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Dideji Kare. 
Aut vakarinio karės lauko pe-| 

r o i i ;į savaitę nieko svarbe.-nio ne- 

atsitiko. Smarkus mūšiai trau- 

kiasi \ is dar apielinkėse .\eu- 

ville ir Oucnnevieres. \ okiečiai 

čia stato visas pajiegas, kad ga- 

lėtų atgauti nužudytas savo po- 

zicijas taip vadinamame I.aby- 
rinthe. I "/.puolimuose abidvi 

pusės vartojo rankines bombas 

be didesniu pasekmių. Mušis, 

vienok, pasibaigė atmušimu vo- 

kiečių užpuolimų. Ir prie Ar- 

rancourt irancuzai atmušė vo- 

kiečiu užpuolimus. Mušyj prie 
Colonne vokiečiams nuodingo- 
niis bombomis ir degančiu skysti- 
mu pasisekė išsyk užimti pirmu- 
tiny a f kasų ir grabių liniją, ku- 

rią buvo nužudy, bet paskui fran- 

euzai juos vėl išvijo. Vokiečių 
nuostoliai buvo labai dideli. Prie 

Sotivaud vokiečiai užėmė 120 

metrų irancuzų grabių, bet naf- 

tiniu užpuolimu franeuzai jas at- 

gavo. 
Smarkus, dar neišrišti uiu»ia> 

traukia.-H prie Arras, Mircy ir 

1.1a Hay. Vokiečiai giriasi c:i 

vien, jog pa-iseivė išnaikinti iran- 

cuztt minų krautuves, ką buk 

frarteuzai pats per neapsižiūrėji- 
mą padarė. \ okiečiai taipgi gi- 
riasi, buk Argonne distrikte 

jiems pasisekė apvaldyti dalį 
franeuzy grabių. Cia l>uk tapo 

atmušti traneuzu kontratakai. 
Apie veikimą anglu už tai nie- 

ko negirdėt, turbut jie sulaikė 

savo užpuolimus, o kad vokiečiai 

dabar užpuola franeuzus, tai ang- 
lus ramybėj palieka. Laikraščiai 

praneša, jog Anglijoj dabar or- 

ganizuojama nauja armija iš 3 

miliontj kareiviu, tai gal anglu 
karvedis laukia atėjimo tos nau- 

jo-? arnrjo.s ir tik tąsyk pra 
dės pirmyn žengti. Bet kol tas 

atsitiks, franeuzus gali pasiekti 
svarbus nepasisekimas, kokį ne- 

lengva bus pataisyti ir atėjus ant 

karės lauko tai naujai anglų ka- 

riumenei. 
Vokiečiai renka dideles pa jie- 

gas prie tvirtovės Metz. Cia ga- 
bena kariumenę ir iš Galicijos, 
nt;s ten, sumušti, rusai negreit 
atsigriebs. Tą naują savo kariu- 

menę mano pasiusti prie svar- 

biausios traneuzų tvirtovės, esan- 

čios ant kelio Paryžiun, prie tvir- 
tovės \ er.iun, sustiprinimui tose 

apielinkėse esančios vokiečiu ar- 

mijos, ir pasistengti didesnėmis 

pajiegomis ją paimti. Iki šio! 
vokiečiai nei Rusijoj, nei Pran- 

cūzijoj dar nepaėmė nei vienos 
svarbesnės tvirtovės, teko jiems 
vien .• e uos, dabar neturinčios di- 
delės vertės; svarbesnės jiems 
teko vien Belgijoj, 

I'rie l'ftgatelle ir Calonnc vo- 

kiečiai >11 visu smarkumu pralo- 
jo pirmyn žengti. Jie čia mėgi- 
na prasimušti prie tvirtovės Ver- 
rhtn, o tuom tarpu nori apvaldy- 
ti geležinkelį nuo Chelons į 
Meneliould. Prie Verdun voki* 
čiai traukia dviem keliais. 

Seniau mušiuose svarbiausias 
^giii!<!as buvo karabinas, dabar 
vienok, besimušant grabėse, !<i 

rabinas nužudė svarbą. Seniau 
(•augiausiai kareivių užmušdavo 
k- rabinų šūviai, o įlabar kanuo- 
Hs. Vyriausiasis rusiškos kariu- 
menės štabo gydytojas, Dr. Le- 
šingcev, užtikrina, jog mušiuosc 
(ialicijoj "s sužeistų buvo ka- 
nuolių šūvių, o tame pusė su- 

žeista didelių kanuolių šūvių, tik 
3-7 sužeistų buvo karabinų šū- 

vių, kardų ir durtuvų. Daugiau- 
siai sužeistų buvo austrų SĮoiia 
didelių kanuolių šūvių. 

Lietuvoj pereitą savaitę nieko 
svr rbesnio neatsitiko. Tą patvir- 
tina lygiai Petrogrado, kaip ir 
Berlino garsinamos žinios. Čia 
pasitaiko susirėmimai, bet ne 

svarbus. Priešingos kariumeirės 
vis stovi prie Šiaulių, o susire- 

: miniai kitur, kaip pavyzdin prie 
geležinkelio nuo Kauno Virba- 
liui!, neturi didesnės svarbos. 

Už tai didesnės vokiečių pa- 
jiegos traukia vėl prie Varšavos. 

I rytus iš Kruppo kanuoliu dirb- 
tuvių išgabeno naujas milžinU- 
kas kanuoles, kuriomis bombai- 
(Lio? Yaršavą. Kadangi ten nė- 
ra nauju didelių kanuoliu, tai 
vokiečiams gali pasisekti Lenki- 

jos sostiny paimti. Vokiečiai at- 

sirado jau apielinkėse l'rzasnysz, 
Ožarov ir Ostrolenka, ir stum- 

dami rusų kariumenę, traukia 

prie Varsavos. \*aršava yra se- 

na tvirtovė, nepritaikyta prie 
naujų ginklų, todėl vokiečiai ti- 
kisi ją be labai didelių nuostolių 
paimti. Du pirmutiniai ant Var- 
savos užpuolimai vokiečiams ne- 

pasisekė, nes ten ir jie neturėjo 
naujausių, didelių kanuoliu. 

(ialirijoj, nors rusai savo pa- 
skutinius nepasisekimus aiškina 
vien perkeitimu kariumenės fron- 

to linijos, bet aišku, kad ten juos 
ištik r o pasiekė didelis nepasise- 
kimas, nors gal ne taip dide- 

lis, kaip paduoda Vienuos ir 
l'erlino raportai. Suvienyta aus- 

tro-vokiečių kairumenė ne tik i > 

įvijo rusus iš Lvovo, bet traukia 
j šiaurius ir veržiasi vėl Len- 
kijon j Liublino, Radomio ir 

Kielce gubernijas. Bet ir rusų 
priešams nepasisekė perlaužti ru- 

su kariunienės liniją ir atkirsti 
nuo Rusijos ir, atkirtus, priversti 
pasiduoti visą buvusią Galicijoj 

,rusu kariumenę. Nors tas aus- 

tro-vok iečių kariunienės vado- 
vams nepasisekė, nes rusų kari.- 
nieitė traukiasi kuogeriausioj 
tvarkoj, nepalieka nei kanuo!;^, 
bet visgi Dniestro paupiuose vo 

kiečiai rusus atgal stumia ir vėl 
j perėjo atgal i kitą upės pusę, iš 
kur buvo jau išstumti ir veja 

'itisų kariunienę j šiaur-vakarius 
nuo miesto llalicz. Apieliukėse 
IJalicz rusai sutraukė dideles pa- 

jiegas ir čia smarkiai priešinasi. 
Bukovinoj taipgi eina smarkus 

mūšiai, bet iki šiol nei viena 

pusė pergale girtis negali. 
Iš Petrogrado pranešama, jog 

Galicijoj rusų kariumenė pasi- 
traukė iki Gnila Lipa. liorko 

ąpielinkėse rusai priėmė 1,600 ne- 

laisvių ir 2 mašinines kanuoles. 
Dėl paskutinių nepasisekimų 

rust] kariunienės Galicijoj pasi- 
traukė nuo vietos Rusijos karės 
mini-teris Suchonilinov. Jo vie- 
lą, kaip sakoma, užims buvęs jo 
pagelbininkas, gen. Polivanov. 
(>et už visus nepasisekimus, už 

netvarką kariumenėj, už stoką 
ginklų ir amunicijos vienas Su- 
chomlinov atsakyti negali; ne jis 
vienas už tai kaltas, bet kalti ir 

prieš jį buvę karės ministeriai. 
!Xe be kaltės gal yra ir vyriau- 
siasis Rusijos kariunienės vadas 
kunigaikštis Nikolai Nikolajevu:, 
nors jo šalininkai nori jį net su 

Napoleonu sulyginti. Negirdėt 
nei apie kitą karvedį, nor'-jusi 
paveržti Napoleono garbę—apie 
vokiečiu generolą Hindenburg. 
Napoleono, kaipo karvędžia, gar- 
bę nelengva mat apturėti. 

Kaip iki šiol, italams karė se- 

kami pusėtinai, nors kartais ir 

juos pasiekia menki nepasiseki- 
mai. Iš Milano pranešama, jog 
Italijos kariumenč užėmė svar- 

bų Ausi rijos miestą Goricia, prie 
kurio dvi savaiti traukėsi smar- 

kus mušis. Smarkus mūšiai 
traukiasi Isonzo paupiuose, bet 
ir čia italai, nors labai palengva, 
ima viršų ant savo priešų. Italai 
vėl pradėjo gilyn Austrijon ženg- 
ti ir Monfalcone apskrityj, kur 
jų pirmyn žengimą buvo sutruk- 

dę tvanai, austrų pagimdyti iš- 
ardžius pylimus ant viso ploto 
nuo Monfalcone iki Gradiska. 
Italams vienok, nepaisant f mar- 

kių austrų artilerijos šūvių, pa- 
si.-ckt išardytus pylimus patai- 
syti ir tvanus išnaikinti. Dabar 
jie vėl pradėjo žengti toliau. 

Karintijoj italų kariumenč ver- 

žia svarbią Freikofel kalvą. Ap- 
linkinėse Monte Croce italai ap- 
valdė Zritenkofel viršūnę. Nuc 
M"nte Nero pasitraukė austrai, 
o priešams paliko daug vežimų 
su maistu ir amunicija, 

Tiroliuj italų kariumenė taip- 
gi žengia vis toliau Austrijon. 
Cia austrų kariumenė gavo pa- 
stiprinimą, bet iki šiol neįstengia 
italų sulaikyti. Italų valdžia ir 
neutrališkų kraštų pirklių lai- 
vams uždraudė plaukti j Adria- 
tiko jūres. Italai pasirengę ka- 
re vesti 3 metus. Prancūzijoj ir 
Anglijoj taipgi mano, kad karė 
i.'gai trauksis, nes paskutiniai 
rusų nepasisekimai išnaikino vil- 
tis greito jos užbaigimo. 

Rusai Vau apskrityj (Armė- 
nijoj) sumušė turkus. Talkinin- 
kai Į Dardanelių jūrių siaurumą 
gabena vis daugiau žemės kariu- 
menės. Tarp Italijos ir Turki- 
jos iki šiol karės nebuvo, bet 
dabar iš Konstantinopolio iške- 
liavo Italijos ambasadorius, o j 
Ryme tapo sugrąžinti įgaliojimo 
raštai Turkijos ambasadoriui. 
Tas tai reiškia, kad Italija stoji 
taipgi prieš Turkiją. Italija duo- 
da veržiantiems Dardanelįų siau- 
rumą talkininkams dalį savo že- 
mės kfiriumenės, pasiųs jiems pa- 
gelbon taipgi dalį savo kariško 
laivyno, kuris yra drūtesnis už 

Turkijos laivyną. Italija talki- 
ninkams, jų laivų pasislėpimui, 
pavedė savo portą Brindisi, kur 
jie pagadytus laivus gali patai- 
syti ir ten gali gauti anglis ir 
viską, kas pasirodys reikalingu. 

Turkija ištraukė savo kariu- 
menės garnizoną iš Adrianopo- 
lio, nes ncs'tiki jį apginti nuo 

talkininku. Visą buvusią Euro- 

poj savo kariumenę Turkija siun- 
čia arčiau Azijos, už Čataldja li- 

nijos, arčiau Konstantinopolio, 
nes, matyt, laukia ant jo talki- 
ninkų užpuolimo. 

Montencgro kariumenė traukia 
vis giliau į Albaniją. Užėmė jau 
jos portinį miestą San Giovanni 
d i Medua. 

Rumanijos parliamente karės 
partija įnešė reikalavimą pradėti 
karę su talkininku priešais, nes 

Austrija nenori atiduoti Ruma- 
Mjai Transylvanijos. Matyt Ru- 

manija susitaikė su Serbija ir 

Bulgarija, nes kitaip, po nepasi- 
sekimų rusų Galicijoj, panašių 
reikalavimų niekas nestatytų. 
Matyt prieš Turkiją ir Austriją 
tapo atgaivintas Balkanų tautų 
ryšis. 

Austrijos sostinėn Viennon at- 
kako Vokietijos kancleris ir už- 

sienių ministeris pasitarti su 

Austrijos užsienių ministeriu. 
Apie ką jie tarėsi, tikrai nežinia, 
bet, kaip manoma, Vokietijos r.ii- 

risteriai stengiasi Austriją pri- 
kalbėti užganėdinti Balkanų tau- 

tas, išpildyti jų reikalavimus, kad 

jos nesikištų karėn ir nestotų 
su talkininkais prieš Turkiją ir 

Austriją. Atidavimui vien.MC 

Austrijos žemės plotų be karės 

labjausiai priešinasi perssnęs 
Austrijos ciesorius. Ar Vokieti- 

jos kancleriui ir užsienių minis- 
teriui pasiseks užsispyrėlį perkal- 
bėti, pažįstanti senio budą abe- 

joja. 

Iš Kares Lauko. 
Berlinas. Demonstracijos iš 

priežasties Lcmbergo paėmimo 
buvo labai didelės. Varpai visuose 
maldnamiuose skambino, laikraš- 
čiai tūkstančiais išplatino extra 

pliakatus, namai pasidabino vė- 

liavomis, o milžiniškos minios 

užplukdė paikus ir skverus. Kai- 
zeris ir Austrijos ciesorius apsi- 
mainė pasveikinimo telegramais, 
o Turkijos sultanas išsiuntė jiems 
abiems telegramas su pasveikini- 
mais. Visose Austrijos ir Vokie- 
tijos mokyklose vaikams suteikia 
"šventi." 

Vokiečių laikraščiai visaip apie 
šitą pergalę rašo. Cologne Ga- 
zette rašo, kad paėmimas Lem- 
bergo turi mažą karišką svarbą, 
bet kad tas padarys didelį įspūdį 
ant rusų ir lenkų. 

Vossische Zeitung rašo: "Rusų 
ofensvvaS (užpuolimo galė) pa- 

baigtas, o gal but, kad ir rusų 

defensyvas (atsigynimo galė) 
taipgi yra dabar sulaužytas. 
Laikraštis Tageblatt skaito Lem- 

bergo paėmimą "užganėdinančių 
atsitikimu karės operacijose." 

Sulyg Cologne Gazctte kores- 
pondento pranešimo, rusų pasi- 
traukimas iš Lembergo buvęs di- 

džiausioje betvarkėje. t Bet kores- 
pondentai laikraščių įš Petrogra- 
do, Viennos ir Berlino tą užgin- 
čija ir sako, kad rusų armijos 
pasitraukė iš Lembergo tvarkoje 
ir čielos. 

Berlinas. Kaizeris pakėlė ficld- 
maršalo rangon gen. von Mack- 
en&en už atsižymėjimus, kuriuos 
jis parodė sumaniai vesdamas sa- 

vo armijas (iąlicijoj. Austrijos 
kunigaikštis Frederick taippat ta- 

po apdovanotas ranga field-mar- 
šalo Prusiškos armijos, Šitos do- 
vanos suteiktos iš priežasties 
Lembergo paėmimo. % 

r. \ 

Londonas. Į Londoną ateina 
žinios, kad gen. Kuropatkin, ku- 
ris vedė rusų armijas laike japonų 
karės, žada užimti vietą rusų ka- 
rės ministerio. Šitas gandas at- 

eina iš Berlino, kur jam kariški 
expertai priduoda nemažą svar- 

bumą. Iki šiolei karės ministeriu 
yra gen. Suehomlino\v. 

Rymas. Čia sužinota, buk tal- 
kininkai pranešė Bulgarijai, jog 
jeigu ii nestos kartu iki liepos 
mėnesio vidurio, tai po to jos 
įsikišimas bus nereikalingas. Iš 
to suprantama, kad Bulgarija, 
jeigu ji nori ką laimėti, tai turi 
greitai stoti arba vienon, arba ki- 
ton pusėn. 

Petrogradas. Birželio 25 d. iš- 
leistame vėliausiame rusų ofieia- 
liškame paskelbime pranešama 
apie smarku inušį, kurį rusai lai- 
mėjo prie Dniestr<» upės. Sulyg 
šito pranešimo, vokiečių kariu- 
menė, kun persikėlė"per Dnięs,- 
trą serednj, dabar tapo nuvyta 
atgal. Vokiečiu nuostoliai, sako- 
ma, buvo čia milžiniški. Tik ne- 

laisvėn paimtų yra 40 aficierų 
ir 1,700 kareivių. Austrų kariu- 
menė, kuri buvo persikėlusi per 
Dniestrą kitoj vietoj, taipgi ta- 

po suvaryta upėn. Pranešimas 
sako, kad vokiečiai dabar ten ko- 
voja labai sunkiose aplinkybėse: 
dalis jų kariumenės yra subruk- 
ta ant upės salų. Tojlaus j šiau- 
rius nuo čia, apielinkėse Niž- 
nio\v, rusų kariumehė pradėjo 
vokiečius atakuoti ir užėmė dvi 

linijas vokiškų tranšėjų. 

Petrogradas. Rusų pasitrau- 
kimą iš Galicijos ir atidavimą 
vokiečiams Leitibergo, rusų ka- 
riški kritikai prilygina prie gen. 
Jotfre pasitraukimo ligi upės 
Marne, Francuzijoj, kuomet ka- 
rės pradžioje vokiečiai milžinišku 
savo didumu pradėjo varyt fran- 
cuzus atgal. 

Šitie expertai aiškina, kad toks 
rusų pasitraukimas, kuomet jų 
armijos.netapo suskaldytos ir iš- 
laikė savo frontą, vra kaip sykis 
toks pat pasitraukimas, kokį pa- 
darė ir franeuzai karSs pradžioje 
ir kad todėl to jokiu budu ne- 

galima skaityti sumišimu, arba 
pralaimėjimo. Lembergo aplei- 
dimas, sulyg rusiškų expertų ma- 

nymo, neturi jokios strategiškos 
svarbos, kol rusų frontas yra 
nesulaužytas. 

Iki šiolei paėmimas Lembergo 
nepadarė jokios įtekmės ant mū- 

šio prie upės Dyiestro. Tik vie- 
noj vietoj austro-vokiečiam s pa- 
sisekė persikelti skersai tą upę. 
Ant fronto tarp Raua Ruska ir 
Sandoinierz (šitą frontą vadina 
Tane\v upės frontu) rusai pasek- 
mingai atlaiko vokiečių tolimes- 
nius užpuldinėjimus. 
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Berlinas. Vokiečių oficialis 
pranešimas skelbia žinią apie 
naują pergalę. Gen. von Lin- 
singen, kuris iki* šiolei turėjo iš- 
laikyti atkakliau'sj pasipriešinimą 
iš rusų pusės prie .Dniestro upės, 
dabar pasekmingai persikėlė ki- 
ton pusėn tos upės? tarp Halicz 
ir Žura\vno, į r/tu $ .nuo Stryj. 

Šita von Linsinigeno armija 
mėgina perkirsti kcĮlius tarp ru- 

su armijos, kuri pasitraukė iš 
Lembergo ir armijos, kuri dabar 
kovoja prie Dniestro aplink Sta- 
nislau. 

Vokiečių oficialis pranešimas 
sako, kad "apielinkėj tarp Lem- 
bergo ir Žolkiew (į šiaurius nuo 

Lembergo) vokiečiai toliaus ru- 

sus stumia. Kampe tarp upės 
Vislos ir Sano rusai pasitraukė 
j dešinę pusę upės Sano." Sulyg 
to paties pranešimo pats Lem- 
bergo miestas labai mažai nuo- 

stolių turėjo. 

Washingtonas. Anglijos val- 
džia davė atsakymą Amerikai, 
kuri buvo protestavusi prieš tai, 
kad talkininkų laivynas neleidžia 
Alnerikos laivų, vežančių maistą 
j Vokietiją, arba į tas šalis, iš 
kurių maistas gali but įgabentai 
į Vokietiją. 

Atsakyme aiškinama, kad tal- 
kininkai žada ir toliaus bliokuoti 

Vokietiją ir neprileisti prie jos 
nei maisto, nei kitokių medžhgų. 
Anglija vienok sutinka prailgi.iti 
laiką, kad visa medžiaga, kurią 
Amerika yra užpirkusi Vokietijoj 
iki kovo i d., gali but liuu?ai 
iš Vokietijos išvežta. 

Berlinas. Iš ištikimų šaltiniu 
pranešama, kad Vokietija, ntsa- 

kvdama ant antros amerikoniš- 
kos notos, sutiks išpildysi Ame- 
rikos reikalavimus bent tiek. kad 
prižadės, jog pasažierini;'*' laivai 
nebus torpeduojami be perser- 
gėjimo taip, kaip buvo torpe- 
duota Lusitaaia. Jeigu Vokie- 

tija prižadės tą padaryti, tai ma- 

noma, kad tuomi ji užganėdins 
Amerikos valdžios reikalavimus. 

Londonas. Telegramas iš Am- 

sterdamo, Hollandijoje, sako, 
kad keli traukiniai, prikrauti ka- 
nuolėmis, išvažiavo iš Krupp'o 
kamtolių dirbtuvių, Essene, j vo- 

kišką frontą prie Bzuros up3s 
Lenkijoje, kur, kaip manoma, tos 

kanuolės bus vartojamos prie 
Varšavoa veržimo. 

Londonas. Admiralija paskel- 
bė, kad nuo vasario 18 d. (po- 
jurinės "bliokados" pradžios) iki 
birželio 23 d. likosi sunaikinti 
aštuonias dešimts penki angliški 
prekiniai laivai. Iš to skaitliaus 
septvniasdešimts aštuoni buvo 
submarinų torpeduoti. Tuom 
laiku žuvo 82 žvejinės valtis. 

Londonas. Pranešimai, gauti 
čionai iš Madrido, tvirtina, kad 
Ispanija greituoju ruošia karės 
stoviu 500,000 vyrų ir kad grei- 
čiausiai Ispanija^jcne stos karėn 
talkininkų pusėje bėgyje sekan- 
čių dviejų mėnesių arba dar 
trumpesniame laike. 

Plianuojama rugsėjo mėnesyje 
iššaukti metiniams manevrams 

ne tiktai šių metų rekrutus, bet 
taipogi ir praeitų metų. Dirb- 
tuvės dieną ir naktį eina, dirb- 
damos smulkius ginklus, kanuo- 
les ir bombas. 

Ispanija stengėsi prisilaikyti 
griežto neutraliteto, bet politiš- 
kuose sluogsniuose sakoma, kad 
jinai greitai artinasi prie punk- 
to, kur neutraliteto prisilaikymas 
nebusiąs galimas. 

Petrogradas. Rusų ministerių 
taryba nutarė paskirti komisiją, 
susidedančią iš' šešių rusų ir še- 

šių lenkų premier-ministeriiti Go- 
remykinui pirmsėdžiaujant, kuri 
rūpintųsi įžanginiu darbu prie 
įvykinimo Lenkijos autonomijos, 
kurią paskelbė Didysis Kunigaik- 
štis Nikalojus, vyriausis rusų ar- 

mijos vadas. 

Paryžius. Francuzi-jos atstovų 
butas beveik vienbalsiai, 492 bal- 
sais prieš 1, priėmė bilių, ku- 
riuom valdžios išlaidos sekan- 
tiems trims mėnesiams, prade- 
dant liepos t d., yra nustatomos 

sumoje $1,120,000,000. 
Alexander Ribot, finansų mi- 

nisteris, savo kalboje prie biliaus 
priėmimo, pasisakė pripažįstąs 
reikalingumą Francuzijai pirktis 
kaip galint mažiaus karės reikme- 
nų užrubežiuose, 

Jisai taipgi pranešė, kad Pran- 
cūzijos žmonės balandžio mėne- 
syje išpirko atsigynimo bondsų 
už $199,000,000, gegužio mėne- 

syje—$201,400,000. 

Washington, D. C. Sulyg val- 
džios gautu žinių, Anglija ir 

Prancūzija pasiuntė Suv. Yal&i- 
jošna savo agentus, kad jie su- 

pirktu visus pasiekiamus galvi- 
jus. Agrikultūros departamentas 
turi žinią, kad suvirs 100,000 
galvijų .jau supirkta. Jie bus 

•pasiųsti Francuzijon ir tenai pa- 
skersti Pirkimai daroma, sako- 
ma, tam, kad sulaužius Chicagos 
mėsos išdirbėjų įsivyravimą link 
Anglijos ir Prancūzijos. 

Londonas. Sulyg telegramo iš 
Rotterdamo, Ilollandijoje, anglų 
lakūnai netoli Roulers, Belgijoje, 
numetė eilę bombų, kurios iš- 
sprogdino didelį vokiečių amuni- 

cijos sandėlį ir taipogi užmušė 
50 vokiečių kareivių, krovusių 
amuniciją į traukinius. 

Tokio, Japonijoje. Sulyg ofi- 

cialių telegramų iš Petrogrado, 
majoras Nakajima ir kapitonas 
Hashimoto, japonai aficierai, ka- 

riaujantieji rusų armijoje prie 
Lembergo, pasidarė sau harakiri 

(nusižudė), kuomet Galicijos sos- 

tinė puolė, geriaus negu kęsti 
gėdą patekimo karės nelaisvėn. 

Londonas. Rusai pradėjo 
trauktis Galicijoj atgal visu fron- 

tu, o Lenkijoj vokiečiai pradėjo 
vėl atakuoti rusus apielinkėj 
Przasnyszo, Plocko gubernijoj. 
Menama, kad vokiečiai iš šitos 

pusės mėgina atnaujinti savo už- 

puldinėjimą ant Yaršavos. Mu- 

šis ties Przasnyszu prasidėjo di- 

Įdeliu anuotų šaudymu. Tuom 

[tarpu, vienok, dar nėra tikrai ži- 

noma, kaip tas mušis užsibaigė, 
nes nei viena pusė apie tai ne- 

mini, nors buvo prieita prie su- 

sirėmimo durtuvais. 

Sulyg pranešimų iš Berlino ir 

Vienuos, austro-vokiečių kariu- 

menė persikėlė per upę Dniestrą 

j šiaur-vakarius nuo Halicz ir 

nustumė rusus ant kelių verstų 

nuo upės. 
Londono kariški expertai ma- 

no, kad \'okietija nesiūs dabar 

kariumenės i vakarinį frontą, bet 

mėgins visiškai nusilpninti rusus, 

užimti Yaršavą ir permesti rusus 

atgal per Yislą, kuri suteiktų 

[jiems gerą atsigynimo liniją. 

Berlinas. \ okiskoji kariunic- 

nė po smarkaus mūšio persikėlė 
per Dniestro upę tarp Bukaszo- 

vvice ir Chodorovv, Galicijoj, ir 

šturmu užėmė augštumas ant 

šiaurinio upės kranto. Taip pra- 
nešama oficiališkai iš vokiečių 
itibo. 

Londonas. Robert McCor- 
mick, specialis kariškas Chicagos 
Tribūne laikraščio koresponden- 
tas, kuris išbuvo ilgą laiką prie 
rusu armijos ir daug keliavo po 

Galiciją, pribuvo j Londoną, grįž- 
damas Amerikon. Jis griežtai 
užginčijo, buk rusu kariumenė 
žiauriai elgėsi Galicijoj. Lem- 

berge jis kalbėjo su daugeliu biz- 
nierių ir žmonių, kurie pripažino, 
jog rusai užlaikė mieste pavyz- 
dingą tvarką. Vienatinis jų nu- 

siskundimas buvo, kad visos kar- 
čiamos tapo rusų uždarytos. 

Rymas. Gugliclmo Marconi, 
išradėjas bevielinio telegrafo, 
pradėjo tarnystę italų armijoj. 
Ji- yra karišku lakunu. Armijoj 
išradėją priimta su didžiausiu en- 

tuziazmu. 

Vienna. Austrų oficialis pra- 
nešimas skelbia sekančiai: 

''Viena iš iiuimį nardomųjų val- 

čių subatoj torpedavo ir nu- 

skandino italų torpedinį laivą 
šiaurinėj dalyj Adriatiko jtirių." 

Geneva, Šveicarijoj. Paskuti- 
nėmis savaitėmis Labai rūpestin- 
gai ištaisyta Eįnsiedelno vienuo- 
lyną, Švico kantonate, Šveicari- 

I joj. Sakoma, kad jį laikoma pri- 
ruoštą, jeigu kartais popiežiui 
prisieitų apleisti dėlei karės Ry- 
mą ir j ieškoti svetingumo neu- 
trališkoj Šveicarijoj. 

