
Cia properčių kainos dar pigios, bet jau žydai 

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

Piet-rytinį kampą 32-ros ir Halsted Sts. nupirko 
žydas ir jau pradėjo statyti 3 augštų biznio namą. 

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

Ko. 3215, 3217 ir 3219 So. Halsted St. taipgi 
derina žydai statymui didelio departamentinio storo. 
O lietuviai ką daro? Važiuoja j miesto pakraščius 
iotu pirkti," kur tušti laukai, gatve; nebrukuotos, ir 
kur biznis nei už 100 metu nebus toks, kaip ant 

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

Ant Bridgeporto, ant geriausiu gatvių galite pirk- 
ti lotus pigiau kai]) kitur ir čia pastatytas namas 

niekados nebus tuščias. 

MĘS TURIME ČIA PARDAVIMUI SEKANČIUS LOTUS: 
3 lotai ant So. Racin^ ave. tarp 33-čios ir 34-tcs 

gatvių po $450.00 
Ant lengvu Išmokesčių. 
4 lotai geriausioje lietuvių apgyventoje vietoje 

ant Emerald ave. tarp 30-tos ir 31-mos gatvių po $700.00 
Ant lengvų išmokesčių. 
Kam tada laukuose mokėti už lotų $700.00 kada 

mieste ant biznio gatvės gali pirkti už $450.00. 
Po No. 3236 So. Union ave, lotas už $950.00 
Pietrytinis kampas Emerald ave ir 33-čios gatvės 

du lotai tinkami visokiam bizniui už $3,500 

GYVENAMI NAMAI PARDAVIMUI. 
Ant Lime St. tarp 32-ros ir 33-čios gatvių parsi- 

duoda 2 mūriniai namai, gerai aptaisyti. Vienas už.. $1,700 
Antras už 2,000 

Įmokėk tik $500, o reštą ant lengvų išmokesčių. 

$1.000 
1,600 
3,300 

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

Įmokėk $1,000, reštą morgečius. 

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

kambarių, užpakalyje 2 augštų medinis, 2 flatal. 
Neša raudos $40.00. Kaina $4,"JO 

Jmokėk tik $700, reštą ant lengvų išmokesčių. 
6 ruimų medinis namas už $1,000 

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

Jmokėk $500, reštiį ant lengvų išmokesčių. 

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

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

Įmokėk $1,000, reštą morgečius. 

BIZNIO NAMAI SU STORAIS. 
VISI ANT HALSTED ST. 

Didžiausias naujai statytas ant 3 lotų mūrinis 
namas, 75 pėdų platus, 135 pėdų ilgas, prirengtas už- 
statymui antro ir trečia augštų, tinkamas didžiausiam 
departamentiniui štorui. Užima beveik pusę bloko. 
Kaina $36,000 
Neša randos per mėnesį $300, per meta $3.600, tai 
per 10 metų išrenki savo visus pinigus ir propertės 
lieka dykai. 

Jmokėk tik $8,000, o reštą pati randa išmokės. 
šiame name bile diena bus didžiausias departamen- 
tais storas. 

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

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

2 augštų medinis namas, pirmas augštas storas 
ir 4 ruimai; antras augšta* d.i flatai. Kaina $7,000 
Neša randos per mėnesj $75.00, per metą $!»00.00, tai 
per 8 metus išrenki savo visus pinigus i;: randų, ir 
namas su lotu lieka tau dykai. 

Jmokėk tij $1,000, o reštg po $75.00 ant mėnesio, 
tiek kiek randos gauni. 

2 augštų mūrinis namas, pirmas augštas štoras 
ir 3 ruimai, antras augštas 2 flatai. Užpakalyje" $500 
vertas tvartas. Kaina $8,000 
Neša randos per mėnesj $75.00, per meta $000.00, tai 
per 9 metus išrenki savo visus pinigus ir namas su 

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

šiaurvakarinis kampas Halsted ir 32-ros gatvių, 
prie Mildos Teatro, lotas G2 pėdų platus, 135 pėdų il- 
gas, geriausiai tinka Iloteliui. Ant pirmo augšto ga- 
lima padaryti 3 storus ir restauraciją, ant antro ir 
trečio augšto 100 ruimų. Loto Kaina $15,000 
Jei turi pinigų užmokėjimui už lotą, tai n>Vo tau pa- 
statysime Hotelj kokj norėsi. 

Biznieriai apgalvokite šią gerą propoziciją. 

A. Olszevvski Bank 
3252 So. HaLted St. Chicago 



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 zmouiiį. 

Kodėl? 
Tod-l, kad duoda geriausius vai- 

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

kaip vidurroiestyje už 50c. 

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

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

Prasideda 7 valandą kas vakaras 
Sobatomi ir nedėliomi 2 vai. po pietą. 

