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Dideji Kare. 
Xuo vakarinio karės lauko, 

kaip paprastai, prieštaraujančios 
ateina žinios. Talkininku pir- 
ni) 11 žengimas rods susilpnėjo, 
o tas vokiečiams suteikia progą 
pasigirti, nors kartais ir be pa- 
mato. Vokiečių kariumenė va- 

karuose tapo sudrutinta, nes čia 
siunčia vis daugiau kareivių iš 

rytu ir jie ir vakaruose mėgina 
smalkiai žengti pirmyn, bet kaip 
ik: šiol, bent trancu/.ai jų užpuo- 
limus Ritmuša. 

Ir paskutinis didelėmis pajie- 
gomis mėginimas Vokietijos sos- 

teį įpėdinio iš visų pusių ap- 
siausti svarbiausią rytuose fran- 

čuzų tvirtovę Verdun nepasisekė. 
Vokiečių atakai ir bombardavi- 
mai iš didelių kamrolių francu-. 

v.ų po/.icijų tarp Renarville ir 

l'our de Paris buvo labai smar- 

kus. Jie priėjo iki pirmųjų ap- 

kasų linijos, bet jai pagelbon at- 

ėjo antroji linija ir vokiečius nu- 

vijo. Nepasisekė vokiečiams už- 

puolimai ir Vosges kalnuose, prie 
Langenfels Kopt* ir 1 lelgenfuerst. 

Smarkus artilerijų mūšiai bu- 

vo lygiai šiaurinėj Prancūzijoj, 
kaip ir Helgijoj, tarp Neuville, 
Ecuric ir Rotlincourt, taipgi ant 

fronto tarp Sonmie ir Aisne, bet 
be svarbesnių pasekmių. Ant*de- 

šiniojo Aisne unės kranto, taipgi 
("iiampagne d i trikte tarp Sou-! 

pir ir Troyon franeuzai išsprog- 
dino čielą eilę vokiškų minų. 
Argcnne distrikte vokiečių už- 

puolimai likosi su dideliais jiems 
nuostoliais atmušti. Smarkios 

.1 
artilerijų imtynes traukiasi prie 
Metise kalvu, arabėse prie Ca- 
lonne ir La Ifaye, taipgi Vos- 

ges kalnuose prie pQntcnettė ir 

Ilartmannsvveillerkoj f. 

Iš Berlino pranešama, jog Ar-, 
fjonne distrikte vokiečiai vis mė-į 
gina pirmyn žengti. Kaip sako 

vokiečių raportas, liepos 2 (J. 

jiems tose apielinkėse teko 2,556 
nelaisviai, tame 37 aiicierai, 251 
mašininės kanuolės ir 72 minų 
mėtytojai ir nntrailleuses.' 
Mfcuse distrikte trancuzai ketu- 
ris kartus užpuolė vokiečių pozi- 
cijas, bet visi užpuolimai tapo' 
atmušti. Francuzai nužudė savo 

pozicijas prie Les Kparges. Prie 
Regnieville vokiečiai paveržė 
i,800 pefVti iranctizų grabių; taip- 
gi jie japo išvyti išdalies iš gi- 
rios prie Fay-en-Hay. 

Vokiški orlaiviai vėl atsilankė 

Anglijoj ir bombardavo iš oro 

fortą netoli Harvvich. Mėtė jie 
paskui bombas Prancūzijoj mies- 
tuose N'ajicy ir Domback ir iš-1 
ardė geležinkelio liniją j fortą' 
Remiremont. Vokiečiai Belgijoj' 
pagavo vieną anglišką orlaivį, o 

kitą franeuzišką. 
Vokiečiai giriasi, jog iki šiol 

jie paskandino 73 angliškus ma-1 
žus ir didelius kariškus laivus' 
(tame 16 mūšio laivų), turėju-J 
sius (>47,709 tonus įtalpos. Jeigu' 
ir toliau anglai neišmoks geriau J 
savo laivų apsaugoti, vokiečiai 
ir ant jūrių gali viršų paimti. Į Telegramai atsiųsti per Say-'. 
ville, vokiškam ambasadoriui, 
\Vashingtone praneša, kad prie 
Vpern su dideliais nuostoliais ta- 

po atmušti franeuzn ir anglų už- 
puolimai. Prie Pretre vokiečiai 
paėmė 400 jardų franeuzn gra- 
bių. Francuzai čia turėio di- 
deliu- nuostolius. Prie Norroy 
vokiečiai išsprogdino iraneuzų 
stovyklą. 

Ant šiaur rytinio karės lauko, 
taigi Lietuvoj, nieko svarbesnio 
neatsitiko. Mūšiai rod> buvo Su- 
valkijoj ir prie Šiaulių; nors 

vokiečiai ir giriasi sumušimu ru- 

sų, bet mūšiai tie btivO, matyt, 
nesvarbus. Lietuvoj viskas pa- 
silieka, kaip buvo, svarbesnių 
permainų nėra. Vokiečiai, kaip 
naikino Lietuvą, taip ir naikina. 
Veržia nuo žmonių maistą ir 

juos l«dan stumia. Kaip kur 
žmonės maitinasi ant mušiu lau- 
kų rastų užmuštų arklių jau pa- 
gedusia mėsa. 

Vokiečių kariškas laivynas mė- 

gino bombarduoti Latvijos portą 
Vindavą, bet tvirtesnis rusų lai- 
vynas vokiečių laivus į.uvijo. 
Prie Yindavos ir prie salos Goth- 
land ru>iški laivai paskandino 
vokišką minų klotoją Albatros ir 
didelį skraiduoli Deutscbland ty- 
po. I '/.puolimas laivais Rygos 
vokiečiams taipgi nepasisekė. 
Jie norėjo Latvijoj ant kranto iš- 
sodinti savo.žemės kariumenę ir 
jeigu nepasisektų ten užsilaikyti, 
tai tikėjosi bent maisto prisi- 
plėšti, bet tas nepasisekė: rusų 
kariški laivai gabenančius karei- 
vius laivus nuvijo, o pakrančių 
baterijos kareiviams išlipti ne- 

leido. 
Už tai Galicijoj rusams nesi- 

seka. Nors rusų kariumenės 
vadovas ir stengiasi pertikrinti, 
kad ir Galicijoj rusų armija ne- 

tapo sumušta; rusų armija trau- 

kiasi vien iš strategiško atžvil- 
gio, kad kitaip karės frontą su- 

tvarkyti butų £$ilima (taip da- 

bartinėj karėj visi savo nepasi- 
sekimus aiškina), bet ištikro, tur- 
būt, rusų kariftmenė Galicijoj ta- 

po jveikta sujungtos austro-vo- 

kiečių kariumenės. Galicija, kaip 
užtikrina Victinos pranešimas, ta- 

po nuo rusų beveik išvalyta, lai- 
kosi jie vos keliose vietose. Už 
tai sujungta austro-vokiečių ka- 
riunienė įsiveržė jau vėl Lenki- 
jon. Smarkus mušis prasidėjo 
Liublino gubernijoj prie mieste- 
lio Krasnik, kur ir karės pradžioj 
buvo smarkus mūšiai ir kur pir- 
mą sykį rusai tapo didesniame 
nntšyj sumušti ir atgal nustumti. 

Austro-vokiečių kariumenė ne- 

apsistojo prie Krasniko, bet nu- 

žengė jau toliau. Sulyg laik- 
raščiu pranešimo, sujungta aus- 

tro-vokiečių armija užėmė rusų 
tvirtovę Z?,mosc. Ištikro vie- 
nok, kaipo tvirtovė, Zamosc ver- 

tės neturi, yra tai sena, nega- 
linti priešintis naujų kanuolių 
šūviams dar lenkų laikų tvirto- 
vė. Rusai mano, kad iš Liub- 
lino gubernijos sujungta austro- 

vokiel'ių kariumenė pasistengs 
apvaldyti geležinkelių susibėgi- 
mus ir Lietuviškos Brastos 
(Gardino gub.) tvirtovę, kur .su- 
sibėga gele/.inkcliai, einanti 
Maskvon, Varšuvon ir Petrogra- 
dan. Brastos tvirtovė yra tvir- 
čiausia Rusijoj. Už jos iki 
Maskvai nėra daugiau tvirtovių, 
Maskvą nuo priešų gina vien 
sunkiai pereinamos Pinsko klam- 
pynės. Netoli Brastos, taipjau 
Gardino gub., yra kita maža 

rusų tvirtovė Goniondz, bet ji 
neturi didelės svarbos. 

Rytinėj Galicijoj sujungta aus- 

tro-vokiečių kariumenė, vedama 
vokiško generolo Linsingen, pri- 
siartino prie upės Zlotą Lipa ir 
nuo rusų kariumenės išvalė visą 
vakarinę upės pusę. Apielinkėse 
Kamionka Strumilovva ir Kras- 
no eina dar vis smarkus mušis 
su atgal besitraukiančiais rusais. 
Lenkijos pu-ėj, prie Galicijos ru- 

bežių, rusai pasiteaukė iš Kry- 
luwo; ištraukdami, jie miestą už- 

degė. Rusai tapo išvyti iš jų 
stovyklų prie Pov iki Plonka. 
Dar smarkus mūšiai traukiasi 
prie upės \Vieprz. Mušyj prie 
Krasniko paimta nelaisvėn 29 afi- 
cierus ir 8,000 rusų kareivių ir 
šešias mašinines kanuoles; taip- 
gi 6 amunicijos vežimus. Rusų 
kariumenė tapo pervaryta per 
upę Dniestrą. 

Bukovinoj, tarp upių Dniestr 
ir Prut rusai dar vis smarkiai 
priešinasi, jie stengiasi čia per-' 
laužti priešų liniją. Bet tas 

jiems nepasisekė, nors jie nu- 

žudė 20,000 kareivių; jie tapo 
iš Bukovinos Bessarabijon, Rusi- 
jos pusėn, išvyti. Dabar, ne- 

galint rusams atsilaikyti, visa va- 

karinė Rusijos juosta atiduota 
naikinimui Rusijos priešų, tik 
tie priešų naikinami kraštai yra 
ne tikra Rusija, bet lietuvių, len- 
kų, mažrusų ir ruraanų kraštai, 

tai Rusijos valdžia ir jos karve- 
džiai apie tų kraštų žmonių ne- 

laimes nepaiso labai, paisytų gal 
labjau, jeigu priešas įsiveržtų į 
tikrą Rusiją. Bet ji dar toli. 
Visa vakarinė Rusijos juosta iki 

Dniepero ne tikrų rusų apgy- 
venta. 

Kita austro-vokiečių kariume 
nė nuo piet-vakarių traukia j 
šiaurius prie Varsa vos. Ja? vie- 

inok, kol ji pasieks Varšavą, reiks 
pirma paimti svarbią tvirtovę 
lvangorod. Varšava vienok jau 
laukia vokiečių atsilankymo. Ci- 
vilistai pulkais nešdinasi iš Var- 
šavos į rytus. Žinoma, nešdina- 
si tie, 'airie gali išvažiuoti, ir iš- 
važiavę, kitur gali prasimaityti; 
varguoliai lieka Varšavoj ir jos 
apielinkėse. 

Iš Vienuos platinama taipgi 
pasigyrimai apie sulaikymą italų 
kariumenės ir atmušimus jų už- 

puolimų. Italai mėgino tvirtai 
atsistoti ant Doberdo iškilimo, 
bet iš Vienuos užtikrina, kad jų 
smarkus užpuolimai tapo atmuš- 
ti. Iš to paties šaltinio paei- 
nančios žinios praneša, jog ita- 
lams nepasisekė paimti austrų 
stovyklas ir prie \Voltschach, j 
vakarus nuo Tolmino, nes italų 
Alpų šaulių užpuolimą austrai 
su dideliais nuostoliais italams 

| atmušė. 
Už tai italai garsina apie savo 

pasisekimus. Sulyg italu garsi- 
namų žinių, jų kariumenč nu- 

žengė toliau j šiaurius, taigi gi- 
liau Austrijon \'alle del Cliiese 
klonyj, Tiroliuj, ir užėmė drūtas 
stovyklas tarp Dondino ir Cas- 
tello. Castello yra ant kelio, ve- 
dančio į Trentą. 

Karintoj italų kariumenč taip- 
gi žengia vis giliau Austrijos 
teritorijom Italų baterijos pri- 
vertė austrų kariumenę pasi- 
traukti iš jų stovyklų prie Gail. 
Austrai prie Sagano mėgino 
veržti italų pozicijas, bet du jų 
užpuolimu italai atmušė. Nepa- 
sisekė jiems ir Alpų perėjime. 
Nesiseka austrams ir Isonzo p^ 
upiuose, kur jie mėgino sulaiky- 
ti italų pirmyn žengimą, bet vi- 
sus jų užpuolimus italai atmu- 
šė. Prie Triesto italai jau taip 
arti priėjo, kad mieste girdėt jų 
artilerijos šūviai. Už tai austrai 
giriasi, jog Dolano apielinkėse 
jie atmušė visus italų užpuoli- 
mus. 

Dardaneliuose talkininkams se- 
kasi neblogai, nors kartais ir 
turkai bando pasigirti. Svar- 
bus fortas Dardaneliuose Krithia 
tapo talkininkų per šturmą pa- 
imtas. Mūšiai prie to forto bu- 
vo labai smarkus, bet žuvus di- 
desnei pusei apginejų, reikėjo 
tvirtovę atiduoti. Dabar talki- 
ninkams lieka dar tvirtovė Achi 
Kaba. Paskui jie turės jau atvi- 
rą kelią į Konstantinopoli. Mū- 
šiai dabar eina prie Achi Baba. 

Iš Berlino jau keletą kartų 
pranešama apie sukilimus Indi- 
jose Kad Indijų gyventojai ga- 
li but neužganėdinti iš Anglijos 
valdymo, tas gal but teisybė, bet 
nuo neužganėdinimo iki sukilimo 
dar toli. Greičiau Berlino ži- 
nios apie sukilimus Anglijos ko- 
lionijose išreiškia vien vokiečių 
geismus, kurie gali nevisi išsi- 
pildyti. 

Apie prisidėjimą Balkanų tau- 
tų prie talkininkų dabartinėj ka- 
rėj prieštaraujančias garsina ži- 
nias: talkininkai išreiškia viltis, 
kad bent Rumanija greitai jsi- 
verž Austrijon, bet iki šiol nei 
vkuos pusės viltįs neišsipildė. 
E>abar iš Berlino užtikrinama, 
jog Rumanija atmetė talkininkų 
pasiūlymus, nes Austrija ir Vo- 
kietija siūlo daugiau. Lengva 
vienok siūlyti svetimus kraštus, 
kokius, kad gauti, reikia pirma 
apvaldyti, nuo priešų atimti. 

Iš Kares Lauko. 
Rymas. Labai daug nesmagu- 

mo sukėlė Italijoj, tas, kad nion- 

tenegrai iškėlė savo vėliavą Al- 

banijos tvirtovėj Scutari. Nese- 
nai scrbtį kariumėnė užėmė kitu 

^lti Albanijos miestu—Tirana ir 

jKlbassana. Tastaippat sukėlė di- 
delį neužsiganėdinimą Rymo. 
Mat italai labai yra užinteresuo- 
ti Albanijos likimu. Sakoma, 
kad italu valdžia nusiuntė dėlei 
to protestus Serbijos ir Monte- 
negro valdžioms. Italija taipgi 
užprotestavo prieš Albanijos 
miestu užėmimą Anglijoj, Rusi- 
joj ir Francuzijoj, nes šios vieš- 
patijos 1912 metais konferencijoj 
Londone sutvėrė Albanijos nc- 

prigulmingą viešpatiją. Albani- 

jos galutinis likimas, kaip dabar 
sutarta, turės buti išrietas šiai 
karei pasibaigus. 

Petrogradas. Caro tapo išleis- 
tas ukazas apie sutvėrimą Rusi- 
joj speciališkos tarybos amuni- 
cijos pagaminimui. Išreiškus ne- 

abejotiną viltį į puikią ateitį ru- 

sų tautos, caras šiaip ukaze to- 
liaus kalba: 

"Ilga karė reikalauja vis nau- 

jų pasistengimų, bet apgalėdami 
augančias priešenybes, sustiprin- 
kime savo širdis, pasiryžusias 
kovoti su Dievo pagelba iki kol 

pilnas laimėjimas neapvainikuos 
rusų ginklų. Priešas turi but 

sutrintas, nes be to ramybė yra 
negalima 

"Su stipriu užsitikėjimu j ne- 

išsemiamą Rusijos jiegą, aš ti- 
kiuosi, kad valdiškos ir viešos 
įstaigos rusiškos industrijos ir 
visi ištikimi tėvynės vaikai, be 

skirtumo idėjų ar kliasų, dirbs 
išvieno sutikime, kad užganėdin- 
ti reikalavimus mūsų drąsios ar- 

mijos. 
"Šita yra vienatinė ir uuo šios 

dienos nacionalė užduotis, j ku- 
rios išrišimą turi but atkreiptos 
visos mintjs .suvienytos Rusijos." 

Bernas, Šveicarijoj. Iš privą- 
tiškii šaltiniu sužinota, kad Y<> 

kietija nesenai davė paliepimą 
padirbimui 1^000 automobilinių 
rogių, kad jas turėti gatavas, jei- 
gu karė užsitęstų ir ateinančią 
žiemą. 

Geneva. Žinia iš Leybach, 
Austrijoj, praneša, kad italai už- 
ėmė austrų tvirtovę kalnuose prie 
Coni Sugna. Šių fortų sutaisy- 
mas atsiėjo austrams $800,000; 
italų užpuolimas buvo^ visai ne- 

tikėtas. 

Londonas. Dominion linijos 
laivas Armenian tapo nuskandin- 
tas vokiškos torpedos netoli An- 

glijos pakraščių. Armenian buvo 
tavorinis laivas ir vėže iš Ame- 
rikos mulus, kurie turėjo but nau- 

dojami anglų armijoj. Dvide- 
šimts amerikonų, kurie •'buvo mu- 

lų palydovais, sakoma, yra žuvę. 
Piniginiai nuostolai išneša apie 
$300,000. 

Petrogradas. Vokiški kariški 
laivai buvo mėginę bombarduoti 
miestą VentpyU (Vindavą), Kur- 
šėje, prie Baltiko jūrių. Čia, ma- 

tyt, norėta taipgi išsodint iš laivų 
ir kariumenę, bet tas vokiečiams 
nepasisekė. Jie tapo atmušti at- 

gal ir dar pražudė vieną savo tor- 

pedinį laivą. 

Washingtonas. Amerikos val- 
džia rimtai svarsto apie tai, ar 

ne reik konfiskuoti beviclinlo te- 

legrafo stoties, esančios Say- 
ville, L. I. Šita stotis yra pri- 
vatiškose rankose ir gali susi- 
nešti su Vokietija. Expertai ma- 

no, kad šita stotis, nors yra da- 
bar po valdžios kontrole, bet ga- 
*i duoti signalus vokiškiems suo- 

marinams (povandeninėms val- 
tims), plaiikiojantiemS' apie Ang- 

Londonas. Pranešama apie 
mušj, kuris jvyko Bal'tiko jūrėse 
netoli GotlilancF s&los tarp vo- 

kiško. ir rusiškp lai.vynų, Tele- 
gramai iš Kopetihageno ir Stock- 
holmo paduoda labai' maža žinių 
apie šitą atsitikimą. >• j 

Žinia iš Kopenhagęno praneša, 
kad vokiškas'. mūšiai laivas Wit- 
telsbach, kuriojta^d'įAikė mūšio 
sugadintas, 'irr£rii"lgn.^li<$clis' mu- 

šio laivas, panašus į Kaiser, su- 

grįžo į Kiel uostij. Antrasai lai- 
vas turi daug skylių žemiaus 
vandens linijos. 

Kita žinia praneša, kad vokiš- 
kas laivas Albatros, minininkas, 
buvo vejamas keturių rusiškų 
skraiduolių ir iššoko ant kranto, 
kad nepatekti nelaisvėn. Iš jo 
jgulos 21 jūreivis tapo užmuš- 
tas, o 27 suieisti. 

Pranešama taipgi, kad vokiš- 
kas torpedinis laivas atvyko j 

! Katthammersvik, ant Gothland 
salos, su daugeliu sužeistų jurei- 

! vių. 

Washinętonas. \Vashingtoną 
pasiekė gandas, buk Vokietija 
rengiasi įsteigti kur nors Ame- 
rikos pakraščiuose paslaptį sto'.į 
savo povandeninėms valtims. 
Dabar mat daugybė laivų su 

amunicija plauks iš Amerikos 
Europon ir sakoma, kad admiro- 
las von Tirpiu išdirbinėja, ar 

jau išdirbęs plianą, kaip pasiųsti 
povandenines valtis čia pat į 

Į Amerikos pakraščius. 

Londonas. Anglų submarinas 
(povandeninė valtis- birželio 26 
d. nuskandino Marmuro jūrėse 
turkišką transportą Xo. 42, ku- 
ris vežė kariumenę j Dardanelių 
fortus, šiaip praneša žinia iš 
Atėnų. 

Brussels, Belgijoj. Gen. von 

Bissing, vokiškas general-guber- 
natorius Belgijos, išleido prisa- 
kymą, kuriuom aštriai užgina- 
ma nešioti, ar vartoti belgu tau- 

tiškas spalvas, arba ženklelius. 
Už prasižengimą—piniginė baus- 
mė ir kalėjimas. 

Rymas. Šveicarijos kariume- 
nė tapo sutraukta ant austro-vo- 
kiško rubežiaus, nes Vokietija 
uždarė rubežių tarp Šveicarijos 
ir Vokietijos. Šveicarija užklau- 
sė, kodėl taip padaryta, bet Vo- 
kietija atsisakė išaiškinti. Todėl 
Šveicarijos valdžia pradeda abe- 
joti, ar tik kartais Vokietija ne- 

mano sulaužyt Šveicarijos neu- 

traliteto taip, kaip sulaužė Bel- 
gijos neutralitetą. 