Amsterdamas, Hollandijoj. Dr. 
Dernburg, buvusis privatiškas kaizerio pasiuntinys Amerikoj, jau atvyko Berlinan. 

Londonas. Korespondentas iš 
Petrogrado siunčia sekantį tele- 
gramą : 

.j-o .....iisicnų Kabinetas, me- 
nama, busiąs pakeistas." 

Rasite, sąryšyje su tuom yra ir caro konferencija, kurią jis at- laikė rusu IrarJčl^: 

sterili permainų 
s tikėtis. Visas 

Londonas. Iš Ita|,jos a 

Petrogradas. Sulyg paskuti- niu žinių, dvi vokiečių armijos mena pradėti atakuoti Yaršavą titom pačiu laiku, kaip kad t;i vokiečiai padarė su Lembergu. Viena stipri vokiška armija su dideliu skaitliniu sunkių kanuo- lių, pradeda veikti iš šiaur-va- karių, iš M lavos apieluikrj. Tuoni tarpu von Mackenseno ar- mija mėgins iš Galicijos apsupti rusų dešinįjį sparną, kad atme- tus juos ant lvangorodo tvirto vės. 

Petrogradas. Oficiališkai pra- nešama, kad caras priėmė rezig- naciją generolo Suchomlinovo, o jo vieton karės ministeriu pa- skirta generolas Polivanov. Su- 
chomlinovas turėjo rezignuoti turbut todėh kad jis yra kaltas 
už tai, kad rusams truko amuni- 
cijos Galicijoj. 

Amsterdamas. Čia atėjusios žinios praneša, kad 40.000 aus- 

trų kariumcnės atvyko iš Gali- 
cijos i Goricia prie italų fronto. 

Atėnai, Grekijoj. Angliškos 
povandeninės \altjs padarė di- 
deliu nuostolių turku laivams 
.Marmuro jūrėse. Turkų kariš- 
kam laivynui buvo pavojinga lik- 
ti .Marmuro jūrėse, ir jis pasi- 
slėpė Auksiniame Rage—siauroj, 
ilgoj įlankoj prie Konstantinopo- 
lio miesto. 

Milanas, Italijoj. Išleistas vo- 

kiškų socialistų atsišaukimas j 
kitų šalių darbininkus su reika- 
lavimu, kad karė butų užbaigta, 
'padarė stiprų įspūdį Italijoj. Iš 
to atsišaukimo menama, kad 
žmonės ir valdžia Vokietijoj pra- 
dėjo kitaip Į dalykus žiūrėti. 
Pernai šiltom laiku jokiu budu 
tokio atsišaukimo butų negar- 
sinę. Sulyg italų nuomonės, tas 

parodo, kad Vokietija jau ma- 

to, kad ji karės laimėti negalės. 

j Paryžius. Sulyg žinios, atėju- 
sios iš Rymo, popiežius Bene- 
diktas XV buk gavo laišką nuo 

Austrijos ciesoriaus, kuris užtik- 
rina popiežių, kad austrų orlai- 
viai fiebombarduosią Rymo iš 
oro. 

Paryžius. Prancūzų karės mi- 

nisterija išleido pranešimą, ku- 
riame sakoma, kad dipliomatiski 
ryšiai tarp Italijos ir Turkijos 
tapo pertraukti. Italai, sakoma 
šiame pranešime, siųs kariumeny 
ii laivyną prie Dardanelių. 

Geneva, Šveicarijoj. C'i a atėjo 
daugiaus žinių apie iškilusį b u n- 



tą austrų laivyne, kuris yra 

uoste Polą. 
Sulyg šitų žinių, vieno kariško 

laivo įgula, susidedanti daugiau- 
siai iš dalmatų, užklupo aticie- 

TU3 ir užrakino juos j kajutas. 
Sukilusieji jūreiviai manė išves- 

ti nakčia lai\ą iš uosto ir per- 
duoti jį italams. 

Suokalbis vienok tapo susektas, 
ir likusieji laivai atidarė ugpį 
Sukilusieji jūreiviai atsakė su vi- 

somis savo kanuolėmis; mušis 

ėjo apie valandą laiko, o po to 

jit» iškėlė baltą vėliavą. Prane- 

šama, j<ad sukilėliai pusėtinai su- 

gadino drednautą Radet ki. Me- 

nama, kad visi sukilėliai bu.4 su- 

šaudyti. 

Amsterdamas. Žinia iš Rer- 

lino praneša, kad kaizeris, pask 
ti'liu sykiu atsilankydamas ant 

vakarinio karės fronto, kur daug 
vokiškų kareivių buvo užmušta, 
nu-'-ėdo nuo arklio, atsiklaupė ant 

žemės ir pradėjo melstis. Fasi- 

keldamas, jis buk pasakės: "O, 
„Viešpatie! Aš to nenorėjau!" 

V'ashingtonas. Italų ambasa- 
da vVashingtone pranešė Ameri- 

kos valstijos departamentui, kad 

austro-vengriškos pačtos valdi- 

ninkai atsisakė priimti krason 

.Vatikano laiškus net ir tame at- 

sitikime, kada laiškai buvo pa- 

žymėti oficiališka popiežiaus sek- 

retoriaus žy»ne. 

IS AMERIKOS. 
LANSING—VALSTIJOS 

SEKRETORIUS. 
Washington, D. C. Preziden- 

tas \V ilsonas, vieton rezignavusio 
\\\ J. Btyano, paskyrė valstijos 
sekretorium Robertą Lansing iš 

New Yorko. Robertas Lansing 
iki šiolei buvo prezidento ir Bry- 
ano patarėju Mausimuose, kurie 

palyti tarptautiškas teisei, nes jis 
skaitosi vienu iš geriausių žinovų 
toje srytyje. Atsisakius nuo vie- 

tos Bryanui, Lansing pasirašė ant 

antros notos, pasiųstos Vokieti- 

jai. 

ŽEMĖS DREBĖJIMAI. 
Los Angeles, Cal. Impcrial 

Valley klonyj smarkus žemės 

drebėjimas viską išnaikino ant 

10 mylių ploto. Miestelyj EI 

Centro išliko čieli t?k 2 namai. 

Žuvo čia 15 žmonių. Išgriautas 
taipgi miestelis Calexico. Ir čia 

žuvo kiek žmonių, bet žuvusių 
skaitlius dar nežinomas. Mieste 

+ Mexical užmušta 13 žmonių, o 

sugriauta veik visi namai. Že- 

mės drebėjimas dauj nuostolių 
pridirbo taipgi mieste Bra\vley 
i-kituose. Nuostoliai, žemės dre- 

bėjimo padaryti, pereina milioną 
dol tariu. 

SULAIKĖ AMUNICIJĄ 
RUSIJAI. 

Seattle, Waah. Oia tapo su- 

laikyta Rusijos užsakyta ir pa- 
dirbta amunicija, nes Rusija, nors 

buvo pasižadėjus iskalno užmo- 

kėti, to nepadarė. Turbut Ru- 

sijai trūksta jau pinigų, ir ji pas 
Amerikos fabrikantus kredito ne- 

turi. Laivas Minnesota, kuris 

turėjo tą amuniciją gabenti Yla- 
divostokan, ten neplauks. 

PASKOLA FRANCUZIJAI. 
New York. Per tarpininkystę 

Paryžiaus Rot.schildų banko, ži- 
nomas Amerikos bankierius, pi- 
niginio trusto organizatorius J. 
P. Morgan, leidžia /\merikoj nau- 

ją paskolą Prancūzijai. Kiek 

Prancūzija skolina nuo Ameri- 
kos piniguočių, tas iki šiol ne- 

pagarsinta. Iki šiol Francuzija 
svetur paskolų nejieškt>jo, nes 

namieje bvuo daugiau negu rei- 
kia pinigų; Francuzija kitas ap- 
rūpindavo savo pinigais, Mano- 
ma, kad Francuzijos paskola ne- 

pereis 50 milionų doliarių. 

H U ERTA SUAREŠTUOTAS. 
EI Paso, Texas. Buvusis 

Mexikos prezidentas gen. Iluer- 
ta atvyko j F.l Paso. Su juom 
l»uvo generolas Orozcb. Abudu 
jie tapo suareštuoti sulyg pri- 
sakymo amerikoniškos valdžios 
iš \\ asliingtono. Juos paimta f 
Fort Bliss, kur jie lauks tolimes- 
nių tyrinėjimų. Suv. Valstijų 
valdžia gavo žinių', kad gen. 
ITuerta nuvyko j EI Paso, čia 
pat ant rubežiaus tarp Mexikos 
ir Suv. Valstijų ir ten plianavo, 
Jcaip sukėlus dar vieną naują re- 

voliuciją Mexikoj. Vėliaus juos 
paleista, kuomet užstatyta už 
juos bondsai: $15,000 ui Iluertą 
ir $7,500 už getu Orozco. Sako- 
ma, kad Iįnertos suareštavimas 
tapo padarytas sulyg tiesioginio 
prisakymo prezidento VVilsono. 

——, , 

NELAIMĖ ANT 
GELEŽINKELIO. 

Gettysburg, Pa, Ant Western 
Marylar.d geležinkelio susimušė 
du geležinkelio traukiniai ir iš- 
tlalies susidaužė, o kiti vagonai 
nupuolė i revą nuo tilto. Už- 
mušta prie to 8 pasažieriai, o 

14 yra sunkiai sužeistų. Mano- 
ma, kad urve yra dar daugiau 
nelaimės aukų. 

RIAUŠĖS PRIEŠ ŽYDUS. 

Atlanta, Ga. Paliuosavimas 
nuo kilpos žydo Leono M. Fran- 
ko, apkaltinto užmušime moters 

Mary f'liagan, visoj Georgia val- 

stijoj kitų kilmių gyventojus su- 

kėlė pric£ žydus, kurių vįs labjau 
nekenčia. Ten mėtomi atsišaukimai, 
kurstanti prieš žydus. Reika- 
laujama išvijimo žydų iŠ Ma- 
riettc, iš kur paeina užmušta 
moteris Pliagan. Gyvenanti 
mieste Marriete žydai gavo pa- 
tarimus tuoj išsinešdinti, užda- 
ryti savo pardavinės. Šaukiama 
boikotuoti žydus. Žmonės stoja 
it prieš gubernatorių, todėl tas 

rezignavo ir nežinia kur pasi- 
slėpė. Iki šiol vijimai Amerikoj 
iš miestų buvo vien negrų; prieš 
baltspalvius dar taip_ aštriai ne- 

stota. 

NAUJOS APSIVEDIMŲ 
TEISĖS. 

Springfield, 111. Illinois val- 

stijos lcgisliatura užgyrė, o gu- 
bernatorius užtvirtino, naujas 
apsivertimo teises Illinois valsti- 

joj. Sulyg naujųjų teisių, apsi- 
vedimai atlikti kitose valstijose 
Iltinois valstijoj nebus pripažin- 
ti, jeigu apsivertimų tiesos tų 
kitų valstijų nesutinka su teisė- 
mis Illinois valstijos. 

ZIONISTŲ KONGRESAS. 

Boston, Mass. Liepos 27 d. 
suvažiavo čia kongresan iš visos 
Amerikos delegatai žydų zionis- 

tų (šalininkų sutvėrimo Palesti- 

noj ncprigulmingos žydų viešpa- 
tystės). Kongresas atsibuvo 
MecJianic trioboj. Prie kongre- 
so atidarymo prakalbas laikė val- 

stijos gubernatorius Walsh, taip- 
gi Bostono miesto majoras. 

AMERIKOS VOKIEČIAI 
PATRIOTAI. 

New York. Amerikos vokie- 
čiai gana rėkauja ir peikia val- 

džią neva už laužymą neutra- 

liškumo, bet patįs tą patį dary- 
tu, jeigu tik galėtų. Ir Ameri- 
kos vokiečiai perka ginklus ir 

amuniciją, bet rėkauja todėl, kad 

tų daiktu Vokietijon išgabenti 
negali. Pas vieną vokietį rado 
čielą ginklų krautuvę: 1,000 ka- 
rabinų ir 1,500,000 patronų; 
tuos ginklus .jis norėjo pasiųsti 
agentui Tanschcr Vokietijon. 

NUŽUDĖ ŽMOGŽUDĮ. 
Birmingham, Ala. Čia likosi 

pakartas juodspalvis Svd Joties, 
žmogžudys. Savo celėj jis pa- 
liko raštelį, kuriame prisipažįsta, 
jog užmušė jis 13 žmonių: du 
baltsplaviu ir 11 savo vienspal- 
vių, negrų. 

PASIKĖSINIMAS. 
Windsor, Ontario, Canada. 

dirbtuvėse Crane Motor Co., 
Ford City rado padėtų 60 dina- 
mito patronų. Pereitą savaitę 
tapo nesugautų niekšų išsprog- 
dinta Peabody Overall dirbtuvė. 

Manoma, kad tai darbas vokiš- 
kų šnipų. Suėmė YVilliam Loefi- 
ler, bet nežinia, ar jis yra kal- 
tas. Jis, sakosi, paeinąs iš Hol- 
landijos ir esąs kanadietis, bet 
pravardė rodo, kad jis yra vo- 

kietis. 

RINKIMŲ PRIGAVYSTĖS. 
Indianapolis, Ind. Teisman ta- 

po patraukti: narys tautiško de- 
mokratu partijos komiteto Tho- 
mas Tappert. miesto majoras Jo- 
seph Bell ir 125 kiti politikieriai 
už prigavystes laike rinkimų. 
Byla jų Indtatiapolio teisme pra- 
sidės liepos 7 dieną. 

GAISRAS. 
Little Rock, Ark. Gaisras iš- 

naikino E. Wehrfritzo mašinų 
krautuves. Nuostolių ugnis pri- 
'irbo ant $150,000. 
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GEN. VON MACKENSEN IR GALICIJA. 
Viršuje: Gen. von Mackensen, vadas vokiškos armijos, kuri 

išvarė rusus iš Galicijos. Apačioj: Galicijos žemlapis; užbrai- 
žyta vieta parodo, kiek žemės rusai nustojo Galicijoj. 

IŠ DARBO LAUKO. 
fl New York. Rusų valdžia 

suteikė Kanados dirbtuvėms kon- 
traktą padarymui kanuolinių 
bombų už 83 milionus doliarių. 
Kontraktą gavo Canadian Steel 
Foundries ir Canadian Car anl 

Foundry Company. Šitos dirb- 
tuvės, be abejonės, paves dalį 
darbo atlikti kitoms dirbtuvėms. 

Mt. Vernon, 111. Pasibaigė 
streikas darbininkų Illinois Cen- 
tral geležinkelio varstotuose. 
Streikas čia trankėsi beveik 44 
mėnesius. 

fl Pittsburg, Pa. Vietinės dirb- 
tuvės gavo užklausimą iš Rusi- 
jos, kiek kaštuotų padaryti 50,- 
000 medinių rankų ir kojų. 

Washington, D. C. Darbas 
ant pravedimo valdiško geležin- 
kelio per Alaską, kaip praneša 
sekretorius Lane, jau prasidėjo. 

BloomingtonT 111. Harri- 
mano dirbtuvių darbininkai strei- 
kavo 45 mėnesius ir dabar visos 
unijos, aparU katilų dirbėjų, nu- 

tarė grjžt darban. 

Gary, Ind. Aetna Explo- 
sives Company prafl&jo dirbti, 
kiek jos pečiai išneša; darbai 
geriau eina negu 1912 metais. 

(f Toledo, O. Willys Overland 
Automobile Company pakėlė al- 

gas savo dirbtuvių 11,000 darbi- 
ninkų ; algos pakelta penkiais 
nuošimčiais. 

Washington, D. C. Kariš- 
kas departamentas davė įsaky- 
mą valdininkams Frankford ar- 

senalo Philadelpliijoje, kad ten 

dirbantiems mechanikams algas 
pakeltų 25 nuošimčiais. 

Holywell, šiaurinėj Valijoj, 
Anglijoj. Gali kilti streikas au- 

deklinyčiose, kur dirba daugiau- 
siai moterįs ir merginos, nes 

dirbtuvių savininkai atsisakė pa- 
didint darbininkams algas. 

Shanghai, Chinijoj, akmenų 
tašytojai uždirba tik po 25c. j 
dieną. 

Jf Generališka Federacija Ang- 
lijos amatninkų unijų patarė, 
kad moterims, kurios dirba prie 
dabartinių karės darbų, butų iš- 
duotos kariški amatninkų unijos 
kortos. 

f[ Aberdeen, Škotijoj. Plumbe- 
riams padidintą alga vienu centu 

į valandą. 
Daug moterų, kurios bijo ne- 

tekt savo. darbo, užslepia fabri- 
kantu nepri&ijaikymą aštuonių 
valandų dnrboi dienos įstatų. 

r visi. 
Į| Sulyg telegramų, prisiųstų iš 

Vera Cruz į čia Carranzos at- 

stovams, gen. Pablo Gonzales, 
vedantis Carranzo's kariumenę, 
užėmė Mexico City, Mexikos sos- 

tine. Sakoma^ kad Gonzales už- 

ėmęs miestą po didelio kanuolių 
mūšio, kurisai tęsęsis penkiolika 
valandų. 

|| Mexikoj, mieste Chihuahua 
sudegė ligoninė. Žuvo ten 300 
sužeistų \7illos kareivių. 

|| Škotijos pakrantėse vokiški 
povandeniniai laivai paskandino 
7 didelius angliškus žvejų garlai- 
vius. Žvejai vienok išsigelbėjo. 

|| Alpų kalnuose, prie Italijos 
ir Austrijos rubežių, pusėtinai 
pasnigo. Pašalo taip, kad van- 

denįs užsidengė ledo pluta. Snie- 
gas ir šalčiai trukdo kariumenių 
pasikrutinimųs. 

|Į Iš Hollandijos pulkais neš- 
dinasi amerikonai, nes jie.bijosi, 
kad Hollandija nebūtų karėn 
įtraukta. Atkakę New Yorkan 
amerikonai užtikrina, jog llol- 
landijoj didinasi vokiečių neken- 
timas. Jeigu Vokietija anektuo- 
tų Belgiją, Hollandija pradėtų 
•karę. Bet tąsyk, turbut, butų 
jau pervėlai. Belgiją Vokietija 
galėtų anektuoti vien po karei, 
jeigu įvejktų talkininkus. Bet 
nors karė. Vokietiją ir apsilpny- 
tų, ji vis bus tvirtesnė už mažą 
Hollandiją, ji su Vokietija karės 
vesti negalėtų. * 

fi 
Į! Kanadoj, apielinkėse Red- 

cliffe, kilęs, snkurys pridirbo nuo- 

stolių ant pusp$ miliono dolia- 
rių. Užmušta (Jir 12 žmonių. 

Į| Suv.^Y.alstįjos pranešė Cliinų 
ir Japonijos valdžioms, kad Ame- 
rika nepripažii)£ jokios sutarties 
tarp Japonijos ir Cliinų, jeigu 
toje sutartyje bus užkliudyti 
Amerikos reikalai. 

JĮ Anglijoj likosi suareštuota 
amerikone iš Urbana, mergina 
Ona Hoffnun. Ją kaltina už 

šnįpystę. Ji tarnavo viename 
Londono liotelyj. 

1S LIETUVOS. 
VILNIUS. 

Gegužio 22 d. Rasos kapinių ko- 
plyčioje buvo pamaldos ui a. a. 

d-rą A. Paškevičių. 
— Liet. Dr. nuk. šelpti komite- 

te gegužio 12 d. M. Yčas pranešė, 
kad išsirūpinęs iš D. Kun. Tatja- 
nos Komiteto 20 vietų Samaros 
miesto sanatorijose Liet. Kom. 
grobiamiemsiems inteligentams li- 
goniams gydytis. Ligoniai gausią 
100 butelių kumiso, užlaikymą ir 
dovanai kelią. 

D-ras A. Vileišis suteikęs medi- 
cinos pagelbos 204 pabėgėliams, ta- 

me skaičiuje 57 vyrams, 69 mote- 
rims ir 78 vaikams. Pasamdyta 
butas inteligentams prie įjf. Myka- 
lojaus bažnyčios. 

Atidaryta Kapčiamiesčio sky- 
rius. Paskirta pašalpų: Vilniaus 
skyriui—1000 rub., Punsko—5000 
rub., Perlojos--512 rub., Seinų— 
300 rub., Pakuonio—500 rub., Tra- 

Įkų—100 rub. ir Studzenicų—200 
rub. 

Komiteto posėdžiuose pradėjo 
vėl dalyvauti kun. Jezukevičius ir 
Kukta, laikinai išstojusieji iš jo dėl 
kun. Olšauskio bylos su Vyskupi- 
jos Valdytoj um. 

— Vilniaus Gydymo-Maitinamo- 
sios Draugijos ambulatorijoje per 
mėnesį nuo balandžio 15 d. iki ge- 
gužio 15 d. priimta 840 ligonių. 

Per tą patį laiką išduota 848 
kvitai bundelėms gauti ir 950— 
pienui ligoniams. 

— Kai-kurių pabėgėlių tarpe, 
ypatingai siuvėju, raštininkų, daily- 
džių, dvarų prieveizdų, jų padėjė- 
jų ir prekėjų, išsiplatinęs paprotys 
lošti kortomis. Lošiama net iš pi- 
nigai po banku už 25, 20, 15 
ir t.t. Pažymėtina, kad kai-kurie 
jų net naudojasi Komitetų pašel- 
pomis. 

— Vilniaus kun. Tatjanos Ko- 
miteto duota pinigų apyskaita. Iš- 
viso jo iždan įplaukę 150,393 rub., 
išleista 134,675 rub., lieka—15,718 
rub. Lietuvių įstaigos iš atskiro 
kredito šelpiamos. 4 mėnesiams 
joms paskirta kas mėnuo po 25 
tukst. rub., kuriuos gauna Liet. 
Dr. nuk. šelpti stačiai iš Petrapilio. 
Kitoms įstaigoms pabėgėliams šelp- 
ti skiriama 15 tukst. rub. kas mė- 
nuo. 

ŠIAULIAI. 
Po. visų audrų, karės ir ugnies, 

Šiauliai pradeda atsigauti. Pasiliku- 
sieji vietos verteivos, kaip antai: 
"Birutės" savininkas Vaitkus, stei- 
gia sankrovas, gabena prekes. 
Steigiama dar kelios naujos san- 

krovos. Juchnevičiaus sankrova, 
vokiečių išplėšta, dar neatsigaivino. 
Dabar proga butų šiauliečiams įsi- 
kurti vartotojų draugiją, kur.ai 
dabar butų geriausia dirva tarpti 
ir plėtotis. Kijn. Jesenskio rupes- 
čiu prie "Darbiečių" draugijos įtai- 
syta arbatinė ir duonos keptuvė. 
Apskritai, arbatinių dabar čia 
daug steigiama. 

Pas paskutinį gaisrą Šiauliuose 
išdegė daugiau kaip 50 namų— 
kvartalas tarp Zubovo ir Mykalo- 
jinės gatvės. Pirmąjį gi kartą su- 

degė "Fantazijos" kinematografas, 
miesto valdyba ir jos brangenybė— 
Šiaulių miesto archyvas, kuriame 
buvo Šiaulių istorijos -medžiaga 
nuo 19-jo amžiaus pradžios. 

Mieste nuveikia nei vienas 
fabrikas ir vargu ar greit pradės 
dirbti. Tuom tarpu Maskvos Bir- 
žos ir Komercijos draugija kartu 
su "Raud. Kryžium" išdavinėja 
kasdien po 5 tukst. pietų, bet jų 
pagelba' greit užsibaigs. Nėra čia 
tuo tarpu dar nei vieno daktaro. 

ŠEDUVA, 
Gegužio 7 d. nuo gaisro žuvo 

94 gyvenamos triobos; nuostoliai 
nebeapskaitomi. Visa vakarinė 
miesto dalis nupleškėjo. Žmonių 
likimas labai apverktinas. Reika- 
linga greita pagelba. 

BUTRIMONYS. 
Vilniaus draugijos gydymo ir 

maitinimo pagelbai teikti čia įsteig- 
tas gydymo punktas. Pirmąjį mė- 

nesį daktaro pagelba suteikta 298 
ligoniams, tam skaičiuje 245 ant 
vietos ligoninėje, 53 g', namuose. 

Epidemijos ligų pirmąjį mėnesį dar 
nebuvo. Numirė tik vienas nuo 

džiovos. 
Nuo balandžio 20 d. iki gegužio 

16 d. naudojosi pagelba 273 ligo- 
niai, tam skaičiuje 231 ant vietos 
ligoninėje ir 42 namuose. Mirė du 
—iš senumo. Paskutinę savaitę 
pastebėta 1 ligonis rauplėmis, o 4 

spėjama tyfu (karštine). Visi tie 
ligonis nuvežti į Jezno ligoninę. 

MAŽEIKIAI, 
Šį miestelį aplankė gaisras. 

Sudegė nemaža namų. 

TELŠIAI. 
Netikėtai antpludusioji karės 

banga neleido ne vienoj mokykloj 
kvotimų pabaigti, nors mokslo me- 

tai visur pabaigti. Vyrų gimnazi- 
joje išleidžiamųjų kvotimų ir ne- 

turėjo buti, nes joje šiemet buvo 
dar tik 7 kl. Tik kasžin kur gim- 
nazijos kanceliarija su mokinių 

'popieriais, ar išsikėlė kur, ar vo- 
kiečiams paliko. Kiek žinau, visi 
mokytojai pėsti išbėgo (nes nebu- 
vo gauuama arklių). Bet kur ir 
ką mano daryti ginui, kanceliari- 
ją? Pabėgusieji jų mokiniai (ku- 
rių daug) norėtų kreiptis su svar- 

biais reikalais, tik nežino kur. 
Tas pats ir su privatine J. 

Narutavičienės mergaičių progimn. 
Tenai turėjo buti ir išleidžiamieji 
4 kl. kvotimai. Prie deputatų bu- 
vo prileista 12 mok. (beveik visos 
lietuvaitės). Bet kvotimai nega- 
lėjo nei prasidėti, nes per dieną 
prieš juos prisiėjo nėšinties iš Tel- 
šių. Mokyklos kanceliarija su 

mok. popieriais išsikraustė, bet kur 
ji—nepasiskelbia. Ir ką turi da- 
ryti išbėgusios mokinės, likusios be 
kvotinių ir popierių? 

Augštojoj pradedamojoj mokyk- 
loj išleidžiamieji kvotimai ir gi 
nepabaigta. Mokiniai be jokių po- 
pierių išblaškyti; kanceliarija taip- 
-pat nežinia kur dingo. 

IŠ ĮVAIRIŲ VIETOJ. 
Zapyški s, Naurn. apskr. Za- 

pyškio apielinkėje yra didžiausios 
girios, kurios gal kiek trukdo vo- 

kiečiams žygiuoti. Jos dabar taip 
smarkiai dega, kad nespėja gesyti. 
Manoma, kad jas vokiečiai pade- 
gioją iš aeroplianu, kurie čia net 

po kelis kartus per dieną apsilan- 
ko, mėtydami bombas. 

Taip gegužės 12 (25) d. viena 
bomba pataikė ir uždegė Branukų 
kaimo J. Stankevičių, gyvenant] 
prie pat girios. Sudegino namą, ir 
trįs žmonės, kurie tik-ką iš ugnies 
išėjo, labai apdegė; jie nuvežti j 
Kaimo ligoninę. Matyti?*aeropfia- 
nas metė bombas ant girios, norė-| 
damas ją uždegti, pataikė gi j 
triobą. 

Visą karės laiką čia buvo dar 
sulyginamai ramu. Už didžiųjų 
girių tarėmės vokiečiai mus nepa- 
sieksią. Bet netaip senai jdrjsę vo- 

kiečiai buvo bepradedą lįsti j gi- 
rias ir visu pagiriu darytis apka- 
sus, tik pavykus rusams pastumti 
priešininką Kauno gub. nuo Sere- 

džiaus, iš čia jis pats pasitraukė 
nuo Panemunio. | 

Gegužio 4 (17) d. aeroplianas 
numetė 4 bombas, kurių viena pa- 
taikė j apleistąjį žydo namą ir jį 
uždegė, bet greit subėgę kareiviai 
užgesino. Antra krito ant gulin- 
čio vežime kareivio. Bomba pra- 
lėkė pro išskėstąsias jo kojas, iš- 
mušė vežimo dugną ir šinelio kraš- 
tą, pats gi kareivis stebuklu Miko 
sveikas. Daugiau niekas nenuken- 
tėjo. Naktį aj^ilankė vokiečių 
Zeppeliiias Kaune, bet jį iš annotii 
ėmus šaudyti, nuskrido sau. 

Ariogaloje taip-pat skrai- 
džiojo vokiečių aeroplianas atlėkęs 
nuo Kėdainių pusės. Jo bomba 
užmušė moteriškę su karve ir su- 

žeidė vyrišką. Nuo gaisrų sudegė 
didžioji dalis miestelio kartu su 

bažnyčia. 
S a r t i n i n k a i, Ras. apskr. 

Tasai miestelis po karės ne kaip 
beišrodo. Iš visų jo namų beliko 
viena tik bažnyčia, kiti visi ugnyje 
supleškėjo ar šiaip griuvėsiais pa- 
virto. 

Mažeikiuose vokiečiai visai 
beveik nebuvę ir viskas tebesą an1 

vietos. 
Leckavoj e ties Greiže buve 

susirėmimų. 
Ringiuose sudeginta geležiu- 

kelio kuro sandėlis. 
Laižuvoje iš Žiopelių sodos 

anuotomis šaudyta stotis; uždegta 
du triobėsiu. Nuo šautuvų ugnies 
užsidegę dar dvi triobi. "R. G." 