Jei nori linksmai praleisti valandą 
linoso laiko, tai ateik 

MILDOS-TEATRĄ. 

PHORE OROVER 4247 

Or. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CBIRURCaS 
4611 So. AsMand Ave., Chinago. 

Naujas Savaitin's Laikraštis 

"ATEITIS" 
"Ateiti® yra bepartyviškas laik- 

raštis, tarnaujantis Jaunimo 
lr kulturos roikalama. Tal- 
pina daugybę įvairiausiu ži- 
nių. Didelio formato, 3 'pusi. 
Kaina tik $1.50 metams, o 
85c. pusol meti;. 

"Ateitį" iSleliicėją bendrove, In- 
korporuota ant 125,000. Da- 
bar laikas užsirašyti "Atei- 
ti". Reikalaukit vieno oum» 
rio pažiurSJimni uždykį. 
Adrcauokit taip: 

"ATEITIS" 
366 W. Broad vvay, 

SO. BOSTON, MASS. 

FARMOS GERIAUSIOS FARMOS: 
Pigiai parduodu geriausias gatavas 

formas su budinkals, sodnais u/.3ėtaia 
Javais; turiu visokio didumo farmų. 
žemė—molis su juodžemiu ir moiis su 
smiltimis maišyta, derlingiausi žemė; 
pirmo sorto visokiems javams ir šie- 
nams ir sodams. Turiu daugybę 
fltrmų neiidlrbtų žemių labai pigiai 
parduodu ant lengvų išmokėjimų, 
žemė atsakančiai gera. Didžiausioj 
Amerikoj lietuvių farmerlų kollonljoj 
kur aš jau esu pardavęs 320 farmų 
lietuviams aplink miestą Scottvllle, 
Mason (Jounty, Michigan. Kuris yra 
turtingiausia farmerių miestas vitame 
atate Mich. Viduryj derlingiausių ir 
gražiausių, lygių laukų keliai žviruotl 
(plentai). Upės Ir e/eral pilni žuvų., 
Scottvllle yra lietuvių kollonljos cen- 
tru; randasi arti prie Michigan ežero 
portąvo miesto Ludington. Turime 
geriausią transportaciją vandeniu—lai- 
vais ir geležinkeliais; turime turgus, 
javų meinyčlas, bankas, bažnyčias, 
geriausias mokslalnes ir visas "lga- 
das. Ilgai nelaukdamas atvažiuok pas 
manęs i ScottviUe, Mich., aš turiu 
geriausių žemių su moliu, juodžemiu 
ir maišytų žemių, geriauaio gatunko, 
kokių gali rasti Amerikoj. Apgyven- 
tame gražiausiame krašte nusipirkęs 
nuo manęs farmą, pats ir tavo šeimy- 
na džiaugsis ir tapsi bagotu farmeriu. 
Norinti pirkti gerų farrtj rašykite 
tuoj, gausite žeralapj (m&pą) lietuvių 
kolonijos lr farmų katalogą. Adresas; 

ANTON KIEOIS, 
Peoples State Bank Building, 

Scottvllle, faiehlgan. 

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

žais Iškaščlais gali išmokti gerą ama- 
tą; kur tik tinka ten gali darbą tu- 
rėti lr buti pat3 ant savęs ponu. Ifi- 
mokęs barzdaakutystės, busi liuosas 
visoj pasaulyj. Rašykite—o gausite 
visas smulkmenas dovanai. Nosso- 
koff'o Barber, Hairdresslng Ir Manl- 
curlng Mokykla, 1202 Penn ave„ Pitts- 
bur|. Pa. Seniausi lr atsakančidusl 
mokykla apielinkėje. Pasiklausk žl- 
lunčlų. 

Męs duodame visokius darbus Jų 
Ieškantiems. 

Parsiduoda:—Puikiausias Locomo- 
Wl8 Limosinas, 6 cilindrų, 50 ark- 
liu spėkos, 7 paaažleriams, brangiau- 
aio darbo, geriausiame padėjime, taip 
kaip naujas. Kaštavo $6,750, parsi- 
duoda už $1,800. Turintis šj automo- 
bilių gauna pirmenybę visuose pa 
grabuose, parodose Ir tt. 

Taipgi parsiduoda Welch Detrolt 7 
pasa/.ieiių touring automobilius gera- 
me padėjime, tvirta mašinerija, gali 
ražiuoti kad Ir prasčiausiais keliais. 
Kaštavo $3.500, parsiduoda už $500. 
Atsigaukit pas 

DR. KŪLIS, 
8259 3o. Halsted .Gsri., Chicago, III 

Telephone Tards 1532. | 

LI60HI0 ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE 

iwa Aa 
Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 

Amerikoje kur galite apsaugoti sivo gyvastj ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į mėnesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje. 