Londonas. Čia vėl pradėjo 
platintis gandas, kad vokiečiai 
rengiasi prie naujo stipraus už- 

puolimo ant anglo-francuzų Tron- 
to Belgijoj ir šiaurinėj Francu- 
xijoj. loki gandai pasiekė Lon- 

doną beveik tuom pačiu laiku iš 

Paryžiaus, Zuricho, Brusselio ir 
Amsterdamo. Sulyg žinios iš 
Zuricho, člešimts vokiškų korpu- 
sų (400,000 vyrų) traukia nuo 

rytinio fronto linkui Belgijos ru- 

be/iaus. 
Žinia iš Vienuos praneša, kad 

laikraštis Fremdenblatt patalpino 
straipsnį, kuriame sakoma, kad 
Austrija niekuomet nebuvo pra- 
dėjusi derybų apie susitaikinimą. 

Petrogradas. Tarp Bugo ir 
Yislos upių Liublino gubernijoj, 
siaučia didžiausis mušis nuo 

Lembergo paėmimo laikų. Mu- 
šio linija išsitęsusi apie 90 ver- 

stų. Austro-vokiška armija po 
vadovyste gen. von Mackcnsen 
su didžiausiu narsumu atakuoja 
rusus, kad perlaužti rusų frontą 
ir atidaryti sau kelią linkui 
Liublino. 

1 

Berlinas. Rusai tapo nustum- 

ti ant savo paskutinių atsigyni- 
mo linijų Galicijoj. Gen. von 

Linsingen, sulyg oficialio vokie- 
čių pranešimo, nustumė rusus 

skersai upę Zlotą Lipa, j piet- 
ryčius nuo Lembergo. J- šiau- 
rius nuo Lembergo austrų armi- ! 

ja apvalė nuo rusų vakarinį kran- 
tą upės Bug. 

Petrogradas. Rusų valdžia at- 

siprašė Švedijos už sulaužymą 
neutraliteto, kuomet laike mūšio 
Baltiko jūrėse, prie salos Goth- 
land, anot rusų, "netyčiomis" 1 

kulka iš rusiškos kanuolės nu- 

lėkė pertoli ir krito j Švedijos 
vandenį. Tas atsitiko, kuomet 
Tusiški skraiduoliai vijosi vokiš- 
kus laike tirštos miglos. Laike 

sito vijimosi vokiškas laivas Al- 
batros užšoko ant kramto švediš- 
kos salos Gothland, bebėgdamas 
nuo rusi'kų laivu, kurie, sakoma, 
priėję arčiaus 3 angl. mylių nuo 

kranto ir tuomi sulaužė Švedi- 
jos neutrališkumą. 

Rymas. Italų dirižablis bom- 
bardavo austrų miestą Triest ir 
padarė didelių nuostolių arsena- 

lui ir amunicijos dirbt vei. 
Žinios iš italo-austrų franto pa- 

rodo, kad italai, nors lėtai, bet 
vis stumiasi pirmyn. Apielin- 
kėse l'al D'Astico dabar eina 
didelis artilerijos mušis. 

Londonas. Su devyniais už- 
muštais jūreiviais, ištiestais ant 
laivo dėnio, su aštuoniais su- 
žeistais jūreiviais ir su išmar- 
gintais nuo kulkų šonais, anglų 
garlaivis Anglo-Californian šią- 
dien Įplaukė uostan Queenstowu, 
Anglijoj. 

Šitą laivą užpuolė vokiškas po- 
vandeninis laivas ir vijosi jį per 
4 valandas. / "glo-Californian 
neturėjo jokių ginklų ir tik plau- 
kė zig-zagais, kad išvengus sub- 
marino torpedos. Submarinas 
tuom tarpu pradėjo šaudyt iš 
lengvos kanuolės. 

Laivas Anglo-Californian iš- 
plaukė iš Montreal, Canada, bir- 
želio 24 d., turėdamas y5 jūrei- 
vius. Jo kapitonu buvo Mr. 
Parslo\v. 

Londonas. Premier-ministeris 
Ascjuith atstovu bute pranešė, kad 
mušiuose prie Dardanelių anglai 
iki gegužio 31 d. neteko išvi^r 38,- 
635 aficierų ir kareivių. Aficierų 
nuostoliai yra: užmuštais-—495, su- 

žeistais — 1.134, dingusiais — 92; 
kareiviu nuostoliai yra: užmuštais 
—6,(>27, sužeistais—23.542, dingu- 
siais—6,445; išviso: užmuštais— 
",422, sužeistais—24,676, dingu- 
siais—6,537. 

Londonas. Korespondentas laik- 
raščio "Daily Mail'' i Rymo pra- 
neša, kad pabaigoje pirmo mėnesio 
*arės tarp Italijos ir Austrijos ita- 
lai gali buti užganėdinti atsiekto- 
mis pasekmėmis. Mėnesis atgal 
[talijos frontas buvo silpniausiu 
risoje Europoje. Šiądien gi jisai 
yra vienu stipriausiųjų. Nuo St. 
IClvio spragos iki Carso. 3CK) my- 
lių tolumo, tame 275 mylios kalnų, 
lėra vietelės, kur nebūtų Italijos 
cariumenės. 

Varšava. Lenkijos išterioji- 
nas yra kuobaisiausis. Nei viena 
eita šalis nėra taip sunaikinta, 
caip Lenkija. Iš Lenkijos guber- 
lijų tiktai Siedleco gubernijos ne- 

jasiekė karė. Sunaikintas žemės 
)lotas yra suvirs 40,000 ketvirtai- 
įių mylių (angl.). Visiškai, arba 
sdalies sunaikinta JUO miestu, 
niestelių ir įkainiu. Penki tuk- 
.tančiai kaimu sulyginta su žeme. 
„enkit ukininkystė visai sunaikinta. 
000,000 žmonių badauja, slėpda- 

niesi giriose ir savo sunaikintu na- 

įui griuvėsiuose. Jie maitinasi tik- 
ai šaknimis, želvėmis ir pūvančių 
irklių lavonais. 

New Yorkas. Idėja vartoti 
modingus gazus karėje buvo jvy- 
cinta ir bandymai daryta ant Sta- 
:en salos (Ne\v Yorko dalis). Bent 
rimi mėnesinis prieš tai, kaip vo- 

kiečiai pradėjo vartoti nuodingus 
jazus, išradimas buvo pasiūlytas 
\nglijos ambasadai \Vashingtone. 
\nglai taČiaus atmetė pasiūlymą. 
STuodingų gazų vartojimo išradėju 
,-ra amerikonas, Dr. W. B. Mo- 
.augblin, gydytojas ir mokslinin- 

kas, kurisai tarnavo Suvienytų Val- 
stijų karėje su Ispanija ir turi sa- 

ro laboratoriją Llrooklyn'e. 

Londonas. Torpedų laivų nai- 
kintojas '"Ligbtning" likosi suga- 
lintas prie rytinio kranto (Angli- 
jos) minos, ar torpedos sprogimu 
Įisai prisiįrė prieplattkon. Ketu- 
'iolifca Įgulos narių yra prapuolę. 
\pie šį atsitikimą admiralijos ofi- 
:ialiai pranešta. 

Londonas. Telegramas, gautas 
šiąnakt iš Atėnų, Grekijoje, sako, 
kad talkininkai paėmę turkų tvir- 
tovę Krithia, ant Ciallipoli pusiau- 
salio. Jokio ofieialio tos žinios 
patvirtinimo negalima gauti. 

\ 
Berlinas. Austro-vokiečįji nuo 

birželio 1 d. paėmė Galicijoje ne- 
laisvėn 406 rusu afieierus, 140,650 
kareivius, 80 kanuolių ir 268 kul- 
kasvaid/'ius. 

Amsterdam. Zeppelino orlaivis 
sprogo praeitos savaitės seredoje, 
apleisdamas savo pastogę Krusse- 
lyje, ir likosi visiškai sunaikintas. 
Visa įgula iš 26 vyrų, sakoma, žu- 
vo. 

Marseilles, Francuzijoje. Iliu- 
minacijinių (apšviečiančių) rake- 
tų dirbtuvėje atsitiko nesupranta- 
mas sprogimas. Dirbtuvėje dirljo 
100 žmonių, tarp jų 80 moterų. 
Beveik visi buvusieji dirbtuvėje, 
manoma, žuvo. Raketos buvo ka- 
riumenei dirbamos. 

Rymas. Telegramas j laikraštį 
"Tribūne" iš Antivari, Monteneg- 
ro, sako, kad du dideli grekų bū- 
riai traukia lin'< Berat, Albanijoje, 
užimdami pakeliui kaimus. 

(Albanija yra "skaudžiaja vie- 
ta" talkininkams. Serbų ir mon- 

tenegrų įsiveržimas Albanijon iš- 
šaukė Italijos protestą. (irekų 
įsiveržimas Albanijon gali nesusi- 
pratimus padidinti). 

IS AMERIK 
NAUJAS EDISONO 

IŠRADIMAS. 
West Orange, N. J. Garsus 

Amerikos išradėjas Thomas A. 
Edison padirbo labai stiprią elek- 
trišką liampą, kurios šviesa pra- 
simuša per tirščiausią miglą ir 
per durnus. 

Tas pats išradėjas padirbo liau- 

ją fabrikų švilpynę,- kurios bal- 
sas yra neišpasakytai stiprus, 
liet išmėginti ant vietos tą švil- 
pynę neleidžia gyventojai. 

VESTUVĖS DUKTERS KON- 
GRESO PIRMININKO. 

Bo\vling Green, Mo. Atsi- 
buvo čia su didelėmis iškilmėmis 
vestuvės dukters kongreso pir- 
mininko, jo metų merginos Cie- 
nevieve Clark. Apsivedė ji ^u 

James M. Thomson, j vestu- 
ves iš visų kraštų Missouri val- 
stijos susirinko tūkstančiai žmo- 

nių. Tarp svečių .buvo ir keli 
kongreso atstovai. 

ITALIJA KALTINA 
AUSTRIJĄ. 

Washington, D. C. Italijos 
valdžia atsišaukė \Vashingtonan, 
apkaltindama Austriją, jog toji, 
priešingai tarptautiškoms tei- 
sėms, sulaiko raštus ir visokius 
siuntinius pačtu popiežiui siun- 
čiamus iš visų katalikiškų kraš- 
tų, cenzūruoja raštus ir jai nepa- 
tinkančių visai neleidžia. Itali- 
ja reikalauja, kad Suvienytos 
Yalstijo-, dabar atstovaujančios 
Italiją, u/.protestuotų prieš lau- 
žymą tarptautiškų teisių ir su 

jomis nesutinkantį Austrijos pa' 
sielgimą. 

IR VĖL NUGRIUVO KRAN- 
TAS PANAMOS KANALO. 
Panama. Netoli Calebra vėl 

nugriuvo Panamos kanalo kran- 
tas ir užbėrė taip kanalą, kad ji 
reikėjo uždaryti didesnių laivų 
plaukimui. Krantas griūva pa- 
lengva ir kitose kanalo vietose. 
Matyt kanalas negerai padirbtas, 
nors iškasimui daug pinigų iš- 
leista. 

VALDŽIA KELIAUJANTIEMS 
PATARIA IŠSIIMTI 

PASPORTUS. 
Washington, D. C. Suvienytų 

Valstijų užsienių ministerija pa- 
taria norintiems svetur keliauti 
Suvienytų Valstijų piliečiams 
prieš iškeliavimą išsiimti pas- 
portus, nes jų Europoj reikalau- 



ja ne vien karę vejančiuose kra£ 
tuose, bet ir neutrališkuose. Ir 

Pietinėj Amerikoj, nors paspor- 
tai ten senai panaikinti, dabar 
neturinti pasporto kartais turi 

daug nemalcmumų. Vien Kana- 

doj nasportų nereikalauja, bet ir 

ten keleiviai, turinti vokiškas, tur- 

kiškas arba magyariškas pravar- 
dei?; turi daug nemalonumų, o 

kariais btiva sulaikomi. 

SUKURYS. 
Muskegon, Okla. I-iopos T d. 

Ottaua pa v iety j, šiauv vakarinėj 
dalyj Oklalioma valstijos, kilo 

sukurys, kuris nemažai blogo 
pridirbo. Žuvo laike jo siautimo 

(, žmonės, <> gal daugiau, bet apie 
(> jau sužinota. Materiališki nuo- 

stoliai, sūkurio padaryti, yra ne- 

maž.?. 

REIKALAUJA HUERTOS 
IŠDAVIMO. 

\Va3hingt0n, D. C. Vilios gu- 

bernatorius Me.siko provincijos 
C liilnuiluta atsišaukė į Texas val- 

stijos gubernatorių su reikalavi- 
mu, kati jam butų išduotas 

T cxas valstijoj suimtas buvęs 
Mesiko prezidentas Iluerta, ku- 

riam užmeta visokius krimina- 
liniais prasižengimus. Bet abe- 

jojama, kad jis jo priešams bu- 

tu išduotas. Juk Villa, gavęs jį 
j savo nagus* ceremonijų neda- 

rytų. bet tuoj patemptų, arba su- 

šau lytų gal be jokio teismo, ar- 

ba .'ii teismo komedijos pagelba. 

AMERIKOS SURINKIMAI. 
V/ashlngton, D. C. Karė tu- 

ro,.j gana žymiai atsiliepia ant 

Suvienytų Vasltijų iždo surinki 

mų. Pernai iždas surinko 

$34,418,677 daugiau negu buvo 

apskaityta,, už tai šįmet yra 

'4,381 deficito, taigi surinkta 
mažiau, negu tikėtasi. Tą suma- 

žėjimą Įplaukimų pagimdė karė. 

Ypač sumažėjo įplaukimai iš 

muitu. 

SUĖMĖ LENKĄ LAIK- 
RAŠTININKĄ. 

New York. Suėmė čia len- 

kišką laikraštininką Alf. Kros- 

tovvskj (turbut Chrostovvskį?) už 

rašinėjimą prezidentui Wilsonui 
užgaunančių jj laiškų; savo laiš- 

kuose jis kaltino prezidentą ir 

kitus augštus valdininkus už suo- 

kalbį neva jam kenkti. Matyt 
jf> smegeninė nevisai tvarkoj. 
Chrostowskį priešingos jam pa- 
kraipos laikraščiai senai jau per- 

statinėjo kaipo žmogų nenorma- 

liško proto. 

BOMBA SENATO BUTE. 

Washington, D. C. Nežinia 
keno padėta bomba senato salė- 

je sprogo ir išardė visą salę, ku- 

rioj^ buvo priimami svečiai. Ka-! 

daugi tas atsitiko nakčia, tai nie-' 
kas nenukentėjo: tik naktinis 
sargas, sėdėjusis kėdėj netoli tos 

vietos, tapo išmesta iš kėdės. 

HESSIŠKA MUSĖ. 

Washington, D. C. Kaip gar- 
sina žemdirbystės departamen- 
tas, hessiška muse išnaikino mi- 
lioniis bušelių javu. Ji pasirodė 
valstijose Oklahoma, Arkansas, 
Kansas, Nebraska, Iovva ir Pcnn- 

sylvania. Del jos šjmet javu 
bus mažiau negu tikėtasi. 

NELAIMĖ ANT 
GELEŽINKELIO. 

Tacoma, Wash. Netoli Rai- 
nier, \Vash., pasažierinis Chica- 
go, Milvvaukąe & St. Paul ge- 
ležinkelio traukinis susimušė su 

pirkliniu traukiniu. Užmušta 3 
žmonės, o sužeista, ir tai gana 
sunkiai, 40. 

GĄZDINA VOKIETIJOS 
AMBASADORIŲ. 

Washington, D. C. Vokieti- 
jos ambasadorius gavo daug ga- 
dinančių laiškij, todėl prie jo va- 

sarnamio pastatyta yra sargyba 
iš slaptu policistų. Ir jį patį 
saugoja slapti policistai. Kur 
dabar yra ambasadorius, tas yra 
slepiama. 

PASIKĖSINIMAS UŽMUŠTI 
J. P. MORGANĄ. 

New York, N. Y. Pereitą su- 

batą vokietis vardu Frank Holt 

atvyko j milionieriaus J. P. Mor- 
gano namus, įsiveržė su revol- 
veriais rankose vidun ir pašovė 
milionicrių pirm negu tarnauto- 

jai suspėjo užpuoliką nuginkluo- 
ti. Užpuolikas pasisakė polici- 
joj, kad jis vadinasi Frank Holt, 
kad jis buvo profesorium vo- 

kiškos kalbos Cornell universite- 
te ir kad jis norėjo priversti, kad 

Morganas sustabdytu siuntinėji- 
mą ginklų talkininkams. Pas jį 
rasta laiškas, parašytas kaizeriui. 
Kitam laiške, kurį jis parašė sa- 
vo uošviui/ jis sako, kad jis "iš- 
pildė savo priedermę, o dabar 
kiti tegul padaro reštą." 

Per Morgano bankus talkinin- 
kai gaudavo pinigų ginklams ir 

amunicijai, ir užpuolikas manė tą 
užbaigt, užpuldamas ant milio- 
nieriaus. Policijos tyrinėjimai 
parodo, kad F rauk ilolt yra la- 
bai panašus j Erich Muenter, bu- 
vus] profe-orių Cliicagos univer- 
sitete, kuris dingo iš Chicagos 
1906 metuose ir nuo to laiko 
buvo jieškomas už nužudymą sa- 

vo pačios. Manoma, kad Ilolt ir 
Muenter yra ta pati vpata. Ilolt 
prisipažino, kad jis diena prieš 
tai padėjo bombą Senato kam- 
baryj \Yashingtone. 

VOKIŠKŲ ŠNIPŲ 
SUOKALBIS. 

Washingtonas. Anglijos am- 

basadorius Washingtone tvirti- 
na, kad vokiški agentai yra pa- 

įdarę milžinišką suokalbj, kad iš- 
sprogdinus amunicijos dirbtuves 
ir sunaikinus laivus, kuriais amu- 

nicija tnri Imt pervežama Eu- 
ropon. Ambasadorius mena, kad 
l'rank Ilolt veikė pagal tų vo- 
kišku agentu nurodymo. 

IŠGABENIMAS VALGIO 
PRODUKTŲ. 

Washington, D. C. Per ii 

paskutinių mėnesių iš Suvienytų 
Valstijų išgabenta maisto pro- 
duktų už $724,000,000. Prieš ka- 
rę tų produktų išgabeno t*lc už 
$443,000,000. Kviečių išgabenta 
249,576,000 bušelių, arba 164 mi- 
lionus bušelių daugiau negu prieš 
karę. 

1$ DARBO LAUKO. 
Chicago, 111. Charles II. 

Jolrnston, plytų dirbėjų unijos 
finansų raštininkas, tapo pašau- 
tas dviem šūviais liepos 6 d. 
anksti ryte. Sakoma, pašovimas 
esąs pavojingas ir pašautasai 
mirsiąs. Šovimas, spėjama, pa- 
daryta sąryšyje su dabartiniu 
streiku. 

Minonk, 111, Čia netrukus 
prasidės miesto gatvių cementa- 
virnas. Dabar suvežama reika- 
lingoji medžiaga, ir jau per ke- 
liolika blokų gatvės prirengtos 
cementavimui. 

Quin«y, 111. Taisymas ke- 
lio j Ilannibal jau prasidėjo. 
Kol-kas dirba mažas skaitlius 
darbininkų. Tuom darbu rūpi- 
nasi pavieto superintendentas L. 
L. Boyer. 

Vancouver, B. C. Stubų tin- 
kuotojai uždirba po 50c. į valan- 
dą. 

Londonas. Kas savaitė 
Anglijoje dabar yra padirbama 
pusė miiiono kareiviškų čebatų. 

Renton, Škotijoj. Vyrų 
skaitlius taip sumažėjo, kad jau 
moterįs pradeda užimti vyrų 
laiškanešių vietas. 

Winnipeg, Canada. Mokyk- 
lų taryba paskyrė $150,000 sta- 

tymui naujos bttdavonės. Sta- 
tymas nutarta tuom tikslu, kad 
davus bedarbiams darbo. 

Londonas. Iki pabaigai ka- 
rės ant gatvekarių bus priimami 
vyrai, peržengę kareiviavimo am- 
žiaus rubežių. 

Birmingham, Anglija. Auk- 
sakalviai sliesoriai prie amunici- 
jos darbo dabar uždirba $12.50 
vieton pirmesnių $7.50. 

Connellsville, Pa. W. J. 
Rainey, turtingiau sis iš kokao 
dirbtuvių savininkų toje apielin- 
kėje, pakėlė algas savo darbinin- 
kams nno liepos pirmos dienos. 

ft Philadelphia, Pa. Miestas 
paskyrė $6,000,000 pravedimui 
požeminio geležinkelio po "apačia 
Broad gat. ir įtaisymui elevei- 
terio šiaur-rytinėje miesto dalyje. 

Detroit, Mich. Studebakerio 
automobilių dirbimo kompanija 
apdraudžia gyvastis savo dar- 
bininkų; kompanija neša visus 
tos apdraudos kaštus, niekuom 
neapsurfkindama saVo darbininkų. 
Dar nereikalaujama nei dakta- 
ro egzamino. 

& & EH6L/SH S0LDIEH5 TRAINIHG FOR BAYOHET CHAR6E Į 

TURHISH- HRTiLLEFZY. RT DftfZDRHELLES 
KARĖS VAIZDAI. 

Jeigu vieton kabančio maišo įsivaisdinsite sau žmogų, tuomet 

turėsite supratimą, ką reiškia atakas durtuvais. Viršuj anglų liuos- 
noriai kareiviai ''praktikuojasi," kaip priešą mūšyje nuveikti. 

Apačioje: Turkai prie Dardanelių traukia kanuolę po- 
zicijon, idant atmušus talkininkų užpuolimus. Turkai yra labai 
narsus kareiviai, bet jų ginklai yra permenki, nusenėję. 

i 

is vm 
II Iš Berlino garsina žinias 

apie naują sukilimą Laliore ap- 
skrity^ angliškose Indijose. 
Mieste Laliore buvo kruvini su- 
sirėmimai gatvėse. Užmušta ten 

daug angliškų aficierų ir civi- 
lis tų anglų. 

Į| Iš Londonu pranešama, kad 
vokiečiai surengė surašus žymių 
1enkų, prielankių rusams. Tuos 
paliepta, jeigu paklius į vokie- 
čių rankas, pakarti. 