Šiauliai. Dėl nežinomos prie- 
žasties kilo gaisras Zubovo gatvėje. 
Prasidėjo degti nuo sinagogos. Su- 
degė "Varpo" dr-jos butas su vi- 
sais rakandais, knygynu, scefta d-ro 
Laucevičiaus, Datnauskio namai ir 
dar kelios dešimt namukų. Latvių 
Ekonomiškoji sankrova ir "Progre- 
sas" paliko sveiki nuo ugnies, taip- 
-pat ir savitarpio kredito bankas. 

Suvalkai. Nuostolio pačiame 
mieste neperdaugiausia padaryta, 
sudeginta rinkos ir šiaip kai-kurios 
gatvės apnaikintos. Bažn/čia stovi 
sveika, tiktai kiek apšaudyta Žy- 
dai visi išgabenti, o šiaip žmonių 
nematyti. Kaimai įabjau nuken- 
tėję, kaip miestas: kur tik eini— 
tenai matyti ištolo sudaužytos, iš- 
vartytos ir sudegintos triobos. 

Pasėtieji rugiai ir kviečiai pui- 
kiai atrodo, kurie liko dar nenu- 
mindžoti. ar šiaip nesunaikinti. 
Simne, Seinuose ir Seirijuose .ga- 
lima nusipirkti valgyti: paprastos 
dešros svarui moka 50 kap., baltos 
duonos 15—17 kap., juodos gi duo- 
nos visai nėra. Laukuose vaikščio- 
ja pulkai darbininkų, rankioja ne- 

gyvus žmonių lavonus ir kasa į 
žemę, taip-pat kasa arklius ir kitus 
negyvus gyvulius. 

Šiauliai. Gr. Zubovo dvarų 
nuostoliai siekią ligi 80 tukst. rub. 
Gubernijos bravaro alaus dalis iš- 
gerta, kita gi išpilta. Visame Šiau- 
lių valsčitije sudegė 18 sodžių, )ų 
tarpe 16 labai ir 2 pusėtinai. 

'"Progreso" bendrovei padaryta 
iki 5 tukst. rub. nuostolių, imta iš 
jos ir varinių daiktų, kurie net at- 
skiriami buvo nuo mašinų dalių. 

Vokiečių buvimu Šiauliuose be 
Tvarkos Komiteto veikė dar sani- 
tarų komitetas švarumui daboti. 
Burgomistro pareigų pildyti neap- 
siėtnus niekam vietos žmonių, pa- 
skirtas buvo vokiečių leitenantas 
suvokietėjęs lenkas Dobu/.inskis. 

— l rie Žuvininku sodžiaus, pa- 
sakoja regėjusieji, buvo karščiau- 
si s mušk, kuriame žuvo beveik vi- 
sas vokiečių batalijonas. Vokiečiai 
čia buvo apsiausti iš dviejų pusii; 
nuo (linkimų ir Aleksandrijos ke- 
lio, iš užpakalio gi ežeras. Pasa- 
kotojui iš kalno žiūrint, buvo aiški 

matyti, kaip skrido ir plyšo šimtai 
granatų ant vokiečių apkasų, kaip 
jų kariumenė bėgo iš vienų ap- 
kasų į kitus, ir čia juos vėl sieki 
ugnis. Iš viso batalijono, kaip 
sakęsi paskui net patjs vokiečiai 

belikę tik 7 žmonės. 

MOKESTIS UŽ NETARNA 

VIMĄ KARIUMENĖJE. 
Toli gražu ne visi Rusijoj tar- 

nauja kariumenėj: Rusija turi dau- 

giaus vyrų negu jos armijai reika- 

linga. Dabar rusų ministerija nu- 

tarė, kad tie, kurie yra paliuosuo- 
jami nuo kareiviavimo, turi mo- 

kėti tam tikras mokestis (padot- 
kus). 

Valdžios organas "Pravitelsven- 

nyj VieStnik" jau paskelbė naują 
ministerių nutarimą, kuris jau inėje 
galėn ir palyti visus tuos vyrus, 
kurie buvo šaukiami prie liosų 
1911, 1912, 1913 ir 1914 metais. 

Sulyg "Šaltinio," šis naujas įsta- 
tymas yra štai koks: 

Mokestis bus imama iš tų vyrų, 
kurie paliuosuojami nuo karcivia 



irimo. Išimtis tiktai kazokams, j 
Taigi turės mokėti: 

a) paskirti į 1 ir II skyriaus rat-į 
ninkus; 

b) paliuosuoti nuo kareiviavimo1 
pagal tam tikru paliuosuojatiČių' 
straipsnių; 

c) priimti, bet paskui paliuosuo-į 
ti arba priskirti II skyriaus rat- 

ninkuosna; 
d) rusų pavaldinystę priėmusie- 

ji svetimžemiai, kurie turi daugiau 
30 metų ir priskirti l ar II sky- 
riaus ratninkuosna; 

c) tokie, kurie prasišalino nuo 

kareiviavimo, o paskui susirado 
susilaukę 34 metu amžiaus ir to- 

dėl priskirti I ?.r II skyriaus rat- 

ninkuosna. 
Paliuosuojama nuo mokesnio 

tiktai tie, kurie bus pripažinti ne- 

tinkamais dirbti. 
Mokėti reiks per 13 metu, trum- 

piau tik tuomet, jeigu mokantysis 
sukaks 43 m., mirs, iseis iš paval- 
dinystės, stos kareivijon arba jeigu 
turi kokiu pirmenybių. Karės me-J 
tu savanoriai lygiai stovi mokesčio 
klausime su pašauktaisiais atsargi- 
niais arba ratiliukais. 

Reikės mokėti: tiems, kurie per 
metus turi pelno iki tūkstančio rub- 

lių- po 6 rublius, iki 5 tukst. rub. 

—po 25 rub., iki 10 tukst. rub.— 

po 50 rub., iki 20 tukst. rub.—po 
100 rub., kas turės per metus pel- 
no daugiau 20 tukst. rub., turės 
mokėti po 200 rub. metams. 

GELVONYS, 
Vilnimis Pav. 

Nubaudė lenkininkus. Du Gel- 
toniu lenkininku: Strazdas ir Sal- 
tanavičius buvo nepersenai apskri- 
ties teismo nario nubaustu už kliu- 

dymą kunigui sakyti lietuviškai pa- 
mokslą mėnesiu kalėjimo. Vil- 
niaus apygardos teismas tą bausmę 
sumažino, j askirdamas tik atsėdėti 
abiem po savaitę. 

Viekšniai. Vokiečiams užėmus 
f j miestelį, išdegė jame visas plo-j 
tas nuo bažnyčios iki rinkos. Nu- 

kentėjo 120 krikščioniu ir apie tri- 

£ubai tiek žydu. 
Vokiečiai ypač j ieško pas gy- 

ventojus kiaušiniu, sviesto, tabako; 
kunigu? krėtė, j ieškodami vyno. 

.Mokėjo lietuviškai kalbėti. 
Kėdainiai. ■ Pabėgėliai pasakoja, 

kad Kėdainių apielinkėje jie matę 
netik vokiečiu kareivių, bet austrų 
ir Bosnijos turkų. 

Papilėje sugriauta bažnyčia, kle- 
bonija. Mūsiškiai ir žydai slėpėsi 
rusiuose. 

Kuršėnų apielinkėje vokiečiai su- 

naikino daug ūkių ir dvarų. 
Viekšniai. Stočkų dvare vokie- 

čiai sudegino nukritus] savo orlai- 
vį, nes neturėjo kur padėti, bet 

pas orlaivį liko bombų. Du vaiki- 
nu, vienas 20, kitas 22 metų, ėmė 

jas krapštyti ir daužyti plaktuku. 
Bcmba sprogo ir vaikinus sudraskė 
į gabalėlius. 

Vilnius. Iš Suvalkų pirklio pa- 
bėgėlio Buinovskio pavogta šiomis 
dienomis 60 tūkstančių rublių. 

Melagėliuose (Švenčionių ap.) 
atidaryta pačtos skyrius. 

— Airogaloj vokiečių lakstytu* 
ves mete bombas. Užmušta viena 
moteriškė ir sužeistas viena.'> vyras. 
Sudegė miestelio dalis ir bažnyčia. 

— Išdegė Sartininkų (Kauno 
gub., Raseinių par.) beveik visas 
miestelis, liko tik viena bažnyčia. 

Kunigu Permainos Vilniaus 

Vyskupijoje. 
Kun. Bernardas Sužiedėlis, Ka- 

majų kamendorius, perkeliamas 
/ilniun kamendorium prie šv. Petro 

bažnyčios Antakalnyje, kun. Chle- 

vinskis, Audutiškio kam., paskirtas 
laikinai pildyti klebono priedermių 
prie Hermonavičių bažnyčios. Kun. 
Mališevskis perkeltas iš Daugėliš- 
kio į Eišiškj kam. Kun. d-ras 

Bakšys, "Aušros'' redaktorius, pa- 
skirtas laikinuoju Semeliškių kle- 
bonu. 

Kunigų Permainos Žemaičių 
Vyskupijoje. 

Pildžiusis konsistorijos posėdi- 
ninko priedermes kun. Žongolavi- 
čius paliuosuotas nuo pildymo po- 
sedjninko priedermių. Pildančiu 
posėdininko priedermes paskirtas 
kun. Jonas Valavičius; kun. Juo- 
zapai Puleikjs perkeltas iš Gaš- 
čiunų j Šipylių filiją, o kun. Vin- 
centas Bijeika iš šipylių j Graš- 

čiqnų f iliją. Perkelti kamendoria!: 
kun. Ado! pa s Kteiba iš Tverų j 
Šaukėnus, kun. Mot. Nakas iš 

i 

Šaukėnų j Tverus, kun. Juozapas) 
Kubilius iš Jurbarko į Kauną*prie 
Šv. Trejybės bažnyčios, kun, Do- 
mininkas Amankavičius iš Kauno 
j Panemunėlį, kun. Povilas Gval- 
dą iš Andrejavo į Radviliškį, kun. 
jonas šleinys iš Krinčino į Aišvan- 
gą, kun. Petras Rcmianzas iš Al- 
švangos į Krinčiną, kun. Mykolas 
Ruseckas iš Tirkšlių į Josvainius, j 
Kun. Adomas Yilimavičius paliuo- 
suotas nno Josvainiu kamendoriaus 
priedermiu ir apsigyveno Šiauliuo- 
se. Laukžemės klebonas paliuo- 
suotas nuo Laukžemės klebono 
priedermiu ir apsigyveno Skuodo 
altarijoje. 

(Iš laikraščiu). 

LIETUVIAI SVETUR. 
Paryžiaus Liet. Inf.. Biuras pa- 

davė savo 1914 m. veikimo apy- 
skaitą. Savo uždavinį—supažin- 
dinti Europą su Lietuvos reikalais 
—jis vykis daugiausia brošiūras ir 
knygas leisdamas franeuzų ir anglų 
kalbomis, dalyvaudamas tautų kon- 
gresuose, teikdamas žinių svetim- 
taučių spaudai apie lietuvius. 

Knygučių išleista: Memoire snr 

la nation Lithuanienne, Metnoran- 
dum upon Lith. nation, La nation 
Lithuanienne, Sketch of tlie Lith. 
nation, Les Lithuaniens et les Po- 
lonais, L'Eglise Polonaise en Litli- 
uatiie, Lithuaiiia und autonomy of 
Poland, Le situation de l'Eglise 
Catholique en Lithuanie ir paga- 
liaus keli etiudai apie Lietuvą: 
"Annales de nationalitės (No 5— 
8, 1913 m. ir No. 6—12, 1914 me- 

tų). Svetimtaučių spaudoje nau- 

dotasi laikraščiai: *'Le Temps," 
"Lę Matin," "L'Humanitė," "Pa- 
ris-midi," "Daily Telegraf," "The 
Iiritisli Review" ir k. 

Kasos stovis: pajamų turėta 13,-■ 
603 franku (daugiausia iš Amcri-j 
kos k migy ir šiaip klerikalu įstai- 
gų) išieista 6,657 fr. Šių 1915 me- 

tų išlaidų sąmota nustatyta 25,810 
franku. 

— G'.nevos užsienio lietuvių de- 
legatų susirinkime balandžio 7—10 
d. nutarta įsteigti Paryžiuje, Lon- 
dono, Ryme, Gcnevoje ir kitur. 
Liet. Dr-ja nuk. dėl karės šelpti 
skyriai, kad išplatinus žinių apie 
karf's nuostolius Lietuvoje ir suva- 

dinus svetimtaučių tarpe Lietuvos 
užuojautą. Be to gi geresniam su- 

pažindinimui svetimtaučių su Lie- 
tuvos reikalais nutarta išleisti ko- 
ie :tyvė knyga poligrafijos formose. 
Momento gi klausimams atsiliepti 
ir šių dienų apsireiškimams rea- 

guoti (lenkų politikai ir t.t.) nu- 

tarta leisti tam tikras organas 
"Pro Lithuania" franeuzų ir anglų 
kalbomis. 

Tų raštų redakcija pavedama 
tam pačiam J. Gabriui, kuris te- 

bėra taipgi L. Inf. Biuro vedėju... 
— Lietuvos žinios. — 

UElUVIAS AMEBIKOJ. 
IŠ SO. OMAHA, NEBR. 

Atsakymas. "Liet." Xo. 25 ul- 
po p. So. Omahiečio koresponden- 
cija, kuri yra atkreipia prieš že- 
minus pasirašiusj ir Dr. Graičuną. 

Pirmiausiai turiu pasakyti, kad 
aš neprašiau Dr. Graihyio, idant 
jisai rašytu ką nors, išgirdamas ma- 

ne. Kiek aš veikiu viešame gyve- 
nime—žino vietos lietuviai, ir jie. 
reikalui atėjus, galėtų tą paliudyti. 
Iš savo pusės galiu pasakyti, kad 
6 metai atgal lietuviai čionai buvo 
vi-ai nežinomi. Juos amerikonai 
vadindavo lenkais arba rusais. 
Šiądien gi So. Omaha lietuviai yra 
taip pat gerai žinomi, kaip ir kitos 
tautos. Manau, kad tame ame- 

rikonų supažindinime su lietuviais 
nepaskutinę rolę ir žemiaus pasi- 1 rašęs lošė. 

Žemiaus pasirašęs yra per kelis 
sa.vo buvimo So. Omahoje metus 

'partraukęs į čia eilę kalbėtojų, 
tarp kurių buvo pp. B. K. Balutis, 

[M. Yčas, J. Gabrys ir kiti. 
Seiliaus jokis apvaikščiojamas 

neapsieidavo be svaigalų. Šiądien 
gi musų jaunimas yra daug blai- 
vc-nis, ir tame, tikiuos, yra žemiau 
pasirašiusio nemažai pasidarbuota. 

Į Tomis pačiomis jiegomis buvo 
į>teigta vakarinė mokslainė mu?ų 
jaunimui. Viskas buvo uždyką. 
Mūsiškiai tačiaus nematė reikalo 
lankytis, ir ne rengėjų tame kaltė. 

J lietuvių rengiamąsias iškilmes 
žemiaus pasirašęs visuomet atsilan- 
kydavo, kuomet tiktai buvo už- 
kviestas. 

Nežiūrint geriausių žemiau pasi- 
rašiusiojo norų sutikime ir geruose 

santikiuose su visais vietos lietu-Į 
viais gyventi, yra žmonių, kurie 

j kleboną žiuri kaipo j savo priešą 
ir prie progos duoda tai pajausti. 

Jeigu kas iš So. Oniahos lietu- 
vių turi ką nors prieš savo klebo- 
ną, tai butų, man rodosi, geriau 
atsilankyti pas jj, ir, ra.-.i, nesusi- 
pratimai pasisektų išaiškinti. Už- 
kviečiu ir p. So. Omahietj pas sa- 

ve aptarti dalykus ir vienas kitam 

pasiaiškinti. (lai pasisektų mums 

pagerinti musų savitarpinius san- 

tikius. 
Kitu. J. Jonaitis, 
So. ( hnalios klebonas. 

IŠ WILKES-BARRE. PA. 

Fiknikas. \'ietinė Švento My- 
kolo Draugija parengė pikniką 
Yalley Vie\v darže. Publikos 
mažai atsilankė, nes daugeli lie- 
tus sulaikė. Pati draugija, pa- 
rengdama išvažiavimą tyrame 
ore, nepamiršo nusirandavoti sa- 

liuną (Pennsylvanijos valstijoje 
nevalia vartoti s\ alpinančių gėri- 
mų piknikuose.) Daugelis žmo- 

nių gerai apsigėrę. Daugelis jsi- 
gerušių, berioglinėdami po daržą,- 
pliauškė visokius niekus, užka- 
binėdami blaivus žmones. Stoty- 
je keletas nusigėrėlių užpuolė 
ant ponios K—nės, kuri laukė 
ateinant karo, ir savo bjauriu 
pasielgimu davarė p. K—nę iki 

ašarų. Reikėtų musų jaunimui, 
vartojančiam svaigalus, truputį 
susiprasti ri daugiaus buti žmo- 

nėmis. 
Papjovė. Angliakasyklų kom- 

panija laike n'cscnai 1>uvusios vie- 

nos pėdės, išmokėjo algas savo 

darbininkams. Tris lietuviai, ga- 
vo savo uždarbį, nuėjo j smuklę 
ir gerai išsitraukė. Sulaukę va- 

karo, jie visi nuva/.iavo į prie- 
miesti, nes mieste jau nerado sa- 

liunų. Nuvažiavo j iiilldale apie 
10 valandą vakare. Ten atlan- 
kė savo draugus. Išbuvo tenai 
iki 12 vai. nakties, bešlapindami 
savo išdžiuvusias burnas. Kad 

jau buvo vėlus laikas, pradėjo 
keliauti Į stoti. Beeidami sutiko 
6 italus, kuriuos jie, sakoma, pra- 
dėjo itališkai šnekint ir prie jų 
kabintis. Tuojaus vienas italų, 
sakoma, išsitraukęs peilį ir su- 

badės peiliu Felixą Joniką. Vie- 
nas peilio smūgis pataikė netoli 
širdies. Kiti du lietuviai netu- 

rėjo kuom savo draugą ginti ir 

įnirtusiems italams priešintis. 
Juodu taipgi liko peiliais suvar- 

styti. Pranas Norkus gavo nu 

garon 19 skylių, o Juozas Pe- 
treikis į šonus 4 skyles. Tiki- 

masi, kad juodu abudu išgis. 
Fe1ixas Jonikas ant rytojaus 

pasimirė. Tapo palaidotas lietu- 

vių parapijos kapinėse. Velio- 
nis paėjo iš EI sėdžių parapijos, 
Telšių pav., Kauno gub. Paliko 

seserį Easton'e, Pa. Platesnių 
žinių apie mirusį gali suteikti 

p. Stasys Straukas, 348 SUnton 

st., Wilkes-Barre, Pa. 
F. Černauckas. 

IŠ FOLEY, ALA. 

Lietuvių ūkininkų kampel's. 
Yra tai kampelis netoli Mcni^o6) 

įlankos, iš dviejų pusių vandenų 
apsuptas. Šioji vieta stovi tarp 
dviejų didelių miestų: Pensacola, 
Fla. (32 mylias atstu) ir Mo- 
bile, Ala. (17 mylių tolumo nuo 

Foley). Šiame kampelyje yra 
lietuvių ūkininkų būrelis^ išviso 
:o ypatų. Tai yra nauja kolio- 
uija. Žemė priklauso Foley Land 
Company, kuri randasi Chicago, 
111. Žemė sulyginamai nepigi. 
Už nevalytos (nepaliuosuotos 
nuo kelmų) žemės akerį mokama 
po $45—$50. Išdirbtos žemės 
akeris kaštuoja po $70—$80. To- 
liaus nuo miesto mokama po 
$25 už akerį. 

Čia daugiausia auginami ank- 
styvi vaisiai. Bulvės sodinama 
apie vasario 10 d. ir kasama apie 
gegužio 10 u. Akeris neša 75— 
100 bušelių. Šįmet už bušelį mo- 

kama po $1.20. Labai išsiplati- 
nęs yra čia saldžiųjų bulvių 
(s\veet potatoes) auginimas. Jos 
sodinama apie balandžio 9—11 d., 
kasama—apie liepos 5—10 d. 
Saldžių bulvių akeris neša 100— 

150 bušelių. Praeitais metais bu- 
šelio kaina buvo $1.35. Tai yra 
ankstyvos saldžios bulvės. Vė- 
lyvų saldžių bulvių akeris neša 
200—250 bušelių. Jų kaina—50c 
už bušelį. 

Kadangi čia žiemos nėra, tai 
kas metai užauginame dvejus ja- 
vus. Vienais metais užaugina- 
me kukuruzų ir avižų. 

Žemė čia brangsta, kadangi 
pradedama sodinti brangius mc- 

tižius, kaip tai °tMže|f| lemohus 
ir kitus. Turtuolm ujfcfodina po 
iq—2o ak erių jais 'medžiais.' 
Biednesnieji bando irgt -sodinti, 
bet jiems tai yra gana sunku. 
Mat kai kurie šių medžių (pa- 
vydžiui, pyčės) reikalauja 12—14 
metų, kol pradedu? išduoti pilną 
vaisiu. Orenžės išduoda pilną 
\aisių j 3—5 metus. Čia auga 
geriausios orenžių rusįs. 

Lietuviai čia sutikime gyve- 
na. Parsisiunčia pluoštelį įvai- 
rių laikraščių. 

K. Motėjunas. 

IŠ CEDAR RAPlDS, IA. 
Lietuvis nušautas. Birželio 26 

d. lietuvis Konstantas detantas, 
25 metų vyras, likosi rastas nu- 

šautas ant kranto upės prie Sin- 
lair Packing dirbtuvės. Getau- 
tas buvo nušautas iš revolverio. 

Nušautojo laikrodėlis buvo nu- 

trauktas nuo lenciūgėlio, žmog- 
žudystės tikslu matomai buvo 

apiplėšimas. Kaip viskas rorl- 
nušautasai kovojo už savo gy- 

vybę. l'o šuviui jisai pabėgėjo 
apie 50 pėdų ir parpuolė veidu 

žemyn. Tokiame padėjime Ge- 
tautas buvo rastas jau negyvas. 
Kūnas dar buvo šiltas, kuomet 

ji rasta apie 10 vai. vakare. Vie- 

ta, kurioje žmogžudystė atlikta, 
yra mažai žmonių lankoma ir to- 

dėl paranki žmogžudžio darbui. 
Greitai buvo duota žinia poli- 
cijai. K imas buvo pervežtas pas 
graborių Lesinger. Išviso pas 
nušautąjį rasta $^.20 ir žiedas. 

Jšpradžių policijai Ijuvo paslap- 
tim netiktai užmušėjas, bet ir 

užmuštojo vardas. Tačiaus grei- 
tai buvo sužinota, kad užmuš- 
tasai yra lietuviu Konstantu pie- 
tautu. Toliaus sužinota, ka:: ji- 
sai išėjęs pasivaikščioti su savo 

pažįstamu Rudeliu, kuri su i drau- 

ge 'u juom gyveno. Kuomet 
Getautas buvo nušautas, Rudelis 
iš išgąsčio pabėgo. Pabėgęs na 

mon, jisai klausęs, ar Getauti- 

neparėjo. Paskui jisai pranešė 
policijai apie žmogžudystę. Iš 

jojo sužinota, kad užmuštasis 
yra Konstantu Getautu. Drauge 
su tuom jisai jvardijo lietuvį Ta- 
rno Kursą, kaipo užpuoliką ir už- 

mušėją. Po to, kaip keturi šū- 

viai buvo paleista j '"Getautn, 
Rudelis pabėgęs. -Jojo policija 
nepaleido. Rašant šias eilutes, 

įtariamasai užmušėjas dar nebu- 
vo surastas. 

S. Valentukevičius. 

IŠ N. S. PITTSBURG, PA. 

SLA. 3-čio Apskričio Suvažia- 
vimo. Vakaras. Birželio 20 d. 
buvo SLA. 3-čio Apskričio 
(Pittsburgh'o apielinkėse) kuopų 
atstovų suvažiavimas, kuriame 

dalyvavo delegatai nuo 8 kuopų. 
Suvažiavimas tęsėsi visą dieną. 

Daugiausia buvo svarstyta ap- 
skričio reikalai. Tarp kitu, kaif. 
geriaus stuvarkius ir galėjus pa 

sėkmingai šioje apielinkėje vosti 

agitaciją už SLA. Buvo plačiai 
kalbama apie busiantį 1916 m. 

SLA. seimą Pittsburghe. Kad 
iškalno prisirengus, apskritis nu- 

tarė paimti visą rengimą j savo 

rankas. Išrinkta lėšų sužinoji- 
mo komisija. Nutarta sekančia- 
me apskričio suvažiavime su- 

tvarkyt visą rengimąsi prie sei- 
mo. 

Taipgi nutarta parengti 3 iš- 
važiavimus į žaliumynus. Iš- 
važiavimai turi atsibūti be svai- 

galų, su prakalbomis, dekliama- 

cijomis, dainomis ir įvairiais gra- 
žiais ir jaunimui naudingais žais- 
lais. Išvažiavimai turės įvykti 
sekančiose vietose: Bridgeville, 
Braddock ir Courtney. 

Suvažiavimo svetainėje atsibu- 
vo gražus, parengtas SLA. 3-čio 
Apskričio, vakaras, susidėjęs i: 

dainų, prakalbų ir dekliamacijų, 
Vakaro vedėju hvvo p!. S. Ba- 
kanas. Vakaras pradėta daino- 

mis, kurias atliko L. M. Dr-jos 
''Birutės" choras po p: J. Gra- 
jausko vadovyste. Labai gražiai 
padainuota 4 atvejais. Publikai 
patiko. Kalbėtojų buvo keli. 
Pirmas buvo p. D. Lekaviče iš 

Courtney, Pa. [Kalbėjo apie 
SLA. naudingumą! ir jo svarbą 
Amerikos lietuviii gyvenime, 
taipgi priminė jo nuveiktus dar- 
bus labdarystėje ir apšvietoje, ir 
ragino rašytis prie jo. Kalbėto- 
jas užsiminė karės baisenybes ir 
Lietuvos padėjimą ir ragino au- 
kauti nukentėjusiems nuo ka/ės. 
Antru kalbėtojum buvo p. Jonas 
Sl;imaitis, "Jaunosios Lietuvos*' 
atstovas iš Chicago, 111. Pir- 
miausiai kalbėjo apie SLA. ir jo 
raudą ir apie ko-operaciją ir ru- 

gino visus remti ko-epracijąs. j laimimą jisaj ragino spiestis j' 
būrelius ir lavintis. Pakali)'" jo 
apie dabartinį Lietuvos padėji- 
mą, apie karės priežastis ir apie 
tai, kas po karei gali išlikti. 
Publika Įdomiai klausėsi jo kali 
bos. Trečias kalbėtojas, p. J. 
Mazinkna (vietinis gyventojas*, 
ragino rašytis prie SLA. ir ne- 

siduoti apgaudinėti visokių In- 
surance kompanijų agentams. Ji- 
sai taipgi ragino aukauti nuken- 
tėjusiems nuo karės. Dekliama- 
vo p-lė Ona Bucinskiutė, p-lė 
Birutė Pauliukiutė, p. Kaz. Šim- 
kūnas, p. Balčiukonis. 

\*akaras užsibaigė lietuvių tn'.i- 

t iškuoj u hymnu "Lietuva. Tė- 

vyne Musų," kurį publika išklau- 
sė stovėdama. 

Per visą vakarą publika pa- 

vyzdingai užsilaikė. Vakaras pa- 
liko gražų įspūdį pas atsilankiu- 
sius. Aukų surinkta, išlaidų pa- 

dengimui, $4/18. Įžangos jokios 
nebuvo. Stasys. 

IŠ SO. BOSTON, MASS. 

Teatro šventė. — "Vestuvės" 

scenoje. Birželio 19 ir 20 d. "(la- 
bi j6s" draugija pirmu kartu statė 

scenoje trijų aktų liaudies (?) ope- 

ą "Vestuvės," kuriai muziką parūpi- 
no M. Petrauskas. Geresniam vei- 
kalo pastatymui "Gabija" ir gerb. 
M. Petrauskas daug triūso ir dar- 
bo padėjo. Daug jiegų padėta, 
kol išmokinta aktoriai, choras, so- 

listai ir orkestrą. "Vestuvėse" da- 

lyvavo virš 30 aktorių, 80 ypatų 
chore ir 10 muzikantų. Solistus, 

chorą ir orkestrą dirigavo pats 

gerb. M. Petrauskas. 

Kaip pirmą vakarą, taip ir ant- 

rąjį choras ir aktoriai atliko viską 
nepaprastai gerai. Tikrai artistiš- 
kai atlikusiais savo roles atliko 

sekančios ypatos: p-lė M. Reipiutė 
—jaunoji, V. Juškas—brolis, J. 
Baniulis—tėvas, S. K. \ itaitis— 

Yingeliokas, J. Palionis—piršlys, P. 

Salomskis ir J. Šilinis—pajauniai, 
R. Mizaras—suolsėdys, A. Juodgu- 
dis—teisėjas Grigas. 