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 
^ A. B. STRIMAITIS, S LA. Sekr. 

307 W. 30th St., Kew York City. 

Dabar Jau Galima 
Atvažiuot iš Lietuvos 

ir į Lietuvą. 

Šifkortės atvažiuoti ii Archan- 

gelsko j Chicagą kaštuoja $71.00 
Išvažiuoti iš Chicagos į Petro- 

gradą (Peterburgą) $64.60 
Kelionė irna tik 13 dienų per 
vandenį. 

šifkortės ir pasportus gausite 

A. 01szewskio Bankoje 
3252 So. Halsted St " Chicago. 

Rašomos Mašinos. 

gų prifliunčiame uždykį. 

IMgiausios ir geriau- 
sios rašomosios maši- 
nos (typewrltora) 
"New American" už 
$10.00. 

Jeigu nori turėti drū- 
ti}, pigią ir gerą rašo- 
mąją mašiną, tai pirk 

p "New American," o ne 
sigailėsi. 

"New American" ra- 
šo taip gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos sistema taip pa- 
prasta, kad kiekvienas, 
paėmęs ją. j savo ran- 
kas, lš pirmo sykio su- 

pranta, kaip su jaja ra- 
šyti. 

Katallogą rašomijJu 
mašinų ir visokių kny- 

nycnidms ir perKupctarra, perkant kelias mašinas, duodam ger? nuoiimtį. 
Reikalaudami adresuokite litalp: 

LIETUVA PUBLISHING CO., 
~~ 

3252 So. Halsted atr.f Chicago, UI. 

Be 11 i A M System 

Irčiau dabok savo pirklystę. Ne- 

leisk jai silpnėt del neganėtinos aty- 
dos. Jeigu matai savo kostumerio užsa- 

kymų puolimą, urnai išnaikink priežastį 
per telefoną. 

Nelauk, iki ypata atsilankys asmeniškai 
kada jai yra paranku. Greitai susinešk su 

savo kostumerium vietiniu, ar tolimos dis- 
tancijos telefonu Greita veiksme gali su- 

laikyt žymų nuostolį Vartok 

Telefono kelią. 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100 

AR NORI UKĘ PIRKT!? 
Jeigu nori ukę pirkti patogioj vte 

loj ir geros žemės už nužemintą kai- 
ną. tai neatbūtinai greitai rašyk laiš- 
ką prašydamas plačių paaiškinimų 
apie žemėn Rusk County, Wiscon- 
ginoje, tietuvių ūkininkų kolionijoje. 
Antrašas: 

D. B. Pratapas, 
Huwkins, \Vis. P, O. 

MOKYKIS BARBERY3TE8. 
Męs Išmokiname šio lengvo, šva- 

raus lr greitai išmokamo amato į ke- 
lias trumpas savaites; geriausi {ren- 
gimai; eupertal mokina; Įrankiai su- 
teikiama; darbas kiekvienam žmogui; 
ateikite pamatyti mus arba rašykite 
už d y ką gaunamoms informacijom!. 

BURKE BARBER SCHOOL, 810 W. Madlson «U Chlcafo, IIL 

Jei nori savo namuose 

linksmai praleisti laikę ir 
pamatyti svetimu žemių 
miestus, gražiausius dar- 
žus, sodu3 ir puikiausias 
viso svieto vietas, tai nu- 

sipirk Teleskopą t>u stere- 

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

vieno Teleskopo itaina 75c., o 5 Beriių $3.45, bet perkant sykiu, 
parduodam visk;} už $3.20. 

Kataliogsi Teleskopų, Stereoskopų ir visokių knygų prisiunčiame 
uždyką. 

Reikalaudami adresuokite šitaip: 
LIETUVA PUBLISH1NG CO., 

3252 So. Halsted ctr., Chicago, III. 

DIDZIAUSIS 

Amerikoj "LIETUVOS" Knygynas. 
"LIETUVOS" IŠLEISTOS KNYGOS: 
y 

1219 Kada Ir Kokiu Budu Gali Svietas Pasibaigti? 35 
Apdalyta 

1220 Kaip Gyvena Augmesys? 35 
1221 Kiek Senovės Graikai ir Romėnai .20 1250 Nematomi Priešai ir Draugai žmonių 30 
1256 Oras, Vnduo, šviesa lr šiluma 40 
1261 Paėjimas Organiško Svieto *. 35 
1271 Seny Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai $1-00 