< 

|| Vokietijoj, Saxų karalystėj, 
užtiko labai stiprius radium šal- 
tinius, 3kartų stipresnius už 
iki šiol žinomus stipriausius šal- 
tinius Joacheinstlial, Čekijoj. 

|] Mexiko sostinėj išalkusių 
žmonių minios liepos 2 <1. su- 

rengė plėšimą valgio produktų 
krautuvių ir pardavinių. 

|| Čekijos sostinėj, mreste Pra- 
goj, tapo valdžios uždarytas jtek- 
mingiausias čekiškas laikraštis, 
organas jaunačekų partijos "Na- 
radne Listy." Laikraštis nepri- 
tarė karei ir reikalavo jos užbai- 

gimo; už tai, turbut, valdžia jj 
uždarymu nubaudė. 

ĮĮ Omske, apskričio teismas pa- 
siuntė 5 metams katorgon Tom- 
sko universiteto profesorių Ma- 
rinpulskj už užmušimą numylė- 
tinės, užlaikytojos augštesnių 
mergaičių kursų Sergejevos. 

|j Prasidėjus karei, gimimai 
Francuzijoje labai žymiai mažėja. 
Praeitais 1914 metais vidutinis 
dienos gimimų skaitlius buvo 1,000. 
Šių metų pradžioje toji skaitlinė 
nupuolė iki 850. Gi per savaitę 
nuo birželio 6 d. iki birželio 12 d. 
visoje šalyje buvo tiktai 356 gi- 
mimai. 

I 

|| Odessos miesto parke šal- 
dančiais saldumynais apsinuodijo 
8o žmonių. Iš jų 15 reikėjo ga- 
benti ligoninėn. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ SO. OMAHA, NEBR. 

"Šviesos" vakaras. Birželio 
27 d. moterų "Šviesos" draugija 
buvo parengusi vakarą. Tai pir- 
mas vakaras, atsibuvęs be svaigi- 
nančių gėrimų. Vakaras buvo pa- 
rengtas tuom tikslu, kad suvesti 
visus artimesnėn pažinti n. Ponas 
A. Žalpis ir p. J. Biliūnienė vy- 
kusiai sudainavo duetą "Moterų 
Ilymną," kurį publika išklausė at- 

sistojus. Poniai K. Junevičienei 
pranešus^ sekusįjį programą, kvar- 
tetas iš pp. S. Žalpio, M. Žalpienės, 
J. Biliūnienės ir B. Biliūno sudai- 
navo "Vijo Vilkas Voveraitę," po 
kam p. P. Žukauskaitė sudainavo 
solo "Saulė Raudona." Burini 
mažų vaikų patiekus pluoštą dek- 

liamacijų, p. S. Žalpis ir ponia J. 
Biliūnienė sudainavo dzūkišką "Šiu 
Nakceli Par Nakceli," po kam se-, 
kė p. M. Žalpienės dekliamacija 
"Lietuvoje Liejasi Kraujas." Pro- 
gramas užsibaigė trumpa p. K. 
Junevičienės, "Šviesos" dr-jos pir- 
mininkės, prakalba apie svaiginan- 
čius gėrimus ir jųjų kenksmingu- 
mą žmonių dorai. Prakalboje 
kliuvo ir musų moterims. Ponia 

Junevičienė ragino skaityti knygas 
ir laikraščius. 

"Šviesos" draugija, surengdama 
šį vakarą be svaigalų, davė gražų 
ir sektiną pavyzdį. Vakaras pa- 
vyko, ir, kiek galima spręsti, ren- 

gėjos vargu ar turės nuostolių. 
Buvo matyf jaunų vyrų, kurie, 

jM>ę guniį uuns ir pamatę, 
kad rudžio nėra, skubino atgal lau- 
kan. Į šj vakaru atsilankė dau- 
giausia' moterų ir merginų; vyrus! 
galima buvo; kaip sakoma, "ant 
pirštų" suskaityti. 

"Šviesos" draugija jau pradėjo1 
rinkliavą drabužių ir pinigų nu- 

kentėjusiems nuo karės Lietuvoje. 
A. A. Žalpis. 

IŠ CINCINNATI, O. 

Visokių žmonių yra. Nesenai 
čia gyveno vienas lietuvis, kurio 
"sportiškas" pasielgimas gali buti 
pavyzdžiu to, ką daugelis ant vie- 
nos vietos iig?i nepasėdinčių lietu- 
vių praktikuoja. Tariamasai vy- 
ras—pavadinsime jįjį Mai'kiu—at- 
lankė musų miestą ir iš čia nuva-( 

žiavo j Chicago. Kaip paprastai 
tokiems sportams, naujoje vietoje 
tulą laiką reikėjo pabūti be darbo. 
Bėdos ir vargo prispaustas, musų 
Maikis "pan-šapėje" turėjo užsi- 

statyti savo žiedą ir klernctą (mu- 
zikanto mat buta). Savo draugo, 
gyvenančio Cincinnati, jisai melste 
meldė prisiųsti $15 jam sugrįžti iš 

jChicagos atgal musų miestan. 
Parkeliavo mušu Maikis, suvar- 

gęs, visas suodinas, nusiminęs. Su- 
ramino jįjį draugai, ankštai susi- 

spaudę rado jam vietą savo tarpe. 
Šiaip taip vargai s-negalai s susitvar- 
kė viskas.. 

Greitu laiku Maikis gavo darbo 
ir persiskyrė su draugais, kurie jį- 
jį buvo priglaudę. Maikis, gavęs 
darbą, sumanė pataisyt savo "ma- 
radną" gyvenimą, ir pasidaryti 
"orait" vyru. Ar Maikis iš tikros 
širdies tai nutarė, ar tiktai taip 
sau kalbėjo—pašaliniam žmogui 
sunku pasakyti. Tiek tik galima 
pasakyti kad Maikis susimislijo a0- 

siženyti. Radosi mergina, kuri pri- 
stojo ištekėti už atsivertusio latro. 

Maikis ženijasi ir sako: "Tiktai 
pristokite man pinigišką pagelbą." 
Jojo draugai, žinoma, "pristojo,' 
"gelbėjo" ir padarė viską, kas tik 
reikėjo. 

Apsivedė. Pagyveno Maikis ge- 
ru žmogum su savo žmona porą 
savaičių. Gal "pagelba" jau bai- 
gėsi. Ir pradėjo vėl biesas lysti 
jam galvon. ]lindęs biesas ir kug- 
žda jam, kad skirtųsi Maikis su 

žmona. Suviliojo 'Maikį bieso vi- 
liojimai. Pakvipo vėl nesuvaržytas 
bastymasis po visur. 

Maikis norėtų persiskirti su savo 

jauna pačia, bet nežino, kaip ta' 

padaryti. Nors ir pcrėjunu-latru 
buvo Maikis, bet neturėjo užtek- 
tinai gudrumo, kad "atsikračius" 
nuo pačios. Galvojo, galvojo ir 

galop išgalvojo. 
Vieną kartą ir sako. jisai pačiai: 

"Širduk, eik tu kur nors dirbt ir 

sakyk, kad nenori su manim gy- 
venti." 2mona nesutiko ant to. 

Mušu Maikis vėl galvoja. "Iš- 
rado," kad jaunoji moteriškė ne- 

sveika. Prieš visus pradėjo Mai- 
kis savo moterį niekinti, jos garbę 
plėšti. 

Dalykai virto kiton pusėn. Mai- 
kio pliauškimai kėlė žmonėse kai- 

bas. { Maikio pasielgimą reikėjo 
rimčiau pažiūrėti. 

Gydytojai Maikio žmoną pripa- 
žino sveika, ir teiąmas nusprendė, 
kad Maikis, jeigu jau taip labai ne- 

nori gyventi šeimynišku gyvenimu, 
mokėtų savo žmonai po $5 j sa- 

vaitę. 
Tokio užbaigimo Maikis visai 

nesitikėjo, puolėsi šen ten, prie 
draugu ir prie "maušų." Praleido 
paskutinius kelis dešimčius dolia- 
rių, kuriuos turėjo. Cialop, įsi- 
skolinęs suvirs šimtą doliarių, su- 

ardęs jaunai moteriai gyvenimą ir 
visiems atgrisęs, iškeliavo mūsų 
Maikis pasaulin. Dabar Chicagoję. 
gyvena. 

Šisai atsitikimas gali buti gera 
pamoka visoms merginoms, kad 
geriaus žiūrėtų, už ko jos ištaka 
ir su kuom savo likimą suriša. 
Neapsižiūrėjimas kartais turi labai 
karčias pasekmes. Drauge šioji 
pasaka yra persergėjimu ir abel- 
nai visiems lietuviams, kad dau- 
giau atydos atkreiptų į šiuos ke- 
liaujančius Maikius ir neleistų jiems 
daryti visokių šunybių, kuriomis 
jie dabar yra marginte numarginę 
Amerikos lietuvių gyvenimą. 

/. Arminaitis. 

IŠ GARDNER, MASS. 
TMD. piknikas. Birželio 27 d. 

TMD. kp. kliubas turėjo pikniką 
arti 

x 

miesto. Publikos susirinko 
apie šimtas. TMD. choras, 
po vadovyste Jono Zdanio (iš 
\Yaterbury, Conn.), padainavo ke- 
lias dainas. P-lės Telksnytė, Yi- 
Inauskiutė, Paliukiutė ir Dalikiutė 
padainavo '/Birutę;" Petraitis ir 
Žilis patiekė po dekliamaciją. Pas- 
kiau buvo žaidimai ir trauktinės 
vedusiu su nevedusiu. Yedusie 
pralaimėjo. Reporteris. 

% 

IŠ SEATTLE. WASH. 
Darbai. Darbai Seattle ir visu 

Pacifiko pakraščiu eina labai pras- 
tai. Daug žmonių vaikščioja be 
darbų, kurių nėra kur gauti. 
Tarp bedarbių yra ir lietuvių. Čia 
lietuviai labai išsisklaidę po visą 
pakraštj, ir tarp jų labai prasipla- 
tinusi girtuoklystė. Bet, ačiu per- 
eito rudens balsavimui, nuo atei- 
nančių naujų metų visi svaiginan- 
ti gėrimai bus prašalinti visu pa- 
kraščiu iki Californija valstijos. 
Tat yra viltis, kad truputi pasi- 
gerins ir lietuvių gyvenimas, nes 

nebus kam išnaudoti. 
Keli mėnesiai atgal buvo Seattle 

angliškuose laikraščiuose pagarsin- 
ta, kad Seattle.. susitvėrė komitetas 
lietuvių nuo karės nukentėjusių lie- 
tuvių gelbėjimui, net buvo ir 'ko- 
miteto viršininkų vardai paminėti, 
tuviai žinotų, kur aukas dėti? 
apie tą komitetą negirdėt. Jeigu 
jis dar gyvuoja, tai ar negeriau bu- 
tų, kad guodotinas komitetas pa- 
sigarsintų ir lietuviškuose laikraš- 
čiuose, kad žinotų ir lietuviai p.pie 
komiteto veikimą ir, kad vietos lie- 
tuviai žinotų, kur aukas dėti. 

Sportas. 

IŠ NEWARK, N. J. 
Geri Jonai. Joninių dienoje, 

birželio 24 d., būrelis vietinių 
Jonų surengė vakarą su gan įvai- 
riu programų. Buvo ir benas, 
ir choras, ir solo, taipgi "paaiš- 
kinimas" apie Joninių dieną. Pa- 

baigoje Jonai ir Jonų svečiai su- 

metė beveik $16 naudai nuken- 
tėjusių nuo karės Lietuvoje. 

Lyčnas Jonas. 

IŠ AURORA, ILL. 
Peštynės. Antano dienoje vie- 

tiniai Antanai savo varduvėms 
apvaikščioti prisipirko svaigalų, 
pradėjo gerti ir galop susipešė. 
Dalykas užsibaigė teismu ir su- 

virs $200.00 bausme. Žiūrovas. 

iŠ SIETUVOS. 
VILNIUS. 

Komitetas gegužio 1 d. nutarė 
siusti kun. Andziulj įgaliotiniu į 
Veiverių apielinkės ten pat vieto- 
je sušelpti badėjančius žmones. 

Kauno gubernijos pabėgėliams su- 

! šelpti Komitetas įgaliojo kan. K. 
Alšausfcį ir adv. Šalkauskį. Kun. 
Telšauskis apvažiuos šiauriojo Šven- 
čionių geležinkelio apielinkės, o Šal- 
kauskis—Zarasų apskritį, kuriame 
esą dabar subėgusių daug pabėgė- 
lių. 

Vakarams taisyti Lietuvių Drau- 
gijos dėl karės nukentėjusiems šelp- 
ti" naudai Komitetas pakvietė 
Landsbergį-Žemkalnį. 

— Darbo j ieškančių užsirašė: 12 
liaudies mokytojų, 11 kooperatorių, 
19 raštininkų, 3 buefihalterai, 14 

komersantų, 2 vargonininku, 17 
siuvėju vyrų, 16 siuvėjų moterų, 
7 kurpiai, 12 dailidžių, 2 račių, 7 
kalviai, 112 paprastų darbininkų, 
20 virėjų, 32 tarnaitės', 2 paslaugy- 
toju, 2 mašinistu, 2 skalbėji, 2 knyg- 
rišiu, 2 mūrininku, 1 šveicorius, 2 
boni, 1 vežėjas, 1 piešėjas, 1 gunto- 
rius—išviso 311 žm. 

Gavo darbo: 4 mokytojai, 6 ko- 
repetitoriai, 9 raštininkai, 6 komer- 
santai, 7 ūkvedžiai, 2 vargoninku, 
12 siuvėjų, 6 kurpiai, 12 dailydžių, 
7 kalviai, 50 paprastų darbin'nkų 
10 siuvėjų moterų, 15 virėjų. 20 
tarnaičių, 1 paslaugytojas, 1 skal- 
bėja, 1 vežėjas, 1 bitininkas- išvi- 
so 153 žm. 

Ue to, Darbo Biuras buvo pasi- 
ruošęs siųsti 30 silpnos sveikatos 
žmonių į skyrius. 15uvo jau ir 

vagonas pasamdytas, tačiau staiga 
paplitus nemaloniam vėjui, keliau- 
ninkai jau iš stoties buvo sugrąžin- 
ti atgal j bendrabučius. 

Jialandžio 20 d. Suvalkų gub. vy- 
esnybė buvo pareikalavusi 100 dar- 

bininkų keliams taisyti; tuo reikalu 
buvo pasitarta su Suvalkų gub. vy- 
resnybės atstovu L. ir sutartos są- 
lygos, kurias darbininkai (pabėgė- 
nai) vienu balsu buvo priėmę, ir 
greitai buvo susiorganizavę 100 

žm.; tačiau stojus nepaprastai gied- 
rai, rasi, pati gamta sutaisė kelius, 
kadangi lig šiai dienai taip ir tebėra 
nepaimti tie darbininkai. 

Darbo Biuras nuo pat savo darbo 
pradžios iš įvairių vietų darbo rei- 
kalais yra gavęs 140 laiškų, o 109 
darbo davėjai patjs buvo apsilankę 
Biure, kuriam paliko savo adresus 
darbininkams pasiųsti. D. B. per 
tą laiką yra išsiuntęs 252 kopijuotų 
laiškų, tame skaičiuje 20 laiškų į 
lietuvių, rusų ir lenkų laikraščių re- 

dakcijas pasiskelbti visuomenei apie 
pabėgėlius darbininkus. 

Darbo Biuro vedėjas 
A. Dttndzila. 

— Per Sekmines šv. Katarinos 
bažnyčioje kun. po pamokslo pa- 
t'caitė iš raštelio pranešimą, kad nuo 

ateinančio sekmadi/iio geguž. 17 d. 
ka'rės metu lietuvių kalba pamaldos 
kas šventadienį bus ir šv. Jokūbo 
bažnyčioje. Pamaldos rytmečiais 
81/2 vai. Bus mišios, giedojimai 
ir pamokslas. Atėjus sekmadie- 
niui, gegužės 17 d. lenkai, smar- 

kiai giedodami, nedavė nei giedoti 
jiems paskirtu laiku, nei lietuviš- 
kai pamokslo pasakyti. 

— Teko girdėti, kad "Vilijos" 
fabrikas gavusi naujų darbo užsa* 

kymų už kelias dešimtis tūkstančių 
rublių, būtent—padirbti kelius šim- 
tus pečių duonai kepti. 

— Gegužės 12 d. buvo steigiama- 
sis "Sveikatos" dr-ios susirinkimas 
Draugija steigiama 5 gubernijoms: 
Vilniaus, Gardino, Minsko, Viteb- 
sko ir Mogilevo. Į valdybą iš- 
rinkti : Aleksiukas*. Bindziukas, 
Buinickis, kun. Grinkevičius, Iva- 
nauSkis, Lastaitpkis, Luekcvičius, 
kun. Savickis, Stolihva; kandida- 
tais išrinkti: Klimas, J. Luckevi- 
čius, Perebilla; j rev. komisiją: 
Budzka, Mocnovas, Prozorovas, 
Bonč-Osmolovskis, Radkovi;ius, 
Rusieckis. 

PETROGRADAS. 
Nuo gegužės 3 iki 7 (16—20) 

dienos, Petrapilėje buvo DL1. Kun. 
Tatjanos Komiteto tarybos, kurio- 
se kartu su kitais komiteto skyrių 
įgaliotiniais dalyvavo j Lietuvių 
Draugijos dėl karės nukentėjusiems 
>elpti įgaliotiniai: M. lcas ir hm. 
Vileišiene. Tatjanos Centralinis 
Komitetas nutarė visokiais reika- 

lais susinešti tiesiai su Lietuvių 
Draugija, o ne per savo Vilniaus 

skyrių, kaip ligšiol kad būdavo. 

Lietuvių Draugijai d. k. n. š. Tat- 
janos Komitetas paskyrė po 25 
tūkstančius rublių kas mėnuo. (le- 

gužio 13 d. Liet. Draugijos jga- 
liotiniai M. Yčas ir J. Kymantas 
Draugijos reikalais išvažiavo j 
Maskvą j Zemstvų Sąjungą. 

GENEVA. 

Užsienyje gyvenančių lietuvių 
delegatai, balandžio 7—10 d. susi- 
rinkę Genevoje ir nutarę. 

1) [steigti žymesniuose huropos 
centruose, kaip antai: l'arv/.iuj, 
Londone, Glasgove, Ryme, <iene- 

voje ir kitur Lietuvių Dr-jos nu- 

kent. dėl karės šelpti skyrius. Šių 
skyrių pareiga busianti skelbti Va- 
karų Europoje karės metų padaryti 
Lietuvai nuostoliai, stengiantis su- 

žadinti svetimtaučių tarpe užuojau- 
tą Lietuvai ir jai moralinės ir ma- 

terialinės gauti pagelbos. 
2) Geriau svetimtaučiams supa- 

žindinti su Lietuvos reikalais nu- 

tarę išleisti franeuzų ir anglų kal- 
bomis veikalą apie Lietuvą "Po- 



hyrafijos pavidalu, t. y. knygos, 
pagamintos k: lektyvfmis pa j ieno- 
mis rašytojų specialistų. Šios 
knygos bendradarbiais esą nutarę 
pakviesti žymiuosius Lietuvos ra- 

Rytojus specialistus. Sutvarkymas 
ir galutina redakcija esanti pa- 
vesta 1.. I. I', vedėjui J. Gabriui, 
kurs i>: iuntinėsias bendradarbiam? 

pakvietimus. 
3) K-a atsižvelgiant i ir.omcnto 

svarbumą ir intensyvinęs bei nuo- 

seklios Vakarų L'uropojc Lietuvos 
reikalų propagandos reikalingumu, 
<ts įžvelgiant j reikalingun a rea- 

guoti Į lenkų pastangas nustelb- 
ti ir paglemžti Lietuvą,- pripažinta 
di.!i> reikalas tam tikro lietuvių 
organo, kuris atremtų l.c::kų už- 

gauliojimus, daro.vr.s jtt speciali- 
riuose organuose: "Poloniu,' "Re- 
ine </(» Polo'gne" ir parodytų sve- 

timtaučiams tikrą Lietuvos stovį 
ir jos troškimus. Tuo tikslu esą 
1 ::tarta leisti tam tikras L. I. i>. or- 

ganas: "Pro L'clhiiania" frar.cuzų 
ir anglų kalbomis. 

4) Atsižvelgiant j smarkumą, 
kuriuo eina šiuo metu.didės svar- 

ios istoriniai atsitikimai, jitradę 
labai naudingu vartoti L. 1. H. Pa- 

ryžiuje specialinius periodinius bu- 

Iclinus, trumpa forma pranešančius 
svarbiuosius Lietuvos atsitikimus 
karės metu visiems, ne vien fran- 

buzų, bet ir Anglijos, Šveicarijos 
ir Italijos laikraščiams. 

BERŽININKAS, 
^ Seinų Apskr. 

» X ienas ūkininkas, atėjęs pas sa- 

vo žentą, rado kluone šiauduose 

rankinę granatą ir pradėjo ją krap- 
štinėti. šioji sprogdama, uždegė 
kluoną, nuo kurio užsidegė dar 4 

triohos, o jam sudraskė krutinę. 
Nuvežtas j ^Gardino ligonbutj, jis 
tuoj mirė. 

jr PALUOMF.NR, 
Trakų Apskr. Vilu. Gub. 

Turi vargo vietos klebonas su 

lenkiškomis suplikacijomis. Siek- 
tos, žinoma, norėtu, kad nors dalis 

giedojimu butų lenkiškai. Klebo- 
ną? £« T.;-rė jiems kas antras šven- 

tac'f,.;;^ suplikacijas, bet nėra kam 

giedoti. 

VEPRIAI, 
Ukmergės A p. Kauno Gub. 