Kalbant apie šituos aktorius, 
reikia pasakyti, kad kiekvienas jų- 
jų pasijudinimas mimika, apsiėji- 
mas buvo puikus. Vaidintojai, pil- 
ni energijos ir gyvumo, darė puikų 
įspūdį į publiką. Puikios arijos ir 

dainos klausytojus žavėte žavėjo. 
Ypatingai reikia pažymėti tarp visų 
"jaunąją" p-lė M. Reipiutę. Jinai 
tikra artistė. Jai vieta operoje dai- 

nuoti. P-lė Reipiutė turi puikų 
balsą. Choru ir orkestrą .įebuvo 

galima atsigerėti. Malonu buvo 

klausytis milžiniško choro dainavi- 
mo. 'lai buvo tikros senovines lie- 

tuvių vestuvės. 

Jau daug operečių statė Gabija, 
bet dar tokio veikalo, kaip "Vestu- 
vės" nebuvo pastatyta. Pasisekimo 

nuopelnas priguli visti dalyvavusių- 
jų darbštumui ir ypatingai nutsų 

jgerb. M. Petrauskiui. Ačiu jam 
Į Bostonas pabudo iš miego ir ant 

tiek jau pakilo, kad paprasti darbi- 
ninkai sugeba pasekmingai statyti 

[scenoje operas. 
Subatoje žmonių buvo 350, ne- 

dėlioję—400. Nedėlioje trumpai 
įkalbėjo Dr. Ig. Klimas iš Philadel- 

pliia, Pa., apie dailę. Pasibaigus 
vaidinimui, choras su orkestrą at- 

liko lietuvių hymną. 
Kompozitorius buvo atkartotinai 

iššauktas. Išsaukus p. Petrauską, 
kun. T. Žilinskas išreiškė jam pa- 
dėką už parašymą tokios didelės 
operos lietuvių kalboje ir*už milži- 
niško choro išmokinimą. Petraus- 
kas buvo nulydėtas nuo scenos 

triukšmingais šauksmais "bravo." 
Užsibaigus vakarui, visi išsiskirstė 
linksmame upe, ilgai atminčiai tu- 

rėdami tuodu vakaru. 
Šiądien galima drąsiai sakyti, kad 

pirmutinę vietą dailės srytyje tarpe 
Amerikos lietuvių užima "Gabijos" 
choras, nes nei Chicagoje, nei 
Brooklyne nėra tokio choro. 

Valio, Bostonas ir jo jaunimas! 
\ E.v-bajoras. 

Draugija naujam laikraščiui. 
Pastaromis dienomis Bostone su- 

tverta nauja draugija, kuri rūpinsis 
4 darbininkiškai-katalikiško" laikraš- 
čio įsteigimu. Jau ir serai pardavinė- 
jama po $10.00. Koks bus tos 

draugijos iš sumanytojo laikraščio 
vardas—kol-ikas nežinia. Šios dr- 
jos reikalais di.ugiausia rūpinasi 
kunigai Kemėšis ir Žilinskas. 
Draugijon žadą priiminėti tik ka- 
talikus, bet jau ir keletas socialis- 
tų, sakoma, prisirašė. 

Tas buvęs patėmyta, bet kunigai 
užtylėję, kadangi prisirašiusieji esą 
"geri žmonės." 

Spėliojama, kam toji draugija! 
tveriama. Vieni sako, tam, kad 

i panaikinti "bedieviškų spaudų,'' ki- 
ti sako, kad toji draugija norinti 
"Ateitį"' atpirkti. 

Pagyvensime, matysime, kas iš 
to visko išeis. Jeigu butų įsteigtas 
naujas laikraštis, tai Bostonas tu- 

rėtų tris lietuviškus laikraščius. 
n.v-bajonis. 

IŠ SHEBOYGAN, WIS. 

Girtuoklybės vaisiai. Birželio 
21 d. naktį apie trečią valandą Lie- 
tuvio K. Krutulio karčiamoje 
lietuviai pradėjo bartis su austrais. 
Visi jie matomai buvo gerai išsi- 
traukę. Krutulis, norėdamas giti- 
čikus nuraminti, išsiėmė revolverį 
ir pradėjo bėgioti su juom po kar- 
čiamą. Krutulis su kitų pagelba 
stengėsi revolverį iš paėmusiojo 
atimti. Laike tąsymosi A. Liganui, 
kuris buvo revolverį pagriebęs, 
likosi pramuštos dvi skylės galvo- 
je. 

Nors ir blogi laikai, bet žmonės 

pas mus per naktis sau karčiamose 
sėdi. Dėlei girtuokliavimo, nevie- 
nas darbo netenka, įgija įvairias li- 

gas, neapsieina be teismų, pralei- 
džia pinigus karčiamninkui, dakta- 
rui ir advokatui. Taip yra su tais, 
kurie neskaito laikraščių. Tokiu 

žmonių namuose viešpatauia tam- 

sa, skurdas ir kiti vargo šaltiniai. 
J. J. K. 

ŽODIS Į ARGENTINOS 
LIETUVIUS. 

Visur skamba "Lietuvos C'clbė- 
jimo Fondo" vardas. Vienur tiek 
surinkta, aukų, kitur tiek, trečiur 
tiek. Mūsų tautiečiai aukauja, 
kiek išsigalėdami, ir. kaip sako pa- 
tarlė. "iš mažų lašelių pasidaro ir 
ežeras," iš skatikų susirenka gau^i 
auka. 

Pas mus Argentinoje visur tyku 
Rodos, kat' Argentinos lietuviai 
neturi Lietuvoje nei gimdytojų, 
nei brolių—seselių. Rods, nieko 
nebūtų jie palikę apleistoje ir to- 

limoje, kraujuose papludusioje tė- 

vynėje. 
I 

Kadangi Argentinoje gali buti j 
1000 lietuvių turinčių dirbą, taigi 
ar negalėtų lietuvių draugijos, kad 
ir gyvuojąs "Diegas" šiuom svar- 

biu dalyku pasirūpint? 
Žinoma, Argentinos lietuviai ne- 

padarys tą. ką Suvienytų Valstijų 
lietuviai padarė ir daro—perdidelis 
skirtumas skaitlingume. liet visgi 
nevienam broliui ir nevienai sese- 

lei butų nušluostytos ašaros, nevie- 
nas senelis ir neviena senelė rastų 
paguodą šiose liūdnose valandose. 

Męs kiek galėdami, pasirūpin- 
kime prisidėti prie šio švento dar- 
bo atlikimo. 

Turėtų dirbti draugijos ir pavie- 
niai asmenįs. Kadangi Argentino- 
je lietuviai yra labai išsisklaidę ir 
didžiumavjiepriguli prie jokių drau- 

gijų, tai galima butų padirbti tam 

tyčia markes (ženklus) ir išsiun- 
tinėti po .miestus ištikimesnieins lie- 

tuviams, idant jie pardavinėtų jas 
savo kampelyje ir, surinkę pinigus, 
pasiųstų juos Į Liet. Dr-ią į 
Buenos Aires, iš kur pinigus ga- 
lima butų pasiųsti tolia u s. Ar tai 
nebūtų galima ?... 

Donibraras. 

ŠIS-TAS IŠ ARGENTINOS į 
GYVENTOJŲ PAPROČIŲ. I 
Gerbiamiems šio 'aikraščio skai-1 

tytojams gal bus įdomu kai-kas su-j žinoti ir iš Argentinos. Šiame ras-j telyj'j aš norėčiau trumpai apipies- 
ti kai kurius šios šalies užvedimus 
ir apsiėjimus. 

Kad davus supratimu apie šios 
šalies gyventojų papročius, noriu 
aprašyti tikruosius tos šalies pils- 
čius, taip vadinamus "gaučius;" 
(Los Gauchos). 

Gaučiai yra daugiausia tamsia- 
juodžiai ir raudonjuodžiai (yra ii 

baltai-j uodu). 
Aprėdalas pas juos toks: papras- 

tas burnusiokas (žakietas), plačios 
kelinės, nuo užpaka'io iki priekio 
per tarpukojį perjuosta su balta 
skepeta, trumpais aulais batai, ant 

batų sporai (pentinai), platus dir- 
žas su įvairiais medaliais, iš už- 

pakalio už diizo užkištas ilgas pei- 
lis, žema plati skrybėlė, kakta per- 
rišta su skepeta. 

Gaučiai visados jodo ant arklių 
ir turi tam tikrį virvutę prisitaisę 

prie balno. Toji virvė yra su kilpa 
ir suvyniota j ritulį, kurj metant 
pagaunama by kokis gyvulys, sto- 
vintis tolumoje iki 20 metrų (apie 
29—30 rusiškų aršinų). 

l>e minėtųjų įnagių gaučiai neina 
nei iš grįčios. 

Nuėjus pas juos į svečius, jei 
e^i kavalierius, o šeitnyninkas turi 
nevedusią dukterį, tai užkviečia ant 
"matės" (kaip vadinas lietuviškai 
"mate"—nežinau; jos išvaizdą yra 
yt šieno sąšlavos pavasarį) ir duo- 
da gerti tokio karštumo, kaip yra 
merginos svečias mylimas, t. y. jei 
mergina myli svečią, tai "mate" 
taip karšta, kad gerti negalima, o 

jei nemyli, tai "mate"' vėsus. Pa- 
simirus kokiai ypatai, kai]) papras- 
tai, susirenka žmonių, šeimyninkas 
atneša vyno. Atlankytojai, išsigė- 
rę vyno, lošia kortomis ar kit- 
kuotn. Visi buva dažniausiai su 

kepurėmis, bet nevisur. 

Velioniui į karstą (grabą) dažnai 
deda duonos ir vyno. Laidoja įvai- 
riai. Po laidotuvių pagrįžta na- 

mon, išsigeria vyno, ir taip laido- 
tuves pasibaigia. 

Šventes jie apvaikičioja taipgi 
keistai. Imkime "kryžiavas die- 
nas. Susirenka būrelis tikinčių- 
jų, pasiima iš bažnyčios (jei netu- 
ri savo) vėliavas, altorėlį, pasamdo 
muzikantą su armonikų bei bubnu, 
ir grajindami vaikščioja gatvėmis. 

Gaučiai nelabai rūpinasi valgį ge- 
rai pasitaisyti. Daugiaus žiuri, 
kad vyno netruktų. Jų vajgis: pa- 
ėmė gabrlą mėsos, užmetė ant ug- 
nies, truputį padegino ir valgo. 
Valgydami, neužmiršta išsigerti. 

Pavalgius visiems, kuris nors iš 
šeimynos paima rankon gitarą, ir 
visi dainuoja. 

Gerų namų gaučiai nelabai turi. 
Xamai pas iuos daugiausia iš pur- 
\o. saku, blenių ir panašių medžia- 
gų statomi. 

Gyvena gaučiai čia linksmai, pi- 
nigų nemyli krauti. Užtai apie 
argentiniečius milionierius nelabai 
ir girdi:-. 

Sveti utaučiams gaučiai yra geri. 
Jie. kaipo tamsesni, godoja euro- 

piečius. Iš gav.čių gerų aniatnin- 
kų beveik nėra. L*/, tai geresnes 
vietas užima ateiviai. Darbininkai 
Argentinoje sunkiai nedirba, ypač 
amutninkai. P.et palyginus ir kainu 
augštumą, uždarbis nekoks, o šiais 
'aikais ir visai darbo mažai. 

Todėl jai kas panorėtų vr.žiuoti j 
Argentiną, tai padarytų didelę klai- 
dą. Brazas, 

CHORAMS IR DAINŲ 
MYLĖTOJAMS. 

Aplaikiau daug laišku su pra- 
šymu, idant pasiųsčiau porų nau- 

ju dainelių, ir visi rašo beveik 
pana:'-i i. Sunki' visiems atsaki- 
nėti ir paaiškinti, kad dainų pri- 
rengimas kaštuoja ir kad kiek- 
nors reikia atlyginti už daineles. 
Pats nesu turtingas, būdamas iš 
visų pusių sutrukdytas, galop jau 
apie šeši mėnesiai sirguliuoju:— 
daktarai aiškina, kad man esąs 
nervų reumatizmas prisimetės. 
Del tų priežasčių mažai daliai ga- 
lėjau atsakinėti per laiškus. 

Atsakinėdamas dainų mylėto- 
jams. rašiau maž-daug tokioje 
įtalpoje: suvėlinau atsakyti, nes 

esmi užimtas ruošimu s pa r. don 
naujo antro dainų rinkiaus, ku- 
riame žada būti apie penkiasde- 
šimts dainų moterų, maišytam ir 
vyrų chorams; sudėta bus garsių 
kompozitorių darbai, kaip ir pir- 
mame rinkinyje, prie kurių yra 
pasaidio modernųjų kalbų, dainos 
žodžiai pritaikyti. 

Kaslink atlyginimo, dainų my- 
lėtojai, tai lai agituoja tarp cho- 
rų ir pavienių, o iš-po spaudos 
išėjus pasiųsiu dainų knygų Ima- 
gai prisiųstų pinigų. Prisidėjo 
jau šie chorai: Laisvos Jaunuo- 
menės Mu/.ikališkai Dramatiška 
Draugystė, Chicago, 111.: per p. 
M. Petrauską $10) ; „Živilės Cho- 
ras," Scranton, Pa., per ponią K. 
A. Garmus $5.); „Birutės Kank- 
lių" Choras, So. Boston, Mass., 
per p. X. Yanušką ($3). 

Taipgi rupinsiuos atsakinėti ir 
toliaus užvilktus laiškus. Daug 
pakvietimų gaunu ant pokylių; 
kviečia mane Lietuvių Gimnas- 
tikos Kliubo Choras (vyrų), 
Brooklvn, X. Y.; jau aš tą clvu'^ 
nu.o t>?usio 26 d. nebemokinu. 

Leonas Ereminas, 
324 Berriman St., 

Brooklyn, X. Y. 



Visi laikraščiui siunčiami rankraš- 1 

čla.i tori buti pažymėti autoriaus pa- 
rašu ir adresu. Pasirašantieji pseu- 
donimais turi paduoti. Redakcijos ki- 
niai, ir savo tikrąjj vardį. 

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

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

Re,ikia visaJa rašyti plunksna ir tik 
ar... vien- s popirro pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Pirmutine vienybės sąlyga. 

Męs, lietuviai, vis kalbame apie 
vienybę. Nežiūrint skaudžių ap- 

sirikimų, kuriuos mūsų vi-uometie 

prityrė, bandydama sueiti vienyben, 
vienybės idėja tarpe mūsų neiš- 

nykstą. Po nepasisekimui paaimana- 
vome, paaimanavome, ir vėl prade- 
dame kalbėti apie vienybę ir »isus 
lietuvius saukti krūvon. Paban- 
dome susivienyti, ir vėl nepasise- 
kimas atsikartoja. 

Tasai lietuvių linkimas prie vie- 

nybes ir nuolatinis svajojimas apie 
jį yra pilnai suprantami. Kiek- 
vienas žino, kad kokiam no,s di- 

desniam, svarbesniam darbui atlikti 

.reikalinga sujungtų krūvon spė- 
kų. Išsiskirsčiusioms spėkomis ma- 

žai ką galima tikėti? nmrikti. 

Ypatingai tas teisinga, kuomet spė- 
kų abclnai yra mažai. Lietuviai 

yra sulyginamai maža, neskaitlinga 
tauta. Lietuvių yra tiktai keletas 

milionų. Kitų tautų skaitlinguma? 
siekia dešimčių ir net šimtų mi- 

lionų. » 

Neskaitlingos lietuviu j i ego* turi 

buti suvienytos krūvon, jeigu nori- 
me susilaukti iš lietuvių ko nors 

stambesnio, didesnio. 

Tą męs visi suprantame, !>et 

prieiti prie tos vienyl)ės nemoka- 
me. Jokis bendras darbas pas mus 

nesiseka. Šiam apsireiškimui turi 
buti kokios nors priežastįs. 

Bendras darbas yra galimas prie 
tam tikrų sąlygų. Tų sąlygų ne- 

pildymas reiškia bendro darbo ne- 

pasisekimą. Kol sąlygos, reikalin- 

gos bendram tinrbui, nėra pildo- 
mos, tol negalima tikėtis pasiseki- 
mo. 

Bendram veikimui reikalinga 
viena labtfi svarbi sąlyga. Kuo- 
met keli nori bendrai veikti, tai 

visų pirma privalo neužmiršti, kad 
vienas nėra visi, kad štai aš turiu 

truputį susiglausti, idant ir mano 

kaimynui butų užtektinai vietos. 

Apie bendrą> veikimą yra paiku 
kalbėti, kuomet prie kiekvienos tin- 
kamos ir netinkamos progos vienas 
iš bendrų skelbiasi esąs didžiausiu, 
geriausiu, teisingiausiu, galingiau- 
siu. Toksai gyrimasis ir pasidi- 
džiavimas yra kitiį žeminimu, o 

musų gyvenime kai-kada ir tiesio- 

giniu niekinimu. Panašiu pasiel- 
gimu atsižymi kai-kurios musų 
visuomenės dalįs. Jos drauge kvie- 
čia vienybėn ir drauge sako, kad 

štai męs esame didžiausi ir apie 
mus reikalinga visiems spiestis. 
Mę. esame didesni už kitus. To- 

dėl 1 iti turi nusilenkti prieš mus ir 
ateiti į ten, kur męs pa skyrėme. 
Jeigu jie taip nedarys, tai jie yra 

vienybės ardytojais, nelemtais musų 
visuomenės priešais, veidmainiais, 
kurie tiktai sakosi norj Lietuvai ir 

lietuviams labo, o ištikrųjų tasai 
labas jiems taip apeinąs, kai ir per- 
nykštę žiema. Visi tie, kurie ne- 

nori eiti vienybėn, kame męs bu- 
tume vyriausiais ir užimtume pir- 
mą vietą, pavesdami visiems ki- 
tiems mažą kamputį prie durų, arba 

kur apie u/pečkio, yra niekingais 
žmonėmis, apgavikais ir t.t. 

juk kiekvienas sveiko proto 
žmogus tokios politikos negudrumą 
permato. Ir patįs tokios politikos 
"darytojai" turėtų pamatyti, kad 

panašiu budti raginti prie vienybės 
reiškia sulaukti pasisekimo taip, 
kaip peržengs pats sau per pakaušį. 

Kiekviena ypata ir s'iovė turi 
ambiciją, kurios užgavimas, rasi, 
gali privesti prie ko nors, bet jo- 
kiu bildu ne prie savitarpinio su- 

sipratimo, prie gerų ir draugingų 
santikių, be ko vienybės, bendro 
darbo negalima tikėtis. Norint 
bendrai veikti, savo geidulius kar- 
tais reikalinga labai pažeboti, kad 
jie nesuardytų gero ir naudingo 
darbo. 

Vienybė ir verguvė yra du apsi- 
reiškimu. kuriuodu,/turėdami pana- 
šių žymių, yra tačiaus visai skir- 
tingi. Vienybė reiškia ryaj lygaus 
su lygiu. Verguvė reiškia ryšį. 
kuriame vienas yra valdžia, ant- 

rasai—pildytoju. Vienybėje val- 
cLia ir išpildymas yra lygiai pada- 

linta. Verguvė valdžią skiria vie-1 
"am, išpildymo darbą kitam. 

Valdžia yra pritraukiančiu, gra- 
žiu dalyku; išpildymo darbas yra 
neišvengiama butenybe. Todėl 
kiek vienas verguvės vengia. 

Nėra vienybės tenai, kur vienas 
sakosi esąs teisingesniu, galinges- 
niu ir didesniu. Jisai drauge su 

tuom manosi turįs daugiau val- 
džios. Antrajai pusei tokiu bu- 
du suteikiama tiktai vergo rolė. 
Ir jokis antras, kurisai statoma 

mažesniojo padėjiman, eiti tokion 
vieny bėri nesutiks. 

Tai yra abėcėlinė tiesa, kurią, 
rods, turėtų suprasti kiekvienas 
sveikai mąstąs žmogus. Kalbėda- 
mos apie vienybę ir kitus raginda- 
mos prie jos, mtisų s rievės neturė- 

tų pamirštij šios pamatinės sąlygos, 
Ue kurios tikros vienybės nebus. 
Kitokis vienybės supra imas gim- 
dvs> tiktai visuomenės netvarką ir 
savitarpinį nesutikimą. 

Ar tautininkai varo '.'purviną 
politiką.'' "Draugas" labai su- 

pyko ant tautininkų už .tai, kad 
jie, kaip "Draugas" sako, "purviną 
agitaciją" varą, norį pasinaudoti p. 
Simku kaipo įrankiu savo politiš- 
kai įtekmei padidinti. Girdi, jeigu 
"atsitiktų tai augštai civilizuotoje 
tautoje, tas butų ant syk pasmerk- 
ta tokioje tautoje, antsyk butų nu- 

stumta nuo nugštybės pedestalo 
taip nešvariai pasielgiantieji žmo- 

nės, juos ant visaaos pasmerktų 
[ su tokia politika." 

lobaus pasiklausykite: 
"Lieka trk širdyje žaizda, skau- 

džios mintįs (fr inintįs širdyje? 
"Liet."), kad nepagerbiama Lietu- 
vos Vargų, nepasigailima tų šimtų 
ir tūkstančių Lietuvoje našlių ir 

našlaičių, kad jų vargais bandoma 
iškilti, pasinaudoti sutvertu upu, 
kad pavaryti nešvarią agitaciją." 

Kodėl "Draugas" taip įsikarščia- 
vo, kad net mintįs likosi širdyje? 
Ką tokio padarė tautininkai, kati 

"Draugas" taip labai ant jųjų užsi- 
rūstino, jog net "nešvarios agita- 
cijos" varymą jiems primeta? 

Ugi p. Šimkus, "Lietuvių Drau- 

gijos" atstovas, dalyvavo SLA. II 
apskričio parengtose prakalbose, 
kuriose kalbėtojais buvo Dr. Šliu- 
pas ir p. Račkauskas, atvykę Cbi- 

,cagon Liet, Spaudos Dr-jos suva- 

žiaviman. Dr. Šliupas, kaip gali- 
ma suprasti iš "Draugo" žodžiu, 
užsipuolęs ant katalikų bažnyčios. 

Kalbėjimas apie tikėjimą prakal- 
tose, kurios parengtos rinkimui 
aukų nukentėjusiems nuo karės, 
yra ne vietoje. Tokiose prakalbo- 
se butų taipogi ne vieta nei užsi- 

puolimui ant laisvamanybės.. Pra- 
kalbos, paruoštos vien aukų rinki- 
mo tikslu, nieke bendro neturi su 

bažnyčia nei su laisvamanybe. 
Kiek mums žinoma, plianuojant 

tas prakalbas, apie p. Šimkaus da- 
lyvavimą jose nebuvo nieko žino- 
ma. Jos buvo išpradžių rengtos 
vien Dr. Šliupui ir p. Račkauskui, 
C'bicagos *večiar.;s. Kuomet at- 

vyko Chicagon p. Šimkus, tai,ir 
jisai buvo užkviestas dalyvauti. 
Prakalbos buvo paranki£ proga 
tarti keletą žodžių nukentėjusių 
nuo karės1 naudai. Surinktieji pra- 
kalbose suvirs $70 yra" geriausiu 
paliudijimu. Nedalyvaujant p. 
Šimkui prakalbose, vargu butų tiek 
aukų surinkta. 

ls tokio atsitikimo nuvažiuoti 
iki "nešvarių agitacijų'' yra labai 
neliogiška. Jokių politikų čia ne- 

buvo. Vien išrokavitnas pasinau- 
doti proga aukų parinkimui. 

O "Draugas" kas-žin ko pasi- 
baidė ir piestu stoja. 

Kiek mums žinoma, tautininkai 
aukų rinkimo darbe nevarinėja jo- 
kių agitacijų. Jie nori, kad tų 
aukų butų surinkta kuodaugiausia. 
Jie ir savus partyviškus reikalus 
deda visai nuošalėn, kad aukų 
rinkimas turėtų kuomažiau kliūčių. 
Švariems agitatoriams ir nepurvi- 
niems politikieriams reikėtų pasi- 
mokinti iš tautninkų pasielgimo. 
Rasi, žymiai susimažintų tuomet ir 
kivirčai musų visuomenėje. 

Akyvas faktas. Nesenai Liet. 
Socialistų Sąjungos 45 kuopos na- 

riai Passaic, N. J., išstojo iš tos 

organizacijos. Šis atsitikimas iššau- 
kė iš pavienių socialistų ir iš so- 

čiai istiškos spaudos užklausimų, 
kame lo išstojimo priežastįs. Pra- 
eitos savaites "Vien. Liet." nume- 

ryje p. J. K. Gilius, vienas išstoju- 
siųjų, duoda paaiškinimus. 

Tie paaiškinimai yra jdomųs ir 
nupiešia musų socialistų paveikslą, 
kurin kiekvienas Amerikos lietuvi^ 
viešuoju gyvenimu įdomaująs as- 

muo turėtų pasižiūrėti. Trumpai 
I 

suglaudę, pakartojame čia p. Gi- 
liaus mintis. 

Sąjungiečiai, ažuot kovoje už 

darbininkų kliasos reikalus, veda 
kovą su savo broliais darbininkais 
pašelpiuėse draugijose, susivieniji^ 
muose, ir visose apšvietos ir dailės 
įstaigose, neatsižvelgdami, ar tokia 
kova lietuviams yra naudinga. 
Tariant paties p. Giliaus žodfžiais: 

' " 
varoma ta "kliasų kova" 

prieš savo kliasos žmones, prieš 
savo reikalus, o tikrasis žmonijos 
priešas—tamsybė yra užmiršta." 

Sąjunga, susidedanti iš 3000 
nariu, nieko neįstengia nuveikti, 
neskaitant laikraščio "Kovos" lei- 
dimo. Tasai darbas toli-gražu ne- 

už.tektinas, kadangi ir maža įstai 
ga pajiegianti laikraštį leisti. 

Sąjunga negali nei socialistiškų 
laikraščių kontroliuoti. Atpenč, tų 
laikraščių redaktoriai kontroliuoja 
sąjungą. Literatūros komitetas 
sąjungoje beveik visuomet susi Tedą 
iš tų laikraščių atstovų; "Sąjungos 
gi literatūra visai ant dugno va- 

žiuoja." 
Įsieavę sąjungon laikraščių at- 

stovai rūpinasi ne sąjunga, bet 
sa/o bizniu, skaitytoju rinkimu sa- 

vo laikraščiams, "pedlioravimu," ir 

tai daroma sąjungos lėšomis. 
Apie socialistų kalbėtojus štai ką 

p. Gilius papasakoja: 

"Nesusikompromitavę drąsiai 
važinėją ir dirba savo biznio 
darbą, su susikompromitavusiais 
daroma kitaip. Mat, yra są- 
jungos referendumu jiems už- 
drausta laikyt prakalbas, tai štai 
kaip daro. Koks nors .centrali- 
nės įstaigos narys rašo savo pa- 
žįstamiems laiškus: "Drauge! Su- 
rengk Jonui ar Petrui prakalbą, 
buk atsargus, kuopos varde ne- 

rengk, mat, galės prikibti; įku- 
syk kokią draugystę arba šiaip 
mažai visuomenei žinomą ypatą. 
Tegul surengimas buna jų var- 

du. Už prakalbą 7 doliariai. 
Padaryk jžangą—žmonės sumo- 

kės." Tai kaip gi žiūrėti į to- 
kias prakalbas, kur bijomasi 
net kuopos vardu rengti, kur 
kreipiamasi prie nežinomų ypa- 
tų? Ir tai dėl darbininkų labo!" 

Socialistai savo susirinkimuose 
ir suvažiavimuose yra daug kalbė- 

jęsi, kad paimti savo rarkosna 
visuomenės vadovystę. Jie ragi- 
no saviškius, kad eitų j įvairias 
draugijas ir tenai įsigautų vado- 

vystėn. Kur tai nebuvo galima, 
tai socialistai bandė tverti panašias 
organizacijas, kurios užimtų vietą 
organizacijų, į kurias socialistai 

negali įsigauti. Taip įkurta "Dar- 

bas," kaipo konkurentas "Tėvynės 
Mylėtojų Draugijai." "Darbas" 
vienok nedirba. 

Apie socialistų lindimą į sveti- 
mas organizacijas p. Gilius sako: 

"Na, o jau tas mūsiškių va- 

dovavimas kitose draugystėse ga- 
na gerokai įkirėjo netik sveti- 
miems (kitaip manaiftiems žmo- 

nėms), bet ir mums patiems. 
Męs lendam j vadovus, o paskui 
vedam į dizorganizaciją." 
Pas socialistus nėra aiškiai nu- 

sistovėjusių nuomonių, nei \ apie 
lietuvių kultu ros klausimas, nei 

apie savą pasielgimą. Liet. Mok- 
slo Dr-jos namo statymui socialis- 
tai pritaria ir drauge namą vadi- 
na prostitucijos namu. Socialistai 
nutaria važiuoti '» politišką seimą 
"paimti aukų rinkimo kontroliavi- 

mą į savo rankas, o pačiame LSS. 
centraliniame štabe sakoma: ne sa- 

vo darbą dirbam, užsiimdami aukų 
rinkimu." 