Apdarytu $1-25 12&9 žvėrys lr žmogus. JI.00. Apdaryta $1-25 1311 Airija. Lapai iš istorijos Airijos 15 
1335 Chinija. Iš istorijos Chinų 35 1349 Ethnologija arba Mokslas apie žemės Tautas $2.00 Apdarta. $2.50 1358 Gadynė šlėktos Viešpatavimo Lietuvoje $1.50 Apdarytu $2.00 1360 GyvenįHio Mokykla. $1.25. Apdaryta $1.50 1380 Istorija Abelna. Tomas I. $1.00. Apdaryta $1.25 1382 Istorija Suvienytų Valstijų šiaurinės Amerikos $1.00 Apdaryta. $1.25 1383 Istorija Chicagos Lietuvių. $1.00. Apdaryta $1.50 1386 Iš Muzikos Srities 10 1387 Iš Maiw Atsiminimų. 75c. Apdaryta $1.00 1419 tfiHlura Spauda 45 1428 Lenkai Lietuvoje .15 1435 Lietusių Pratėviai Mažoje Azijoje 50 J480 Rašto-* Istorija. $1.00, Apdaryta $1.25 1510 Tikėjim^'" Istorija. Apdaryta 
1511 Trumpa Senobės Istorija. $1.00. Apdaryta $1.25 1600 Apie Tvirtų Išdirbinių. 35 1605 Aukos Karės Dievui 10 1660 Kaip žmonės su Ponais Kovojo 10 1668 Ko Mums Reikia Pirmiausiai? 20 1680 Labdarybė Pirmiaus ir Dabar 10 1690 Moteris lr Jos Vieta žmonijoje 15 1709 Priedelis prie Lietuviškojo Klausimo 10 1730 Tautiškos Politikos Knygynėlis 10 1863 Auginimas ir Maitinimas Mažų Kūdikių 10 1884 Džiova ir Alkoholis 10 1900 Hyglena. Daktariška Knygelė 33 1954 Pamatas Visokiai Reformai 30 2001 Angliškos Kalbos Vadovėlis 25 2038 Kaip Rašyti Laiškus, Lietuviškoje ir Angliškoje Kalbose. .. .75 Apdaryta $1.00 2055 Lithvtanlan Self-Instructlon 50 2084 Rankvedis Angliškos Knlbos. $1.25. Apdaryta $1.50 2085 RankVedis Gromatų Rašymui 35 213i Arithmętika. Knyga Išsimokinimui Rokundų 25 2241 Gamtos Pajlegos. 50c. Apdaryta 75 2266 Koks Privalo Butl Vaikų Auginimas? 20 2398 žinynas. Knyga žinių. $1.50. Apdaryta $2.00 2401 DekliamaCija ir Sceniškoji Mimika 10 2458 Tikri Juokai. Lietuvių Pasilinksminimui 50 2496 Lietuviškas Sapninykas. 50c. Apdarytas 70 2506 Naujas Pilnas Orakulas. $2.50. Drutuose apdaruose $3.00 2516 Paslaptys Magijos bei Spiritizmo 50 2532 Svieto Pabaiga 10 2558 Kalendorius 'Lietuvos" 1896 metams 05 2617 Tikyba ar Mokslas? .50 2629 žydų Likimas Gudijoje .05 

30 
.25 
.15 

.50 

.60 

NB. Ant sekančių knygų perkupčiams duodame toki pat rabatą, kaip Ir ant "Lletuvoa" išleistų. 128 Iš Gyvenimo Samojėdų 10 266 Olga Liubotavičiutė 
.10 296 Po Priedanga Šventenybės 25 825 Patkulis. Politiška tragedija 20 1274 Spėka ir Medega. |1.50. Apdaryta $2.00 1988 Tikras ženybinis Gyvenimas 25 2120 žodynėlis. Angliš^ai-Lietuviškas 

2191 Trumpa Geografija 
2590 Dangaus Augštumas ir žmogaus Senumas 
259b Dievas, Dangus ir Pragaras 10 2596 Gyvenimas 6v. Tėvo Popiežiaus Benedikto IX. .25 2626 Vaišės Kristaus pas Popiežių. 05 2895 ~ , $2.50 

MAŽI AUKSO ALTORĖLIAI. 2901 Mažas Aukso Altorėlis 
2902 " " " 

2903 " w " 
•. 

i. $1.00 2904 •" " 

$1.25 2905 w " " 

$1.00 2006 " M " 

$1.50 2907 h m " 
,, $1.75 

BREVIORCLIAI. 
2912 BretlorŠlls. 

r. 30 2914 " 

70 2915 44 
* 

90 2916 " 

45 2917 '* 
į. 60 2918 " 
»• $1.00 ,rį T< 

Taipogi "Lietuvos" Knygyne randasi visokios svetimų spaudų lietuviškos Knygos, išleistos Amerikoje ir Europoje. 
Agentams ir perkupčiams duodame gerą nuošimti. 
Reikalaudami Katalogo, kurį prisiunčiame uždyką, arba 

siųsdami užsakymą ir pinigus, adresuokite šitaip: 

LIETUVA PUBLISHING CO. 
A. OLSZEWSKI, Pres. 