Ištolo matyti bažnyčios bokštas. 
Prie pat miestelio milžiniškas prū- 
das, apsiaustas iš vienos pusės gra- 
žiu šilu su išmėtytomis sale kelelių 
Kalvarijos koplytėlėmis,, iš kitos— 
dideliu dvaro sodnu, iš kurio ma- 

tyti balti gr. Plater'o rūmai. Ra- 
mi vietelė, tai];} regis, ir kvepia se- 

nove, bet vežimai netolimų nuo ka- 
rės pabėgėlių neduoda ilgai apie tą 
mąstyti—prisimena dabartis... Tvir- 
ti varpų balsai k\ie:ia j bažnyčią. 
Bažnyčia nauja, graži, bet viduje 
melsvi išgražinimai, jau apnešti 
stora varsa dulkių ir voratinklių, 
•—nešvaru. Žmonių tik saujelė, 
nors buvo nedėldienis. Keletas 

vyrų ir dvj-trįs merginos atgiedo- 
jo suplikacijas su visokiomis "vai- 
nomis" ir kitais senovės palikimais. 
Choro nėra, giedojimai išnyko. 
Jaunimas miestelyje daugiausia jau 
kalbasi darkyta lenku kalba. Prieš 
20 metu maža kas tą kaibn ir su- 

prato. Net ir pragarsėję seniau 
"litvonianai" susitikę šnekučiuoja- 
si lenkiškai. Sodžiuoser "rūtelių" 
vietą pradeda užiminėti "trombau- 
šai 

Jak sadzįfan cybulenka, 
Tak \ sadzič benda,. 
Jak kochalar.i Trombausza, 

1 ak i kocfyic benda. 
Strykt, strokt Trombauszu, 
A pa ciebie niebojusia... 

— Štai ką \ eprių jaunimas, 
kurs vejoja naujas Vilniaus "pa- 
liokų'' madas, dabar gieda. 

— Nuskurus liaudies mokyklėlė 
sutalpina gal apie 30 vaikų. Apie 
mokinimą lietuvių kalbos nėra ko 
nei kalbėti- vepriečiai prie to dar 
nepriaugo... Krautuvė tiktai vie- 
na ir ta uždaryta—sa\ininkas pir- 
kosi kur ten ie:nę ir išsigabeno. 
Gal nors dabar veprėnai supras 
apie reikalingumą vartotojų drau- 

gijos, nes daug vyru jau dejavo, 
kad nėra ko parūkyti. Paetas už 

kokių 7 verstų prie plento. Žino- 
ma ne dabar apie tai kalbėti, bet 

reikėtų pasirūpinti pačtas perkelti 
j miestelį, nes butų toli patogiau, 
-nereiktų tiek laiko gaišti, turint 

koks reikalas, ir laikraščiai gal 
taip nežūtų, nors mažai čia juos 
kas skaito, bet sako, kad negauna 
'kokio trečdalio numerių. Drau- 
gijų nėra, net ir "Blaivybe" nera- 

e do sau šalininkų. Blaivių žmonių 
netrūksta—monopolį prašalino keli 
metai atgal. 

VILMAI'S KRONIKA. 
I l'etrapilės Tatjanos Komitetas 
be vcniau skiriamu pinigų "Lietu- 

j\iy draugijai nukentėjusiems dėl 
I karės šelpti" dabar dar pažadėjo 
duoti kas mėnuo 25 tukstančiua 

I rubliu. 

DORPATAS. i 
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Šiame mokslo pusmetyj .šie lie- 
tuviai užbaigė mokslą: 1) dantų 

(gydymo mokykloje St. Yelbulaitė 
ir St. Sekliuskaitė, 2) akušerių 
kursuose Petrauskaitė ir Banytė, 3) 
veterinorių Instituto Gruzdys, 4) 
gamt<xs fakul. l'r. Uogintas (ima- 
mas Į kariumenę), 5) juridiškąjį 

t tuk. St. Bortkevičius, o Mataitis ir 
VI. l'oiela (turi vien laikyti val- 
diškas) ir 6) medicinos 8 seme- 

strus ir liko pašaukti į karę žau- 
riad. fcydyt. V. Lašas, Bielskus, 

j Katilius ir Jankevičius. 

I'EISI EJ AI, 
Seinų Apshr. 

Petraškų sodžiaus vaikinai, nu- 

ėję i netolimą giraitę, rado 28 pil- 
|iui> iuiikiucs ^!.■> raintus ĮJmciu/.ia- 

mas) bombas.- Keletą jų parsine- 
šę namon, atsukinėjo-ir išėmė pa- 
niką. Kitą dieną jie vėl nuėjo 
girion, kad daugiau pasirinkti 
bombų ir jau drąsiau pradėjo jas 
sukinėti. Tik vienos negalėjo at- 
sukti. Tuomet pavedė ją drąses- 
niam, o kiti nubėgiofo toliau. Šis 
atsistojęs už eglės, paleido ją j 
akmeni. Bomba sprogdama vieną 
vaikiną sužeidė j koją ir užmušė 
2 arkliu. Mat, sužeistasis tuom 
laiku buvo atjojęs pasigirdyti eže- 
re arklius ir apie draugų išdykavi- 
mą nieko nežinojo. 

LABANORAS, 
Švenčionių />. Vilu. g. 

Mūsų 'karvių rekvizicija buvo 
balandžio 25 d. Paėmė tik pas 

tuos, kurie daugiau turėjo kaip 
vieną. Vyrų Labanore mažai te- 

liko, nes išvažiavo daugelis jų ant 

darbų Rusijon. Namie uždarbių 
nėra: miškų nekerta, "šmarkštų" 
grybų nieks neperka, taigi žmo- 
nėms labai sunku. (ierai. 
kad degtinės nėra, nes tada reikėtų 
žmonėms dar skaudžiaus badauti. 
Daug atkaklių girtuoklių pasitaisė. 
Rugių ir avižų pūras buvo ant 

turgaus po 6 rublius, bet dabar jau 
truput] atpigo. Iš pavasario nors 

ant smėlių rugiai pasirodė gražus, 
bet šalčiai, sausuma ir vėjas daug 
pagadino. Kas buvo pasėta, tai ir 
tas nedygsta. Pašaro pas žmones 

pritruko, tai ir galvijams prisiėjo 
badauti. Dabar jau po miškus 
ganome. 

(Iš laikraščių.) 

Martinas Yčas. 

j KARES VAIZDAI. 
1 

Buvo puiki pavasario diena. 
Saulė nepaprastai 'kepino ir trauk- 
te traukė iš po žemės augalus, ku- 
rie baigė dengti plikus kalnus ir 
pievas. Medžių viršūnės ėmė rau- 

donuoti. Linksmai čireno augštai 
jį padangės iškilę vieversėliai, lyg 
sveikindami po ilgo snaudulio at- 

budusią gamtą. Mūsų automobi- 
lius, kuriame sėdėjo drauge su ma- 

nim žymiausias Rusijos oratorius 
ir V. D. atstovas, lėkė greitai pra- 
lenkdamas kur-ne-kur vežimus į 
miestą J. Čia stovėjo rusu armijos 
štabas, l.uvo 11 vai. Męs dar 
greičiau liepiame važiuoti, kad lai- 
ku suskubtume. Žinojome gerai, 
'kad kas diena 11 x/2 vai., kaip už- 
suktas laikrodis, tiksliai atlekia aus- 

trų aeroplianas ir svaido į miestą 
bombas. Mums buvo pranešta, kad 
tą dieną šaudysią į aeroplianą tam 

tikromis armotomis. ]»e galo norė- 
o ne pamatyti, kaip tą drąsų laksty- 
tuvą iš armotų baidys. I'o neilgos 

! kelionės, vos 25 kilometrus važiavę, 
j atsidūrėme mieste. Kaip tik pasi- 
taikino prieš mus armijos vado ad- 

! judantas ir pakvietė mus važiuoti su 

juo Į lauką, kur sustatytos anuotos 

I 
laukia aeroplianų atlekiant. Sėda- 
me į automobilių ir per 15 minučių 
atsiduriame aficierių būrelyje prie 
anuotų bei kulkasvaidžių, augštyn 

j iškėlusių savo rykles. Laukiu, kol 
atlėks svetys, bombomis nešinas, ir 
ims ugnimi spjaudyti. 

Susipažinę sv jais, apžiūrėję ar- 

puotas, laukėm sustoję, kol aeroplia- 
nas pasirodė. Pulkininkas nekan- 

'tru> žmogus: kiekvieną minutę žiu- 

Įrėjo į savo laikrodį išsitraukęs ir 
balsiai barėsi, kad austrai taip ne- 

punktualingi. 4 

— Jau pusę valandos pasivėlino, 
—pasakė supykęs ir ėmė nekantriai 
aplink arnotą vaikščioti. 

GOĮHG TO WftRD OFF TYPHUS 
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VAŽIUOJA KARIAUTI PRIEŠ TIFUSĄ' 
Buris gydytoju, važiuojančių kovoti prieš tifusą-šiltinę. Tifu- 

sas ypač smarkiai siaučia Serbijoje, kame, sakoma, nuo jo miršta 
daug daugiau žmonių negu nuo priešo kulkų. 

Jojo susitraukęs veidas reiš- 
kė, kaip didžiai nepasitenkinęs 
in nusiminęs. Taip laukia atlekiant, 
taip nekantrauja. 

— O gal visai šiądien nebeat- 
skris?—paklausiau, norėdamas jj 
prakalbinti. 

— Velniai žino. Juk prakeikta- 
sis kasdien lakstė, kasdien bombas 
svaidė, o čia, kaip tik armotas pri- 
rengėme, nepasirodo. Tegu tik pa- 
mėgina, tuoj parodysime jam, kaip 
reikia elgtis su tais, kurie be gai- 
lesčio mėto bombas į gyventojus. 
Nutrenksime balandėlį. 

liet balandėlis neskrido. 
— Tie aeroplianai, karės žvilg- 

sniu, jokiu eibių negali pridirbti. 
Labai sunku pataikinti, o pakliu- 
vęs ne ką padarys. Užvakar išme- 
tė 6 bombas. Ir ką gi padarė? 
Nieko. Dvi moteriškes sužeide ir 
vieną pusgyvį senį, kuris ir be to 

butų šiądien miręs—tęsė toliau 
pulkininkas. 

Jo balse jautei kažkokio nerimo 
ar nusiminimo. Dar pusvalandį 
pastovėję atsisveikinome su savo 

naujais pažįstamais ir grįžome at- 

gal į miestą, manydami nebelauk- 
sią nieko. Traukėsi ilga eilė raitų 
kareivių. Ištolo blizgėjo ant sau- 

lės jų šarvai. Lengvai risčia trip- 
seno jų arkliai ir, lyg marių vilnįs, 
siūbavo kazokų pulkai. JNei pra- 
džios, nei galo nebuvo matyti. Pra- 
lenkę juos, įvažiavome j miestą. 
Prie savo buto aficierių būryje sto- 

vėjo vidutinio ugio, apskrito rus- 

taus veido, juodais ūsais armijos 
vadas—bulgarų karės metu turkų 
nugalėtojas. Pasisveikinę su juo, 
drauge sustojom ir laukiame kazo- 
kų atjojant. Neiigai reikėjo lauk- 
ti: už kelių sieksnių pasigirdo or- 

kestro garsai. Prijojo divizijos vir- 
šininkas ir, muzikai paliovus groti, 
pranešė vadui, kad jie atėję. Vėl 
orkestras užgriojo. Senai nebebu- 
vau girdėjęs muzikos. Kaip tai 

nejauku ir lvg drauge linksma bu- 
vo, nors griaudžiai dejavo triubos 
ir nelinksmai spiegė klcrnetai. 

Upas greičiau pakilo. Tik štai 

tarP jŲ griaudžių balsų pasigirdo 
trinkt-trinkt, bum-bum, kulkasvai- 
džiai ėmė klcgėti ir armotos baub- 
ti. Akies mirksnyj visi augštyn 
pažiurėjo. Pakėlėme ir męs savo 

galvas. Už augšto namo stogo pa- 
sirodė senai laukiamas svetys—■ 
austrų aeroplianas. Dailiai, iškil- 

mingai išplėtęs sparnus, parietęs 
[snapą plaukė oro erdvėje ir žiurė- 

jo į mus, jieškodamas patogesnės 
vietos bombai paleisti. Kiekvieną 
valandėlę laukėme katastrofos, 

tarytum tuoj išgirsime trenksiant ir 
bombą plyšiant. Patogesnės, kaip 
musų grupė, vietos nebuvo ir spė- 
jome, kad greitai austrai paleis j 
mus riešutų. Tik štai pamatėme, 
kad vienas paleistas iš armotos su- 

vis plyšo visai arti aeropliano. Pa- 
sirodė durnų kamuolys, padriko 
raudona ugnelė, paskui antras, tre- 
čias, ketvirtas tai arčiau tai to- 
liau nuo jo plyšo. Žymiai ėmė 
kilti augštyn ir pranyko už debe- 
sų. Ilgai jieškome akimis, JPra- 

ėjo kokia ketvirtis valandos, jau 
visa divizija baigė pro vadą eiti, 
kaip vėl pasigirdo ktilkasvaidžių 
klegesys ir anuotų griausmas, o 

drauge su tuo ir vėl aeroplianas. 
Jis buvo kurkas žemiau, negu pir- 
mą kartą, ir man valandėlę .rodėsi, 
kad krinta pašautas žemyn, šir- 
dis dežniau ėmė plakti, ir godžiai 
sekiau akimis jo kiekvieną judėji- 
mą, norėdamas atspėti, į kurią vie- 
tą kris, ir kažkoks jausmas, lyg ir 
pasigailėjimo, man rodos. Praėjo į 
kiek laiko, bet nekrito. Kai stačiai' 
stovėjo ant niusų galvos, pasigirdo 
markus suvis. Taškui kitas. įmo- 

nės, kurių didelis būrys gatvėje 
stovėjo, ėmė bėgti, slapstyties po 
stogu. Kiti vėl bėgo į tą vietą, 
kur trenkamas girdėjosi. -jTik va- 

das ir kariumeil'V nei akimis he- 
mirksėję, dirbo toliau savo darbą. 
Buvo aišku, kad plyšo netolimais 
dvi bombi, austrų numesti. 

Palikę vadą, bėgome ir męs pa- 
žiūrėti. Už 50—60 sieksnių gat- 
vės kampe sprogo viena bomba. 
Antra toliau ant pleciatis. Žemėje 
gulėjo moteriškė, apsipylusi krau- 
jais, o šalia jos vaikiukas. Jo vei- 
delio nematėme—irgi visas krau- 
jais apsipylęs buvo. Susirinkus 
nemaža minia žmonių, išsigandusi 
žiopsojo, nežinodama, kas daryti. I 

Mums besiartinant, pribėgo dak- į 
taras, pakėlė moteriške, paėmė vai-' 
kutj, kurs sunkiai bealsavo ir grei- 
tai traukė ligoninės linkui. Tik 
štai prieš jį bėga jauna moteriškė, į 
didžiai nusigandusi ir puola klyk-j 
dama: Mano Kaziukas, mano Ka-| 
ziukas, griebė iš daktaro vaikiuką.! 
Kažkokiu du, pro šalj einančiu, su-! 
laikė ją už rankos, o daktaras nu- 

ėjo j ligoninę, nešdamas vaiką. 
Aeropliauas, iš visų pusių šaudo- 

mas, žymiai kiJo augštyn ir, su- 

žeistosios moteriškės ir to vaikiu- 
ko motinos ašaromis lydimas, iš- 
nyko iš musų akių. 

Atsiminiau, kaip pirmą kartą 
načiau aeroplianą skrendant. Ko- 
kių prakilnių jausmų sukėlė tuo- 
met mano širdyje tas vienas jo 
pasirodymas, tas vienas tikėjimas, 
kai žmogus naują sferą užkariavo, 
kaip aš nekantriai laukiau kelerius 
metus progos juo iškilti ir kaip 
ant galo iškilęs ant Petrapilės mies- 
to laksčiau, lyg erelis išskietęs spar- 
nus! Tuomet džiaugiaus, didžia- 
vaus žmogaus protu ir įlenkiau 
galvą prieš jo išradėją. \ 

Dabar gi, kaip aš visa savo šir- 
dimi keikiau, bjaurėjaus ir neken- 
čiau tų lakstyto jų, kurie tą išra- 
dimą, tą didį žmogaus įrankį ko- 

voje su gamta pavertp nekaltų kū- 
dikėlių ir senų moteriškių žudyto- 
ju, ir drauge nekenčiau ir to išra- 
dėjo, kuris davė progos tiems niek- 
šams nežmoniškoms eibėms daryti. 

Niekuomet neužmiršiu tos-va- 

landos, kai aš su savo draugu sto- 
vėjau dideliame šviesiame ligoninės 
kambaryje, kuriame darė daktaras 
operaciją šiam sužeistam vaikučiui. 
Jis gulėjo ant ilgo stalo išpjautu 
kaklu, iš kurio kraujas čiurliu 
švirkštė, ant nosytės kabėjo skepe- 
tėlė. Iš visų pusių daktarai ir gai- 

Icslingosios seselės baltais rūbais 
stovėjo. Vienas daktaras laikė 
chloroformą ir laikas 11110 laiko ant 

tos skepetos lašino, chirurgas rim- 
tas, susimąstęs visą laiką ai.'kino, 
kokios gyslelės kliudytos ir iš kur 

kraujas bėga, sagstė spaustukus, 
siuvo ir raišiojo mazgelius ir sakė 

seselei, ką ji turi duoti. Prie jo 
buvo moteriŠkė-daktaras—raudoną 
kepurytę ant galvos užsidėjus ir 
laikė instrumentus. Jiems padėjo 
pagelbininkai ir kelios seselės iŠ 
smalsumo čia-pat stovėjo. Bom- 
bos skeveldra pakliuvo vaikučiui i 
kaklą. Žaizda didelė ir pavojus 
nemažas. Gulėjo nesijudindamas, 
išblyškęs, nuglebęs ir sunkiai-sun- 
kiai alsavo. Buvo A—5 metų. 

— Manio, mnie boli!—suriko jis 
tokiu griaudingu balsu, kad man 

akyse žalia pasidarė. Mano širdį 
suskaudo, ausyse ėmė spiegti ir 

pajutau, kad dar valandėlė, dar du- 
-tris kartus šūkterės vaikutis, ir 
aš drauge su juo sušuksiu. 

Pažvelgiau aplink. Rimti dakta- 
rų veidai nereiškė baimės, nei už- 

uojautos. Jie dirbo savo darbą. 
Gailestingosios seselės stovėjo prie 
jo. Aš ėmiau sekti jų mintis, bet 
nieko nesusekiau. Rustųs, susi- 
mąstę, iš dalies dirbtinai kantrus 
veidai nieko man nesakė." Kai dak- 
taras pražiopsojo chloroformo už- 

lašinti, vaikutis išbudęs vėl suriko, 
dar liudniau, dar griaudingiau. Pa- 
niačiau vienos seselės veidą, pama- 
čiau, kaip jos veidelis apkaito, aku- 
tės blizgėjo ir kaip norėdama su- 

laikyti ašaras, kandžiojo savo rau- 

donas lupeles. Čia aš neišlaikiau, 
—Eikime, sakau savo draugui, kurs 
taip, kaip ir aš, sekė ir žiurėjo, 
kaip daktarai reaguoja į to nekal- 
to padarėlio kančias. 

— Ar pastebėjote, kaip daktarai 
laikėsi,—pasakė jis iš ligoninės iš- 

ėjus.—Lyg kokie mėsininkai. Be 
širdies, be mažiausios užuojautos. 
O seselės, tos gailestingosios sese- 

lės! Aš visuomet stebiuos ir mane 
tas j ii šaltas laikymasis erzina. 
Rodos, moteriškė jautrus padaras, 
bet pakliuvus gailestingąją sesele, 
be širdies palieka. Tyčiomis sten- 
giasi išplėšti iš savo širdies jautru- 
mą ir gailestingumą. Man rodosi, 
nėra pasaulyje kito tokio beširdžio 
padaro, kaip gailestingoji sesuo. 

— Nejaugi Tamsta taip manai? 
—paklausiau. Bet pats norėjau sa- 

kyti, kad jis labai klysta, kad ne 

visos seselės tokios. Jos visos jau- 
čia ir kenčia, tik išmoksta laikytis, 
neparodo to jausmo kitiems. No- 
rėjau nurodyt, ką bu 'au pastebėjęs 
ligoninėje, bet susilaikiau. Ma- 
čiau, kaip ji kentėjo ir kaip tuo 
pačiu laiku nenorėjo rodytis mums 

tokią jautrią širdį turinti. 
Ėjome gatve. Žmonių minios 

stovėjo toje vietoje, kur bombos 
sprogo. Kartkartėmis pasakojo 
vienas kitam visas smulkmenas šios 
nelaimės, keikė austrus, tvarstė jų 
nežmonišką žygį. Prisiartinome 
prie jų. 

— Nic nie zrobisz. To \vojna, 
pani.*!—pasakė kaž-koks žilas žmo- 

gutis ir nuėjo savo keliu. 

Nuėjome ir męs. 
Skaudu ir nejauku buvo sielai. 

Ausyse speige, širdį varstė vaito- 
jančio vaiko valsas Maino, mnie 
boli!... ("Vuir."). 

Ant Pavasario ir Vasa- 
ros Rubežiaus. 

Pavasaris praslinko. Prasidė- 
jo vasara. Gamtoje tai yra 
džiaugsmo laikas. \ isi sutvė- 
rimai džiaugiasi, šio laiko su- 

laukę. Džiaugias turčius, džiau- 
gias varguolis-darbininkas. 
Džiaugias bernelis ir mergelė. 
Džiaugsmo pilni maži vaikai, 
žvėreliai, paukšteliai. Džiaug- 
sminga visa gamta, žaliu drabu- 
žiu apsitaisius, paukštelių čiul- 
bėjimu pasidabinus. -Visur gam- 
toje džiaugsmas ir malonė pa- 
sklydo. Sakiu klausytis gamtos 
balsu šiuom metu. 

Liūliuojančiais, šnabždančiais 
laukais lekia šiltas, malonus vė- 

jelis, glosto veidą, sielą rami- 
na. J r jisai, greitasnarnis vėjas, 
tartum jaučia,. jog ypatingas tai 
laikotarpis. 

Saulutė padangėse aiškiai švie- 
čia, meta pluoštais šiltus spindu- 
lius žemyn žaliuojančios gamtos 
glėbin. 

Visur aplink malonu, gražu. 
Palengva slenka diena. Sau- 

lės ritulys padangėse nepastebia- 
mai vis eina tolyn. Pasiekia 
dangaus vidurio, augščiausios 
vietos mėlynuose skliautuose, ir 
pradeda leistis žemyn. Vis ar- 
čiaus ir arčiaus prie žemužės va- 

karuose linksta šviečiąs ritulys. 
Štai jau žemai prie žemės jisai 

stovi. Spinduliai raudoni ir ne- 

betaip jau karšti, nebetaip gaiviną. 
Dar valandėlę, ir pranyksta to- 

limuose vakaruose saulutė. Tam- 
sa pamažu viską pradeda 
apgaubti. Smarkiai virusi per 
visą dieną gyvybė palengva 
pradeda migti. Tiktai palyginus 
atejusj vakarą su užsibaigusia 
diena, galima pamatyti, kaip 
gyvybė gamtoje virė ilgos die- 
nos metu. 