Socialistai žiuri i visus nepri- 
gulinčius prie sąjungos kaipo į ma- 

žos vertės žmones. 
* * i 

Toksai yra p. Giliaus straipsnio 
turinis. Jisai yra akyvas ypač 
tuom, kad juorn pilnai patvirtina- 
ma tai, kas tautiškuose laikraščiuo- 
se po daug kartų buvo rašyta. Iš 

p. Giliaus straipsnio matome, kad 
tautiškoji spauda, kalbėdama apie 
socialistų siekius ir trošk'imus, nei 

kiek neperdėjo. 
Jeigu pašalinis žmogus tokj 

straipsnj parašytų, socialistai pa- 
vadintų jįjį šmiežiku. Juk taip 
negražioje šviesoje perstatomi mū- 

sų socialistai. Bet čia rašo žmo- 

gus, kurio susipažinime su viduji- 
niu/ socalistų gyvenimu męs netu- 
rime mažiausio pamato abejoti. Jisai 
pats—socialistas ir ge:ai žino tai, 
apie ką kalba. Ir ne j isai vienas taip 
mano. Visi drauge su juom išsto- 
jusieji, matyt, padarė tą žingsnį, 
tomis pačiomis priežastimis vado- 

vaudamiesi. 
Poną Gilių reikalinga pagirti ui 

civilišką drąsą. Ne kiekvienas/, 
ypač žinodamas musų socialistų 

kovos biftlTTs, "Tsdrjstų pasakyti, ką 
p. Giliusf|asajtf| ai>ie buvusius sa- 

vo drauAi» ,|Vauge su pagyrimu, 
musų visuomene gali tarti p. Giliui 
ir padėk<&: žrilf Gilius nevienam 
atidarys akis ir parodys tikrą pras- 
mę tų tčilikšmingu šauksmų, tų 
begalinių V^/^iv-arinOjimų, kuriais 
yra pasižymėję musų socialistai 
link save? priešų. Nevienam, ku 
risai nerfbrėjėž11 tikėti tautiškosios 
spaudos ^oclžftlns, šisai straipsnis 
galės parodyti tikrąjį dalykų stovj 
musų socialistų tarpe. 

Nauja operete. Pranešama, 
kad p. Mikas Petrauskas rengia 
naują operetę '"Girių Karalius," 
kame vaidintojai busią apsitaisę 
žvėrių apdarais. 

Praktiškas būdas. SLA. sek- 
retorius. p. A. B. Strimaitis, Susi- 
vienijimo vardu apskelbė kontestą 
naujų narių prirašinėjime. 

Sulyg paskelbimo, organizatoriai, 
vieton $1.25, kaip iki šiol buvo, 
gaus $2.50 už kiekvieną naują na- 

rį, įrašytą $1,000 apsaugos sky- 
riun. Apart to, paskirta dar do- 
vanos: 1) už 25 narių prirašymą 
$10.00, 2) už 35 narių prirašymą— 
$15.00, 3) už 50 ar daugiau narių 
prirašymą $25.00. Su padidinta 
reguliare mokestimi, dovanos už 

naujų narių prisirašymą, paeiliui 
imant, bus: 1) $72.50, 2) $102.50 
į; 3) $150.00. Šisai kontestas atdaras 
nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 31 d. 
šių metų. 

sumanymas yra labai geras ir 

,praktiškas narių skaitliaus didini- 
mui būdas, kurj anglų pašelpinės 
|organizacijos senai vartoja. Tenai 
šie kontestai pasirodė esą pilnai pa- 
sekmingi. Angliškos organizacijos 
šiuo budu auga tartum ant mir- 

jlių. 
SLA., pradėdamas tarp lietuvių 

šiuos kontestus, padarė gerą pra- 
džiį. 

Išmetė humbugiškus apgarsi- 
nimus. "Vienybė Lietuvninkų" 
praneša, kad jinai visiškai paliovu- 
si talpinti iiumbugiškų daktarų ap- 

garsinimus. Lte tokį žingsnj siun- 
čiame ''Vienybei Lietuvninkų" karš- 
tą savo pasveikinimą. Dabar tau- 

tiškoji spauda yra visiškai liuosa 
nuo apgaVingų' daktarų apgarsini- 
mų. 

A. Liudiius. 

JONAS HUSS) 
1415—1915. 

Liepos 6 d. sukanka lygiai 500 Į 
metų, kaip likosi sudegintas ant' 

laužo visam civilizuotam pasauliui 
šiądien gerai žinomas čekų-pa- 
mokslininkas ir reformatorius Jo- 
nas Huss, atidavęs savo gyvybę už 

tai, ką jisai manė šventu esą. 
Gimęs Čekijos kaime Hussinecz, 

netoli Bavarijos rubežiaus, tarp' 
1373 ir 1375 metų (tikras gimimo 
laikas nežinomas) iš turtingų tė- 

vų ūkininkų, jisai, nežiūrint ank- 

styvos tėvo mirties, igijo gerą pra- 

dinį mokslą. Užbaigęs nesenai 
tuomet jsteigtą Pragos universite- 

tą, jisai buvo paskirtas examena- 

torium prie universiteto ir taipogi 
pradėjo skaityti lekcijas studen- 
tams. 

Leki j oje tuom laiku duvo Įsi- 

vyravę vokiečiai. Šisai laikotarpis 
pasižymėjo č<*kų kova prieš vokie- 

čių įtekmę. Pačioje Pragoję če- 
kai turėjo pastatę Betlėjaus koply- 
čią, kame pamokslai buvo sakomi 

gryna čekų kalba. Pasiekęs filio- 

zofijos fakulteto perdėtinio vietos 
universitete ir tulą laiką buvęs uni- 
versiteto rektorium, Huss buvo pa- 
skirtas kapelioi\u Betlėjaus koply- 
čion. } 

Huss nuo seniau atsižymėjo ypa- 

tingu pamaldumu ir buvo apsipa- 
žinęs su anglo Wycliffeo raštais, 
kurie vėliaus buvo katalikų bažny- 
čios rasti priešingais katalikų tikė- 

jimui ir atmesti. Wycliffe'o raš- 

tai, kuriuos Huss ypatingai- uoliai 

tyrinėjo po save paskyrimo Betlė- 
jaus koplyčion,1padarė didelę įta- 
ką j Huss'ą, kurisai, galima sakyti, 
padcjo VVycliffč'o mintis teoliogi- 
ios ir filiozofijos srytyje s^vo pa- 
saulėžvalgio pamatan. Betlėjaus 
koplyčion susirinkdavo minios žmo- 

nių, ir iš čia Huss pradėjo savo 

karj^fą kaipo pamokslininkas. 
Wycliffeo raštai neišsyk pasta- 

tė Huss'ą prieš katalikų tikėjimo 
dogmas. Dar per keletą metų 
Huss skaitėsi katalikų kunigu ir 
buvo geruose, artimuose santikiuo- 
se su katalikiškaja dvasiškija- 

1405 metais Huss, su dviemi ki- 
tais kunigais, buvo pasiųstas ištirti 
neva pasirodžiusius vienoje bažny- 
čioje stebuklus, kurie iš visų Eu- 
ropos kraštų pradėjo 'sutrauk- 
ti milžiniškas minias maldi- 
ninkų. Tyrinėtojų darbo pasekmė 
buvo tokia, kad Čekijos archivys- 
kupas, po exkomunikavimo baus- 
me, uždraudė savo diocezijos žmo- 
nėms lankyti tariamąjį stebuklų 
vietą. Neužilgo Huss, pritariant 
dvasiškai vyresnybei, išleido veika- 
lą, kuriame smarkiai užsipuolė ant 
stebuklų dirbdinimo ir kvietė žmo- 
nes nej ieškoti Kristaus apčiuopa- 
muose apsireiškimuose, bet Jojo 
moksle. 

Ilgainiu santikiai tarp Huss'o ir 
kitų kunigų pradėjo blogėti. Ku- 
nigai kreivai žiurėjo j vis augantį 
Iluss'o linkimą prie WycIiffe'o 
mokslo, kurisai dvasiškijos ginčuo- 
se buvo jau išdalies pasmerktas 
kaipo herezija. Geri santikiai tarp 
dvasiškijos ir Huss'o, linkstančio 
prie Wycliffe'o, negalėjo ilgai gy- 
venti, nes Huss buvo karštas, 
atviras, tiesiog ir smarkiais žo- 
džiais išreikšdavo savo mintis, ne- 

žiūrėdamas, ar tas kam gali patik- 
ti ar nepatikti. Už tokį jo pasi- 
elgimą dvasiškija pasiskundė archi- 
vyskupui, ir IJuss'ui buvo iš pra- 
džių uždrausta pamokslus sakyti, 
o paskui ir abelnai kunigiškas pa- 
reigas pildyti. Tai buvo pirmas 
atviras Huss'o susidurimas su ka- 
talikų bažnyčia. 

Huss'o laikai pasižymėjo smarkia 
čekų kova prieš svetimtautiškos 
jtekjnės viešpatavimą Čekijoje. 
Huss, būdamas karštu tikybiniu 
mokslininku, drauge su tuom ir 
buvo ir karštu čeku patriotu. Ji- 
sai buvo vienu tų, kurie stoyėjo 
tautiškojo čekų judėjimo priekyje. 
Huss'o reikšmė gulėjo ne tiktai jo- 
jo tikybiniame pamokslininkavime, 
bet ir tautiniame veikime. Kas 
buvo svarbesnis IIuss'o veikime: 

tikyba ar tautybė—sunku pasakyti. 
Tačiaus be didelės klaidos galima 
manyti, kad Huss'o pasisekimas ti- 

kybos reikaluose gulėjo tautiškame 

pamate. Čekai matė, ar bent jau- 
tė, jame ne tiktai tikybinį refor- 

matorių, bet ;r savo tautos pa- 
mokslininką. 

Kalbamuoju laiku pačioje kata- 

likų bažnyčioje buvo didelė suiru- 
tė. Vienu kartu veikė du popie- 
žiai, Benediktas XIII ir Grigalius 
XII. Mieste Pisa, Italijoje, buvo 
šaukiama taryba, kad prašalinus šį 
bažnyčios skilimą. Dvasiški ja bu- 

vo suskilusi esančiųjų popiežių rė- 

mime. Prisiartinant Pisos tarybai, 
reikalinga buvo, kad dvasiški j a už- 

silaikytų neutrališkai. Tuom rei- 
kalu Čekijos karalius kreipėsi j 
dvasiškiją ir prašė universiteto pa- 
gelbos. Karaliaus atsiliepimas ne- 

atnešė jokių vaisių. Universitete 
čekai rėmė karalių, bet, iš keturių 
balsų turėdami tiktai vieną balsą, 
nieko negalėjo padaryti. Prieš če- 

kus stojo bavarai, saxai ir lenkai. 

Svetimtaučiu pergalė, Čekijos 
universitete sukėlė čekų tarpe 
smarkų tautišką judėjimą, kurio 

pasekmėje čekams suteikta trjs bal- 

sai, o anos trjs "tautos" gavo tik- 

tai vieną balsą. Tuojaus keli tūk- 

stančiai svetimtaučių pasitraukė iš 

universiteto, kulisai tokiu budu 

pasiliko pilnai čekų rankose. Pa- 

sitraukusieji neužilgo įsteigė Leip- 
zigo universitetą. 

Huss stovėjo šio viso čekų judė- 
jimo priekyje. Čekų pergalė buvo 

drauge su tuom ir Huss'o laimėji- 
mu. Neužilgo Huss buvo vėl iš- 
rinktas universiteto rektorium. 

Drauge su tuom archivyskupas pa- 

skyrė tardytoją, kurio priederme 
buvo ištirti mestus ant Huss'o ap- 
kaltinimus herezijos (klaidingo ti- 

kybos mokslo) skleidime ir žmo- 

nes kurstančiame pamokslininka4- 
vime. Apie Huss'ą buvo sakoma, 
kad jisai davęs suprasti, kad 

Antikristas galįs buti Ryme ras- 

tas. Nežiūrint to, kad Wycliffe'o 
mokslas buvo dvasiškijos nupeik- 
tus, Huss vis gyrė \Vycliffe'ą ir 
laikėsi jojo piokslo. 

Ką surado arthivyskupo paskir- 
tas tardytojas—nežinia. Vienok 

neužilgo popiežius Aleksandras V 

išleido palįtfpimą, kuriuoni Wy- 
cliffe'o mokslas buvo pasmerktas 
ir visi VVycliffe'o raštai įsakyta 
išimti iš vartojimo. Drauge su 

tuom popiežiaus paliepimas pamok- 
slų sakymo vietas taip aprubežiavo, 
kad Betlėjaus koplyčia buvo išskir- 
ta iš tokių vietų. 
į .(Toliau* bųa.J 

A. Šviesius. 

Kodėl Pasaulis Yra Prieš 
Vokietija, 

(Užbaiga.) 

Daug kas iš paties kaizerio pa- 
sielgimo dabar aišku. Pirmiau į 
tai teatkreipta mažai atydos. Ne- 
užilgo po sosto užėmimo dabartinis 
kaizeris apskelbė, kad "Nuo dabar 
niekas negalės atsitikti be Vokieti- 
jos ir vokiečiu imperatoriaus įsimai- 
šymo." Šiame trumpame sakinyje 
pasakyta visa kaizerio politika. Ir, 
reikia pripažinti, kaizeris sekė, uo- 
liai sekė savo užbrėžta j ai politikai. 
Nei vieno svarbesnio dalyko pasta- 
rais dvejais dešimtmečiais neatsi- 
tiko be to, kad kaizeris nebūtų įsi- 
kišęs. Ir visuomet kaipo galutinas 
argumentas rodyta tasai "geležinis 
kumštis." Pasaulis gyveno nuo-' 
latineje to kumšties baimėje. 

Vieua valstijų, pirmiausiai su- 

sidurusių su Vokietijos kumštine 
politika, buvo Suvienytos Valstijos. 
Laike Suv. Valstijų karės su Is- 
panija admirolas Dewey, sumušęs 
ispanus, užbliokavo Manilą, Fili- 
pinuose. Visų valstijų laivai, at- 
plaukdami j bliokados srytį, pildė 
taisykles, kurios uždedama ant 

neutrališkų šalių laivų. Anglų. 
i japonų ir francuzų skraiduoliai, at- 
vykę prie Manilos, norisi pildė Suv. 
Valstijų reikalavimus. Atvykę vo- 
kiški skraiduoliai j visas bliokados 
taisykles neatkreipė jokios atydos. 
Vokiečių aficierai pradėjo drau- 
gauti su ispanais ir savo pasielgimu 
amerikonų aivyną pastatė tokin 
kėblun padėjiman, kad Suv. Valsti- 
jose pradėta rimtai kalbėti apie ga- 
lima karę su Vokietija. Tiktai įsi- 
maišius kitoms valstijoms, vokie- 
čiai truputį aprimo. Apart to, vo- 

kiečių pasielgimas pietinėje Ame- 
rikoje nevieną kartą sukėlė nesusi- 
pratimų Vokietijos ir Suv. Valsti-, 
jų. 

Kuomet ėjo tarybos tarp Vokie- 
tijos, Anglijos ir Suv. Valstijų dė- 
lei valdymo Samoa salų, Vokietija 
pirmu kartu bandė padaryti savo 
karės jiegų demonstraciją, kad pa- 
darius įtaką į kitus savo naudai. 

Po rusų-japonų karės Vokietija 
stengėsi neleisti Japonijai užimti 
Port Arthuro. Po chinų-japonų ka- 
rės Vokietija žymiai apkarpė lai- 
mėjusių japonų pergalėjimo vaisius. 
Kuomet Cbinijoje buvo užmušti 
du misijonie/iai, Vokietija* pasiuntė 
Chinijos vandėnysna savo laivyną 
ir reikalavo Kiao-Chau parandavo- 
jimo jai ilgiems metams (tą kolio- 
niją anglai su japonais atėmė iš 
vokiečių laike dabartinės karės). 
Laike vadinamo "Boxerų sukili- 
mo" Cbinijoje vokiečiai parodė ne- 

paprastą žiaurumą. Tikslu buvo 
parodyti vokiečių "galybę." 

lūiropoje ir Afrikoje vokiečiai 
pasidarbavo dar daugiau, kad at- 
stumus nuo savęs tautu priejautą. 
Savo viešpatavimo pradžioje da- 
bartinis kaizeris du kartu atlankė 
Turkiją ir apsiskelbė visų maho- 
metonų apgynėju. Anglija ir 
Prancūzija, taipgi Rusija turi daug 
pavaldinių mahometonų. Tokiu) 
budu kaizerio pasielgimas buvo at-i 
kreiptas tiesiog prieš šias valstijas. 
Drauge su tuom buvo parodyta 
linkmė vokiečių politikos, jieškaa- 
čios draugų ne tarp Europos valsti- 
jų. Kaizerio pasielgimas buvo per- 
sergėjimu Europai. Nuo to laiko 
prasideda vokiečių įtekmės augimas 
Konstantinopolyje ir išsivystymas 
Austrijos balkaniškos politikos, už- 
viešpatauti Balkanuose. Užpakalyje 
tos politikos, netiesioginiu keliu su- 
kėlusios dabartinę karę, stovėjo 
Vokietija. 

Kuomet iškilo karė tarp Anglijos 
ir boerų pietinėje Afrikoje, kaizeris 
pasiuntė boerų prezidentui Krue- 
geriui telegramą, kuriame netie- 
sioginiu budu pasiūlyta Vokietijos 
pagelba. Vokietija su boerų pagcl- 
ba tikėjosi įgyti tvirtą papėdę pie- 
tinėje Afrikoje. Tačiaus vokiečių 
laivynas buvo persilpnas, ir Vokie- 
tija nieko nepelnė iš karės. 
Kaizeris, matydamas nieko nepel- 
nysiąs iš karės, ragino Prancūziją 
ir Rusiją drauge pasistengti sulai- 
kyti karę, bet šios valstijos nesu- 

tiko. 
1907 metais Anglija pasiūlė Vo- 

kietijai visų valstijų ginklavimosi 
aprubežiavimą. Vokietija to pa- 
siulijimo nepriėmė. Vokietijos lai- 
vynui ir kariumenei gi augant, 
Europoje visiems pradėjo darytis 
nejauku. 

Nepasisekus kaizeriui pietinėje 
Afrikoje, jisai bandė išnaudoti 
franeuzų nesusipratimus su anglais 

dėlei Egipto ir kitų reikalų šiau- 
rinėje Afrikoje. Jisai bandė su- 
sitarti su Francuzija, k«.d išvijus Anglus iš Šiaurinės Afrikos. Tas 
nepasisekė, nes Francuzija jau anksčiau buvo padariusi sutartį su 
Anglija. Sulyg sutarties, Anglija ir Francuzija pasidalino valdžia 
šiaurinėje Afrikoje. Buvo apsieita be Vokietijos pagelbos. Kaizerio 
valdžia, nors Vokietija netu.ėjo jo- 
kių reikalų šiaurinėje Afrikoje, to- 
kį anglų ir franeuzų pasielgimą skaitė Vokietijos pažeminimu. 
Tuomet ką tik nekilo karė. 

Kuomet 1908-9 metais iškilo re- 
voliucija Turkijoje, Austrija, Vo- 
kietijos remiama, pasisavino Bosni- 
ją ir Hercegoviną, nors ir Austrija ir Vokietija buvo pasirašiusios po 
sutartim, užtikrinančia tų dviejų 
provincijų neprigulmybę. Tai bu- 
vo pirmas pasirodymas tos "popier- 
galio" politikos, kuri užsibaigė Bel- 
gijos neutraliteto sulaužymu. Ser- 
bijai tasai žingsnis buvo dideliu 
sniugiu. Jinai kreipėsi prie savo 
apginėjos Rusijos, prašydama pa- 
gelbos. Vokietija labai aiškiai pa- 
grąsino savo geležiniu kumštini 
Rvuijai, kad liautų sėbravusi su 
Sąrbija arba stotų muštis. Rusija, 
neatsigavusi dar nuo karės su Ja- 
ponija, nieko negalėjo padaryti. it 
Austrija nusinešė kąsnį. 

Tokiu budu laike savo viešpata- 
vimo kaizeris užgavo Rusiją, An- 
gliją, Francuziją, Japoniją ir eilę kitu valstijų. Šale to, niekur, iš- 
skiriant Turkiją ir Austriją, nepa- 
vyko^ įgyti draugų. Visa Vokie- 
tijos politika buvo supinta iz ken- 
kimo kitiems ir grąsinimo savo ka- 
riška j a galybe. 

Atsižvelgiant j Vokietijos poli- 
tiką, lengva yra suprasti, kodėl šią- 
dien ji visur aplink save mato vien 
tiktai priešus. 

SESERS, PRIE DARBO! 
Nors valandėlei užmirškim savo 

ypatiškus reikalus, atmindamos, kad 
musų, kaipo lietuvių dukterų, pri- 
derystė šiaukia stoti prie darbo i 
nešti pagelbą musų nuskriaustiems 
žmonėms Lietuvoje. 

Jau tilpo laikraščiuose keletas at- 
sišaukimų, raginančių musų lietu- 
vaites prie rinkimo drapanų ir pini- 
giškų aukų. Bet kiek moterų tuo 
svarbiu reikalu interesuojasi bei 
dirba—sunku įspėti. Tiesa, keletas 
atsiliepė, bet labai mažai. 

Butų labai pageidaujama, kad 
tame reikale veikiančios moters 
um&i atsilieptų per laikraščius, pra- 
nešdamos visuomenei apie savo 
darbus ir tuomi duotų pavyzdį ki- 
toms moterims. 

Męs, Brooklyno lietuvaitės, nese- 
nai buvusioje Lietuvaičių Draugijų 
3-čioje Konferencijoje išsirinkome 
savitarpinį komitetą pinigų aukoms 
priimti: padaryta taip dėlto, kad 
tuli darė mums užmetimus, buk 
nęs rinksime pinigus tik vienai 
sriovei, ir tuomi norėta trukdyti 
nusų darbą. Męs-gi, dėlei pasek- 
ningesnio darbo, tėvynės naudai 
»eidžiame darbuotis iš vieno su vi- 
jomis trimis sriovėmis, neatsižvelg- 
iamos j partyviškumus, nes maisto, 
drabužių ir pastogės reikalauja visi 
įuo karės nukentėjusieji žmonės 
jc skirtumo pažvalgų. 

ivitų miestu lietuvaitės gali siusti 
pinigines aukas per tokį fondą, ku- 
ris joms yra parankiausias. Taip- 
gi gali siųsti ir per Brooklyno Lie- 
.uvaičių Komitetą. Siunčiant, rei- 
kia išpirkti Money Orderį vardu 
iždininkės Mrs. T. Mitehel ir siųsti 
finansų raštininkei Miss A. Kul- 
bok, 47 Hudson Ave., Brooklvn 
N.. Y. 

Reikia pastebėti, kad Brooklyno 
Lietuvaičių Konferencija nuturė 
paskirti dalj iš surinktų aukų nu- 

pirkimui reikalingo materijolo ga 
ninimui drabužių, bet tik su toki; 
šlyga. jei nebus užtektinai surinktu 
Irabužių. 

Centrą sudėjimui drabužių, st 

pritarimu p. L. Šliūpienės, jau tu 
•itne įsteigę Brooklyne. 

Siuntinius reikia adresuoti se 

-cančiai: 
Mrs. M. Misevičienė, 

% Rev. N. J. Petkus, 
259 North 5th St., 

Brooklyn, N. Y. 
Neaikvokime, sesers, laiko, bet 

jinai stokime prie darbo gelbėti 
/arguose? žustančius musų žmo- 
įės Lietuvoje. 

Su augšta pagarba, 
Ona Karaliūte, Pirm. 
P. Jurgeliuiė. Prot. seki. 
Ona Kulbokiute, Fin. sekr 
tTtr. Mačiulienė, Ižd. 

% 



STASYS ŠIMKUS. 

Stasys Šimkus, "Liet. Drau- 

gijos Nukentėjusiems nuo Karės 

Šelpti" prisiųstasai Amerikon au- 

koms rinkti atstovas ir pasižy- 
mėjęs lietuViu kompozitorius, gi- 
mė 1HR7 m. Motiškių sodžiuje, 
Seredžiaus parap., Kauno pav. 
ir gub. ['radinę mokyklą baigė 
Seredžiuje ir 9 metų amžiaus 
pradėjo mokintis muzikos pas vie- 

tinį vargonininką, l'askui mo- 

kinosi pas N'aujalj Kaune. Pa- 

baigęs tenai, vargonininkavo 
pusketvirtus metus Vilniaus gu- 

bernijoje. Trylikos metų būda- 

mas, jisai jau vargonininkavo ir 

buvo chorvedžiu. Išviso jo įvai- 
riuose choruose Lietuvoje daly- 
vavo virš 2,000 žmonių. 

Kuomet lietuviams leista spau- 
da 1904 m„ Šimkus savo gim- 
tiniame Seredžiuje surengė va- 

karą ir koncertą, į kurį atsilankė 
ir Varsa vos konservatorijos di- 
rektorius Mlynarskis. To atsi- 

lankymo pasekme bus'o tai, kad 

Mlynarskis pasiėmė Šimkų Var1 

šavon, kame savo lėšomis leido 
jj konservatorijon. l'žbaigęs 
konservatoriją Varšuvoje, Šim- 
kus 6 metus mokinosi muzikos 

kompozicijos retrograde ir tuom 

pačiu laiku baigė gimnazijos kur- 

są. Pernai užbaigęs norėjo va- 

žiuot užrubežin toliaus lavintis 

muzikoje, bet iškilusioji karė ne- 

leido to padaryti. 
Iki šiolei atspausdii ta Šimkaus 

60 dainų (chorams ir pavieniui 
balsui). Jisai užsiima taipgi 
folklioru. Liet. Mokslo Dr-jos 
archive guli 1,000 jojo prirengtų 
spaudai liaudies dainų (žodžiai 
ir muzika). Apart to tūkstan- 
čio, jisai yra surinkęs dar 2,000 

liaudies dainų. 
Lietuvos laikraštijoje Šimkus 

po įvairiais slapyvardžiais yra 
parašęs visą eilę straipsnių iš 
muzik6s sryties. 

Kaipo chorvedis, Šimkus pasi- 
žymėjo tuom, kad savo eboruos- 
na sutraukdavo įvairiausių pa- 
kraipų žmones. 

BERNARDO MONTVYDO BYLA. 

Praeitos savaitės seredojc, liepos 
23 d., Bernardas Montvydas buvo 

prisaikintojų teisėjų Hartford, 
Conn., pripažintas kaltu kun. J. 
Žebrio ir jo šeirnyninkės užmušime 
vasario 8 d. New Britain'e, Conn. 
ir nuteistas pakorimui. Kitas tos 

žmogžudystės dalyvas, Petras Kra- 

'<as, likosi anksčiau*. pakartas \Vif- 
nington'e. 

iš paties Rertiardo Montvydc' 
liudijimo sužinome, kad jisai iš 
Lietuvos atvyko j Taunton, Mass., 
3/t metu atgal ir gyveno pas savo 

sescrj. Tenai 3 mėnesius dirbo 

dažymo dirbtuvėje. 
Jš Taunton'o jisai nuvyko Ros- 

ton'an, Mass., kur gyveno pas 

>rolį Antaną Montvydą (Antono- 
/ą). Per vieną mėnesį jisai par- 

iavinėjo knygas. Iš čia nuvažiavo 

Į New llaveri, Conn., kame dirlio 

fon. Vaitkevičiaus grosernėje. Po 

Yijij mėnesių grjžo j So. Boston 
■r gavo darbą Petro Mataus gro- 
lernėje, kame išdirbo 3 mėnesius. 
Paskui 2 mėnesiu dirbo kitoje gro- 
sernėje ir 5 mėnesius Eąuitable 
(nsurance Kompanijoje. Po tam 

atvyko j Chicago, 111., čia 7 rnėne- 

sius dirbo portretų biznyje. Pas- 

kui pradėjo leisti "Galvočių/ kurį 
leido per 4 mėnesius. Padirbęs 4 
mėnesius prie Accident Society In- 

surance Kompanijos, nuvyko j 
Tauuton, Mass., ir atidarė barzda- 

skutyklą. Tenai jam begyvenant, 
jisai gruodžio mėnesyje 1914 m. 

susipažino su Petru Kraku. Po 

Kalėdų 1914 m. jisai uždarė barz- 

daskutyklą ir nuvyko į Tauuton, 
kame pardavinėjo barzdaskutyklų 
reikmenis. Už 3 savaičių išva- 
žiavo Bostonan, kame susitiko su 

Petru Kraku. Abu nuvyko į 
Springfield, Ma<s. Pabuvę apie 2 

savaites tenai, nuvyko j Hartford, 
Conn. Vieną naktį pabuvę tenai, 
nuvažiavo j Nevvf P>ritain, Conn. 
Tenai abu apsigyveno antrašu 330 
Arch st. K r akas nusipirko re- 

volverį ir išsikėlė gyventi prie 33 
Spring st., o Montvydas pasiliko 
senoje vietoje. 