3252 S0. HALSTED ST., CHICAG0, ILL, 

VYRIŠKŲ DRABUŽ/Ų PIGUMAS! i 
Męs neesame bankierial, bet gvarantuojame Tamstai sučė-" dymą 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkv-^i ~au drabužius pas mus. Vy- rams ir vaiknams padaromo ant orderio nai!>i- siutus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus Biutus parduodame po $5.00 ir brangiau. Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiaus, Vaikų siutai $2.50 iki $7.50. 
Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILC Storas atdaras kasdieną ir vakarais ilfi 9 vai. Subatomis esti atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 6 vai. vakare. 

3224=26 So. Halsted St. 
Didžiausia Lietuviška Naminių Rakandų 

(Furniture) Krautuve Ghicapje, 
Pasenęs, sugedęs maistas ken- 

kia sveikatai. Vasaros metu ne- 

atbūtinai reikia turėti ledaunę 
(Ice Box), kad maistas nesu- 

gestų. Męs turime didelj pasi- 
rinkimą gerai padirbtų ledaunių 
ir dabar jas parduodame labai 
pigiomis kainomis. 

Kiekviena motina nori sveika- 
tos savo mažiems kūdikiams. 

1 Geriausias būdas palaikyti kūdi- 
kių sveikatą, tai tyras saulėtas 
vasaros oras. 

Nusipirkę pas mus kūdikiams vežimėlį (Baby Carriage), 
lengvai ir parankiai galėsite kudikius išvežti ant tyro oro. 

Vežimėlius męs dabar parduodame nužemintomis kainomis. 

Krautuvė atidaryta vakarais: 
Utarninkais, Kctvcrgais ir Subatoms. 

South Halsted Furniture House 
Teleplione Drover 700 

3224 So. Halsted St. Chicago. 

PILNA KAITRA Į MINUTĄ. 

*pA.I yra paronkumas, kuomet j,iS turite greitai naktį A ka nrn sušildyti, * 

W1CK liLU JE FLAIHK 

©iLCook-stove 
suteikiakaitrąbedumiįar k%-apsnlo. Jisai turi visus gazo pato. gumus irkurasj&m kaštuoja mažiau negu kitiems pečiams. Tai yra geriausia aliejum deginama prietaisa, virtuves tikslams. Pas pirklius visur, arba rašykite tiesiog kataliogo. 

STANDARD ,OIL COMPANY 
lAN INDIANA CORPORATION) 

Bridgeport Glothing Go. 
Męs vis darome biznį dėlto, kad 
męs užlaikome pagal vėliausios 
n: \dos aprėdalus. Pas mus gali 
gauti nuo mažiausios ir iki di- 
džiausios mierų siutus už ma- 

žesnę kainą negu kitur. 
Skrybėlių, šilkinių marškinių ir 

feverykų—geriausis rinkinys mū- 

sų krautuvėje. 

Storas Atdaras 
Vakarais 

Utarninke, Ketverge, Su- 
batoj, Nędeliomis 

ligi pietų. 

Bridgeport Clothing Cf, 
3246-3248 So. Halstei St. Chicago, III. 



A. OlSZEVmO BUSKI 
3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL. 

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
Įsteigta 1893 metuose. 

Valdo kelesdeširats bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

TRIIMA pinigus taupininuii nuo vieno Doliario iki didžiausių sumų ir moka už juos 
3 procentą metams. 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir 'otus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvų 

išmokesčių. 
PERK A.ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Oiicagon iikolekluoja jų pinigus, paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČJA pinigus \ Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus 

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

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

kančiai savo biznj vesti. 

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pig':ai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje, prie kurios 

nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš kitų miestų ir farmų gali šioje Bankoje atlikti savo reikalus per laiš- 
kus. Rašykite adresu: į ; 

A. OLSZEWSKI BANK 
3252 So. Halsted St., CHICAGO, [LL. 

Atvadavusius iŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti Ir musiį Banką. 

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

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

Phonl Orover a 042 

DR. K. DRANGELIS 
LIBTUVYfl DEMTISTA8 

VALANDOS<-nui>8ikiUrv1trmo t ik 
tpoptet nuo 7 Iki9 y ak. Nttdiliom paįal 
tatirfi- 
3281 So. HaMsd SI. Ghieafo.llL 

Pri:iai A. OlitTtklo Bank) 

NAUJAS ISR A D IMAS. 
" Męs nortmo 

žmonijai persta- 
tyti naujo išra- 
dimo beraktinę 
spynę, kuri yra 
padaryta ant ne- 

išpainiojamų pa- 
matu, taip kaip 
Bankinis Užrak- 
tas, ir yra viena 
iš saugiausiu bo- 
raktiniu spynij, 
kuri' s perviršy- 
ja visas kitas 
raktais rakinėja- 
mas spynas. 