Praslinkus vienai dienai, atei- 
na antra, trečia. Ilga virtync 
tšsiasi tos dienos viena po kitai, 
skubiu ir linksmu darbu nuklo- 
tos. 

Vis ilgesnė darosi toji virtynė 
Vis arčiau prie rudens. Galop ir 
jisai, žiaurus ruduo, ateina su 

savo audromis, su lietumi? ir 
šalčiais, su lindėsiu visa kam. 

Nyksta gamtos gražumas. Ža- 
litiniais liūliavusi ga.nta pagelsta. 
Nėra jau to džiaugsmo, kuriuom 
kvėpavo siela. Nėra nei tos 
smarkiai virusios gyvybės. \ įs- 

akas apmirė. Nyku, nejauku ap- 
linkui. 

Žvėreliai per visą vasarą sun- 

kiai dirbo. Rinko, taupino reik- 
menis, kad, rudeniui, ir žiemai 
užėjus, skurst, badant ir mirt ne- 

reikėtu. Pasislėpė nuo audrų šil- 
tini kampeliu, kurį vasaros me- 
tu sau pasigamino ir ramiai il- 
sisi po sunkaus darbo. 

•K * 

Kuom pavasaris ir vasara yra 
gamtoje, tuom jaunystė yra žmo- 
gaus gyvenime. Tai yra virtynė 
skaisčių, malonių dienų, kuomet 
viskas tair šypsosi, viskas trau- 
kia savęsp, kuomet jiegos verda 
krutinėję ir kiekvienas galiunu- 
milžinu jaučiasi. 

Jaunystė yra laikas žmogui 
krautis reikmenis savo gyvenimo 
rudeniui. Tai yra laikas iš- 
mėginti save, 'savo gabumus, iš- 
plėtoti juos, susikrauti turtą, ku- 
risai saugotų nuo rudens audru. 

Laikas dirbti, kol jaunas esi 
kol akyse šviečia jiegos ir vilties 
jūrės. l iktai tuomet jaunystė 
bus verta gyvenimo, kai verdan- 
čios jiegos bus darban paleistos, 
išnaudotos, paverstos j turtą, 
ginklą nuo senatvės vargu. 

Jaunystė, tai galybės žiedas, 
kuris atneš gausius vaisius, jei- 
gu bus tinkamai prižiūrimas. O 
to prižiūrėjimo vardas yra: 
D a r b a s. 

Jaunystė tai džiaugsmo šven- 
tė. liet toji šventė tiktai tuo- 
met turės tikrą, gilią ir prakilnią 
prasme, kuomet džiaugsmas rem- 

sis proto pamatu. Tuo pamatu 
yra džiaugsmo ir darbo suriši- 
mas vienan nesutrauktinan ry- 
šiu. 

Darbas yra džiaugsmu. Tikras 
prakilnaus, žmogaus vardo ver- 
tas džiaugsmas plaukia iš sąmo- 
ningo, tikslingo darbo—darbo, 
kurio vaisiai neša savyje džiaug- 
smo sėklas ateičiai. 

Darbas ir džiaugsmas jaunystę 
rojum daro, visą gyvenimą j ne- 

pertraukiamą, džiaugsmo ir laf- 
mės liymną paverčia. Jaunystės 
darbas duoda ginklą senatvei at- 
siginti nuo audrų ir džiaugtis 
saulėtekio dovanomis. t 

Praslinks vasara, ir užšnioks 
rudens audros, Pralėks jauny- 
stė, ir žiaurus gyveninio teismas 
pareikalaus iš tavęs atskaitos, ką 
atlikai, ką susikrovei, keliauda- 
mas gyvenimo ilgu keliu. 

Nelaimė tam gamtos sutvėri- 
mui, kuris nepažvelgė priekin į 
niuksantį rudens šešėlį. Ardros 
tokį neišmanėlį-gy vunėlį par- 
blokš. 

Nelaimė tam jaunuoliui, kuri- 
sai vakaruosna, savo saulėleidin 
nenori žiūrėt. Gyvenimo teismo 
nuosprendis sunkus ir žiaurus 
jam tebebus. Vargo ir skurdo 
kalėjime, sielvartomis supančio- 
tas, su sulaužyta dvasia, su gėda 
veiduose ir skausmu širdyje toks 
neišmanėlis žuti turės. 

Gyvenimo teismas nežino pa- 
sigailėjimo. Rūsčiai už padary- 
tas klaidas baudžia jisai. 

Krolau-jaunuuli! Dabar tavo 
džiaugsmo laikas. Supink tą 
džiaugsmą'su darbu." Padaryk jį 
tikslingu. Kiekvieną valandėlę 
atsimink, kad tenai ateityje lau- 
kia rustus teisėjas, kurio nuo- 

sprendis priklau-ys nuo tavęs pa- tiem 
Brolau! Pasistatyk augštą 

idealą ir žengk prie jo. Priį)il- 
,dyk savo gyvenimą iikslingu 
džiaugsmu. Savo gyveninio val- 
tį papuošk prakilnaus obalsio vė- 
liava. Nenuleisk niekuomet tos 
vėliavos. Lai ji visuomet plevė- 
suoja. Užsibrėžk įcelią ir tvirtai 
žengk juoni ateitin, kurią pats 
sau pasitieksi! Gailiunas, 

MUSŲ DRAUGIJOMS. 

Norėčiau atkreipti čip.savo tau- 
tiečių atydą j vieną dal},-a tiesa, 
smulkų, bet nelabai malonų ir mus 
lietuvius svetimtaučių akyse žemi- 
nanti. 

Pastaruoju laiku Amerikos lie- 
tuviu draugijos smarkiau suskato 
versti savo konstitucijas į anglu 
kalbą. Kam jos tai daro—aš ne- 
žinau. liet laktas nuo to nei kiek 
nepersimaino. 

Abelnai mūsų draugijų konstitu- 
cijos net ir lietuvių kalboje yra to- 

kios, kad tiktai varge, varge mano. 
Iš kiekvieno šimto musų draugijų 
konstitucijų sunku butų rasti pen- 
kios-šešios, kurios but> žmortiškai 
parašytos. Daugumą jųjų reikė- 
tų išnaujo perrašyti, kad'pašalinis 
žmogus galėtų suprasti, ką norime 

konstitucijoje pasakyti. Kartais ir 

patiems tų konstitucijų rašytojams 
gali buti sunku suprasti, ką tokio 
jie tenai parašė savo "konstituci- 
joje." 

Kuomet gi tokia "konstitucija" 
yra išverčiama anglų kalbon, tai 
plaukai ant galvos stojasi. 

Daugel kartų anglas nesupras, 
'kas toje konstitucijoj* parašyta. 
Dažnai pats vertėjas matomai yra 
labai silpnai apsipažinusiu su ang- 
lų kalba žmogum, kurisai ir gerai 
parašytos konstitucijos negali tin- 

Įkamai išversti.. Ką gi kalbėti apie 
vertimą tokių "konstitucijų." ku- 
rios originale turėtų buti iš pamatų 
pataisytos ? 

| Juk tokią konstituciją gėda žmo- 
gui parodyti. Amerikonai, maty- 
dami, tokias musų konstitucijas, 
kuosmagiausiai iš musų juokiasi. 

Musų draugijų viršininkai žiuri, 
kad kas darbą atliktų kuopigiausiai. 
Kaip bus darbas atlikta—tai jau 
antraeilis klausimas. Ir todėl daž- 
nai gaunasi taip, kad darbas atlie- 
kama pigijii, bet jisai atliekama 
taip, kad bjauru žiūrėti. Tai ir 
suprantama, nes "pigią mėsą šu- 
nes ėda." 

Rodos, męs turėtume truputį ki- 

taip elgtis. Už kelis centus, ku- 
riuos reikėtų pridėt už tinkamai 
atliktą darbą, męs turėtume viską 
padaryta taip, kad paskui mums 

patiems rausti nereikėtų. < leras dar- 
bas nc ką daugiau kaštuotų, bet 
už tai męs butume dažnai paliuo- 
<itoti nuo gėdos ir nesmagaus pa- 
dėjimo prieš pašalinius žmones. 
Duodami savo darbus, ypač kon- 
stitucijas ir jųjų vertimus anglų 
kalbon, męs turėtume žiūrėti ne ke- 
lių centų, viršiaus užmokamų, bet 
reikalauti, kad darbas butų gerai 
atliktas. 

Eidami tokiu keliu, kaip dabar 
daugelis musų draugijų eina, męs 
žeminame save kaipo pavienius 
žmones ir kaipo tautą. 

Vyrai, neleiskime kitiems juok- 
H raugi j ų Naris. 



Visi laikraščiui siunčiami rankraš- 
čiai turi butl pažymėti autoriaus pa- 
rašu Ir adresu. Pasirašantieji pseu- 
donimais turi paduoti, Redakcijos ži- 
niai, ir savo tlknjjj vardą. 

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

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

Reikia visada rašyti plunksna ir tik 
ant vienos popiero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Delei p. Šimkaus ir Dr. Rut- 

kausko "nesusipratimų." Miksų 
vicšasai gyvenimas vėl atsidūrė 
akloje kertėje. Lietuviai, ku- 
riems šiądien ištikrųjįj rupi Lie- 
tuvos šelpimas nelaimingiausioje 
jos gyvenimo valandoje, bet ne 

smulkus, negražus, siauras intri- 

gavimas ir politikavimas, laužo 
sau galvas, kaip išėjus iš tos ak- 
los kertes. 

Kuomet p. Šimkus, "Lietuvių 
Draugijos Nukentėjusiems nuo 

Karės Šelpti" atstovas, atvyko 
Amerikon, tai daug kas manė, 
kad atsikartos toji pati istorija, 
ką atsitiko, atvykus j čia '"Sau- 
lės" ir "Liet. Mokslo Dr-jos" 
atstovams, būtent: klerikalai ir 

vidurinėji sriovės retus, o kairio- 

ji sriovė aktyviškai ar pasyviškai 
bus priešinga atvykusiam atsto- 

vui. 
Gyvenimas iškirto visai kito- 

nišką "šposą." Tiesa, dalis so- 

cialistu neprielankiai prabilo apie 
atvykusjjį atstovą. Dalis gi pa- 
sižadėjo neutraliai užsilaikyti. Iš 

socialistų puses buvo parodyta 
net paramos p. Šimkui, kaip tai 
matome Iš Chicagos socialistu 
surengtųjų p. Šimkui prakalbų. 
Būdami principialiai priešingi 
"Lietuvių Draugijai," socialistai 
pastatė sąlygą, kad surinktieji 
šelpimo pinigai eitų toms įstai- 
goms Lietuvoje, kurias jie nuro- 

dys. P-as Šimkus, kuriam rupi 
ne partijos ir politika, bet gryno 
nukentėjusiųjų šelpimo reikalas, 
skaitė reikalingu sutikti su taja 
socialistų išlyga ir sutiko. 

Tokiu bodu nors is socialistų 
pusės nebuvo ^uvienyto pritari- 
mo p. Šimkui, bet nebuvo ne: 

tos neatlaidžios opozicijos; kuria 
jie sutiko pirmesnes aukų rink- 
liavas. Socialistų pozicija, suly- 
ginus su ankstyvesnių prityrimu, 
reikalinga skaityti žingsniu prie- 
kin. Ir nuopelnas tame priklau- 
so p. Šimkui, kurisai S&VO tcLKiui" 

ga pozicija prašalino suvienytą 
socialistų pasipriešinimą jojo mi- 
sijai. 

Vidurineji sriovė iš pat pra- 
džios užėmė aiškiai užbrėžtą p. 
Šimkaus misijos rėmimo poziciją. 

Gi klerikalų pasielgimas yra dau- 
giau negu keistas. Jie sakosi re- 

mią 14 draugiją, -kurios atstovu at- 

vyko pas mus p. Šimkus. Bet o. 

Šimkaus darbo jie čia nerenrL. 
Atpenč jie pakišo jam koją. 

t rasiaejo nuo to, Kaa vienas 

Chicagos kunigas, nežinia kuom 
vadovaudamasis, p. Šimkų išvadi- 
no "Judošium," "veidmainiu" ir 
panašiais vardais. Tasai pats ku- 

nigas atsisakė duoti svetainę pra- 
kalboms ir per pamokslą smarkiai 
užsipuolė ant p. Šimkaus. 

Tautos Fondo valdyba apsiėmė 
surengti p. Šimkui maršrutą. Jau 
kelios savaitės praėjo, o maršruto 
kai]) nėr, taip nėr. To Fondo 
valdybos atsinešimas į p. Šimkų 
buvo taip nepakenčiamas, kad p. 
Šimkus buvo priverstas pertraukti" 
santikius su ta valdyba. Kitos 
draugijos surengė p. Šimkui pra- 
kalbas. Tautos Fondo valdyba 
tuom pačiu laiku irgi rengė p. 
Šimkui prakalbas. Draugijos, dė- 
jusios pastangas* prakalboms su- 

rengti, padėjo viską j šalį ir leido 
Tautos Fondo valdybai tvarkyti p. 
Šimkaus prakalbas. O Tautos 
Fondo valdyba taip "tvarkė" pra- 
kalbas, kad, atėjus joms, niekas ne- 

sirinko, niekas nieko nežinojo ir 
prakalbos negalėjo įvykti. Su pa- 
čiu p. Šimkum elgtasi netaip, kaip 
su svečiu priderėtų egtis. T. Fon- 
do vaidybos pasielgimas buvo.tie- 
siog tyčiojimtisi iš p. Šimkaus. 

Galop nesusipratimai pasibaigė 
skandalu, kurio pasekmėje p. Šim- 
kus buvo priverstas šaukti Dr. Rut- 
kauską trečiųjų teisman. (Smulk- 
mena* apie tai skaitytojas ras at- 

skyrame pranešime, telpančiame 
šiame "Liet.1' numeryje). 

Ką galima apie tai pasakyti? 
Jeigu Dr. Rutkauskas butų tiktai 
Dr. Rutkausku, var^u kas atkreiptų 
rimtos atydos j jojo pasielgimu.! 

Uct Amerikos lietuviai turi nelai- 
mę matyti jjįį Tautos Fondo pir- 
mininku. Ir, kaipo to fondo pir- 
mininkas, jisai pakėlė visą skanda- 
lą. Užpakalyje jojo stovi visas 
l'autos Fondas ir visa klerikalų 
sriovė. Klerikalu spauda, jeigu iki 
šiolei ncpcikė Dr. Rutkausko pa- 
sielgimo, tai nieko nei prieš jjjj 
nesakė.- Tos spaudos straipsniai 
pastaromis savaitėmis buvo dirvos 
primosimu iškilusiam skandalui. 

Iškilęs skandalas turės gilias pa- 
sekines rinkime aukų nukentėju- 
siems. Nuo tu kivirču nukęs dau- 
giausia tie Lietuvos nelaimingieji, 
kuriems aukų parinkti atvažiavo p. 

Į Šimkus. Dėlei smulkaus partyviš- 
kunio turės nukentėti darbas, ku- 
ris privalo stovėti augščiaus parti- 
jų. Savo negražiomis ir nesvario- 
mis intrigomis, savo asmeniškais 
'(ir nepamatuotais) priekaištais p. 
1 Šimkui klerikalai nori užkenkti 
'darbui, kurį klerikališkoji spauda 
viešai vadina šventu, o kuriam už 
kulisų klerikalų vadovai kasa duo- 
bę. » 

Visuomenė privalėtu įsimaišyti ir 
neprileisti, kad būrelis intriguojan- 
čių politikierių pražudytų šventą 
savo brolių gelbėjimo darbą. Ne 

Svietą intrigoms ir politikavimui te- 

I nai, kur tūkstančiai musų brolių 
ir seserų yra didžiausios nelaimės 
prislėgti. Ne vieta iš pašalų kan- 
džiojantiems partizantams ten, kur 
upeliai kraujo ir ašarų teka. 

Amerikos lietuvių visuomenė už- 
tektinai kentėjo. Laikas butų atsi- 
kratyti nuo tų visų, kurie, doros, 
tikėjimo ir tėvynainystės skraiste 
prisidengę, stengiasi nustumti vie- 
šąjį musų gyvenimą j intrigų ir ne- 

j švaraus politikavimo pelkes. Šio- 
je sunkioje valandoje toki skanda- 
lai, kaip kad klerikalų pakeltasai, 
neprivalo buti pakenčiami. 

Šitiom kreipiamasi ypač į lietu- 
vius katalikus, kuriu vardu tie po- 
litikieriai dengiasi. Męs tvirtai ti- 
kime ir žinome, kad Amerikos lie- 
tuviai katalikai drauge su visais 
kitais savo santautiečiais trokšta, 
kad mūsų broliai Lietuvoje butų 
kaip galint daugiau sušelpti. Lie- 
tuvio kataliko ir lietuvio laisva- 
manio širdyje dega vienoda nu-1 
skriaustų musų brolių meilė. Neap- 
sakomą skriaudą Lietuvai ir lietu- 
viams daro tie, kurie šiądien sten- 
giasi paversti brolių meilę \ savi- 
tarpinę neapykantą, stengiasi šel- 
pii 10 darbe sukelti riaušes ir ki- 
virčus. Tas neturi buti toleruoja- 
ma. 

T letuviai, visi lietuviai, be tikė- 
jimo, politiškų pažiūrų, visuome- 
ninio stovio ir užsiėmimo skirtu- 
mo, privalome šiądien susivienyti 
šelpimo darbe. Atvykusio jo p. 
Šimkaus rėmimu ir jo)o prakalbų 
lankymu išreikškime protestą ir pa- 
peikimą tiems, kurie bando atimti 
duonos kąsnį nuo badaujančiųjų 
savo brolių. 

Ponas Rimkus veiks savystoviai. 
Remkime jįjį visi kiek galėdami! 
Parodykime, kad smulkiais kivir- 
čais ir intrigomis negalima ati- 
traukti Amerikos lietuvių nuo "šven- 
tos priedermės atlikimo! 

Ar insinuacija? Praeitame 
"Lietuvos" numeryje, aprašant 
Bernardo Montvydo bylą, buvo, 
tarp kitko, paminėtas paties 
Montvydo teisme užginčytas Ma- 
linausko liudijimas apie tai, buk 
Montvydas pasakojęs jam apie 
"Raudonrankių Draugiją Ameri- 
koje," kurios valdybos nariais 
Montvydas įvardinęs *pp. Frusei- 
ka, Neviacką ir šeštoką. 

Šios žinios paminėjimą socia- 
listiškoji spauda vadina insinua- 
cija ir įtaria "Lietuvą" nore 

mesti šešėlį ant įvardintųjų so- 

cialistišk jjų veikėjų reputacijos. 
Skaitome reikalingu pranešti, 

kad tokio noro męs visiškai ne- 

turėjome. Kadangi šisai Mali- 
nausko liudijimas buvo užrekor- 
duotas tose bylos atskaitose, ku- 
rias mes apturėjome, tai tasai 
liudijimas buvo pakartotas ir 
"Lietuvoje." Iš to spręsti apie 
"Lietuvos" norus vargu galima. 
Tai nebuvo insinuacija, bet tik- 
tai žinios padavimas. 

"Lietuva" nemano, kad įvar- 
dintieji socialistų asmenįs ištik- 
rųjų prigulėtų prie tokios drau- 
gijos. Netikėtina, kad ir pati 
"Raudonrankių Draugija Ameri- 
koje" gyvuotų. Neturime pamato 
manyti, kad Malinauskas prasi- 
manęs liudijo. Montvydas labai 
painiojosi savo liudijime. Begel- 
bėdamas save, jisai galėjo ir 
apie "Raudonrankių Draugiją 
Amerikoje" papasakoti. 
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\ Lietuvių Visudjnenę 
Amerikoje. ! 
Brangus Viengenčiai^ 

K'. 4>I« 
'Atvažiavau pas Jus kupinas vilties ir įsjtikejimo, kad 

Jums, kaip man ir mane siuntusienis, fupi7yien Tėvynės 
vargingas padėjimas. Kiekvieną patarimą ęjonykščių lie- 
tuvių veikėju ėmiau su- pilnu įsitikinimu, kad jis veda 
tik prie mano tikslo: surasti kuodaugiausia pagelbos 
Lietuvai. 

Sutikau ant visko, ko nuo manęs reikalavd; ėjau vi- 
sur, kur mane šaukė ir visur kalbėjau vien apie vargą, 
apie nelaimes, visur šaukiau: "duonos duokite badaujan- 
tiems." Ir pradėjo mane barti, pradėjo mane skriausti. 
Vieni viešai mane išvadino Judošium ir veidmainiu, kiti 
vagilio, treti tebešukauja, kad aš klerikalu tarnas ir jų 
misijonierius. 

Kada vieni prakalbas man rengia—neina kiti: kada 
tie surengia—anie neina. Iš vieno ir to paties miesto 
gaunu nuo įvairių sriovių laiškus. Vienos sriovės žmonės 
kviečia atvažiuoti pas Juos. Kita sriovė rašo: girdėjome, 
kad tokia ir tokia sriovė rengia prakalbas ir žada Tamistą 
kviesti; taigi pas juos nevažiuok, atvažiuok pas mus: mū- 

sų daugiau. Nežinau, kodėl taip daroma. Vienas daly- 
kas man aišku: daugeliui musų brolių amerikiečių pir- 
miausia rupi kas tai kitas, o tiktai paskui Tėvynė, paskui 
badaujantieji tėvai, skriaudžiamos moterįs ir seserįs. 

Kad Jų s matytumėte ašaras skriaudžiamųjų, kad gir- 
dėtumėte verksmus badaujančiųjų—suvirpėtų jusų širdįs. 

Rankas ištiesęs prie Jusų, šaukiuosi, broliai, susi- 
praskite, pamąstykite apie tą baisią nelaimę, kuri užkrito 
ant musų žemelės. 

Aš nenoriu, kad Jus Vižmirštumėte savo pažiūras, 
partijas. Aš tik noriu, kad bent šiame momente Jųs 
jaustumėtės pirmiausia lietuviais, nariais tų šeimynų, ką 
šiądien likę be pastogės ir badauja. 