Apie kuri. Žebrio apiplėšimą 
juodu kalbėjo vasario 7 d. vikare. 
Tą patį vakarą nuėjo apžiūrėti kun. 
Žebrio namus, kad apsipažinus su 

jųjų plianu. Vasario 8 d. abudu 
nuėjo į kun. Žebrio namus. Šei- 
myninkei juos įsileidus, Krakas pa- 
liepė kun. Žebriui iškelti rankas 
augštyn. Kunigui pradėjus rėkti, 
Krakas šovė į jį. Pakritus nu- 

šautam, Krakas paėmė jo laikro- 
dėlį ir užsuko gazą. Surėžęs mo- 

teriškei, kuri, Krakui liepiant, buvo 
Jusi rankas, jisai paliepė paro- 

dyti, kur yra kun. Žebrio pinigai. 
Jinai atsakė, kad nežino. Užsukę 
antrą gazo šviesą ir vartodami ki- 
šeninę elektrišką liamputę, jiedu 
prispyrė ją pervesti juos per visus 
kambarius. Išviso rado tik $7.35. 
Paskui išlaužė duris j attiką (kam- 
rj po stogu) ir nuėjo tenai, bet, 
apvaikščioję visur, nieko nerado. 

Paskui Krakas išsitarė, kad Gi!- 
monaitę, šeimyninkę, reikia užmuš- 
ti, idant ji neišpasakotų visko. 
Krakas nupjovė attikoje virvę, ap- 
rišo apie Gilmonaitės kaklą ir už- 

smaugė moteriškę. Apie Žebrio 
kaklą po šovimui užrištu irgi virvė. 
Kuomet kun. Žebris ir Gilmonaite 
buvo negyvi, Krakas ir Montvydas 
išėjo, pasiėmę pinigus, laikrodėlį ir 
tu pundu raktų. Lauke jiedu per- 
siskyrė. Montvydas gavo $3.25 
ir vieną pundą raktų. 

Už kelių dienų Montvydas buvo 
Krako kambaryje, kaine Krakas 
ant Montvydo rašomosios mašinė- 
lės parašęs grūmojantį laišką kun. 
Bojanauskui, reikalaudamas pini- 
gų. Paskui Montvydas iš New 
Britain nuvažiavo į \Vaterbury. 

Šitą prisipažinimą Montvydas 
padarė, būdamas Hartford'o ka- 
lėjime. 

M. Malinauskas, kurisai buvo 
vertėju byloje ir tyrinėtoju, pra- 
nešė, kad B. Montvydas buvo 
Lietuvoje krištytas to paties ku- 
nigo Žcbrio, kurio užmušime va- 
sario 8 d. jisai dalyvavo. 

Laike bylos Montvydas pasi- 
sakė, kad pirmesni jojo prisipa- 
žinimai e>ą melagingi. Esą, juo- 
se tiktai šimtinė dalis teisybės. 
Jisai papasakojo daug naujo. 
Visą kaltę vertė ant pakartojo 
K rako. 

Vienu įdomiųjų bylos liudinin- 
kų buvo augščiaus minėtasai 
Malinauskas. Jisai sakėsi už- 
ėjęs Montvydo pėdsaką £agal 
laišką, rastą tulo Vinikaičio na- 
muose. Bej ieškodamas žmogžu- 
džių, jisai buvo Waterburyje, 
\Vorcesteryje ir Fechburge. 

Sulyg Malinausko liudijimo, 
Montvydas jam sakęs, kad Ame- 
rikoje yra susidariusi draugija 
vardu il-Red Hand Society of 
America" (Raudonrankių Drau- 
gija Amerikoje). Kiekviename 
mieste esą daug priklausančių 
prie tos draugijos žmonių. 
Draugijos tikslu esą reikalauti iš 
turtingesnių žmonių pinigų, siun- 
tinėjant jiems grąsinančius laiš- 
kus. NeiApildantieji reikalavimų 
esą užmušami tos draugijos na- 

rių, paskirtų liosų traukimu. 
Į Malinauskas liudijo, kad Mont- 
vydas jam pasakęs, jog tos drau- 

gijos prezidentu esąs Pruseika, 
"Laisvės" redaktorius, kurisai 
vadinęsis Schultz'u. Sekreto- 
rium esąs K. šeštokas, "Šakės" 
redaktorius iš \Vorcester, kuris 
vadinęsis Gilman'u. Kasierium 
esąs A. Neviackas, "Laisvės" 
bendrovės narys. Draugijos na- 

riams buvę įsakyta laikyti liežu- 
vį už dantų, nuduoti kvailais, ne- 

išduoti valdžiai savo draugų var- 

dų ir meluoti apie savo gyve- 
nimo vietą. 

Tokį Malinausko liudijimą pa- 
duoda laikraštis 'Daily Courąnt.' 
Montvydas teisme užsigynė nie- 
ko nežinąs apie kokią nors "Rau- 
don raukiu Draugiją Amerikoje." 

(Toliaus bus) 

VISUOTINA TAIKA. 

(Iš Elb. Hubbard'o 
"Health and \Vealth.")' 

Civilizuota žemė faktiškai yra iš- 
skirstyta tarp devynių Didžiųjų 
Tautų. Tomis tautomis yra Su- 
vienytos Valstijos Amerikoje, An- 
glija, Vokietija, Prancūzija, Rusi- 

ja, Italija, Austrija, Ispanija ir 
Turkija. 

Kiekviena šių tautų užlaiko 
didelę tarnaujamą armiją. Su- 
vienytos Valstijos turi mažiausiąją 
armiją. Rusija—didžiausiąją. Męs 
(Suv. Valstijos) turime daugiau 
maisto, Rusija—mažiausia. 

Aplamose skaitlinėse šios devy- 
nios didžiosios valstijos atima ir 
nuolat laiko nuo naudingo darbo 
keturis milionus žmonių. Priskai- 
tant tuos, kurie dirba dirbtuvėse ir 
fabrikuose užimti gaminimu reik- 
menų kareivijai, išviso yra penki 
'milionai parinktinų žmonių, pasau- 
lio žiedų, kurie yra užimti karės 
reikalais. 

Toliaus, tegul buna atminta, kad 
kur žmogus yra atimtas nuo nau- 

dingo, produkeijinio darbo, tenai 
turi buti kas dirbtų jojo užlaiky- 
mui. 

Blogiausia kareiviavimo ypatybe 
yra tai, kad kareivis yra sunaikin- 
tu žmogum. William T. Stead 
sako: "Keturi, iš kas penkių angliš- 
kų kareivių, kurie tarnauja du me- 

tu ar daugiau, serga veneriškomis 
(lytinėmis) ligomis." 

Didelėje dalyje sekančios gent- 
kartės tėvais yra silpnieji, senieji 
ir netikusieji. 

Baisiausia karės ypatybe yra ne 

nuostoliai gyvybe mūšių laukuose, 
ne mirtįs ligonbučiuose, bet tai, kad 

vyrai, kurie grižta, parsineša ligas 
ir dar negyvenančiųjų išsigimimo 
tendenciją. 

Baimė, godumas ir puikybS yra 
trimis dalykais, kurie kliudo nusi- 
ginklavimo kelią. Tačiaus mąstan- 
tieji pasaulio žmonės jau prade- 
da matyti" kad tautos amžiningu- 
mas reikalauja karės prašalinimo. 

Jeigu atskiri žmonės nesutinka, 
tai męs neleidžiame jiems išeiti 

gatvėn ir muštis. 

Mušis galėtų parodyti, kurisai 
buvo drutesniuoju, bet tas neparo- 
dytu, kuris tariamamjame klausime 
buvo teisingu. Jicga negalima pa- 
siekti teisybės. 

Męs išrenkame užvaizdas, kad 

prižiurėtif kiekvieno pavieto reika- 
lus, ir jeigu pavietai susikivirčija, 
tai nuosprendį jie randa valstijos 
teismuose. 

Jeigu atskiros valstijos susikivir- 
čija, tai reikalas pernešama į Su- 
vienytų Valstijų teismą. 

Bet jeigu atskiros šalįs susikivir- 
čija, tai męs sugrįžtame prie jiegos 
ir tiesiog naikiname gyvybę ir tur- 

tą, kad teisybė viešpatautų. 
Absurdiškumas atviros prievar- 

tos tarp tautų, kurios šauk- 
smingai skelbiasi esančiomis "krik- 
ščionimis," yra peraiškus, kad gin- 
čijus apie'tai. 

Jeigu dvi šalįs gali padaryti su- 

tartį, aprubežiuojančią ginklavi- 
mosi reikalus, ir šioji sutartis lai- 
kosi šimtą metų (sutartis tarp Suv. 
Valstijų ir Kanados. Vert.), tai 
kodėf devynios šalįs negalėtų to 

paties padaryti? Visa, kas tuomet 
butų reikalinga, butų keli kareiviai 
policijos priedermėms. 

Tautos negali buti laukinėmis 
kaip ir pavienes ypatos. 

Vertė 7. A. 

Vertėjo pastaba. Sulyginus su 

originalu, šiame straipsnelyje viena 
dalis, vertėjo nuomone, nedidelės 

ĮsvarJjos tapo praleista. 

Pašnekeliy Kampelis. 
641. Kokiam, m^ste yra dau- 

giausia prasikaltimų? Paprastai 
manoma, kad uįiestęj didumas yra 
daug-maž tiefjyginiįjc p/oporci- 
joje su prasimaitilffii skaitlium. 
Juo miestas (|$est\is, juo prasi- 
kaltimų nuošimtis esąs aukštes- 
nis. Tokio sanprotavimo pama- 
tau dedama nuomonė, kad dide- 
liame mieste, kame mažai kas 
pasipažįsta tarp savęs ir kame 
gyvenimas smarkiau verda, pra- 
sikaltėliams esanti parankesnė 
dirva veikti. Mažuose gi mies- 
tuose, kame gyventojai arti pa- 
žįsta vienas kitą, prasikaltėliui 
esą sunkiau pasislėpti. Taipgi, 
dideliuose miestuose skurstančių 
žmonių skaitlius esąs proporeijo- 
nališkai didesnis negu kad ma- 

žuose miestuose ir patsai skur- 
das apsireiškiąs sunkesnėse for- 
mose. Tokios gyvenimo aplin- 
kybės esančios priežastim to, kad 
didesniuose miestuose prasikalti- 
mų skaitlius yra augštesnis negu 
kur kitur. 

Pripažįstant tai teisinga ir ei- 
nant tnom pačiu keliu iki galui, 
reikėtų pasakyti, kad didžiau- 
siuose pasaulio miestuose prasi- 
kaltimų nuošimtis yra augščiau- 
sis. Dideli miestai turėtų buti 
paskaityti didžiausiais prasikalti- 
mų, įvairių kriminališkų dajbų 
lizdais, geriausiomis prieglaudo- 
mis žifltigžudžiams ir pasekmin- 
giausia dirva takiems žmogžu- 
džiams veikti. Londonas, kaipo 
didžiausis miestas ant žemės, 
privalėtų turėti augščiausj žmog- 
žudysčių ir kitokių prasikaltimų 
nuošimtį. 

Panašus sanprotavimas, turė- 
damas savyje šiek-tiek tiesos, bu- 
tų tačiaus klaidingas galutinėse 
savo išvadose ir nesutiktų su 

faktais. 
Imant žmogžudysčių statistiką, 

sulyginamai mažas Irkutsko 
miestas, Siberįjoje, žymiai pra- 
lenkia visus kitus, tame skait- 
litije ir didžiausius, miestus at- 

sitinkančių jame žmogžudysčių 
skaitlium. Apskaičiuojama, kad 
kas metai Irkutske iš kas 240 
gyventojų viena ypata yra nužu- 
doma. Tame mieste išviso gy- 
ventojų priskaitoma apie 120,000. 
Tokiu budu žmogžudysčių skait- 
lius kas metas siekia apie 500. 

Tokiu rekordu.negali "pasigir- 
ti" nei vienas kitas miestas vi- 
same pasaulyje. Irkutskas yra 
visų priekyje. Jame atsitaiko 

daugiausia žmogžudysčių. 
To apsireiškimo priežastis bus 

lengva suprasti, jeigu atsimin- 
sime, kad Irkutskas yra vienu tų 
Siberijos miestų, į kur Rusija pa- 
prastai siunčia savo prasikaltė- 
lius. Vagįs, plėšikai, žmogžu- 
džiai yra į čia suvaromi iš visų 
Rusijos kraštų "ant poselenijos" 
(po to, kai atbūna savo kator- 
ginę bausmę). 

Pasakojama, kad vieną kartą Ir- 
kutsko miestas norėjęs pasiliuo- 
suoti nuo prasižengimų ir sutvė- 

ręs tam tikrą sergėjimo komitetą, 
kurin savanoriai galėjo įsirašyti. 
Pasekme buvo tai, kad krimina- 
listai pradėjo krūvomis rašytis 
komitetan. Komitetui buvo su- 

teiktos labai plačios teisės. Vi- 
sas dalykas pasibaigė tuom, kad 
miestas, po neišpasakyto prasi- 
kaltimų skaitliaus pasidaugini- 
mo, pasiskubino pasiliuosuoti nuo 

baisiųjų "globėjų." Bet ir be 
to komiteto Irkutskas turi -"gar- 
bę" buti miestu, stovinčiu pir- 
moje vietoje prasižengimų skait- 
lium. 

□aa 
642. Kodėl ant Suv. Valstijų 

pinigų vartojama parašas "In 
God We Trust?" Gal kiekvie- 
nas pastebėjo, kad ant visų auk- 
sinių ir stambesnių sidabrinių pi- 
nigų stovi užrašas:i "In God We 
Trust" ("Dievu Męs Pasitiki- 
me"). Įdomu, kaip tasai išsi- 
reiškimas atsirado ant pinigų. 

Tie, kurie smulkiau yra 1110- 

kinęsi Suv. Valstijų istorijos, ži- 
no, kad to parašp dėjimas ant 

visų sidabrinių, ir auksinių pini- 
gų buvo Suv.. ..Valstijų kongreso 
užgirtas kovo 3 d. .1865 m. 

Daug kartų prieš tą užgyri- 
mą buvo sumanoma uždėti kokj 
nors tikybinį obalsį ant Suv. 
Valstijų pinigų. Tie sumanymai 
tačiaus buvo vis, kaip sakoma, 
pro ausis praleidžiami. 1861 me- 
tais Suv. Valstijų iždo mįniste- 
riui tūlas senas farmerU ii Ma-I 

rylatul valstijos pasiuntė laišką, 
kuriame išrodinėjo reikalingumą 
dėti tą parašą ant šios šalies pi- 
nigu. Farmeris rašė, kad ka- 
dangi šalies gyventojai yra ti- 
kinčiais j Dievą žmonėmis, tai 
savo tikėjimą jie turį parodyti ir 
savo pinigais. Sumanymas buvo 

perduotas pinigų dirbtuvės val- 
dybai. Sekančiais metais suma- 

nymas buvo paduotas kongresui, 
kurisai į sumanymą tačiaus ne- 

atkreipė jokios atydos. Sekantį 
metą sumanymas kongresui vėl 
paduota. Šį kartą buvo nuro- 

dyta, kad tie žodžiai paimta iš 
Suv. Valstijų hymno "The Star 
Spangled Banner," kurisai ame- 

rikonui yra šventu dalyku. 
Sekančiais, 1864, metais kon- 

gresas leido atmušti 2 ducenti- 
nius varinius pinigus su išsi- 
reiškimu "In God \Ve Trust" 
ant jųjų. Sekančiais metais kon- 
gresas nutarė, kad tasai išsireiš- 
kimas galima dėti ant visų auk- 
sinių ir sidabrinių pinigų. 

Užbaigiant, galima priminti, 
kad įvairiose šalyse ant pinigų 
dedama vienokis ar kitokis obal- 
sis. Su v. Valstijų pasielgimas 
šiuoin atveju jokiu budu nėra 

išskyrimu. Ant Suv. Valstijų 
pinigų vartojama dar ir kitas lo- 
tyniškoje kalboje obalsis "E Plu- 
ribus Unum" ("Iš Daugelio Vie- 
Has"), kuom nurodoma į vienos 
Suv. Valstijų valstybės susidėji- 
mą iš j vairių atskirų valstijų. 

□ SD 
643. Ar sužeisti kareiviai labai 

kenčia nuo žaizdų? Žaizdos, ku- 
rias kareiviai apturi mūšio lauke, 
sulyg daugelio žmonių nuomo- 

nės, yra labai skausmingos. 
Tarp žmonių yra išsidirbusi nuo- 

monė, kad juo žaizda yra di- 
desnė ir baisesnė, juo daugiau 
skausmo suteikia jinai sužeistam. 

Tūlas kariškas gydytojas tą 
•nuomonę visiškai užginčija ir 
prirodinėja visišką josios klai- 
dingumą. Jisai saK», l*ad kančios 
nuo sunkių žaizdų yia tik per- 
didelio vaidentuvės veikimo vai- 
sium. Sulyg to gydytojaus tvir- 
tinimo, skausmus kenčia ne pat- 
sai sužeistas, bet pašalinių žmo- 
nių vaidentuvė. Minimojo gy- 
dytojaus išvadžiojimai, trumpai 
juos suglaudus, žemiau seka. 

Žmonės pripratę žaizdų skau- 
smingumą "mieruoti" pagal tuos 
nedidelius užsigavimus, kuriuos 
jie apturi kasdieniniame gyveni- 
me. Tie užsigavimai, jsidrėski- 
mai, nors maži, dažnai buva 
gan skausmingi. Jeigu žaizda 
yra dvidešimts kartų didesnė, tai 
žmonėms rodosi, kad ir skausmas 
nuo jos yra dvidešimts kartų di- 
desnis. 

•Laike dabartinės karės su- 

žeistiems kareiviams daroma kar- 
tais labai sunkios operacijos, ne- 

vartojant prie jųjų jokių migdi- 
nančių priemonių. Kareiviai tas 

operacijas perkenčia ramiai. 
Toksai pasielgimas nereiškia, 

milžinišką kareivio kantrumą. 
Kuomet žmogus yra sužeistas 
iki tūlam—suprantama, dideliam 
—laipsniui, tai nervai tampa su- 

paralyžuoti kaslink įspūdžių per- 
davimo į smegenis. Tokiu budu, 
sunkiai sužeistas nejaučia skau-Į 
dėjimo. Kuno konvulsijos ir li-( gonio dejavimas, girdimas laikas 
nuo l?iko, nereiškia, kad ligoni?? 
jaučia skausmą. Visas sužeisto 
kūnas, nors ir juda, yra tartum 
nutirpimo stovyje. Jeigu su- 

žeistasai numiršta, būdamas to- 
kiame stovyje, tai mirtis buva 
be skausme. Panaši beskausmin- 
ga mirtis gydytojų yra vadinama 
"eutanazija." 

Šiuos minėtojo gydytojaus iš- 
vadžiojimus patvirtina ir įvairus 
pasakojimai sužeistųjų, kurie re- 
tai mini apie kokj nors skausmą, 
jaustą sužeidimo laiku. 

umn 
644. Kodėl žmogus nemato 

puolančių lietaus lašų? Kuomet 
lija, tai mums rodosi, kad iš vir 
šaus puola žemyn nepertraukia- 
mos vandens sriovelės, kurios 
panašios j stačiai kabančius siu- 
lius, jeigu nėra vėjo, ir išrodo 
įstrižai gulinčiais ore siūleliais, 
kuomet pučia vėjas. 

Ištikrųjų gi, iš debesių niekuo- 
met nelija nepertraukiamomis 
sriovelėmis. Žemyn krinta at- 
skiri vandens lašai. Tie lašai yra 
beveik visiškai apvalus. Męs ta- 

čiaus, vieton jųjų, matome van- 

dens siūlelį. 
Kad supratus, kodėl męs puo- 

lančius lašus taip matome, reika- 
!:nga truputį paaiškinti apie akį. 
Akies užpakalinėje dalyje esantis 
nervų sietelis—vadinasi jisai re- 
tina— atmuša savyje paveikslą 
kiekvieno daikto, kurį žmogus 
mato. Tasai paveikslas perduo- 
dama į smegenis, ačiu kam žmo- 

gus ir mato. Paveikslas neiš- 
nyksta nuo retinos susyk. Jei- 
gu staiga užmerkti akį, tai dar 
tulą laiką—aštuntadalį sekundos 
—įspūdis pasilieka retinos ner- 
vuose. Žmogus dar aštuntadalį 
sekundos mato daiktą po tam, 
kaip akis užmerkta arba daiktas 
pranykęs. 

Lietaus lašas, smarkiai pulda- 
mas, greitai maino savo vietą. 
Akyje neišnyko dar įspūdis lašo, 
buvusio vienoje vietoje, kaip ji- 
sai jau perkeliavo į antrąją, tre- 

čiąją vietą. Akyje vienu sykiu 
yra įspūdis lašo, esančio dau- 
gelyje vietų vienoje linijoje. 
Nuo to akyje pasidaro įspūdis ne 

vieno lašo, bet visos eilės lašų, 
kurie tartum sudaro nepertrau- 
kiamą sriovę, vandens siūlelį. 
Jeigu lietaus lašas lėčiaus pultų, 
tai jįjį galima butų įžiūrėti. 

Dėlei tos pačios akių ypaty- 
bės, šviesos žybčiojimas, dažnes- 
nis negu 7 kartus į sekundą, pa- 
daro nepertraukiamo žibėjimo 
įspūdį. Dėlei tos pačios prie- 
žasties smarkiai besisukančio ra- 

to šipykiai susilieja vienon per- 
matamon lentelėn. Tuom pačiu 
principu yra naudojamasi kru- 
tamųjų paveikslų išdirbimui. 

KLAUSIMAI. 
645. Kodėl žmonės juokiasi? 
646. Kaip susineša lakūnai su 

esančiais ant žemės paviršiaus? 
647. Kodėl senovėje žmonės il- 

giau gyveno? 
648. Kame yra priežastis die- 

nų ilgumo skirtumui? 
(Atsakymai bus kitam numeryj) 

Kibirkštįs. 
Pagarsėję miestai: Thomas—py- 

ragais, Philadclphia — karpetais, 
Bostonas—škaplieriais. 

X=X 
Tūlą laiką nelijo, tai ir Burbulo 

nebuvo, o kaip pradėjo lynot, tai 
"Draugo" Burbulas ir vėl čia. 

X=X 
"Kur trumpa—ten trūksta." Tu- 

rėjome "glauną" institutą—Pbila- 
delphijos Kliniką, ir vėl netekom. 
Kišeninių ligų nebus kam "klynyt." 

X=X 
Kad Amerikos lietuviai nesiuntė 

pinigų j Lietuvą per "žinomą ypa- 
tą"—Kapsuką, tai todėl jis atker- 
šijo, sukeldams Škotijoj "bobų re- 

voliuciją." 
X=X 

Alo, vyrai! Jeigu "Keleivis" 
prašosi, tai kodėl neduodat jam 
"šv. spakajų?" Kiba nežinote, kad 
"keleivininkai'' labai "bizi:" rengia 
rudeniui "kučkas." 

v ✓ 
— /\ 

Būdamas Chicagoje, Dr. šliu- 
pas atliko du reikalus: laikrašti- 
ninkų suvažiavimą ir "Draugo" 
redakcijoj įsteigė "balnicą,M ten 
siaučia baisi karštligė. 

X=X 
Man rodosi, kad "Katalikui," už 

dalyvavimą laikraštininkų suvažia- 
vime, ar tik neklius nuo "Draugo" 
per sėdynę "beržinės košės" (Jau 
ir kliuvo. Red.). Juk "Draugas" 
toks "zajadlas učitėlius." 

X=X 
Patarlė: "jeigu iš ubago stoja 

ponu, tai ir su kačerga jo nosies 
nepasieksi." 

Tas-pat buva ir su tuom, kuris, 
nebuvęs nei skaitytojum, tampa 
"redaktorium" ar "kalbėtojuin." 

X=X 
Burbiflas sako, kad aš skaldau 

"Draugo" ir "Pažangos" .straip- 
snius ant Dr. Šliupo kulnų. Tai 
jes: ar gal Burbulas mano, kad aš 
apsiimsiu skaldyt Burbulus? No- 
sery, į tai aš neturiu "dačineni- 
jos," ir daeol. 

X=X 
* 

Laikraštininkų suvažiavimas, su- 

lyg "Draugo" tėmijimų, tai "tik 
keletos asmenų suėjimas." Dac- 
rait, kad keletos. Yat, kad kleri- 
kalu laikraščių delegatai suvažiuo- 
tų, tai seimas atsibūtų ant 2 kė- 
džių—inkorpore. 

X=X 
Įvykus laikraštininkų suvažiavi- 

mui, "Draugo" redaktoriui ankšta 
pasidarė jo paties kailyje. O kuo- 
met dažinota, kad suvažiavime yra 

ir Dr. Šliupas, tai "Draugo" re- 
daktoriaus gerklėj išaugo kaulas. 
Ar nereiks tik kanivolo?. 

X=X 
Tūlas profesorius "Keleivio" 

No. 22 paduoda socialistiškai-mok- 
sleiviškų išradimų statistiką. Lie- 
tuviai socialistai išradę šiuos tink- 
sus: Džian Bamba, kunigą Bimbą, 
Maikę su tėvu, "Šakę,"' "monolio- 
gus," teisybės skelbėjus, daug skai- 
tytojų ir spyčių (apie mergų pa- 
j ieškojimus pamiršta). 

A! tai mokslas-1 tai gabumai! 
Ura socialistams! 

Pašalinis. 

ATITAISYMAS. 
"Lietuvos" No. 26 p. Sufragis- 

tės korespondencijoje iš So. Oma- 
ha, Nebr., tilpo nemaloni korek- 
tūros klaida. 

Tenai išspausdinta: "...lietuviai 
koncertan neskaitlingai atsilankė... 
todėl, kad nebuvo svaigalų ir kad 
lietuviai nemėgsta svaigalų." 

Turėjo buti: "...lietuviai kon- 
certan neskaitlingai atsilankė... to- 

dėl, kad nebuvo svaigalų ir kad 
lietuviai nemėgsta vakaru be svai- 
galų." 

VIETINES ŽINIOS. 
KIEK IKI ŠIOL SURINKTA" 
S. ŠIMKAUS PRAKALBOSE-. 

1) "Mildos" svet., birželio 14 
d., rengė Antrasai SLA. Apskri- 
tys (Chicagoje) $71.33 

2) Meldažio svet., \Yest Side, 
(Chicago), birželio 17 d., (rengė 
tie patjs) $41.25 

3) Roselande, birželio 18 d., 
(rengė SLA. kuopa) .... $12.27 

4) Baukaus svet., So. Engle- 
\vood (Chicago), rengė Liet. 
Gelb. Fondo skyrius .... $28.00 

I Nuo vakarėlio, surengto A. 
Matto teatrėlyje (Chicago 
Heights, 111.) $8.55 

Išviso... .$161.42 
Brooklyne surinkta.... 22.80' 

$184.20 
Šie pinigai yra p. Šimkaus jau 

pasiųsti Lietuvon. 

Prakalbos. Surengtos 
Tautos Fondo. 

5) Šv. Jurgio parap. svet., bir- 
želio 21 d $73-5° 

6) Šv. Kryžiaus parap. svet., 
birželio 25 d 1^5.51 

7) Melrose Park, birželio 26 
dieną 35.5c 

8) \Yest Pullman, Šv. Petro 
ir i'ovylo parap. svet., birželio 
28 d 33.81 

9) Roselande Visu Šventu pa- 
rap svet., birželio 29 d. .. 56.26 

Išviso $284.58 
Pinigai liko Tautos Fondo ran» > 

kose. 

Prakalbos, Surengtos "Naujienų" 
ir Liet. Šelpimo Fondo. 

10) Černauskio svet., (iS-ta 
gat., birželio 19 d $47.00 
ji) Cicero (Jukniaus svet.), 

birželio 26 d 24.12 
Išviso $71.12 

Pinigai liko rengėjų rankose. 
Iki birželio 30 d. nukentėjusiai 
Lietuvai surinkta laike p. Šim- 
kaus prakalbų išviso .$559.90. 

ŠIMKAUS MARŠRUTAS: 
Šimkaus maršruto pradžia, ne- 

fkaitant jau buvusiųjų prakal- 
bų, yra sustatyta sekančiai: 

Liepos 2 d.—Chicago Heights, 
p. Vasiliausko svetainėje, 7 vai. 
vakare. 

Liepos 3 d.—Burns svetainėje, 
6255 So. State st. 

Liepos 5 d.—Gary, Ind.. 2 vai. 
po piet. 

Tą pačią dieną East Chicagoje 
—5 vai. po piet ir Indiana Ht- 
bor 7 vai. vak. 

Liepos 6 d.—Cuero, III., Šv. 
Antano parapijinėj svet., 4gth 
Ct. ir isth st. 

Liepos 16 d.—Spring Valley. 
T. F. skyriaus surengtas susi- 
rinkimas. 

Iš p. Šimkaus veikimo. Pra- 
eitą ir šią savaitę įvairiose* Cbi- 
cagos dalyse ir priemiesčiuose bu- 
vo, p. Šimkaus prakalbos, wįvairių 
pakraipų žmonių surengtos. Porą 
prakalbų surengė socialistai. Visa 
eilė kitų buvo surengta Liet. Gel- 
bėjimo Fondo ir Tautos Fondo ko- 

mitetų rupesčiu. Surengta prakal- 
bos prie 18-tos gatvės, Cicero, \V. 
Pullmane, Roselande, ant Tou n ol 
Lake, Englewood'e ir kitose vie- 
tose. 

Dėlei skubaus rengimo ir nepa- 
kaktino išgarsinimo, žmonių nors it 
skaitlingai renkasi, bet, be abejo- 



nes, butu daug daugiau, jeigu butu 
užtektinai laiko viską atsakančiai 
suruošti. 