Jeigu reikalaujate saugios spynos, 
kurios niekas negalėtų atrakinti, tai 
rašykite laišku liftuviškai pas mus, 
o męs prisiusime naujo išradimo be- 
raktinių spynų aplinkrašti su paveik- 
slais. iš kurio galėsite plačiai d a ži- 
not' kaslink mūsų naujo išradimo be- 
raktlnių spynų. 

Rašydami laišką pas mus. rašykite 
lietuviškai ir pdėkite markę dėl at- 

sakymo. adresuokite šitaip: 
SECURITY PADLOCK CO., 

648 W. 31»tSt., (Oept. A) Chicago, III. 

Josepb J. Eitas, Savininkas j 
4600-4602 S. Wood St., Chicago. 

Priimamo pinigus 1 Banką užčėdl-' 
Jiraul nuo vieno doliarlo lr daugiaus 
ir mokamo trečią procentą ratomis 
ant metų. Siunčiamo pinigus J vi- 
sas svieto dalis piyial, greitai ir tol- 1 

•Ingai, o svetimu žemių pinigus mal- i 
ncme, perkame lr parduodame. Par- 
duodame šifkortes ant viay linijų J, 
krajų ir 19 krajaus, taipgi tikletus i 
ant gsleilnkeliy po visą Ameriką tr į 
Europą. 

Husų Banka išdirba visokius raštus 
lr dokumentus visose kalbose ir duo- 
da rodą lietuviams visokiuose atsi- 
tikimuose lr reikaluose ypatlškal lr 
pi. 'aišku*. Tik kreipkitės viršminfr 
Ii antrai*, * 

Rusiškas 
Lietuvos Rejenfališkas Biuras 

GERIAUSIAI PADARO: 
Rusiškas Dovierennastis, Aktus pirkimo, pardavimo, išran* 
davojimo ar kitara pervedimo žemės ar tikės Lietuvoje- 
•Rusijoje. Pampina pasportus Išvažiuojantiems Lietuvon- 
-Rusijon ir visokius kitus rejentališkus raštus padaro ge- 
rai, greitai ir pigiai. Iškolektuoja dalės, skolas ir pinigus, 
paliktus Rusiškuose Bankuose. 

'I* i 

Visokiuose reikaluose 
Informaciją suteikia dykai. 

Dėlei informacijos ChicagieCiai kreipkitės asabiškal, o 15 
kitų miestų raitų, adresuojant: 

LIETUVOS REilENTALlSKAS BIURAS 
3252 So. Halsted St. Chicago, UI. 
Rinro Nuo 8 ryt0 lkl 6 ▼akaio. Utarninkais, Ket- Oiuiu vergais ir 3ubatomis nuo 8 ryto iki 9 vaka- Yalandos ro. Ncdėlioal nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

D-re Maria Dovviatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialistė 

Ofisas 
1725 West !8th Street 
Ttirp Paulina ir Voodgat. 

Piene Caoal 1203 
V&I*ndo«: 

Itt 8:20 iii 12:00 vai ryto 
ivt 7£0 iki 8:00 v*L, vale. 

Nedeiiomu 
tttc C ,30 iki 12uX)v*L ryto 

Rezidencija 
5208 W, Harrison Street 

Tel. Aastm 737 

Valandos 

tiktai iki 9.-00 kiekvieną ry t j 

Mokiname ^Angliškai 
Visose dalyse AKirBios ir Kanados 
Vieninteli mokykla, kuriod kiekvienas gali išmok- 
ti Angliški! kalbą, labai trumpame laike, fiioB mo- 
kyklos naujausia ir tobaliniriiinsia metodą. Moki- 
name per laiškus, visose šalyse. už labai mažn at- 
lyginimą; teip.iau klesaae^ienomis ir vakarBis. 
Jeigu nori išmokti greitai &n|ii| kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių. 
Anerleu 8cbMll«( Lan£iiftgee 

1741 W. 47th Street, : : Chicago, III. 

Lietuvišku Knyp Krautuve. 
Mylėtojai gerq kningų. norinti 

išlJvinti 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 koropletus, 
s. v. gauna papiginta kaina. Krau- 
tuve adara kas vakaras. 

Iš kiti] miešti] atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.: 

M. J DAMIJONAITIS 
901 West 33-rd S t., CHICA60, ILL. 

F. P. Bradchulis 
Attornev & Couoselor at La* 

Lietuvis Advokatas 
30 N. LaSaile S!., G i:ago III. 

Sicck Ezcbange Bldg., Raons 1107-1111 
Telepbone Fraaklla H7i 

6yv. 3112 S. Halststf St., arti 3J-.nj 
lelephono Y«r<U3l59 

LIETUVIŲ LIUTERONŲ 
AT YDAI. 