Savo veikimu iki išiol gal ką ir užgavau; nežinoda- 
mas Jusų santikių, gal kuom ir nusidėjau. Nepalaikykite 
man tai už blogą: to nenorėjau. Iki šiol norėjau laikytis, 
o dabar griežtai laikysiuosi šių principų: 

1) Eisiu visur, kur mane pašauksite. 
2) Pinigus, surinktus mano prakalbose, siųski 

patsai po Jusų kontrole į Vilnių "Lietuvių Draugijai 
Nukentėjusiems dėl Karės Šelpti," kuri čion mane 
atsiuntė. Jeigu aukautojai jšreikš norą nusiųsti kitai 
panašios rųšies įstaigai,—išpildysiu Jų norą ir siųsiu, 
kur man nurodys. 

3) Susirinkimuose, mano prakalboms rengia- 
muose, jeigu kalbėtų apart manęs dar kiti kalbėtojai, 
neturės buti paliesta koki nebūtų įsitikinimai, sriovės, 
.partijos, Stasys Šimkus. 
"Liet. Dr-jos Nukentėjusiems dėl Karės Šelpti" Atstovas. 

P. S. Liepos 20 d. busiu \Vilkes-Barre, Pa., ir žadu 
aplankyti Pittstono ir Pliiladelphijos apielinkes. Pradė- 
siu nuo \Vilkes-Barre. Meldžiu vietinių veikėjų, susiži- 
nojus tarp savęs, išdirbti tose apielinkėse smulkesnį mano 

prakalboms maršrutą. Kada busiu kitose Amefikos da- 
lyse—pranešiu šiek-tiek vėliau. 

Viešas Pranešimas. 

Męs, žemiaus pasirašiusiejie, per-j 
eitą pėtnyčią (liepos 2 d.) gavomeI 
nuo p. St. Šimkaus, "Lietuvių 
Draugijos Nukentėjusiems dėl ka- 
rės šelpti," atstovo, sekančio turi- 
nio laišką: 

Gerb. B. K. Balučiui ir 
S. P. Tananevičiui:— 

Gerbiamieji: 
Šiądien liepos 2 d. Dr. Rut- 

kauskas, "Tautos Fondo" pir- 
mininkas, per telefoną ir ypa- 
tiškai besikalbant jo bute, skau- 
džiai mane įžeidė. Pasikalbė- 
jimas buvo tokis (kalbant tele- 
fonu)! Aš, parugojęs "Tautos 
Fondo" pirmininkui už suva- 
džiojimą South Chicagoje, 
prašiau tolimesnio maršruto 
nebeskelbti. Negalėdamas ir 
nenorėdamas buti tokiam be 
galo kėblame padėjime, kaip 
kad iki siol esu, apreiškiau,] kad ateityje aš noriu buti visai! 
neprigulmingu ir, kad rengė- 
jams prakalbų nebūtų už ką 
varžytis, pinigus, surinktus 
mano prakalbose, siųsiu ne į 
"Fondus," bet stačiai j Vilnių, 
"Lietuvių Draugijai," kurios 
atstovu esu. Čia pat prie te- 
lefono stovėjo ir Dr. Drange- 
lis. Dr. Rutkauskas į tai man 

atsake štai ką: "Męs puikiai 
žinome, ko Tamsta nori. To- 
dėl ir norime apsisaugoti." 
Aš užklausiau: "Paaiškink, 
ką Tamsta nori tuom pasaky- 
ti?" ATS: "Alęs dar Scran- 
tone žinojome, ko Tamsta no- 

ri, ir todėl nutarėme pinigus 
siusti per "Tautos Fondą," kad 
juos apsaugojus." 

Vėl klausiu: "Ką Tamsta' 
nori tuom pasakyti? Pakar-į 
tokite aiškiai!" ATS: "Per 
telefoną tokie dalykai nesKĮ 
kalba. Atvažiuok—pasakysiu." j Aš nuvažiavau pas kun. A. 
Skripką, apsakiau visą dalyką, į ir prašiau padaryti taip, kad 
Dr. Rutkauskas prie liudyto-1 
jų man paaiškintų, ką Jis no-| 
rėjo anais žodžiais pasakyti. 1 
Su kun. A. Skripka nuvažia-t 
vome pas Dr, Rutkauską į jo 
butą. Į sveikinantį g.. Rut-1 
kauskį aš atsakiau: "Atleiski- 
te, bet aš Jums rankos nega- 
liu paduoti, kol paaiškinsite ( 
man to, ką šiądien telefonu} 

kalbėjote." Jis atsakė nieko 
nežinąs, nieko nekalbėjęs. Po 
valandėlės, kalbant apie "Tau- 
tos Fondo" seimą Scrantone, 
p. Rutkauskas vėl man pasa- 
kė : "Tamsta į seimą padarei to- 
kį įspūdį, kad didžiuma įga- 
liotinių priversti buvo balsuo- 
ti už siuntimą pinigų per 
"Fondą," kad apsaugoti juos." 

Aš neturėjau ką į tai atsa- 
kyti. Paskui kun. Skripka 
man sako: "Daktaras nesako, 
kad viso seimo buvo apie Tam- 
stą tokia nuomonė." Į tai Dr. 
Rutkauskas šiaip sako: "Taip, 
aš nesakau, kad visas seimas, 
bet mano ypatiškai tokia nuo- 
monė." Man nebeliko kas 
kalbėti. Išėjau. Kun. Skrip- 
ka pasiliko. 

Šiuomi nuolankiai Tamstų 
meldžiu apginti mano gerą 
vardą. Meldžiu pakviesti Dr. 
Rutkauską trečiųjų teisman. 

bu tikra pagarba, 
Stasys Šimkus. 

Chicago, 111. liepos 2 d. 1915 m. 

Perskaičius šį laišku, galima pa- 
daryti tris išvadas: 

1) kad Dr. Rutkauskas nieko na- 
našaui nesakė ir kad p. Šitn!:aus| 
įtarimas todėl yra pramanytas; 

2) .kad Dr. A. K. Rutkauskas 
pasakė taip, kaip viršminėtame 
laiške yra pranešta, ir 

3) kad Dr. Rutkauskas išsireiš- 
kė neaiškiai, o todėl tarp p. Šim- 
kaus ir Dr. Rutkausko iškilo ap- 
verktinas nesusipratimas, kuris bū- 
tinai privalo buti prašalintas netik 
todėl,'kad čia yra paliesta musų 
gerb. Svečio garbė, bet kad nuo 

to taipgi priklauso ir pasekmingu- 
mas toi didelio darbo, kurį dirbti 
Jis dtvyko—nukentėjusių nuo ka- 
rės šelpimas. 

Imsime kiekvieną iš šių išvadų 
atskirai. 

PIRMAS—Ar viršminėtas p. 
Šimkaus įtarimas yra pramanytas? 
Męs neturime n»i mažiausio pama- 
to manyti, kad gerb. Šimkus mums 

rašė apie tai, ko visai nėra buvę. 
Jo asmeniškas atviras būdas, kiek 
męs jį pažinome, neleidžia mums 

V y 
prie tokios išvados prieiti. Turė- 
dami gi omenyje dar ir tai, kad 
gerbiamą Šimkų prisiuntė ir įga- 
liavo "Lietuviu Draugijos" komi- 
tetas, kurio nariais yra žinomi ir 
gerbiami Lietuvos veikėjai, męs 
jokiu budu negalime prileisti min- 
ties, kad jie butų įgalioję žmogų, 
kuris skelbtų be jokios priežasties 
panašios rųšies pramanytus daly- 
kus. 

Todėl pirmą viršminėtą išvadą 
męs turime atmesti, kaipo negali- 
mą. 

Lieka antra ir trečia išvados, tai 
yra, kad arba Dr. Rutkauskas pa- 
sakė, kas p. Šimkaus laiške nuro- 

dyta, arba kad vienas kito gerai ne- 

suprato ir tarpe jųdviejų įvyko ap- 
gailėtinas nesusipratimas. 

Ir p. Šimkaus asmeniška garbė, 
ir pasekmingumas, su kuria Jis 
įvyko, reikalauja, kad šie klausi- 
mai butų išrišti. Tuomi vadovau- 
damiesi, męs, žemiaus pasirašiusie- 
ji, nusprendėme, kad p. Šimkaus 
laiškas duoda pamatą sukviesti tre- 

čiųjų teismą, kuris šitą visą r 21- 

kalą išaiškintų. Pereitą subatą apie 
tai męs ir pranešėme telefonu Dr. 
A. K. Rutkauskui. Dr. A. K. 
Rutkauskas, pusėtinai suerzintu 
balsu atsakė, kad Jis nieko nesakęs, 
nieko nežinąs ir nieko kalbėti apie 
tai nenorįs. Dr. Rutkauskui pa- 
duota tokia propozicija: p. Šimkus 
išrenka mus, žemiaus pasirašiusius, 
avo asmeniškas atstovais; Dr. Rut- 
kauskas, jeigu jis jaučiasi nekaltu, 
lai išrenka iš savo pusės du atsto- 

vu: šie keturi lai išrenka penktą, 
pašalinę ypatą ir lai šis komitetas, 
apsvarstęs visą dalyką, išnešą savo 

nusprendimą. 
Dr. Rutkauskas į tai atsakė se- 

kančiai: "Aš jokių teismų nei 
teisėjų nepripažįstu,—suprantate?" 
—Ir po to nukirto tolimesnę kalbą, 
užkabindamas telefoną. Pašaukus 
jį antru sykiu, atsakė moteriškas 
balsas, kad "Daktaras yra užim- 
tas," o po to, kada pareikalauta nuo 

Dr. Rutkausko galutinio atsakymo, 
tas pats balsas pranešė, kad "Dak- 
taras jau davęs galutiną atsaky- 
mą," ir telefonas taip-pat smarkiai 
tapo užkabintas. 

Akyvaizdoje tokių aplinkybių, 
męs esame priversti pranešti vie- 
šai apie šitą visą apgailėtiną at- 

sitikimą ir pavesti visuomenef 
buti teisėju tarpe p. Šimkaus ir 
Dr. Rutkausko. 

Viršminėti įtarimai, musų ma- 

nymu, meta šešėlį ant p. Šim- 
kaus gero vardo. Žmonės, nepa- 
žįstantieji p. Šimkaus, iš šitų 
įtarimų gali paskaityti jį ne- 

sąžiningu, neteisingu ir neištiki- 
mu žmogum esant. Iš to pasi- 
darytų didelė ir skaudi skriauda 
p. Šimkui ypatiškai. Butų taip- 
gi didelė skriauda "Lietuvių 
|Draugijai" Vilniuje ir visam nur 

kentėjusių nuo karės šelpimo rei- 
kalui. 

Toki nelemti ir bjaurus įtari- 
mai, kaip jau teko patirti, su- 

kelia įvairias kalbas ir paskalas, 
kurios platinasi "įvairiais už- 
kampiais" ir gali privesti prie 
labai apgailėtinų pasekmių. 

Todėl męs skaitome reikalin- 
gu pranešti, kad panašiems įta- 
rimams ir panašioms paskaloms 
nėra jokio,—nfci mažiausio,—pa- 
mato. Tą, matyt, jaučia ir pats 
Dr. Rutkauskas, atsisakydamas 
nuo trečiųjų teismo, nes pilnai 
nekaltas žmogus, musų many- 
mu, trečiųjų teismo neprivalo bi- 
joti. 

Tą męs turėjome pranešti, 
kaipo p. Šimkaus pakviesti tei- 

sėjai. 
Kaipo privatiški žmonės, kai- 

po lietuviai, męs skaitome rei- 
kalingu pranešti, kad, musų ma- 

nymu, visas Dr. Rutkausko pa- 
sielgimas, užgaunantis musų vi- 
sų Gerbiamo Svečio garbę, vi- 
siems Amerikos lietuviams daro 
nepaprastą gėdą, ir kad męs nuo- 

širdžiai apgailestaujame, jog ger- 
biamam p. Šimkui prisiėjo čia, 
Amerikoje, susitikti su panašios 
rūšies nemalonumais. Męs stip- 
riai tikime, kad šis atsitikimas 
nei kiek nesumažins tos pagar- 
bos ir to užsitikėjimo, kurį Ame- 
rikos lietuviai linkui p. Šimkaus 
jaučia ir jaus. 

(pasirašo) 
S. P. Tananevičius, 

Amerikos Lietuvių Dienraščio 
"Kataliko" Vedėjas. 

B K- Balutis, 
"Lietuvos" Redaktorius. 

BERNARDO MONTVYDO BYLA. 
(Žiūrėk praeitą "Liet." numerį.) 

Pabaigus Malinauskui savo liu- 
dijimą, liudininko kedę užėmė Mont- 
vydo brolis Antanas (žinomas var- 
du Antonov). Jojo liudijime nie- 
ko svarbesnio nėra. Jisai pasako, 
kad jo tėvai turėję 9 vaikus. Apie 
Bernardą jisai liudijo kaipo apie 
tikintį, "nors ir neaktyvi" Rymo- 
-ka«ialiką, ramų žmogų. Apie Ber- 
nardo ramų budą liudija taipgp 
Petras (seniulevičius iš Taunton, 
Mass., buvusis Bernardo "burding- 
bosis." 

Trečias Bernardo brolis, kurisai 
čia vadinasi Kaziu Petrausku (pa- 
vardė jo pusbrolio, kurio pasportu 
jisai išvažiavo iš Rusijos) liudijo, 
kad Bernardas buvo geru žmogum 
ir reguliariai lankydavo bažnyčią 
ir kad Ivra'kas laukė Bernardo 
Taunton'e. 

Sekančiu liudininku pašaukta 
patsai Bernardas. Jisai papasako- 
ja savo gyvenimo istoriją, kuri iš- 
dėstyta pirmesniame "Lietuvos" nu- 

'meryje. Kun. Žebrio ir jojo šeimy- 
| įlinkės užmušime Bernardas nepri- 
sipazino ir visą bėdą suvertė ant 
K rako. Bernardas sakėsi tiktai 
žiūrėjęs. Savo užsigyniiną dėlei 

.pirmesnių prisipažinimų jisai pa- 
aiškino sekančiu budu. Jisai no- 

rėjęs išpasakoti viską poliemonui 
iHurley, bet paskui atėję detektyvai 
jBamforth ir Malinauskas, kurie 

į pradėję jį tardyti, ir iš tų tardy- 
mų Bernardas pamatęs, kad nege- 

(rai butų teisybę pasakoti, todėl į 
visus tolimesnius užklausimus pra- 
dėjęs atsakinėti: "Taip." Jisai ir 

pats pasisakęs esąs kataliku ir lan- 

kąs bažnyčią. 
Taškui prokuroras pradėjo klau- 

sinėti Montvydo. Prokurorui už- 

klausus, kodėl jisai Ne\v Britain'e 
priėmė pavardę "Charles Moįris," 
jisai aiškinosi padaręs tai todėl, 
kad, apsigyvendamas tarp vokie- 
čių, nenorėjęs, idant jie žinotų, jog 
jisai iš Rusijos paeinąs. Bernar- 
das sakėsi su Kraku vis išnetyčių 
susitikdavęs. Jisai taipgi pasakė, 

[kad tiktai jiedu su Kraku nuėję į 
'kuri. 2cbrio namus. Revolverį tu- 

rėjęs tiktai Ivrakas. Netikrus usus 

'jisai iš Krako gavęs. Parodžius 
prokurorui netikrus usus, Bernar- 
das pažino juos, kaipo tuos, ku- 

riuos Krakas turėjo užsidėjęs, 
Prokuroras pastebėjo, kad Bernar- 
das sakė, kad Krakas, giąsindamas 
nušovimu, privertė jį eiti kleboni- 
jom Kaipo prirodymas teismui 
buvo priduotas Bernardo čebatas, 
peršautas užpakalyje. 

Bernardas savo ėjimą kleboni- 

jon rėmė tuom, kad Krakas jį 
privertęs ir jisai, baimės verčiamas, 
ėjęs. Tame punkte prokuroras 
vis stengėsi Bernardą "pagauti" 
ir prirodyti, kad ne baimės ver- 

čiamas jisai ėjęs su Kraku. 

Iš Bernardo liudijimo matyt, kad 

klebonijos duris atidarė jiems 
Gilmonaitė. Kunigas sėdėjo tru- 

putį toliau s nuo durių. Krakas 

tuojaus sušukęs: '"Rankas aug- 

štyn!"' Nušautam kunigui virve 
ant kaklo užnėręs Krakas viena 

ranka, kito;e laikydamas revolverį. 
Užklaustas, kodėl jisai tuom mo- 

mentu nepasinaudojo, kad pabė- 
gus, Bernardas atsakė bijojęsis, 
jog Krakas jį nušaus. 

Prokuroras vis stengėsi pagauti 
Montvydą prieštaraujant sau. Vie- 

ną kartą paklausus prokurorui, kas 
užtraukė langų roletas. Bernardas 
atsakė, kad Krakas tai padaręs. 
Antru kartu jisai atsakė, kad ro- 

letos jau buvo užtrauktos. 

Klausinėjant prokurorui apie 
juodviejų ir Gilmonaitės vaikščio- 

jimą po kambarius, j ieškant pinigu, 
Bernardas ai&ino, kad Krakas 
viena ranka laikė Gilmonaitę, ant- 

raja revolverį. Šviesa, kaip Ber- 
nardas aiškino, buvo iš clektrikos 

liamputės. Prokurorui paklausus, 
kas laikė liamputę, Bernardas at- 

sakė, kad buvę tamsu. Paskui 
Bernardas vėl pasakė, kad liamputę 
Krakas vartojo daiktu sujieškoji- 
rr.tii patamsėję. Toliaus Bernardas 
atsakinėdamas j klausimus, šiek- 
-tiek susimaišė. Paskui paaiškino, 
kad Krakas, norėdamas vartoti 

iamputę, moteries ranką paleisdavo. 
Kuomet, bevaikščiojant po kamba- 
rius buvo rasta $7.50, tai, sulyg 
Bernardo liudijimo, tuos pinigus 
paėmęs Krakas ir kišenin įsidėjęs.. 

f Bernardas liudijo, kad Gilmo- 
naitė pradėjo bėgti j attiką, kad 
išsigelbėjus. Krakas vienas pas- 
kui jąją nuėjęs. Montvydas pasi- 
likęs apačioje. Jisai vienas išbu- 
vęs apie 5 ar 6 minutas. Užklau- 
sus prokurorui, kodėl jisai' nepa- 
sinaudojo tuom laiuu. kad pabė- 
gus, Bernardas sakė bijojęsis. 
Paskui pasisakė nežinąs, kodėl ne- 

pabėgęs. Jisai, pasilikęs apažioje, 
iš attikos negirdėjęs jokio balso. 
Paskui sugrįžęs Krakas ir pasakęs, 
kad viskas esą atlikta. 

Montvydas liudija, kad Krakas 
parašęs laišką, kun. Bojanauskui 
ant jo (Montvydo) mašinėlės. 
Patsai Montvydas nemokąs angliš- kai rašyti. Jisai prieš tai buvo sa- 

kęs, kad nuvažiavęs j Hartfordą 
ir iŠ tenai pats sau pasiuntęs tokį 
telegramą: "Tavo sesuo labai ser- 
ga." Paklausus prokurorui, kaip 
jisai, nemokėdamas angliškai rašy- 
ti, galėjo telegramą parašyti, Ber- 
nardas atsakė, kad Krakas jam te- 
legramą parašęs. 

Montvydas buvo pirmiau pasisa- 
kęs, kad jisai ėjęs Iklebonijon, nes 

bijojęsis, kad Krakas jojo neuž- 
muštų. Priegto Montvydas pasa- 
kė, kad Krakas j jj net šovė. Pro- 
kuroras paklausė, ar jisai sekan- 
čią dieną po tam šoviniui nuėjo 
pas Kraką, idant jisai jam tele- 
gramą parašyty. Montvydas atsa- 
kė: "Taip." 

Montvydas sakėsi nenorėjęs su- 
sitikti su Kraku. Tačiaus jisai 
bent kelis kartus susitiko su juom. 
Jisai tuos susitikimus aiškino įvai- 
riomis priežastimis: noru savo 

typewriter'į atsiimti iš Krako ir 
tam tikslui važinėjęs net j Pliila- 
delphia, Pa.; noru atiduoti Kra- 
kui jojo revolverį (tam tikslui va- 
žiavo į \Yilmington'ą). Pirmiaus 
Montvydas sakėsi išnetyčių \Yil- 
mingtone susitikęs su Kraku. 

Abelnai imant, prokuroras savo 

klausinėjimais nevieną kartą pri- 
vertė Montvydą prieštarauti sau. 

Savo atsakymais pats Bernardas 
daugiausiai save įpainiojo. 

Užsibaigus tardymui, prasidėjo 
prokuroro ir apgynėjo prakalbos. 
Prokuroras, apžvelgęs kun. Žebrio 
gyvenimą ir darbą, tarp kit-ko, pa- 
sakė : 

"Nors kun. Žebrys nesibarė su 

niekuom, bet jis tapo nušautas, nes 

jo pinigų reikalautu. Jo gaspadinė, 
Jieva Gilmonaitė, tapo užmušta, 
nes ji matė kunigo užmušėjus ir 
jalėio juos išduoti. 

"Šioje byloje yra tik du klausi- 
mu, kuriuos reik nuspręsti: 1) Ar 
Montvydas nuėjo į šituos namus 

iy HoitDomją) savo liuosu noru ar 

;iš baimės ir 2) kada jis ten nuėjo, 
'ai ar jis prisidėjo prie užmušimo, 
ar tik buvo paprastu žiurovu. Ši- 
tie du klausimai gali but sujungti 
j vieną. Klebonijoj buvo tik ketu- 
rios ypatos tą naktj, kuomet žmog- 
žudystę atlikta. Dvi iš jų tapo už- 
muštos ten pat tą naktį. Vienas 
tapo pakartas (Krakas). Ketvir- 
tas yra štai prieš jus. Vienatinis 
klausimas yra štai koks: Ar jųs- 
galite tikėti pasakojimui šio žmo- 
gaus ? 