Atvykę prakalbosna žmonės aty- 
d/iai klausosi to, ką p. Šimkus pa- 
sakoja apie Lietuvos padėjimą. 
Kalbėtojas savo Lietuvos vargu 
pasakojimu palieka gilų jspudj 
klausytojuose. Vargu buvo iki 
šiolei nors vienos jojo prakalbos, 
kuriose nebūtų pastebėta ašarų 
klausytojų akyse. Visur žmonės 

noriai aukauja. Pastebėtina, k?.d 

moterįs šj kartą pasirodo duosnin- 

gesnėmis už vyrus ir daugiau au- 

kauja nukentėjusiųjų nuo karės 
naudai. 

Reikalinga, kad vi>i, be pakrai- 
pų skirtumo, kuolabjausiai remtų 
prakilnų p Šimkaus darbą, kuo- 

skaitlingiausiai lankydamiesi pra- 
kalbosna. Kitų miestų lietuviams, 
turint daugiau laiko, reikėtų prisi- 
ruošti prie p. Šimkaus atsilankymo 
ir pasirūpinti, kad nelaimingiems 
lietuvaims musų tėvynėje suplauk- 
tų kaip galint gausesnė pagelba. 

"Vyčių" kongresas. Šią savai 
to (ketverge ir pėtnyčioje) šv 

Jurgio parapijos svetainėje atsi- 
buna ''Vyčių" kongresas. Is 

Centro Valdybos kongrese daly- 
vauja prezidentas Narkuuas is 

Montello, Mass., sekretorius Al. 

Račkus iš \Vorcester, Mass., 

vice-prezidentas muzikas Alexan- 
dravičius iš Cliicagos. Delegatų 
yra is \Yilkes-Barre, Pa., Bos- 

ton, Brockton (abu Mass.. val- 

stijos) ir kitų miestų. Kongrese 
tilcimasi turėti išviso apie 40 1c- 

legatų. 
"Vyčių" organizacija susitvėrė 

2 metai atgal. Dabar turi apie 
34 kuopas ir suvirs 3,000 narių. 

Kongresui pasibaigus, pėtny- 
čios vakaru rengiama toje pačio- 
je svetainėje iškilmingą vakarie- 

nę su programų: ketvergo vaka- 

re- tnuzikališkai-vokališką vakarą 
"Vyčių" jiegomis. 

Moterų seimas, šios savaitės 
titarninke ir seredoje šv. Jurgio 
parapijos svetainėje "Amerikos 

Lietuvių Rvmo-Katalikų Mofo- 

rų Sąjungos" laikė pirmutinį 
vo seimą, loji organizacija su- 

sitvėrė apie pusė metų atga! 
-Dabar yra 19 kuopų, su 500 na- 

rių. Delegačių seiman at"yko 
23. Tarp atvykusiųjų daugian- 
riy reprezentuojama. (hieagos ir 

awclinkčs kuopos. Buvo dele- 

gačių ir iš rytinių valstijų: \Yor- 
cester ir Brockton, Mass. 

Seimas buvo pradėtas, išklau- 
sta* šv. Jurgio bažnyčioje mi- 

šių ir kun. Serafino pamokslo. 
Seimo valdyba buvo: A. N'au- 

pįedienė—pirmin., M. Juškienė 
(Montello, Mass.)—pirm. pa- 
g.ęli>., p-lės Šlegait." ir Durinskai- 
tŽK-raštininkės. Seimui prisių- 
sta laiškas (nuo Sąjungos pirm. 
1 ; Jakubauskaitės) ir telegramas 
(Kun. Kemėšio). 

Iš nutarimų pažymėtina po- 
mirtinės pakėlimas nuo ~c iki 

25c. 

Apilčsė. Praeitą pėtnyčią plė- 
šikai įsilaužė į Domininko Ligei- 
ko butą, 2932 Poplar ave. Li- 
deikis .-u savo žmona-buvo iš- 
ėjv darban. Ligeikis, darbe bc 
būdamas, apsirgo ir apie 12 vai. 
dienos sugrįžo namon, kame ra- 

do, kad vagių buta. Lige'kiai 
gyvena trečiame augšte; antra- 

me gyvena lenkai. Lenke mo- 

teris buvo prie kėdės prirista, 
ir burna jai užrišta. Paliuosa- 
vus burną, jinai pakėlė triukšmą. 
Atvyko policija. 

Ligeikiams pavogta laikrodė- 
li-, 4 žiedai ir $.55.00 pinigais. 
Ligeikio brolio nunešta taipgi 
laikrodėlis. Nuostolių išviso pa- 
daryta už $105.00. Policija įieš- 
ko vagiu. J. Janusas. 

Chicagos archivyskupas mir- 
šta. Rociie.-ter'yje, X. Y., Chi- 
ra£os archivyskupas James K. 
Quigley guli be vilties pasveikti. 
Jisai beveik visą laiką yra be 
žado. Jam suteikta paskutinieji 
sakramentai. Leidžiant laikraštį 
spaudon, ateina pranešimai, sa- 

kanti, jog daktarai neturi jokio; 
vilties, kžPd archivyskupas išliktu 
gyvas, ir valanda nuo valandos 
laukia jo mirties. 

30 metų lietuvis baigė mokyk- 
lą. Tarp baigusiųjų šįmet Jonės 
mokyklą mokinių yra lietuvjs 
Benediktas Butkus turįs suvirs 
30 metų amžiaus.' Jisai yra vy- 
riausiu iš visų baigusiųjų tą mo- 

kyklą šiais metais. Iš baigusių- 
jų 10 yra vaikais, 31—suaugu- 
siais. * 

... 

i8-tos gatves vaikams pramo- 
ga. Stanford Parkas, Union av. 

ir 14th pl., turi .savo žaislia- 
kiemius (playgrounds) atdarus 
kasdien nuo 8:30 vai. išryto iki 
0:30 vai. vakaro. Plaukynės at- 
daros kasdien nuo 10 v. ryto iki 
10 vai. vak. Apart to, laike va- 
saros žadama paruošti eilę kon- 
certu ir kitų pramogų. Žadama 
iškilmingai apvaikščioti liepos 4 
dieną (-Suvienytų Valstijų nepri- 
gulmybės apskelbimas). 

Apgarsinimai. 
SILPNI ŽMONĖS. ' 

Mr. Jos. (Jbynia iš Tania, Ia., 
nori duot gerą pabarimą kiek- 
vienam. štai, ką jis sako: "Aš 
gavau vaistus, kuriuos buvau už- 
sisakęs ir suvartojau dvi bon- 
kas. Trinerio Amerikoniškas 
Kartaus Vyno Klixiras man labai 
pagelbėjo, ir sąžiniškai aš re- 

komenduoju silpniems žmonėms, 
kurie yra savo vidurių vargina- 
mi. Panašiuose atsitikimuose 
Tamstų Elixiras yra labai geras 
pagelbėtojas. linkite malonus 
pasiųst man tiek pat jo, kiek 
pasiuntėt pereitą kartą. Jos. 
Chyma, l ama, Iowa." Mr. Chy- 
iiia gerai supranta šio vaisto 
veikmę, paliuosuojancią vidurių 
negales, juos išvalančią ir sudru- 
tinančią kuną. Jis taipgi turi 
but vartojamas įvairiose ligose, 
surištose su užkietėjimo kompli- 
kacijomis. Kaina $1.00. Aj>tie- 
kose. Jos. Triner, Manufactu- 
rcr- 1333-1339 Ashland ave., 
Chicago. 

Trincr's Linimcnt'as greit per- 
sisveria per s k urą ir nueina j 
skausmo vietą. Duok jam gerą 
išmėginimą. Kaina .25c. ir 50c., 
per pačtą 35c. ir 60c. 

Reikalingas partneris } hotelio biz- 
ni. tik toks", kuris išmano vesti gaspa- 
dorystę. Biznis yra geras ir todėl 
atsakantis žmogus gali padaryti gerą 
gyvenimu. Vienas viską negaliu pri- 
žiūrėti, nes turiu daugiaus biznių. 
Atsišaukti: 

A. Paurat, 
1023 W. Madison st., Chicago, UI. 

PP.AUCIJŲ BEIKAU/ 
G E A T T L E, VVASH. 

Lietuvių Piknikas 
parengtas Draugystės D. L. K. Gedi- 
mino, Seattle, VVash. Atsibus ned., 
liepos (July) 4 d. 1915 m. Maple 
Grove Park, Renton Junction. įžan- 
ga 50c. Moterims dovanai. Daržas 
atsidarys 10-tą. vai. ryto, o muzika 
prasidės nuo 12-tos vai. dieną ir trauk- 
sis iki vėlai vakare. 

Davažiuojama Tacoma Interurben 
karais, kurie palieka Seattle and 
Yesler Way ir Occidental ave. 

Maloniai užkviečiam visus lietuvius 
vietinius, taip ir aplinkinių mies- 

tų, kaip jaunus taip ir senus, abiejų 
lyčių, atsilankyti i šitą puikų pasi- 
linksminimą, o užtikrinam Jog busite 
pilnai užganėdinti. 

Su pagarba, 
KOMITETAS. 

Didelis Iškilmingas 
PIKNIKAS 

parengtas Liuosybės Draugystės,-ned., 
liepos fJuly) 11 d. 1915 m. G. Cher- 
naueko darže. Lyons, 111. Pradžia 
nuo 9 vai. ryto ir tęsis iki vėlyvai 
nakčiai, {žanga 25c porai. 

širdingai kviečia/.e visus seuus ir 
jaunus, didelius Ir mažus, vyrus ir 
moteris, vaikinus ir merginas ant šio 
didelio ir iškilmingo pikniko, kame 
bus visokių pasilinksminimų, puiki 
muzike ir lietuviški šokiai. 

Kviečia Komitetas. 
Pasarga: Važiuojant imkit 22-ros 

gatvės karus iki Ogden ave. Ogden 
ave. iki 48-tos ir nuo 48-tos Lyons ka- 
rais iki Desplaines upės krantui, kur 
randasi daržas. 

PajseškojimaL 

Pafloškao savo ryro Motiejaus J Dauk&io. Męs apsivedėm prieš pat 
užgavėoias; šliuba ėmėme bazny-1 
čiojr. Pragyvenus 2 savaiti, norėjo 
atsiskirt per teismą, bet teismas no- 

Į •» «M 

davė atsiskyrimo, o nuteisė, kad jis 
man mokėtų po $5 j savaitę. Jis, 
pagyveno dar porą mėnesių mieste 
Cincinnatl, pabėgo ir sakoma, kad iš- 
važivęs Chicagon. Aš dar nesenai 
atvažiavau iš Lietuvos; turėjau sugė- 
dijus pinigų, kuriuos jam atidaviau. 
Dabar palikaiube pinigų ir be darbo. 
Motiejus Daukšis yra kriaučlus ir 
muzikantas, o taipgi jau senas ame- 

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

Mis. Marijona Daukšienė, 
908 Laurel st., Cincinnatl, O. 

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

Jonas Liukaitis, 
Box 178, Plint, Mich. 

Pajieškau savo vyro Dominiko Je- 
sinskio, kuri.j mane apleido jau 4 
savaitės atgal. Aš palikau su 3 kū- 
dikiais—Ona turi 5 nitus, Elena—3 
metus ir Genovaite—2 metu. Jis yra 
augštas, laibas, biskį lenktas, balto 
veido, dantis reti, plaukai gelsvi ir 
galvoje yra rėtis, nes dar nesenai 
buvo pramušta galva. Kas jj suži- 
not:.!, malonėkit duot man žinią, o aš, 
nors esu biedna, duočiau $5 atlygi- 
nimo. 

Mrs. Julijona Jasinskienė, 
536 W. 33rd st., Chicago. 111. 

Pajioškaus savo pusbrolio Petro 
šiaunio. paeina iš šidlavos parap., Ra- 
seinių pav., Kauno gub. Gyvena Chi- 
cagoje apie 35 metus. Girdėjau, kad 
dirba prie miestą vo darbo. 

Taipogi brolio Vaclovo Buško ir 
Vinco Kasakauskio. Malonėkite pra- 
nešti, arba jojo paties, atsišaukti 
adresu: 

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

Pajiešk&u savo pussesere Yiadisla- 
vos Butkiukės, paeina iš Kauno gub., 
Krakių para p., Meroniškio kaimo. 
Gyvena Amerikoje apie 3 metus. No- 
rėčiau su ja susirašyti. Malonėkite 
man pranešti, arba pačios atsišaukti 
sekančiu antrašu: 

Antanas Kacevičia, 
1608 Sangamon ave. Springfield, 111. 

Pajieškau savo dviejų brolių -Kazi- 
miero ir Jono Aštaš.?.uskų. Jie paeina 
iš šakių kaimo, Pajevonio parap., \ il- 
kaviškio pav.„ Suvalkų gub. Atsišau- 
kite šiuo antrašu: 

Vincentas Aštašauckas, 
209 Shavv st., Toronto, Ont., Cunada. 

Pajieškau savo brolio Petro Juška, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Pušaloto 
parap., Ažage sod. Girdėjau, kad jis 
gyveno Philadelpbia, Pa. Labai ma- 
lonu butų žinoti, ar dar gyvas randa- 
si, nes per 13 metų jokios žinios ne- 
turėjom nuo jo. Jis pats, ar kas ki- 
tas, meldžiu duoti man žinią adresu: 

Kastancija Juškaitė, 
2425 W. 46th pl. Chicago, 111. 

Pajieškau savo brolio Juozapo Paš- 
čio. Jis paeina iš Kauno gub. Rasei- 
nių pav., Jurbarko valsč., Rotuliu kai- 
mo. Pirmiaus gyveno Boston'e, aš- 
tuoni ar devyni metai, kaip Ameriko- 
je gyvena, šeši metai, kaip nebegau- 
nu laiško ir nežinau kur jis yra. Mel- 
džiu atsišaukti ant šio antrašo: 

Sr. Antonio Bastis, 
Oallia Viera Mujica No. 174, 
Barrio Befinaria, Rosario de Sta Fe, 

Republica Argentina. 

Pajieškau Jono Mikalausko ir Vla- 
do Rickaus. Abudu paeina iš Kau- 
no gub., Raseinių pav. Jonas Mika- 
lauskas iš Kulpakų kaimo; Vladas 
Riekus iš Snngailiškių kaimo; turiu 
svarbų reikalą. Meldžiu atsišaukti 
sekančiu adresu: 

Joe Urbanaviče, 
Box 52, Connerton, Pa. 

Ant Pardavimo. 
Parsiduoda septynių kambarių stu- 

bai lotas—25x125 už $1,800 ant 5609 
Rockwell st., Page Park. Klauskite 
oas 

T. H. Farrell, 5609 Rock\vell st. 

Parsiduoda:—geras Dry Goods sto- 
ras: jau 20 metų senas; biznis gerai 
išdirbtas lietuvių apgyventame mies- 
te. Savininkas išvažiuoja j kitg. mies- 
tą,. Parduodu ant. išmokesčių. Atsi- 
šaukite pas savininką 
L. Kreeger & Son, St. Charles, 111. 

Parsiduoda:—saliunas lietuvių ap- 
gyventoje vietoje; priežastis—išvažia- 
vimas savininko j kitą miestą. Gera 
proga padaryti pinigų, nes parsiduoda 
pigiai, o biznis gerai išdirbtas. Ad- 
resas: 

Joe Mažeika, 
4600 Wentworth ave., Chicago, 111. 

Reikalingas yra žmogus, ar vaiki- 
nas, kuris nusimano apie sūdymą mė- 
sos ir dirbimą sosegeus jirba dešreles. 
Prašau atsišaukt per laišką; alga bus 
mokama gera. 

Giraitls & Jasgott, 
Box 341, Christopher, IU ! 

Rikalingas:—vyras, kuris norėtu 
.akarais užsidirbt pinigų. Neati- 
traukdami jo nuo jo kasdieninio dar- 
bo, męs išmokinsime, kaip galima 
lengvai uždirbt pinigus tarp savo 
draugų ir pažjstamų. Jeigu Tamsta 
nori pagerint savo buvj ir nori žengt 
pirmyn šioje pasaulėje, tai rašyk pas 
mus, o męs prisiusime pilną išaiš- 
kinimą. Patyrimai nereikalingi. Męs 
Tamstą išmokinsime visko ir tas nie- 
ko nekaštuos. 

Manager, 
Roorn 35, 154 W. Randolph st; 

Chicago, 1U. 

SU PILVO SKAUDĖJIMU - 
I abejo, nuo senai ieškojai palengvinimo. Nesi- <?uok suvedžioti. Nedaryk bandymy. Vartok 

SEVERA S BALSAM OF LIFE 
[3EVER0S GYVASTIES BALSAMAS] 

ir urnai pajusi jo sveikinančią ir stiprinančią veik- 
mę. .Jisai ypač rekomenduojama gydymui nerviš- 
kumo, dispepsijos, nuolatinio sukietėjimo, laikinio 
drugio ir sustingusių jaknų. Senstantieji, seni ir 
silpni " žmonės ras jį labai geru. Kaina 75c. 

Odos sveikumas daug pi.'ruli nuo mui- 
'o gerumo. Mes patariamo vartoti 

SEVERA'S 
MEDICATED SKIN SOAP 

[Severos Gydantis Odinis Muilas] 
del kasdieninio vartojimo, prausian- 

ties, maudanties, galvą trenkant. 
• Kaina 25c. 

Skaityk, ką Mrs. 
Martin Pagac iš Mq- 
quafi, Wis. mums ne- 
senai parašė: "Aš 
noriu jums padėko- 
ti už jusij Severą's 
Balsam of Life. Aš 
turėjau trukdėbį bu 
Bavo pilvu, buvau sil- 

na ir neturėjau jo- 
io apetito. Suvarto- 

jus 1 butelį Severą'b 
Balsam of Life viBi 
tie trukdėsiai dingo. 
Meldžiu paskelbti a- 

pie tai laikraščiuose 
del naudos tų, kurie 
panašiai kenčia." 

visi aptieKininkai parduoda Severą's Preparations 
(Severoa gyduoles). Ziurėk, kad butų Severos. Jei 
eavo apylinkėj negalėsi jų gauti, tai rašyk tiesiog 

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Raplds, lowa 

Parduodama mūrinis namas prie 
Parneil av. Ir 35-tos gat., trimi aug- 
štais ir užpakalyj medinis, abu latai 
pigiai. $500 reikia Įnešti, o likusi 
ruma lengvomis išlygomis. Atis*fri«iv* 
;» reikia A. 01sze\vskio Bankon, 32o2 
i:c. Ilalsted st. 

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

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

Olszewskio Bankas. 

lietuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 
"D R A U G A S" 

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

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 
tams, $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. 

FARMŲ PIRKĖJAMS DOVANA. 

Didelis farmų listas 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 laišką 
tuojaus, su užklausimu farmų listo. 

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

Chicago, III. 

• NAUJA LIETUVIŲ KOLIONIJA. 
Labai gera ukė ant pardavimo su 

visais jrankiais, gyvuliais, mašinomis. 
20 akrų išdirbta žemė ir išdalinta j 
keturis laukus; aptverta "American 
Fence" tvoromis, kurios kaštuoja 
$200. Sodnas su 70 visokių medžių— 
12 oranginių medžių; 3 arkliai, vienas 
vežimas, 4 karvės, 20 kiaulių, 50 viš- 
tų. Farma parsiduoda su vlskuom. 
Jeigu kas norėtų pirkt tik žemę, tai ir 
tai galima, ir galima pirkt ženię su 

didele daržine 56x24. Gražus namai 
ant 2 augštų. Farma randasi Foley, 
Ala., l'į mylios nuo miesto; oras la- 
bai sveikas; čia atvažiuoja žmones 
gydytis, daugiausiai atvažiuoja reu- 
matizmu serganti, taipgi pasitaiko ir 
lietuviai, ši vieta yra arti Gulf of 
Mexico, kuri neprileidžia nei šalčio, 
nei šalnų; žiemos nėra; auginame 
dvejus javus, čia daugiausia vokie- 
čių gyvena, lietuvių yra 10 ūkininkų 
ir visi labai puikiai gyvena. Daugiau- 
siai auginome s\veet IV hairis bulves, 
kukuruzus, avižas ir 1.1. Priežastis 
pardavimo—didelės nelaimės atsitiki- 
mas. Dabar gera proga apžiūrėt lau- 
kus, nes javai auga. Velyčiau savo 
viengenčiu!, kuris turi keletu centų. 
Galima pirkti {mokant pusę pinigų, o 
kitus ant lengvų išmokesčių. Kam 
mieste badauti, kad galima ant ūkės 
gražiai gyventi. Nepraleiskite geros 
progos. Aš norėjau apie rugsėjo me- 

nes} išvažiuot. 
Apie ūkės kainą klauskite par. sa- 

vininką laišku, urba ypatiškai. O jei- 
gu važiuotumėt, tai važiuokite ant 
šito adreso: 

Kz. Motejunas, 
Box 15, A. R. F. D. 1, Foley, Ala. 

KAS NORITE? 
Atsiiinoti apie moterų higieną ir ją li• 

gas, skaitykite 

_ 
TDSINOd/ 

PdSLflPTlJ 

Knyga dydžio 5 1-2*8 colius 
Tai yra naudingiausia knygą moterims ir kiek- 

viena privalo ją turėti. Sn paveikslais. Pri. 
siųsi: 25c krasos ženkleliais, o tuojuns aplai- 
kysite tą įdomią ir naudingą knygą. Adrisuokite: 

M. G. VALASKAS 
349 Kenslngtoo Ave. Chlcago 

International Harvester 
Kerosino Inžinai 

Mogul==Titan 

/7MOGUP, kuris perka inžiną. neturėdamas nuovokos apie in- t^žinus, 'rizikuoja. Jis negalės žinot, ar jis turi geriausią, in- 
žiną dėl savo darbo, ar ne, kol nepažinos inžinų ir nepadarys palyginimų. 

Musų patarimas—imti I H C kerosino inžinus, pripažintus už tobuliausius 'jų padaryme; nuodugniai Ištirti jų visas dalis ir pavartoti juos, kaipo papėdę, darant palyginimus su kitais inžinai8. Tas tai yra vienatinis būdas teisingai išsirinkti ge- riausi inžiną. dėjl tokio darbo, kokj jųs norite atlikti su inžino 
pagelba. 

I H C J&rosffto inžinai MOGUL ir TITAN yra daromi viso- kio didumo, nuo 1 ihi 50 arklių pajiegos ir visuose užgirtuose 
stiliuose: pastovus, ant medinių pamatų, bei lengvai perneša- mi; su stačiu ar gulsčiu katilu ir atšaldymo kaminu. Jie ku- 
riami gazolinu, 'kerosinu, o kartais ir su žemesnės rūšies alie- 
jais, taipgi su gazu ir alkoholium. 

Apart to, pirkdami I H C inžiną, jgysite nekurj prie inžino 
patarnavimą. Inžinas, tai dar ne viskas, ką jųs gausite už sa- 
vo pinigus. Tą patarnavimą verta atsiminti. 

Susipažinkite su I H C inžinu arčiausiojo pardavėjo sankro- 
voje, kur jie parsiduoda. Reikalaukite nuo jo musų jdomaua katalogo, ar rašykite mums. 

International Harvester Company of America 
(Uc«rpontc4) 

CHICAGO USA 
Cbampion Decrmg McComick Uilwinkce Osborne Plano 

VOKIEČIAI OA VIS LIETUVOJ TE BESĖDI 
AR HUSAI iIUOS ISVYS-NEŽINIA. 

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 jūsų vaikams visą amžių svetimiems tar- 
nauti. Jus matote, kur t;k 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. 
Čia properčių kainos dar pigios, bet jau žydai ir grekai patėmijo, kad čia yra gera biznio vieta ir 

pradeda propertes pirkinėti. Todėl ir čia netrukus 
kainos pabrangs, paskui turėsite mokėti brangiau. 

Piet-rytinį kampą 32-ros ir Ilalsted Sts. nupirko 
žydas ir jau pradėjo statyti 3 augštų biznio namą. 

No. 3210 So. Ilalsted St. nupirko grekas, kuria- 
me atidarys "Frurt Stoję." 

No. 3215, 3217 ir 3219 So. Ilalsted St. taipgi 
derina žydai statymui didelio departamentinio storo. 
O lietuviai ką daro? Važiuoja į miesto pakraščius 
lotų pirkti, kur tušti laukai, gatvės nebrukuotos, ir 
kur biznis nei už 100 metų nebus toks, kaip ant 

Bridgeporto. Ir ten moka už lotus brangiau negu 
čia galėtų pirkti. O kada ten gatves išbrukuos, bus 
vėl nauji ka;"tai. 

Ant Bridgeporto, ant geriausių gatvių galite pirk- 
ti lotus pigiau kaip kitur ir čia pastatytas namas 
niekados nebus tuščias. 

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

gatvių po $450.00 
Ant lengvų išmokesčių. 
4 lotai geriausioje lietuvių apgyventoje vietoje 

ant Kmerald ave. tarp 30-tos ir 31-mos gatvių po $700.00 
Ant lengvų išmokesčių. 
Kain tada laukuose mokėti už Iotg. $700.00 kaaa 

mieste ant biznio gatvės gali pirkti už $450.Ctf). 
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-(Mos gatvių parsi- 

duoda 2 murintai namai, gerai aptaisyti. Vienas už.. $1,700 
Antras už 2,000 

Jmokėk tik $500, o reštą ant lengvų išmokesčių. 

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

Jmokėk $1,000, rešti}. ant lengvų išmokesčių. 

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

Įmokėk $1,000, reštą morgečius. 

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

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

įmokėk 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 

Įmokėk $500, reštą. ant leugvų išmokesCitj. 

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 

{mokėk $1,000, rešt$ morgečius. 

BIZNIO NAMAI SU ŠTORAIS. 
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 mėnesj $300, per metą $3,600, tai 
per 10 metų išrenki savo visus pinigus ir propertės 
lieka dykai. 

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

3 augštų naujai pastatytai ant 2 lotų puikiausias 
namas, 50 pėdų platus, 115 pėdų ilgas; pirmas aug- 
štas štoras, antras ir trečia augštas 4 flatai. Kaina.. $48,000 
Neša randos per mėnesi $435.00, per metą $5,220.00, 
tai per 10 metų išrenki savo visus pinigus, ir namas 
lieka dykai. 

Įmokėk $10,000, o reštą pati randa išmokės. 

2 augštų medinis namas, pirmas augštas štoras 
ir 4 ruimai; antras augštas du flatai. Kairia $7,000 
Neša randos per mėnesj $75.00, per metą $900.00, tai 
per 8 metus išrenki savo visus pinigus iš randų, ir 
namas su lotu lieka tau dykai. 

įmokėk ti{ $1,000, o reštą 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 metą $900.00, tai 
per 9 metus išrenki savo visus pinigus ir namas su 
lotu tau lieka dykai. 

Įmokėk lik $1,000, o reštą po $80.00 ant mėnesio. 

šiaurvakarinis kampas Halsted ir 32-ros •gatvių, 
prie Mildos Teatro, lotas 62 pėdų platus, 135 pėdų il- 
gas, geriausiai tinka Moteliui. Ant pirmo augšto ga- 
lima padaryti 3 štorus ir restauraciją, ant antro ir 
trečio augšto 100 ruimų. Loto Kaina $15,000 
Jei turi pinigų užmokėjimui už lotą, tai męs tau pa- 
statysime HotelĮ kokj norėsi. 

Biznieriai apgalvokite šią gerą propoziciją. 

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



Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

Parsiunčia Pinigus i 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. 

Tari geriausią pasisekimą. Kas nakt 
pilnas žmoni tį. 

ttodėl? 
Tod.'l, kad duoda geriausius vai- 

dinimus vi pig'ausias kainas. 

Už 5c čia pamatysi gražesnį Teatrą 
kaip vidurmiestyje už 50c. 

Kainos šio!-, iom dienom 5c ant 

balkono, 10c žemai. 
Subatom ir nedeliom 10c bal- 

konas, 15c žemai. 
Prasideda 7 vahnd.i ka 5 vakarai 

Snbatomi ir ncdėliomi 2 vat. po pietų. 
Jei nori linksmai praleisti valandą 

liuosolaiko, tai ateik 

MJLDOS-TEATRĄ. 

PHCNE C ROVER 4247 

Dr. J. JONJKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
4611 So. As'lanl Ave., Clicago. 

Naujas Savaitin's Laikraštis 

"ATEITIS" 
"Ateitis yra bepartyviškas laik- 

raštis, tarnaujantis jaunimo 
Ir kulturos roikaiarns. Tal- 
pina daugybę Įvairiausių ži- 
nių. Didelio formato, 8 pus!. 
Kaina tik $1.50 metama, o 
85c. puool metų. 

"Ateitį" l>įleiJinejij bendrovS, In- 
korporuota ant $25,000. Da- 
br.r laikas utalrašytl "Atel- 
♦.j". Reikalaukit vieno nume- 
rio pažlurfijimul uždykų. 
Adrcsuokit taip: 

"ATEITIS" 
366 W. Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. 

PILNAI DARBO VISIEMS. 

Kodčl est nenaudingu, jeigu su ma- 
žais lškaščiais gali išmokti gėrę ama- 

tą; kur tik tinka ten gali darbį tu- 
rėti ir butl pats ant savęs ponu. Iš- 
mokęs barzdaskutystės, busi lluosas 
visoj pasaulyj. Rašykite—o gausite 
vi3as smulkmenas dovanai. Nosso- 
koff'0 Barber, Hairdressing ir Mani- 
curln'g Mokykla, 1202 Poqn ave., Pitts- 
burg, Pa. Seniausi ir atsakančiausi 
mokykla apielinkėje. Pasiklausk ži- 
ną n e it/. 