Iš priežasties europinės karės 
dabar negalima gauti jokių kny- 
gų iš Europos. Bet męs da turime 
po keletą lietuviškų liuteroniškų 
maldaknygių ir giesmių knygų sa- 

vo krautuvėje, ir pas pas mus da 
galite jų gauti. 

Todėl, kurie reikalaujate minė- 
tų knygų, tai pasiskubinkite, kol 

jų turime, nes šioms išsibaigus, ne- 

gausite niekur, kol karė nepasi- 
baigs. Rašykite urnai, o prisiusime 
kataliogą. 

LIETUVA FUB. CO., 
3252 S. Halsted str., Chieago, UI. 

Telefonas HumboJdt 4532 

Dr. G. M. Glaser 
čiuoml apieišltiu pagodotal visuo- 

menei, Jog esu aeniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau »vo ofisą ir gyveni- 
mą i savo locną namą po numeriu 

3149 S. Morgan St 
Kerte 32'ros gatvSa. 
Telefonas Tards 687. 

Maco ofiaaa aprūpintas nkujauslala 
budais gydymo. Visus ligoaius steng- 
Biuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
lr tolir.r.s mano rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 
t). Esiu specialistas ligose vaikų, mo- 

terų lr vyrų ir užsendintose ligose. 
Darau visokią operaciją. 
Llpkuosl su pagarba 

Dr. G. M. Glaser 
3149 S. Morgan St. 

Kerta 32-ros gatvės. 

Užsirašyk sau ar save paijstamiems 
Lietuvo) bei Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina ]iu 30-tus metus. 

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
pusei mėty. Kanadoje $2.50 metams; 
$1*25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj ir 
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 

Pamatimul viena num. siunčiam dovanai 

Knygų katalogą siunčiame ant pareika- 
lavimo dovanai. 

J. J. Pauksztife & Co. 
120-124 drand Str., 

Brooklyn, N. X. 

Dr.O.C.HEINE 
DBNTISTAS 

ymS-HimpH 31 Ir Si. Hilrfd nt 
i cUfOMn 0141um.) x mm, io. 

Tel. Canal 539S .j 

J. 6. Mezlaiszkis i 
Geaeralis 

Kontraktorius ir 
Namų Statėjas. 

2302 S. Leayitt St. CbjGago ? 

Tel. Canal 4052 

Dr. fl. K. Rutkauskas 
2302 S. Leavitt St. Kampas 23-Čios gat. 

CHICAGO, )H_L. 

T«l. YARD8 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
3259 So. Halstcd St, CHica^o, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vailuj ir 
vyrų. Speciališkai gydo limpančias, už- 
iisenėjusias ir paslaptingas vyrų ligas 

Jau Išėjo Iš Spaudos 
MILŽINIŠKAS VEIKALAS 

TIKĖJIMU ISTORIJA 
i. 

V isas veikalas sudaro 1086 puslapius gražaus ir 
lengvai skaitomo rašto. Knyga yra papuošta skaitlin- 
gais piešiniais, kurie palengvina skaitymą ir padaro jį daug vaizdingesniu. 

Šią milžinišką knygą parašė, bendradarbiaujant vi- 
sai eilei kitu mokslininkų, žinomasai visame pasaulyje 
mokslininkas D. P. Chantepic de la Saussaye. Lietu- 
vių kalbon vertė J. Laukis. 

Šioje knygoje skaitytojas ras pilną apžvalgą visų 
tautų tikėjimų-religijų, pradedant nuo seniausių amžių 
ir baigiant dabartiniais laikais. 

Skaitydamas Tikėjimų Istoriją, suprasi, kaip žmo- 
gus laipsniškai tobulinosi savo tikėjimiškose pažval- 
gose, kol galop nepriėjo prie dabartinių tikybų. Tikė- 
jimų Istorija yra veidrodžiu, kuriame aiškiai, kaip ant 
delno, matai žmogaus dvasios plėtojimosi kelius. Ne- 
galima suprasti žmonijos vystymosi, jeigu nežinai, kaip 
išsivystė tikyba. Tą gi galima kaip sykis sužinoti 
šioje naujoje Tikėjimų Istorijoje. 
Tikėjimų Istorija yra milžiniškiausiu 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. OLSZEVVSKI, Pres. 

3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL. 

AMERIKOS į 
LIETUVIU DIENRAŠTIS 

VISUOMENES, 
literatūros ir retitikes iliustruotu Laikraitis 

Amerikos Lietuviu Dienraštis "KATALI- 
KAS" paduoda vėliausias žinias apie karą ir 
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pil- 
nas indomių straipsni)). 

Dienraštis "KATALIKAS" eina tautiš- 
kai krikščioniškoje dvasioje. 