"Montvydas sako, kad jo prisi- 
pažinimai policijoj buvo 99 pro- 
centai neteisingi, ir kad tik 1 pro- 
centas buvo teisybė. Ar jųs tam 
tikit? Šitie ant rašto išguldyti pri- 
sipažinimai sutinta netik su paliu- 
dijimais kitų liudininkų, bet mai- 
-daug ir su jo locna jau permainy- 
ta pasaka, kurią jts čia teisme pa- 
pasakojo... 

"Ar jųs gabte išsivaizdinti sau, 
'kas atsitiko toje attikoje, kuomet 
J ieva Gilmonaitė buvo užmušta? 
Montvydas sako, kad ten Krakas 
buvo pats vienas su ja, kad jis 
rodė kelią su elektrikine liampute 
ir užmušė ją ten be jo pagelbos. 
Per tą laiką moteris priešinosi taip- 
smarkiai, kad jos ranka buvo bjau- 
riai sudraskyta, sunki lova tapo 
apversta, ir sulyg Montvydo žo- 
džių, Krakas pats visą tą pasiprie- 
šiiiimą pergalėjo, ir tuoin pačiu 
laiku dar nupjovė du atskiru galu 
virvės ir užnėrė jai ant kaklo.. 
Ar jųs galite tikėti, kad visa tai 
padarė vienas žmogus? 

Po to kalbėjo Montvyjlo apgy- 
nėjas, advokatas Day. Jis prisipa- 
žino, kad apgynimas yra labai sun- 

kus, nes prokuroras surinko labai 
daug prirodymų. 

Apkaltintas Montvydas pripasa- * 

kojo daug pasakų. Nekurios pa- 
sakos išrodo neteisingoms. Gal but, 



kad "nėra teisinga metuoti, bet jųs 
nenorėsite pakarti žmogų todėl, kad 
jis meluoja." -'Toliau* apgynėjas 
sako, kad Krakas buvo kaltas, o 

Montvydas buvo tik suvedžiotas ir 

.Krako prispirtas klebotiijon eiti. 

Apgynėjas užbaigia, sakydamas, 
kad teisėjai turi abejoti apie Mont- 

vydo kaltę, o jeigu jie abejoja, tai 

ji.; privalo jj paliuosuoti nuo atsa- 

komybės. 
Vėl kalba prokuroras. Jis per- 

stato šitą žmogžudystę kaipo bai- 

siausią netik visoj vasltijoj, bet ir 

visoj Naujoj Anglijoj. Jis sako, 
kad šita žmogžudystė yra nc ka* 

kitas, kaip mainas kraujo už si- 

dabrą. Aprašinėdamas u/musystę, 
jis ypatingą atydą atkreipia ant 

kančių Gilmonaitės, kuri tapo taip 
užsmaugta, kad net jos liežuvis 
išsikišo iš tarp dantų. 

"Jeigu jus paleisit šitą žmogų 
šiądien—sakė prokuroras—tai \ta- 

litiauskio gyvastis neverta ir pieskų 
žiupsnio." (Mat Malinauskas už- 

mušėjus susekė). 
Prokuroras priėjo prie nuomo- 

nės, kad pačiu vyriausiu tos užmu- 

šystės organizatorium yra ''vyras, 
kuris sėdi prie galo šito stalo." 

"Jis, o ne Krakas, pirko drukuo- 

jamą mašinėlę,—traukė toliaus pro- 
kuroras—nes jis yra nariu "Rau- 

donrankių Draugijos Amerikoje," 
kuri turi savo lizdą Ne\v Yorke, o 

kitas šakas Brooklyne, VYorceste- 

ryj ir Chicagoje. Aš jums pasa- 
kysiu, ponai teisėjai, kad Šita grą- 
sinimų ir užmušysčių draugija yra 
aršesnė negu Mafia arba Juodran- 
kių draugija." 

Prokuroras vadino Montvydą. 
"kriminaliŠku genium." 

Užsibaigus abiejų pusių gin- 
čams, teisėjas YVilliam S. Case da- 
vė prisaikintiems teisėjams instruk- 
cijas, ir po tam prisaikintieji teisė- 
jai išėjo j savo kambarį. 

Po 45 minutų jie sugrįžo. Jųjų 
verdiktas buvo gatavas. Montvy-j das, prisaikintiems teisėjams grįž-, 
tant, pabalo. Teisėjų verdiktas 
buvo: kaltas pirmo laipsnio žmog- 
žudystėje. Teisėjui pasiteiravus,1 
Montvydo advokatai pasakė, kad1 
jie. tolimesnių žingsnių šioje by- 
loje nedarysią. 

Montvydas paskutiniame žodyje 
pasisakė esąs nekaltas ir visą kaltę! 
vertė ant Krako, kuris jį (Mont- 
vydą1 pagadinęs. Jisai prašė, kadi 
jam duotų visam amžiui kalėji-J 
man, bet ne mirtį. 

Teisėjas tuomet perskaitė se-| 
kancį nuosprendį: 

'"Pareigą šito teismo nustatė j 
įstatai. Šita pareiga visados yrai 
skaudi, bet jos negalima išvengti. Į 
Teismo nusprendimas yra sekan- 
tis: 

Kad tu, Bernardai Montvyde, 
busi atiduotas šerifui, o jis ar jo 
deputatas laike 20 dienų perduos 
tave užžiurėtojui valstybinio kalė- 

jimo VVethcrsfielde, arba jo depu- 
tatui ir ten jusi laikomas iki šeš- 
tai dienai rugpjučio. Tą dieną, 
viena valanda prieš saulėtekį, tave 
nuves minėtas kalėjimo prižiūrė- 
tojas ar jo deputatas į kambarį, 
prirengtą sulyg nurodymo Conneo 
tieuto valstijos įstatymų ir ten pa-1 
žymėtu laiku tu busi pakartas vir-j 
ve už kaklo, kol ^apsi negyvas. 
Lai Dievas susimyli ant tavo sie- 
los r 

Po tam P.ernardas Montvydas li- 
kosi perduotas į šerifo rankas, ir 
taip užsibaigė byla^kuri tarp Ame- 
rikos lietuvių tiek triukšmo sukėlė, j 

A. Liūdžiu s. i 

JONAS HUSS j 
1415—1915. 
(Užbaiga) 

Popiežiaus paliepimas buvo tai- 
kytas į Huss'ą. Kaip tiktai tasai 
paliepimas buvo paskelbtas Pragoję 
(kovo mėn. 1410 m.), tarp čekų ki- 
lo sujudimas. Nenorėjo nei Huss 
pildyti to paliepimo. Jisai sakė, 
kad popiežius esąs neteisingai in- 
formuotas. Archivyskupas, griež- 
tai prisilaikydamas popiežiaus pa- 
liepimo, surinko suvirs 200 Wy- 
cliffe'o raštų tomu ir savo dvaro 
kieme juos sudegino. Tuom pačiu 
laiku jisai exkomunikavo Huss'ą 
ir kai-kuriuos jo draugus. 

Čeku liaudis stojo Huss'o pu- 
sėn. Huss, jausdamasis esąs tei- 
siu, nieko nepaisė ir nepertraukė 
savo pamokslų Betlėjaus koplyčio- 
je. Drauge su tuom universitete 
jisai pradėjo viešai ginti Wycliffe'o 
mokslą. Čekijos karalius, karalie- 
nė ir bajorai pasiuntė popiežiui 
prašymą, kad exkomunikacija bu- 

tu nuimta nuo Huss'o. Prašymas 
likosi neišpildytas. Ažuot to, iš- 
leista naujas įsakymas prieš Huss'ą, 
kaipo nepaklusnų bažnyčios sūnų. 
Pragos miesto liaudis tačiaus vis 
rėmė Huss'ą. Tuomet ant viso 
miesto mesta interdiktas. 

Sekančiais metais (1412) Pra- 
gon atvyko popiežiaus pasiuntinys, 
kurisai prižadėjo indulgenciją 
(nuodėmių atleidimą) kiekvienam, 
kas stos karėn prieš Neapolio ka- 

ralių, kurį popiežius c>ckomunika- 
vo. Prieš šj pasiuntinį ir jojo 
prižadamąją indulgenciją karštai 
stojo Huss, kurisai sakė, kad žmo- 
gus gali gauti nuodėmių atleidimą 
vien gailesčio ir pakulos keliu. 
Stodamas prieš pasiuntinį, Huss 
drauge su tuom stojo ir prieš po- 
piežių. Tokiu griežtų pasielgimu 
Huss atbaidė nuo savęs daugelį sa- 

vo šalininkų ir rėmėjų. Liaudis 
tačiaus stovėjo už Huss'ą. Buvo 

surengta demonstracija, kurioje po- 
piežiaus įsakymai buvo sudeginti. 
Demonstracijos pasekmėje trįs jau- 
ni vyrai buvo pasmerkti mirtin. 
Kxkomtuiikacija prieš Huss'ą buvo 
panaujinta, ir atkartota interdiktas 
visoms vietoms, kurios suteiktų 
Huss'ui prieglaudą. P>ažnyčia 
smarkiau stojo kovon su Hifss'u, 
ir dvasiškija pradėjo daugiau žiū- 
rėti duotų jai vyresnybės įsaky- 
mų. Huss'o padėjimas pasidarė 
tokis, kad jam daugiau nieko ne- 

liko, kaip tiktai pasitraukti iš Pra- 
gos. 

Buvo bandyta sutaikinti Huss'ą 
su bažnyčia. Tam tikrlui buvo da- 
ryta pasitarimų. Tuom tarpu 
Iluss'as savo laiką leido netoli nuo 

Pragos, laikas nuo laiko sakyda- 
mas pamokslus, o likusįjį laiką 
pašvęsdatnas savo ir Wycliffe'o 
raštams. 

Tuom laiku pradėta rengtis prie 
visuotinos bažnytinės tarybos mies- 
te Constance. Tiesioginiu tary- 
bos iikslu buvo bažnyčios suvieni- 
jimas ir sutvarkymas. Tačiaus Če- 
kijos reikalai buvo įgiję tokią 
svarbą, kad jie būtinai turėjo buti 

pastatyti svarbiausiųjų klausimų ei- 
lėn. Čekijos reikalai gyvais 
ryšiais buvo surišti su Huss'u. 
Todėl pastarojo dalyvavimas su- 

važiavime buvo neišvengiamas. 
IŠ savo pusės ir Huss noriai ap- 

siėmė dalyvauti, nes tikėjosi pri- 
rodyti primestų jam apkaltinimų 
nepamatingumą. Huss, gavęs už- 

tikrinimą iš karaliaus, kad su juom 
blogai nebus pasielgta, kelių drau- 

gų lydimas iškeliavo 1414 m. ru- 

denyje tarybon. Užtikrinimas, 
kurį Huss gavo iš karaliaus, buvo 
tame, kad nežiūrint, ką taryba nu- 

tartų apie Huss'ą, "jisai galės su- 

grįžti atgal Čekijon. Be tokio už- 
tikrinimo Huss nebūtų visai aplei- 
dęs savo namų. 

Taryboje tardyta Huss'o byla. 
Popiežius paskyrė tris vyskupus 
tardymo komisijon. VVycliffe'o 
mokslas, taigi Huss'o pamatas, bu- 
vo pasmerktas kaipo heretiškas, 
klaidingas. Prirodymai prieš 
Huss'ą imta iš jojo raštų. Huss'o 
teismui prasidėjus, apkaltinimai 
buvo perskaityti, ir kuomet Huss 

pradėjo atrakinėti, tai susirinku- 
sieji pradėjo kelti triukšmą, rėkti, 
neleisdami Huss'ui kalbėti. Huss 
buvo priverstas pertraukti savo 

Byla turėjo buti dviem dienom 
pertraukta. Kuomet iš Huss'o bu- 
vo pareikalauta, kad jisai atsisa- 
kytu nuo viso savo mokslo, jisai 
nesutiko to išpildyti, Kai-kuriijos 
įtariamus jam tvirtinimus jisai at- 

metė, sakydamas, kad juose jo 
mokslas netesingai perduota. Ki- 
tus savo mokslo punktus jisai gy- 
nė. 

Karaliaus užtikrinimas buvo su- 

laužytas. Nors Huss'ui buvo pri- 
žadėta liuosybė sugrįžti atgal Če- 
ki jon, jisai buvo uždarytas kalėj i- 
man. Karalius pats neginčijo, 
kad jisai sulaužė savo garbės žodį. 
duotą Huss'ui. 

Teismo nuosprendis buvo labai 
neprielankus Huss'ui. Buvo v pa- 
reikalauta, kad Huss: 1) prisipa- 
žintu buvęs klaidingu visuose ap- 
kaltinimo punktuose, 2) po prisie- 
ga prižadėti] daugiau jųjų neskelb- 
ti, 3) atšauktų savo mokslą. 

Huss, nežiūrint visų įkalbinėji- 
mų, atsisakė išpildyti teismo reika- 
lavimus. Liepos 6 d. teismas jį 
pasmerkė mirti n. Degradavus 
Huss'ą iš kunigystės, jojo siela bu- 
vo "paaukuota velniui" ir jisai su- 

deginta ant laužo. Jisai meldėsi 
ant laužo. Su žodžiais maldos 
"Kyrie Eleison," jisai dingo už- 
degtojo laužo durnuose ir liepsnose. 

Taip kankinio mirtim užbaigė sa- 

vo gyvybę Jonus Huss. 
Galima su jo mintimis sutikti ar 

nesutikti, bet reikia atiduoti jam 
garbę i įž tą drąsą, kurią jisai pa- 
rodė, gindamas s«\o nuomones. 

Nieko, neišskiriant nei mirties, ji- 
sai nepasibijojo, kovodamas už tai, 
ką jisai manė teisinga esant. Ir 
jo mirties penkių šimtų metų sukak- 
tuvių susilaukęs, pasaulis Huss'ą 
svarbiausiai gerbia ir mini ne už 

jojo mokslą, bet už jojo dvasios 

jiegą, kurios nei mirtis negalėjo 
nustumti nuo pasirinktojo kelio. 

PIRMA MUSŲ UŽDUOTIS. 
Amerikonai apie kokios nors tau- 

tybės ateivius sprendžia pagal tuoa 

tariamosios tautybės ateivius, su 

kuriais jie susitinka. Jeigu, sa- 

kysime, lenkai tūlame mieste su- 

daro gerų, pavyzdingų piliečių ir 

žmonių kolioniją. tai to miesto 
amerikonai turi gerą nuomonę ap- 
lamai apie visus lenkus. Jeigu, iš 
kitos pusės, toji kolioniją turėtų 
žemą reputaciją, tai vietos ameri- 
konai lenkus, kaipo tautą, žemai 

statytų. 
Tą ir męs, lietuviai, esame prity- 

rę. Kas šiek-tiek daugiau yra su- 

sipažinęs su įvairiomis musų ko- 
lionijomis, tas žino, kad ameriko- 

nų "nuomonė apie lietuvius yra la- 
bai ndtienoda: vienoje vietoje lie- 
tuviai yra gerbiami, kitoje gi vie- 

toje lietuvio vardas amerikono lu- 

pose yra 'pažeminimo vardu. 
Ne kas kitas kaltas antrame at- 

sitikime, kaip tiktai patįs lietuviai. 

Kaip galima gerbti tokius, kurie 

yra pasižymėję girtuokliavimu, 
muštynėmis, savo nešvariu gyve- 
nimu? Yra pas mus kolioniją, ka- 
me sunku užtikti lietuvį, kurisai 
nebūtų paskendęs girtuokliavime. 

Kitose vietose yra geriau. Lie- 
tuviai yra blaivesni ir geriau gy- 
vena. Tenai kitokia nuomonė apie 
lietuvius viešpatauja tarp ameri- 

konų. Tačiaus ir tose vietose, ka- 
me lietuviai yra daugiau-mažiau 
gerbiami, jie nėra, taip sakant, sta- 
tomi "ant vienos lentos" su ameri- 
konais. Amerikonai aplamai į at- 

eivius žiuri- kaipo 'į žemesnės už 
save rūšies žmones. Tai yra gry- 
nai amerikoniška ypatybė, už kurią 
ateiviai gali pykti ant amerikonų, 
gali ir iš jųjų juoktis. 

Ateivių naudai yra pasirodyti 
prieš amerikonus kaip galint ge- 
resnėje šviesoje. Tat ateiviai turi 
žiūrėti, kad amerikonai pas juos 
nerastų tokių apsireiškimų, kurie 
žemina. 

Jeigu visi lietuviai mokėtų ra- 

šyti ir skaityti ir abelnai butų dau- 
giau mokinti, ir aplamai išsilavinę, 
tai amerikonų atsinešimas butų ki- 
toniškas. Šiądien amerikono atsi- 
nešimas į lietuvį ir vokietį yra skir- 
tingas. Vokietis yra daughm ger- 
biamas. Priežastis yra labai leng- 
vai suprantama: vokietis stovi ant 

augštesnio kulturos laipsnio negu 
lietuvis. 

Tat pirmas mūsų visų darbas, 
jeigu norime turfti geresnę ameri- 
konų nuomonę apie save, yra kaip 
galint augŠčiaus pakilti aplamame 
tnusų kulturingume. Ant to kelio 
pirma užduotim stovi tai, kad męs 
visi išmoktume rašyti ir skaityti. 
Pas mus labai daug kalbamasi ir 
pešamasi dėlei sriovių. Tas viskas 
gera, bet tiktai tuomet, kai tarp 
musiį butų kiek nors mažesnis be- 
raščių ir bemokslių skaitlius. 

Šisai darbas, beraščių ir bemok- 
sliu skaitliaus mažinimas yra pas 
mus daug svarbesniu negu visos 
sriovės ir visa kas kita. 

Ant to paties kelio stovi aplamo 
mūsų kulturingumo ir ekonominio 
gerbūvio pakėlimas. 

.Kuomet męs geriaus stovėsime, 
negu kaip kad dabar dauguma mū- 

sų stovi, tai galėsime ir geresnio 
atsinešimo aplamai kaipo tauta su- 

silaukti. 
Augštesnio kulturingumo, su- 

prantama, męs turime siekti ne 
vien tam, ikad amerikonai į mus 

geriaus žiūrėtų. Amerikonų atsi- 
nešimas mums patiems gali turėti 
nedaug svarbos. Kulturingumas 
mums patiems yra reikalingas. Męs 
patįs iš to naudą turėsime. Ame- 
rikonų atsinešimas j mus bus tik- 
tai inusų augštesnio kulturingumo 
pasekme. Augščiaus pakilę kultu- 
roje, męs patįs iš to naudosimės ir 
busime pirmose ateivių eilėse. 

Scitas Amerikonas. 

ŠIAUDINĖ LENKIJOS 
AUTONOMIJA. 

Kaip žinome, sulaikymui len- 
kų nuo sukilimo, vyriausiasis Ru- 
sijos kariutnenės vadas, kuni- 

j 

jgaikštis Nikflfc» ^kolajęvič pa- 
žadėjo lenkams suvienyti krūvon 

išdraskytus, apgyventus 
kraštus, paimtr jtros Rusijos glo- 
bon ir suteikti jiems savivaldą. 
Dabar korespom^tUas Clneagos 
laikraščio Daily Ne\vs, \Varlam 
Čerkcsov atsiuntė tam laikraščiui 
aprašymą, kokia bus ta ateinan- 
čios suvienyto*; po 'Rusijos globa 
Lenkijos savivalda. Jeigu Čer- 
kesov rašo t^i.^ybę, lai ištikro 
lenkai neturi pamato labai 
džiaugtis dėl tokios autonomijos, 
kaip neturėtų pamato labai nu- 

siminti, jeigu tokios autonomi- 

jos negautų, č'erkesovo aprašy- 
ta Lenkijai sumanyta savivalda 
ištikro yra šiaudinė savivalda, 
bet ne tikra. 

Naujoji Lenkija turėsianti vie- 
tinę savivaldą, bet nuo autono- 
miškos valdžios priežiūros išskir- 
ti yra teismų, pačto, geležinke- 
lių ir finansų reikalai (iki 1875 
metu Lenkijoj teismai buvo len- 

kiški, bylos btKo vedamos len- 

kiškoj kalboj). Perdėtiniu auto- 

nomiškų valdžių bus ciesoriaus 

vietininkas, prie kurio bus tary- 
ba, susidedanti išdubęs iš atsto- 

vų administracijos ir išdalies iš 

narių, gyventojų renkamų, už- 

tvirtinamų vietininko. Taigi iš- 
tikro Lenkija butų vien savo tei- 
sėse sulyginta su Rusijos gu- 
bernijomis, bet tikros savivaldos 

neturėtų nei tiek, kiek jos turėjo 
iki 1867 metų. Lenkai tik toki 

galės užimti viešas ir valdžios 
vietas, kurie anokės gerai ru- 

sišką kalbą. 
Bus Lenkijoj įvestos žemieti- 

jos ir prisaikintų teisėjų teismai, 
kaip tai yra Rusijoj, taipgi tai- 
kos teisėjai. Lenkams leista bus 
vartoti lenkišką kalbą. Bet val- 
džios kalba visose įstaigose tu- 

rės but rusiška, toj kalboj bus 
vedami visi raštai, kurie bus 
siunčiami centrališkoms val- 
džioms. Teismuose bus varto- 

jama rusų kalba. .Miestų .tary- 
bose, prekybos draugijose leidžia- 
ma vartoti lenkišką kalbą. Mo- 
kinių, baigusių lenkiškas mokyk- 
las, tiesos bus sulygintos' su tie- 
somis valdžios rusiškų mokyklų, 
bet mokiniai lenkiškų mokyklų 
turės laikyti, egzaminus prieš val- 
džios skiriamas rusiškas komi- 

sijas. Pradinėse ir vidutinėse 
mokyklose leidžiama vartoti len- 
kišką kalbą, bet rusų kalba, ru- 

sų istorija ir geografija turi but 
mokinama rusų kalboj. Rusams 
gi, Lenkijoj gyvenantiems, pa- 
likta rusiškos mokyklos; iki 1867 
metų rusiškų mokyklų visai ne- 

buvo Lenkijoj. , 
'-r- 

Katalikų kunigai galės mokyti 
ir kalbėti bažnyčiose prigimtoj 
kalboj Ir organizuoti parapijas ir 

galės pildyti tikėjimiškas parei- 
gas ir kitose vietose, parapijos 
galės turėti nekrutomą nuosavy- 
bę ir žemę, bet tik tiek, kiek lei- 
džia dabartinės teisės. 

-".t 

KAREIVIŲ PADĖTOJAI 
ŽVĖRIS. 