Męs duodame visokius darbus ję 
Jieškaetiems. 

Parsiduoda:—Puikiausias Locomo- 
bile Limosinas, 6 Cilindrų, 50 arl£- 
llų spėkos, 7 pasažleriams, branglaų- 
sio darbo, geriausiame padėjirnt, Uip 
kaip naujas. Kaštavo $6,750, parsi- 
duoda už $1,800. Turintis aj automo- 
bilių gauna pirmenybę visuose pa- 
grabuose, parodose ir 1.1. * 

Taipgi parsiduoda Welch Dctroit 7 
pasa/ieriu touring automobilius gera- 
me padėjime, tvirta mašinerija, sali 
važiuoti kad ir prasčiausiais keli?.ls. 
Kaštavo $3.500, parsiduoda už $500. 
Atsišaukit pas 

DR. KŪLIS, 
3259 So. Halrted Gat., Chicago, III 

Telephone Yards 1532. 

Ar skaitei Bernausią lr rinitą populla- 
riSkai-moksliską mėnesini laikraštj 

"LAISVOJI MINTIS" 
Laisvoje Mintyje kas menesis telpa 

straipsnių IS j vairių mokslų, politikos, 
religijos, sociollogijos lr socialio klau- 
simo sryčių. 

i.kisvoJf Mintis tarnauja Amerikos 
iieiuvlama Jan penkis matus. 

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

"Lals. Min." kaina metams $2.00. 
Pusei metų 1.00. 
Pavienis numeris 20c. 
Siųsk 20c kad ir krasaženkliais, tuoj 

gaust "Laisvosios Minties" vieną nu- 
meri, Adresas: 

"LA SVOJI MINTIS" 
2627 Calumet Ave. Chfcago, III, 

APSIGYVENK KOLIONIJOJE SU 
SAVO VIENGENČIA'S. 

Slinkimas prie žemių iš po nukirstų 
miškų Arkansas ir Loulslanoje jan 
prasidėjo. Apsigyvenimai prasidėjo 
per keletą tautysčių. Mažas jmokes- 
tia nupirks Tamstai gerą .plotą, ant 
kurio Tamsia gali pragyvent lš pat 
pradžios, žemės į-arsiduoda nuo $12 
ir iki $15 už akrą. Du vaisiu j metą 
yra užauginamu. Kiaulės ir vištos 
atnefia gatavas pinigus. Daržas pri- 
augins" visko tiek, kiek tik galė«i 
suvalgyt Reikalauk pilnų išaiškini- 
mų. rašydamas pas "L. M. Allen P. 
T. M. Rock Island Lines, Room 718 
La Baile Statlon, Chicago. (4) 

LI6DNI0 ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI KEPRI6ULI PRIE 

a a A r 
Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių į 

Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į mėnesį, gaunete 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalposdigoje. 

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 
A. B. STRIMAITIS, S.L.A. Sekr. 

307 W. 30th St., New York City, 

Dabar Jau Galima 
Atvažiuot iš Lietuvos 

ir į Lietuvą. 

Šifkortčs atvažiuoti iš Archan- 

gelsko j Chicagą kaštuoja $71.00 
Išvažiuoti iš Chicagos į Petro- 

gradą (Peterburgą) $64.60 
Kelione ima tik 13 dienų per 
vandenį. 

šifkortes ir pasportus gausite 

A. 01szewskio Bankojc 
3252 So. Halstcd St. CJiicago. 

Rašomos Mašinos. 
Pigiausios ir geriau- 

sios rašomosios maši- 
nos (t y p e w r i t e r s) 
"New Americau" už 
110.00. 

Jeign nori turėti drū- 
tį, pigią ir gerą, rašo- 
mąją mašiną, tai pirk 

) *'New American," o ne- 

sigailėsi. 
"New American" ra- 

to taip grąžtai? lia.ip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos sistema taip pa- 

"prasta, kad kiekvienas, 
paėmęs ją } savo Ban- 
kas, iš pirmo sykio su- 

pranta, kaip su Jaja ra- 
šyti. 

Kataliogą rašorfiųjų 
mašinų ir visokių kny- 

gų prisiunčiamo uždyką. *. 
Agentams ir perkupčiar. s, perkant kelias mašinas, duodam gerą nuošimtj. 
Reikalaudami adresuokite šitaip: ; 

LIETUVA PUBLISHING CO., 
3252 So. Halsted o t r., Chicagc, III, 

Geriausi Karioutojai, Tčvyneje nicms. Gaukite jo iš savo aptiekos. 
jgija savo išsilavinimą Vokietijos universi- 
tetuose. Čia jie yra mokinami išvystyti, savo kuna kaip ir yotą. Tarp gerų daly- kų, jųjų išmintingą profesorių patariamų, 
yra vidutiniškas vartojimas sclyklo ir apy- nių alaus kaip I 
ALMA ItiATER 

Šisai nesulyginamas alus yra pasekmė 50 
metų alaus darymo žinojimo, paremto pa- vyzdinga 20-to šimtmečio įstaiga. Tai yra grriausls alus iš visų, kurie yra pagamina- mi iš geriausių miežių ir apynių, augančių pasaulyje. Užsisakykite dėžę šiądien. Ttjėfonuolrit* Calumet 5401 išsyk. MeAvoy's Malt Marrow yra spccialė su ta!* 
sa iš sclyklo ir apynių sveikatai Įgyti ir 
atgaivinti. Puikus tonikas ligoniams ir se- 
McAVOY BREVVING CO.w\H:CAG3, ILL 

LOTAI GERIAUSIOJE VIETOJE. 

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

323<> 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- 
Cių. 

Ar jgs 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. 

AR NORI UKĘ PIRKTI? 
J igu nori ukę pirkti patogioj vle 

toj ir geros žemės už nužemintą kal- 
ną, tai Neatbūtinai greitai rašyk laiš- 
ką prašydamas plačiu paaiškinimų 
apie žemes Rusk County, Wiscon- 
siuoje, lietuvių ūkininkų kolionijoje. 
AntrašaB: 

D. B. Pratapas,— 
'H-vvicins, \Yis. J». Q.| 

PIGIAI PARSIDUODA. 
2 fliatų medinis namas (2957 East 81 st st.) Chicagos dalyje Cheltonham (arti 81-mos gat. ir 

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

A. OLSZEWSKI BANK, 
3252 S. Halsted st., Chicago, 111. 

MOKYKIS BARBE RYSTĖS. 
Męs išmokiname šio lengvo, šva- 

raus ir greitai išmokamo amato J ke- lias trumpas savaites; geriausi {ren- gimai; expertai mokina; trankiai su- 
teikiama; darbas kiekvienam žmogui; ateikite pamatyti mus arba rašykite uždyką gaunamoms informacijoms, 

BURKE BARBER SCHOOL, 1 Hfr W. Madlton «t, CMcago, 1!L j 

Teleskopai ir Stereoskopai. 

Jei nqrl savo namuose 

linksmai praleisti laiką, ir 

pamatyti svetimų žemių 
miestus, gražiausius dar- 
žus, sodus ir puikiausias 
viso svieto vietas, lai nu- 

sipirk Teleskopą bu stere- 

oskopais (5 serijos, 174 vi- 
sokie paveikslai) ui pačiij 
pigiausia kainę,—$3.20. 

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

Kataliogį Teleskopų, Stereoskopų it visokių knygų prisiunčiame 
uždyką. v 

Reikalaudami adresuokite šitaip: 
LIETUVA PUBLISHING CO., 

3252 So. Halsted ctr., Chlcago, III. 

DIDZIAUSIS 

Amerikoj "LIETUVOS" Knygynas. 
"LIETUVOS" IŠLEISTOS KNYGOS: 

1219 Kada ir Kokiu Budu Gali Syietas Pasibaigti? 35 
Apdaryta * 50 

1220 Kaip Gyvena Augmesys? 35 
1221 Kiek Senovės Graikai ir Romėnai 20 
1250 Nematomi Priešai ir Draugai žmonių 30 
1256 Oras, Vnduo, Šviesa ir šiluma 40 
1261 Paėjimas Organiško Svieto 35 
1271 Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai $1.00 

Apdaryta $1.25 
1299 žvėrys i: žmogus. $1.00. Apdaryta $1-25 
1311 Airija. Lapai iš istorijos Airijos 15 
1335 Chinija. Iš istorijos Chinų. 35 
1349 Etimologija arba Mokslas apie žemės Tautas $2.00 

Apdarta. $2.50 
1358 Gadynė šlėktos Viešpatavimo Lietuvoje $1.50 

Apdaryta $2.00 
1360 Gyvenimo Mokykla. $1.25. Apdaryta $1.50 
1380 Istorija Abėlna. Tomas I. $1.00. Apdaryta $1.25 
1382 Istorija Suvienytų Valstijų šiaurinės Amerikos $1.00 

Apdaryta $1.25 
1383 iBtorlja Chicagos Lietuvių. $1.00. Apdaryta $1.50 
1386 Iš Mueikos Srities 10 
1387 Iš Mano Atsiminimų. 7oc. Apdaryta $L00 
1419 Kultura ir Spauda 45 
1428 Lenkai Lietuvoje 15 
1435 Lietuvių. Pjatėviai Mažoje Azijoje 50 
1480 Rašto Istorija. $1.00. Apdaryta $1.25 
1510 Tikėjimu Istorija. Apdaryta $5.00 
1511 Trumpa Senobės Istorija. $1.00. Apdaryta $1.25 
1600 Apie .Turtų Išdirbimij. 35 
1605 Aukos Karės Dievui 10 
1660 Kaip žmonės su Ponais Kovojo 10 
1668 Ko Mums Reikia Pirmiausiai? 20 
1680 Labdaryhg Pirmiaus ir Dabar 10 
1690 Moter s ir 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 Hygiena. Daktariška Knygelė 35 
1954 Pamatas Visokiai Reformai 30 
2001 Angliškos Kalbos Vadovėlis 25 
2038 Kaip Rąšyti Laiškus, Lietuviškoje ir Angliškoje Kalbose. .. .75 

Apdaryta $1.00 
2055 "Lithuanlan Self-Instruction 50 
2084 Rankvedia Angliškos Kalbos. $1.25. Apdaryta $1.50 
2085 Raukvedis Gromatų .Rašymui 35 
2131 Arithmetika. Knyga Išsimokinimui Rokundų 25 
2241 Gamtos Pajiegos. 50c. Apdaryta 75 
2266 Koks Privalo Buti Vaikų Auginimas? 20 
2398 žinynas. Knyga žinių. $1.50. Apdaryta $2.00 
2401 Dekliamacija ir Sceniškoji Mimika 10 
2458 Tikri Juokai. Lietuvių Pasilinksminimui 50 
L'496 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 

N B. 

128 
266 
296 
825 

1274 
1988 
2120 
2191 
2590 
2593 
2596 
2626 
2895 

2901 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 

•r 
2912 Breviorelia. 
2914 
2915 
2916 
2917 
2918 

Ant tekančių knygų perkupčlama duodame tok{ pat rabatu, kaip Ir ant "Lietuvos" išleistų. 
15 Gyvenimo Samojėdų 10 
Olga Liubotavičiutė 10 
Po Priedanga šventenybės 25 Patkulis. Politiška tragedija 20 
Spėka ir Medega. $1.50. Apdaryta $2.00 Tiktas ženybinis Gyvenimas 25 
žodynėlis. Anglišąai-Lietuvlškas 30 
Trumpa Geografija 25 
Dangaus Augštumas ir žmogaus Senumas 15 
Dievas, Dangus ir Pragaras 10 
Gyvenimas Sv. Tėvo Popiežiaus Benedikto IX 25 
Vaišės Kristaus pas Popiežių 05 
Biblija, j $2.50 

MAŽI AUKSO ALTORĖLIAI. 
Mažas Aukso Altorėlis. ...» .50 

.60 
$1.00 
,$1.25 
$1.00 
$1.50 
$1.75 

BREVIORĖLIAI. 
.30 
.70 
.90 
.45 
.60 

$1.00 

Taipogi ^Lietuvos" Knygyne randasi visokios svetimų 
'spaudų Lietuviškos Knygos, išleistos Amerikoje ir Europoj ei 

Agentams ir perkupčiams duodame gerą nuošimti. 
Reikalaudami Katalogo, kurį prisiunčia-ne uždyką, arba 

siųsdamiJižš&kymą ir pinigus, adresuokite šitaip: 

LIETUVA PUBLISHING C0. 
A. OLSZEWSKI, Pres. 

3252 S0. HALSTED ST. CHICAG0, ILL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 1 
Męs neesame banklerial, bet męs gvarantuojame Tapistai sučė-'1 dymą 50% ant TamstoB pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- rams ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki 550.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 ik' $60.00 -ant orderio darytus siutus parduodame po $5.00 ir brangiau. 
Naujas ir trupotėlj dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiau9, Vaikų siutai $2.50 iki $7.50. 
Skrynios ft valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 

Storas atdaras kasdiena ir vakarais iki 9 vai. Subatomia esti atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 6 vai. vakare. 

So. Halsted Furniture Hoose 
3224=26 So. Halsted St. 

Didžiausia Lietuviška Naminių Rakandų 
[Furniture] Krautuve Ghicagoje. - 

< 

Paseno?, sugedęs maistas ken- 
kia sveikatai. Vasaros metu ne- 
atbūtinai reikia turėti ledaunę 
(Ice Box), kad maistas nesu- 
gestu. Męs turime didelį pasi- 
rinkimą gerai padirbtų ledaunių ir dabar jas parduodame labai 
pigiomis kainomis. 

Kiekviena motina nori sveika- 
tos savo mažiems kūdikiams. 
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, Ketvergais ir Subatoms. 

South Halsted Furniture House 
Teleplione Drorer 70.0 

3224 Sp. Halsted St. Chicago. 

SIUTAI. 
Dabar laikas pirkti dailias dra- 

1 panas, ir pigiai. Dienos yra gra- 
Ižios. Kožnam miela išvažiuoti 
■'j laukus pasibovinti. Dar mie- 
liaus yra, jeigu turi gražu siutą 
išvažiavimui. Kainos labai že- 
mos, ir kožnas gali nusipirkti. 
Siutai $28, $26 ir $25 dabar $19.75 
Taipgi tukime daug siutu nuo 

$5.00 iki $20.00 
Pasiskubink, kolei pasi- 

rinkimas dar geras. 

Storas Atdaras 
Vakarais 

Utarninke, Ketverge, 5a- 
batoj, Nędėliomis 

ligi pietų. 

Bridgeport Clothing Co. 
3246-3248 So. Halsted St. Chicago, 111. 

Bell System 

Tamstos Agentas Kiekvie- 
name Ofise 

Kiekvienas Bell Systemos Telefonas 
yra tamstos agentu kiekvieno telefono 
prenumeratoriaus namuose, kurių savi- 

ninką tamsta gali paverst savo kostu- 
mieriumi arba klijentu. 
Kiti turi puikias pasekmes už pigų mo- 

kestį per šitą tarpininkyotę — kodėl ne 

tamsta? 

Atmink, kad kuomet telefonuoji, labai 
retai negauni greitaus ir atydaus atsilie- 
pimo iš tamstos biznio šaltinių, arba drau- 
gijinių pažinčių. Vartok Bell vietinės ir 
tolimos distancijų linijas. 

Chicago Tclcphone Company 
Bell Telephone Building 

Ofiicial 100 



1 OLSOTTO HMM 
3252 So. Halsled Si, CHICAGO, ILL. 

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
Įsteigta 1893 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

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

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Cliicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvų 

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

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

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

kančiai savo biznj vesti. 

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankojet prie kurios 

nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš kitų miestų ir farmii gali šioje Bankoje atlikti savo reikalus per laiš- 
kus. I\aš)kite adresu: 

A. OLSZEWSKI BANK 
3252 So. ttalsted 5t.t • CHICAGO, [LL. 

Atvažiavusius IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti ir muši* Banką. 

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

Nedčliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

PhomOroTer *M2 
DR. K. DBANGEL1S 

LIITUVVft OENTISTAS 
VA LANDOS:-nuo 9 iki 11 rytenao 1 (k 
4 po put ntto 7 iki 0 vak. Nediliom paįal 
aitl irt;- 
32r. Sv. Halsied Sh ChicapJU. 

ftiešii A. Olievlkio Bank) 

NAUJAS IŠRADI IV^A 3. 

Męs V norime 
žmonijai persta- 
tyti naujo išra- 
dimo beraktinę 
spyną, kuri yra 
padaryta ant ne- 

išpainiojamu pa- 
matu, taip kaip 
Bankinis Užrak- 
tas, ir yra viena 
i£ saugia usių be- 

| raktinių spynų, 
kurias perviršy- 
ja vlaas kitas 
raktais raki nė ja- 
mas spynas. 

jeigu reikalaujate saugios spynos, 
kurios niekas negalėtų atrakinti, tai 
rašykite laiškų lietuviškai pas mus, 
o męs prisiusime naujo išradimo be- 
raktinių spynų aplinkrašti su paveik- 
tais. iš kurio galėsite plačiai daži- 
nctl kaslink musų naujo išradimo be- 
raktinių spynų. 

Rašydami laišką pas mus, rašykite 
lietuviškai ir pdėkite markę dėl at- 
sakymo, adresuokite šitaip: 

SECURJTY PADLOCK CO., 
648 W. 31st St., (Dc.pt. A) Chicago, III. 

Joscph J. Elias, Savininkas 
4600-4&02 S. Wood St., Chicago. 

Priimame- pinigus J Bankų užčėdi- 
Jimui nuo vleuo doiiario ir dauriuus 
ir mokame, trečią procentą ratomis 
Ant metų. Siunčiame pinigus J vi- 
k.s svieto dalis piji*!, greitai ir tei 
tingai, o evetimų žemių pinigus mai- 
nome, perkamo ir parduodame. Par- 
duodame širkortes ant visų linijų J 
krajų ir 1J k rajaus, taipgi tikietus 
ant geležinkelių po visą Ameriką ir 
Europą. 

Musų Banka Išdirba visokius raštui 
Ir dokumentus visose kalboso ir duo- 
da rodą lietuviams visokiuose atsi- 
tikimuose lr reikaluose ypatlškal tr 
pt.- >aiškus. Tik kreipkitės virftminfr 
fte antmka.. 

Rusiškas 
Lietuvos Rejentališkas Biuras 

davojimo t t kitam pervedimo žemės ar ūkės Lietuvoje- 
-Rusijoje. Parūpina pasportus. Išvažiuojantiems Lietuvon- 
-Rusijon h* visokius kitus rejentališkus raštus padaro ge- 
rai, greitai ir pigiai. Iškolektuoja dalės, skolas ir pinigus, 
paliktus Rusiškuose Bankuose. 

Dėlei Informacijos Chicagieėial kreipkitės asabiškal, o iš 
kitų miestų raštų, adresuojant: 

LIETUVOS RĖMIMAS BIURAS 
3252 So. Halsted St. Chicago, 111. 

Visokiuose reikaluose 
Informaciją suteikia dykai 

Biaro 
Valandos 

Nuo 8 ryto iki 6 vakaro. Utarninkais, Ket- 
vergais ir Sukatomis nuo 8 ryto iki 9 vaka- 
ro. Nedėlioml nuo 9 ryto iki 1»P0 pietų. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialiste 

tmsas 

1725 Wcst 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood?at- 

Ttcne Canal 1203 
Valandos: 

ixi$oQ iki 12:00 va! ryta 
tvt 7:00 iki 8:00 v*L Tale. 

NodClioma 
ivciMikl 12:00vaL ryto 

Rezidencija 
57.08 W,Hamson Street 

Tel. Atutin 73/ 

Valandos 

tiktai lkl0;OG kiekviena rytj 

Mokiname Anfliškal 
Visose dalyse Amerikda ir Kanados 

Vienintele mokykla, kurtoj kiekvienas Kali išmok- 
ti Anirli&kit kalbu, labai trnmpnme laike, fcios mo- 

kyklos naujausia ir tobulinffiaual* motoda. Moki- 
namo per laiškui, visose ftalyse, ai labai mažii at- 
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti urenai Anghj kalba, ateik ar 
rašyk platcspii) žinii], 
Anejlcan Beboti tt Langnages 

1741 W. 47th Strut, : Chlcago, III. 

Lietuvišku Knygy Krautuve. 
Mylėtojai geri] kningą, norinti 

išlavinti savo protą ir išsimokinti 

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

Iš kitą miestą atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.: 

M. J DAMIJONAITIS 
901 We?t 33-rd St., CHICAGO, ILL. 

F. P. Bradchulis 
Attorncy & Counselor at Law 

Lietuvis Advokatas 
30 N. LiSalle St., C icago, III. 

Siick Eichingi Bldg., Rooms 1107*1114 
Telephone Pranklln 1173 

6yv. 3112 S, Halstetf St., arti 31-H) 
Iclepboue Y«rd»jl59 

LIETUVIŲ LIUTERONŲ 
AT YDAI. 

Iš priežasties europinės karės 
dabar negalima gauti jokių kny- 
gų iš Europos. Bet męs da turime 
po kclet.-į lietuvišku liuteroniškų 
maldaknygių ir giesmių knygų sa- 

vo krautuvėje, ir pas pas mus da 
galite jų gauti. 

Todėl, kurie reikalaujate mine- 
tų knygų, tai pasiskubinkite, kol 
jų turime, nes šioms išsibaigus, ne- 

[ gausite niekur, kol karė nepasi- 
baigs. Rašykite urnai, o prisiusime 
kataliogą. 

LIETUVA PUB. CO., 
3252 S. Ilalsted str., Chicago, III 

Telefonas Humboldt 4532 

Dr. G. M. Glaser 
šiuomi apreiškiu pagodotal visuo- 

menei, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bfidgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni- 
mą } savo locną namą: po-numeriu 

3149 S. Morgan St. 
Kertė 32-ro* natvča. 5? 
Telefonas Yards C87. 

Maco ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligoaius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir tolintis mane rems. 'esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ii* nak- 
tį. Esiu specialistas ligose vaikų, mo- 

terų ir vyrų ir užsendintose ligose. 
Darau visokią operaciją. 
Liekuosi su pagarba 

Dr. G. M. Glaser 
3149 S. Morgan SU 

Kert6 32-roa gatvča. 

Užsirašyk sau ar mo pažįstamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina |au 30-tus metus. 

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
pusei metų. Kanadoje $2.50 metams; 
$1.25 pusei metų. Anglijo], Lietuvoj Ir 
kitur $3.00 metams; $1.50 į»usei m. 

Pamatimul vieną num. siunčiam dovanai 

Knygų katalogą siunčiame ant pareika- 
lavimo dovanai. 

J. J. Pauksztis & Co. 
120-124 G r and Str.t 

Brooklyn, N. X. 

Dr.O.C.HEINE 
DBNT1STA8 

fflUS-ktnpai 31 Ir S>. jjhhj git 
(•ynekm UrtiytiikM.) X CttOM, iii. 

Tel. Canal 5395 

J. 6, Mezlaiszkis 
Generalis 

Kontraktorius ir 
Namų Statė jas. 

2302 S. LeariU St. Chicago 

Tel. Can^l 4052 I 

Dr. f\. K. Rutkauskas 
2302 S. Leavitt St. KampaB 23-5ios gal. 

CHICAGOr) ILL. 

Tai. YARBS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis gydytojas Ir Chirurgas 
3259 So. Halsttd St., Chlcaso, |«. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų Ir 
▼yrų. Speciališkai gydo limpančias, už- 

; tUenė;v.siaa ir paslaptingas vyrų ligas 

Jau Išėjo Iš Spaudos 
MILŽINIŠKAS VEIKALAS 

TIKĖJIMU ISTORIJA 
1 

\ isas veikalas sudaro 1086 puslapius gražaus ir 
lengvai skaitomo rašto. Knyga yra papuošta skaitlin- 
gais piešiniais, kurie palengvina skaitymą ir padaro jį daug vaizdingesniu. 

Šia milžinišką knygą parašė, bendradarbiaujant vi- 
sai eilei kitų mokslininkų, žinomasai visame pasaulyje mokslininkas D. P. Chantepie de la Saussaye. Lietu- 
vių kąlbon 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 šakoįe. 
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. OLSZEWSKI, Pres. 

3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL. 

N 

AMtUKCl 

LIETUVIU DIENRAŠTI5 

VISUOMENES, 

m 

Literatam ir Politikos iliustruotas Laikraštis 
Amerikos Lietuvių Dienraštis "KATALI- 

KAS" puduodn vėliausias žinias apie kari} ir 
visokius atsitikimus paakyje. Visuomet pil- 
nas indomių straipsnių. 

Dienraštis "KATALIKAS" eina tautiš- 
kai krik££ioniškoje dvasioje. 

DIENRAŠČIO KAINA: 
Metams $5.00. 
Pusei metų 3.00. 
Trims mėnesiams 1.75. 
Dviem mėnesiam 1.25. 
Europoje metams .... 7.00. 

Praneškite savo adresu, o gausite 
pasiiiurūjimul vien* numeri veltui. 

TAIPPAT UŽLAIKOMA 

Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuve 
REIKALAUKITE KATALOGO 

Rašydami laiškus ir uiųzdami pinigus vi- 
sados adresuokite šitaip: 

TANANEV1CZ FUBL1SHING CONTANY 

K 
h 

m 3249-33 South Morgan Streot 
CHICAGO, ILL, U. S. A. 

GAMTOS ISTORIJA 
Pagal Pov. Bert, vertė Dr. A. Bacevičia. Knjga 3 dalyse: I dalyje 

telpa aprašymas jvairių gyvulių; II dalyj—aprašymas visokių augalų; 

III dalyj—apie akmenis ir žemę. Trumpai ir suprantamai išaiškina gam 

tos istoriją, aiškesniam supratimui telpa 126 paveikslėliai: žmonių, pauk 
ščių, gyvulių, žvėrių, žuvų, vabalų, žolių, augalų, akmenų ir t.t. 

Gamtos istorija yra labai žingeidi ir kiekvienam žmogui reikalinga pa- 

žinti. Gamta—tai visų gyvūnų motina, todėl męs ją privalome geriau 
sial pažinti—studijuoti gamtos mokslus. Kas nepažįsta gamtos, jos jstu- 

tymų, tas nesitaiko prie gamtos, ir tokis neilgai gyvena, nyksta ir žuva, 

Užtai reikia pažinti gamtą, jos gražumą ir paslaptis. Knyga Gamtos 

Istorija yra gražiai ir aiškiai atspausta, 210 pusi. Popieros viršais. Kai- 

na 
50c, 

Ta pati drūtais audimo vlršals ...... 75c. 

Norėdami gauti šitą knygą, kreipkitės krautuvėn; 

M. J. Damijonaitis, 
901 West 33rd str., Chicago, III. 

NEW CITY SAVINGS BANK 

4601 So. Ashland ave., Chicago. 
A. J. BIERZYNSKI, prea. 

Priima bankcn pinigus ir moka 3%. 
Už 8ud§tus pinigus musų bankoj duo- 

dame fipklų knygutę, I§ kurios para- 

gyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdo bankines 
skryneles (boyes) po $2.50 metama. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
J visas svieto dalia. 

Bankos Valandos: Panedėllals, se- 

reaomis, ketvergais Ir subatomis nuc 

8 ryto iki 0 vakaro; nedaliomis, utar- 

į nlnkais ir petnyčiomla nuo' 8r>to JtTd 
I • vakaro. 

TELEPHONE DROVER721S 

Geriausia Akušerka 

0. Jonikiene 
3364 S. Halsted St. 

(Kampas 34 tol) 

Chicago, III. v 

Gani!. 3119 

D'R. A. YUšKA 
LIETUVIS gydytojas 

1749 SO. HALSTED ST CHICA8D, ILL 
COKNF.R 18th STREET 

EVESKIO tss? 
Dienine ir ilAIIVIfl JI 
Vakarine "lUMRUl 

M O K I N A M A s 

Angių Kaita u nra- 
dlnes'ikl augščliuslal 
Aritmetika 
Augštesn. Matematika 
Istorija, Geografija 
Palltlika Ekoiotnlja 

Lietuvi" j 
zasff* 
Lenkų ; 
Koygvsdysti 0rair«Sf. 
Laišku raiyraas 
Prekybos t eitis Ir tt. 

G. Le veskis, Ved c jas Mokyklos 

310b So. Halsted St., Chicsgo. 

OU-KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eina jau 25 metai 
Utarninkais ir Pėtnyčiomis 

Prenumerata metams $2.59 
„ „ pusei metų $1.25 

Adresuokit taip: 
W. B. B0CZK0WSKI C0M 

Mahanoy City, Pa. 

GERA PROGA! 
Crfmatika antrliskoskallni-ni- 
ky ttebe moky tojo(apdary ta)$ 1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky- 
tii skaityti ir rašyti be mokyto- 
jo 153 

Naujas Budas mokytis rašyti ba 

mokytojo lOo 
Aritmetika mokinimuisi rok u ri- 

dų, su paveikslais (apdaryta), ,35c 
Vi8o$l.00 

Kas atsUjs iSklrpęs Šita apgarsi- 
nimą iš "Lietuvos" ir $1.00 pep 
moucy ordcr:, lai gaus visai 4 
knygas 00c. pigiau. 

P. Mikolainis 
Bos 62 New York Sity 
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