DIENRAŠČIO KAINA: 
Metams $5.00. 
l'usei melų 3.00. 
Trims mėnesiams 1.75. 
Dviem mėnesiam 1.25. 
Europoje metams .... 7.00. 

Praneškite savo adresą, o gausite 
pasižiūrėjimui vieną numeri veltui. 

TA1PPAT UŽLAIKOMA 

Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuve 
REIKALAUKITE KATALOGO 

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus vi- 
sados adresuokite šitaip; 

TANANEVICZ PUBUSBING COMPANY 

\m 3249-53 South Morgan Street j 
CHICAGO, ILL„ U. S. A. 

GAMTOS ISTORIJA 
Pagal Pov. Bert, vertė Dr. A. Bacevičia. Knyga 3 dalyse; I dalyje 

telpa aprašymas {vairių gyvulių; II dalyj—aprašymas visokių augalų; 
III dalyj—apie akmenis ir žemę. Trumpai ir suprantamai išaiškina gamJ 

tos istoriją, aiškesniam supratimui telpa 126 paveikslėliai: žmonių, pauk- 

ščių, gyvulių, žvėrių, žuvų, vabalų, žolių, augalų, akmenų ir 1.1. 

Gamtos istorija yra labai žingeidi ir kiekvienam žmogui reikalinga pa- 

žinti. Gamta—tai visų gyvūnų motina, todėl męs ją privalome geriau- 

siai pažinti—studijuoti gamtos mokelus. Kas nepazjsta gamtos, jos įsta- 
tymų, tas nesitaiko prie gamtos, ir tokis neilgai gyvena, nyksta ir žuva. 

Užtai reikia pažinti gamtų, jos gražumų ir paslaptis. Knyga Gamtos 

Istorija yra gražiai ir aiškiai atspausta, 210 pusi. Popieros viršais Kai- 
KOcJ 50c.1 
75c.! 

i 
na v •. 

— 

Ta pati drūtais audimo viršais 

Norėdami gauti šitų knygą, kreipkitės lcrautuvėn: 

M. J. Damijonaitis, i 

901 West 33rd 3tr„ Chicago, 111. 

NEW CITY SAVINGS BANK 

4601 So. Ashland ave., Chicago. 
A. J. BIERZYNSKI, pres. 

Priima bankon pinigus ir moka 3%. 
t'ž sudėtus pinigus muaų bankoj duo- 

dame Čekių knygutę. Iš kurios para- 

šyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdo bankines 

skryneles (boves) po $2.50 įnettmB. 

Parduoda *ifkortes ir siunčia pinigus 
| visas svieto dalia. 

Bankos Valandos: Panedėliais, ao- 

reaomis, ketvergais Ir aubatomis nuc 

8 ryto iki 9 vakaro; ned§llomlfl, ntar- 
ninkals ir p«tny8iomis nno 8 ryto l!d 

i 6 vakaro. 

I 
TELEPHONE DROVER7215 

Geriausia Akušerka 

0. Jonikiene 
3364 S. Halsted St. 

(Kampas 34tos) 

Chicago, III. j 

Carui. 311$ 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTED ST CHICA69, ILL. 
CORNER 131b STREET 

EVESKiO 
Dienine ir iiAlfVIfl A 
Vakarine "iVIiIiiLB 

MOKINAMA: 
Angly kalba nuo pra- 
dines iki augščlauslal 
Aritmetika 
Augiteso. Matematika 
Istorija, Geografija 
Polltlika Ekonomija 

Lietuvių 
Vokieči-j 
Rusų i 
Lenkų 
Kn/gvedysta Sražrtšl. 
Laiški) rašymas 
Prekybos teisės tr tt. 

IVių ) 
j- K-'.BOS 

0 U. LCVCSK-.i. vedėjas i^okyklcc 

3106 So. Halsted StM Ch cago. 

OU-KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eina jau 25 metai 

Utarninkais ir Pėtnyčiomis 
Prenumerata metams $2.50 

„ „ pusei metu $1.25 
Adresuokit taip: 

W. B. BOCZKOVVSKI CO., 
Mahanoy City, Pa. 

GERA PROGA! 
Cretretika r.nffHSkoskilbit n v 

kytifbemokytcjo(apdaryla)5 1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky- 
ti! skaityti ir raiyti bo mokyto- 
jo 153 

Naujas Budas mokytis rašyti be 

mokytojo 10c 
Aritmetika mokinimuisi rokuo- 

ti vj,su i>uveikslais^apdaryta). ,33c 
V i8o $1.00 

Kas atsirsiSkirpos »itą apkarsi- 
nimn iš "Lietuvos" ir $1.00 por 
money order, tai ęaus visu 4 
knyį'hbtiOc. pigiau. 

j P. Mikolaimis 
Bo* 62 New YorkJIty 

« p m ii—nmfMitfilTlI 
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