Karėse kareiviams padeda ir 
svarbią rolę atlieka šunįs. Ka- 
riumenės šunis nuo senai varto- 

ja ypač prie sujieškojimo ant mū- 

šio laukų sužeistų kareivių. 
Prancūzų kariumenė turi šunų 
sargybą, kuri apsaugoja kariu- 
menę nuo netikėtę priešų užpuo- 
limų. Persergsti kareivius pir- 
ma negu jie gali priešą patėmy 
ti ir arkliai, kurie iš toli moka 
atskirti besiartinantį priešą nuo 

savojo. Tą kareiviai gerai žino 
ir iš žvėrių perserginėjimų nau- 

dojasi nuo senai. 
Dabartinėj karėj, pradėjus pla- 

čiau vartoti orlaivius, patėmyta, 
kad prieš jų besiartinimą, pirma 
negu kareivis 'ir su žiuronu gali 
patėmyti, gali persergėti pauk- 
ščiai, kurie turi geresnes akis 
negu geriausi stikliniai žiūronai. 

Paukščių akįs yra tai jiems gam- 
tos duoti žiūronai, todėl jie 
daug toliau gali matyti. Sak«Jas 
iš neišpasakyto! augščio mato žo- 

lėj besivingiuojfančią gyvatę ir be 
mažiausio paklydimo ant jos nu- 

pučia. Taigi aišku, kad pauk- 
ščiai matyme toli žmones pralen- 
kia. Orlaiviai paukščius gązdi- 
na, todėl apie orlaivių besiarti- 
nimą paukščiai pifm laiko karei- 
vius gali persergėti savo nera- 

mumu. Vištes vanagą ore pa- 
mato daug pirmiau negu žmo- 
gus, pirmiau jos patėmija ir or- 
laivio besiartinimą. Ir sakalas 
nerimsta prieš besiartinantį or- 

laivi; geriausiai vienok sargybą 
prieš orlaivius atlieka papūgos, 
kurios prieš besiartinantį orlaivį 
išduoda ypatišką šaukimu ir ton] 

pusėn kreipia savo akis jau tą- 
syk, kada žmogus nei su geriau- 
siu žiuronu nieko negali maty- 
ti, ir nieko negirdi. 

Paukščiai žmogui gali patar- 
nauti persergėdami jį nuo pavo- 
jaus, ne 4rien gręsiančio iš oro; 
jie persergsti jį nuo pavojaus ir 
po žeme, arba po vandeniu. 
Persergsti jie įgulas povandeni- 
niu laivu prieš besibaigimą, lai- 
vui panėrus, oxygeno ore. Per- 

sitikrinimui, ar oras tinka kvė- 
pavimui, povandeninių laivu įgu- 
los ima kanariškus paukštelius 
arba peles, ypač paukščiai spar- 
nų mušimu parodo, kad ore per-' 
mažai yra būtino kvėpavimui 
oxygeno, todėl iš rezervuarų jo 
galima oran daugiau prileisti. 
Kanariški paukšteliai ir kasyk- 
lose persergsti darbininkus prieš 
pavojingus, galinčius pagimdyti 
expliozijas, gazus. Tą kasyklų 
darbininkai gerai žino. 

Mušiu triukšmo, kaip rodosi, 
paukščiai nesibijo taip, kaip ga- 
lima manyti. Varnų pulkai, lyg 
paukščiai jaustų, kad ant mūšio 
:auko maisto jiems gana atsiras, 
seka paskui einančius mušin ka- 
reivius. Laike mūšio prie Sol- 
ferino, šiaurinėj Italijoj, kurio 
apielinkėse yra daug lakštinga- 
lų, kuomet ėjo smarkiausias mu- 

šis, lakštingalai nepaprastai 
smarkiai varė savo giesmę, lyg 
norėdami mirštančius. kareivius 

palinksminti paskutinėj jų gy- 
venimo valandoj. 

Kad paukščiai nesibijo nei šū- 

vių balso, nei kulkų zvimbimo, 
tą galima patėmyti ir taikos lai- 
ke, kuomet kareiviai šaudo. Ka- 
reiviai šaudo, kulkos zvimbia, o 

ties joms augščiau vituriai,_kai- 
pi nieko pavojingo jiems nebū- 
tų, ramiai sau savo giesmę čivi- 
ruoja. Gal but, kad jiems ypač 
patinka tas kulkų zvimbimas, o 

gal šūvių balsai. 

SENOVĖS VOKIEČIŲ ŽY- 
GIAI ŽEMAIČIUOSE. 

Uipludus vokiečių kariumenei 
Žemaičius, kai-kam gal bus įdomu 
atsiminus jų senovės žygius tame 

krašte. 

Senovės chronikos mini bent ke- 
lis jų užpludimus, kurie buvo apė- 
mę tuos pačius maž-daug plotus, 
kaip ir dabar. 

Taip, 1365 metais vokiečių kry- 
žiuočių vadas Schinde—Kopp užė- 
mė tuv. Josvainių apskritį, sunai- 
kino Labūnavos miestą ir dvarą, ir 
pačius Josvainius. Iš čia nužygiavo 
Vilniaus linkui, bet jo neuipuolęs, 
grįžo atgal Kauno apskričių, ugnim 
jį paleidęs. 

1370 m. vėl pasirodo^ jau dides- 
nės teutonų minios, su kuriomis dar 
ėjo austrai, bavarai, sliązkai, len- 

kai ir čekai. Plūdo jie dviem ban- 

gom: vieni pajuriu į Kaltinėnus, ki- 
ti gi per Lapgirius, Raseinius, 
Ariogalą į Josvainius. Tasai vokie- 

čių žygis—tai buvo kerštas už di- 
delį smūgį, kuris buvo tekęs patirti 
jiems nuo lietuvių ties Rudava. 
Bet kryžiuočiams ir teutonams su- 

sivaidinus, lietuviai greit atsigavo 
ir kitais metais patįs įsiveržė Pru- 
suosna: kun. Dirsunas užėmė 

Samuaro pilį, Keistutis gį nukeliavo 
ligi Bušaosborgo, kur paėmė Ses- 
teno pilį. Po to vokiečiai vėl teiz- 
damiesi apsilankė Vaiguvoje, Vi- 

duklėje, Josvainiuose, Darsūnišky- 
je, Kaltinėnuose, viską pakeliui 
naikindami ir 400 belaisvių vesda- 
miesi. 

1376 m. vokiečiai, norėdami ap- 
gulti Kauno pilį, dėl savo strate- 

gijos plianų ėjo pirma į Varnius, 
o iš ten j Raseinius, Ariogalą ir 
Josvainius. Iš čia gi jau persime- 
tę per Nevėžj apgulė Kauną, bet, 
pavasario potviniams pakilus, tu- 

rėjo atsitraukti.' Už trijų betgi 
metų vėl grjžo, pakeliui sunaikinę 
Josvainius ir Labynavą, ir ties 
Kaunu šiuo kartu padarė su Keis- 
tučiu santaiką. 

Bet ir po taikos vokiečiai netru- 

kę vėl aplankė Žemaičius 1381 m., 
palikę savo pėdsakus visu Vaigu- 
vos—Rumšiškės ruožu. Senasis 
Keistutis savo keliu keršijo jiems, 
net du kartu užpuldamas Prusus. 

Taip žudėsi ir teriojosi žmonės 
šimtai metų atgal... 

Dabar vėl Žemaičiai patapo ka- 
rės lauku ir vėl kardu bei ugnim 
yra teriojami, gal net baisiau, kaip 
pirma, tik jau kitokiomis sąlygo- 
mis, kitokiais tikslais, kaip toli- 
mais nuo anų... ("L. Ž.") 

Kibirkštis. 
"Naujienų" Redakcija duoda 

atsakymą "Kunigo Žentui." Ne- 
žinia, kuris didesnis "d/.entc!- 
monas" yra—rašėjas, ar redaktn 
rius. 

X—X 
"Drauęas" ir visa jo garbinga 

kampanija turėtų dabar permai- 
nyti savo obalsj. Pirma buvo 
"Viskas Lietuvai, o Lietuva Kris- 
tui." Dabar tur but taip: "Vis- 
kas Tautos Fondui, Tautos Fon- 
das Lietuvai, Lietuva Kristui." 
O kadangi tokj pliatią išmislino 
Scrantone kun. Kemėšis, ir jį pil- 
dyt pristatė Dr. Rutkauską, tai, 
turėtų but tokia begalinė progre- 
sija: "Viskas Rutkauskui, Rut- 
kauskas Kemešiui, Kemėšis Tau- 
tos Fondui, Tautos Fondas Lie- 
tuvai, Lietuva Kristui." Šimtas 
doliarių tam, kuris įspriaus čia 
kaip nors Šimkų. 

x=x 
Jeigu ir dabar dar kas pasa- 

kys, kad klerikalams rupi dau- 
įgiaus Lietuva negu jų partija, tai 
uždekit jam ant nosies telesko- 
pus, nes jis nebagas labai ne- 

primato. 
x=x 

Rutkausikas su Kemešiu, nors 
ne muzikantai, bet matyt nori, 
kad Šimkus Tautos Fonde griež- 
tų antrą smuiką. Padarė jį tik 
savo agentuku, kaip matyt iš 
pranešimo. 

X=X 
Basanavičius buvo laiminges- 

nis už Šimkų: atvažiavo, kada 
dar gyveno kun. Kaupas, o Ame- 
rika dar nežinojo didelio jėzui- 
to. Jurgis Spurgis. 

NEMALONUS NEAPSI- 
ŽIŪRĖJIMAS. 

Po p. St. Šimkaus paveikslu, 
tilpusiame praeitos savaitės "Lie- 
tuvoje," pamiršta pažymėti, kad 
paveikslas padaryta iš p. W. 
Stankūno nutrauktos fotografi- 
jos. Šiuom tą nemalonią klaidą 
atitaisome. "Liet." Redakcija. 

VIETINES MCS. 
"Širdis" atiduota Žemaičiui. 

£ią savaitę Tdvynės Mylėtoju Drau- 

gijos leidinys "širdis" atiduota 
spausdinti Žemaitis Printing Hoiue 
įstaigai, kurios prezidentu /ra p. 
Žemaitis. Spaustuvė užsistatė 
$2.000 gvarantiją nejudomu turtu. 
Darbas, sulyg padarytojo kontrak- 
to, turi buti užbaigtas lapkričio 
IŠ d. 

Kūdikių dieninei prieglaudai. 
Šios savaitės seredos vak. Dr. Zi- 
monto kieme (ant antro augšto) 
buvo vakarėlis,'kurio visas pelnas 
paskirta Dieninei Kūdikių Prie- 
glaudai, kuri steigiama sale Fello\v- 
ship House. Įžangas buvo skilta 
po 25c ypatai. 

SLA. moterų kuopoje. Sią se- 

redą turėjo buti SLA. moterų 
208-tos kuopos susirinkimas; jis ta- 
čiaus perkelta pėtnyčios vakarui. 
Susirinkimas atsibus 8 valandą 
Fellovvship House svetainėje, 831 
W. 33rd pl. 

Drabužių rinkimas nukentėju- 
siems Lietuvoje. Rinkėjos dra- 
bužių nukentėjusiems nuo karės 
Lietuvoje nusiskundžia, kad Clii- 
cagos lietuviai labai šaltai atsineša 
j drabužių rinkimo reikalą. Iki 
šiolei drabužiai labai mažai plau- 
kia. Norima prie to darbo pri- 
traukti kaip galint daugiau jiegų. 
Išreikšta pageidavimas, kad prie to 
darbo prisidėtų nesenai su=itvėręs 
lietuvaičių "Gabijos" kliubas. Ka- 
dangi to kliubo tikslu yra šelpti 
neturtėlius, tai kliubiečių prisi- 
dėjimas prie rinkimo drabužių nu- 

kentėjusiems butų labai artimas 
kliubo užduotis pildymui. Tiki- 
masi, kad "Gabijos" narės prisidės 
prie šio darbo. 

Nušovė lietuvį saliunininką. 
Šią savaitę naktį iš panedėlio j 
utarninką likosi plėšikų nušau- 
tas lietuvis Jonas Mozeris, kuri- 
sai laikė saliuną prie 4622 So. 
YVestern ave. Trįs jauni plėši- 
kai, 15—19 metų amžiaus, atėjo 
į Mozerio saliuną po 12 vai. nak- 
ties. Saliune tuom tarpu buvo 
trįs kostumeriai: Tarnas Nagis, 
Adolfas Pečkaitis ir Jonas Vapi- 
nek. Padavus plėšikams alaus, 
šie išsitraukė revolverius ir visus 
buvusius saliune sustatė prie sie-l 

nos. Kišeniuose rado $1.75, re- 

gisteryje užtiko $75, kuriuos pa- 
siėmė su savim. Po tam plėši- 
kų vadas paliepė visiems eiti 
sklepati. Mozeris ėjo' pamažu. 
Vienas plėšikų paleido 5 šuvius 
j jj ir ant vietos užmušė. Plė« 
šikai pabėgo. , 

\ 

Varduvės. Liepos 4 d. žino- 
mas Chicagos lietuvių ristikas 
P. Katauskas surengė savo var- 

duvių apvaikšeiojima, kurin susi- 
rinko žymesnių lietuvių ristikų 
ir šiaip asmenų. Dalyvavo ris- 
tikas Bancevičia, dainininkas Ja- 
kutis ir kiti. Dainininkai patiekė 
pluoštą dainų. Svečiai smagiai 
linksminosi iki vidurnakčio. 

Pasaulio Paukštis. 

"Kanklių" Dr-vugijoa piknikas. 
Praeitą panedėlį, liepos 5 dieną, 
Willovv Springs miške atsibuvo 
"Kanklių" Draugijos choro šei- 
myniškas piknikas. Žmonių bu- 
vo apie 50. Linksmintasi ir žais- 
ta visą dieną. Po pietų buvo da- 
linamos dovanos už lenktyniavi- 
mą, ir už tai, kas toliausiai įsi- 
bėgėjęs nušoks. Už lenktynes 
dovanas gavo: i-mą p. Kaza- 
nauskas ir 2-rą J. Pajauskas. 
Už toliausį nušokimą dovaną ga- 
vo J. Kaupas. 

Iš merginų, už lenktyniavimą, 
dovanas gavo: i-mą, K. Garuc- 
kaitė, 2rą, p-lė Prancinkevičiutė; 
už toliausį nušokimą dovaną ga- 
vo p-ia M. Janušauskienė. 

Pažymėtina, kad apsieita be 
svaigalų. J. 

Chicagos archivyskupas dar 
gyvas. Visą praėjusią savaitę 
Chicagos archivyskupas Quigley 
kovojo su mirtim savo brolio na- 
muose Rochester'yje, Mass. Lai- 
kas nuo laiko jo padėjimas pasi- 
daro geresnis, bet gydytojai visai 
neturi vilties, kad jisai pagis. 
Diena už dienos laukiama įjjchi- 
vyskupo mirties. 

Šimkus neturėjo prakalbų. 
Praeitos savaitės bėgyje p. Šim- 
kus neturėjo prakalbų Chicagoje. 
Įvykus nesusipratimams tarp p. 
Šimkaus ir Tautos Fondo valdy- 
bos, p. Šimkaus prakalbų marš- 
rutu, kurio paruošimą toji valdy- 
ba pasiėmė ant savęs, nebuvo 
kam pasirūpinti. Ponas Šimkus 
žada išvažiuoti iš Chicagos se- 
kančios savaitės pabaigoje. Tarp 
kit-ko, jjjj kviečia Painesdale, 
Mieli., lietuviai, kurie apsiima 
apmokėti visas kelionės lėšas ir 
gvarantuoja $100.00 aukų. Pra- 
kalbos Painesdale turėtų j vykti 
liepos 17 d. Tonas Šimkus dar 
tikrai nežino, ar jisai galės va- 

žiuoti j Painesdale. Liepos 20 

dieną jisai turi buti jau \Yilkes- 
Barre, Pa. 

West Side. Liepos 2 d. M. 
Meldažio svet. atsibuvo čia gyvuo- 
jančios SLA. 109-tos kp. pusmeti- 
nis susirinkimas. Iš svarbesnių 
nutarimų pažymėtina tai. kad kuo- 
pa nutarė prisidėti prie palaikymo 
čia gyvuojančio lietuviu vięšo 'kny- 
gyno. Antra, kp. paskyrė $10 nu- 

kentėjusiems nuo karės Lietuvoje. 
Auką paskyrė Liet. Gelbėjimo ir 
Autonomijos Fondui. Kuopa taip- 
gi nutarė parengti šeimynišką pik- 
niką sykiu su TMD. 28-ta kp 
Nutarta ir daug kitų svarbių dr.- 
lykų. Labai malonu, kad kuopa 
karts nuo karto pradeda apreikšti 
daugiau veikimo. Prie šios kuo- 
pos priklauso apie 70 narių, ku- 
rie stengiasi—ir reikia pripažin- 
ti, gana pasekmingai—užintere- 
suoti čionykščius lietuvius Susivie- 
nijimu. Kas mėnuo prisirašo po 
keletą naujų narių. Praeitą gi 
mėnesį prisrašė net dešimts. Šis 
naujų narių skaitliaus augimas liu- 
dija kad vietiniai lietuviai paga- 
liaus pradeda suprasti naudą to- 
kių organizacijų, kaip SLA. Ma- 
lonus apsireiškimas. Kp. Kor. 

Vargonininkų konvencija. Lie- 
pos n d. Chicagos vargonininkai 
išvažiuoja i Lemont Kcsort, So- 
dus, Mieli., į metinę vargoninin- 
kų konvenciją. 

Atitaisymas.. Praeitame "Lie- 
tuvos" numeryje tilpusioje at- 

skaitoje aukų, surinktų p. Šim- 
kaus prakalbose, įvyko nemalo- 
ni klaida. Atskaitoje pasakyta, 
kad Roselande SLA. kuopos su- 

rengtose p. Šimkui prakalbose 
surinkta aukų $12.27. Turėtų 
buti: $19.27. Tokiu budu visa 
suma, vieton $161.42, turėtų buti 
$168.42. 



juokeliai; 
■A -n 

VIENODOS NUOMONĖS. 

Jonas Žvejus, istorikas, buvo la- 
bai įsigilinęs knygose Chinų pra- 
eities, kuomet jo moteris inėjo 
kambarin ir pasakė, kad jų vai- 
kas negražiai pasieigiįs su kai-lcu- 
riais kaimynais. Istorikas Žveja* 
pasišaukė savo vaik.-j. 

— Sūnau, ar teisybė, kad tu 
vadinai p. Žvirblienę kvaile? 

Vaikas nuleido gal v 3 žemyn ir 

pasakė: 
— Taip, tėve. 
— Ar tu vadinai p. Žvirblį '. r 

kvailesniu ? 

Taip, tėve. 
Tėvas pamislino valandą ir pa- 

sakė : 

— Sunau, jr a-: tos nuomonės. 

TIK l 7 METUS. 

Tūlas I'rooklyno lietuvis' nuva- 

žiavo Bostonan, kad aplankius savo 

gimines. Ka,rt;j jis sutiko So. Bos- 

tone vaiką ir, gerai pažiūrėjęs 
į jj, paklausė: 

— Kiek tau, vaike, metu? 
— Septyni. 

Ar tik tiek as manau, tu 

turi but senesnis? 
— Septyni — Vaikas šypsoda- 

masis atsakė, mat jam geriatts ti- 

ko, kad jj palaiko senesniu. 
— (ierbiamasis pone, pasakyk 

tani: ta, argi tas 'uikss tik į sep- 
t\nis metus taip galėjo usibrud- 

nyt?--Brooklyniškis paklausė pra- 
einančio žmogaus. 

NEVERK, DABAR BUSI. 

Tūlas žmogus buvo atvestas pas 
teisėją. Atvestąjj skundė už va- 

gystę. Teisėjas viską ištyręs, nu- 

teisė atvestąjj kalėj itnan. 
— Ar buvai kada baustas ka- 

lėj imu ?--teisėjas paklausė. 
— Ne!—žmogus atsakė ir pra- 

dėjo verkt. 
-» Na, neverk daugiau, 

* 

dabar 
ei. 

NAUJI RAŠTAI. 

Lietuviškos Dainos. Išleido 
Lietuviška Muzikos Konservato- 

rija P.oston, Mass. Sutaisė Pe- 

trauskų Mikas. Telpa septynios 
dainos. (Kvartetams arba cho- 

ram-). Kaina 25c. 
Macbeth. Parašė William 

Shakespeare. Vertė Kleofas Jur- 
gelionis (Kalėdų Kaukė). Chi- 

cago, 111, 1915 111. Pusi. t36. 
Kaina 70c. 

"Draugija." Mėnesinis laik- 
raštis (N M. 9 3—'/>). Kaunas 

1914 m. 

Kas bailys. Iš anglų kalbos 
vertė Juozas Miliauskas. "Drau- 

go" bendrovės leidinys. Chica- 

go. 111. Kaina nepažymėta. Ko- 

medija, pusi. 28. 
Braižinėliai. Parašė Skruzde. 

"Draugo" bendrovės leidiny;. 
Pusi. 88. Kaina 45c. Chicago, 
111. 

L'Eglise Catholiąuc en Lithua- 

nie. Lietuvių Informacijos Biu- 
ro leidinys. J. Gabrio redaguo 
ta. Paryžiuje 1915 m. 

Pro Lithuania. Lietuviu In- 

formacijos Biuro leidinys. Pary- 
žiuje 1915 m. 

Les Annales des Nationalitos 
Xo. 3, 1915. Paryžių?. 

The Great War In The Far 
East. P.y Thomas F. Mitlard. 

Shanghai, China. l'ebruary 1915 
m. Pa^es 110. Price 50c. 

MtUGIJll SEIMU) 
Didelis Iškilmingas 

PIKNIKAS 
parengtas Liuoaybėa Draugystės, ned., 
liepos (July) 11 d. 1915 m. O. Clier- 
naucko darže, Lyons, 111. Pradžia 
nuo 9 vai. ryto ir tęsis iki vėlyvai 
nakčiai. įžanga 25c porai. 

širdingai kviečiame visus senus ir 

Jaunus, didelius ir mažus, vyrus ir 
moteris, vaikinus ir merginas ant šio 
didelio ir iškilmingo pikniko, kame 
bus visokiu pasilinksminimu, 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 Desolaines upės krantui, kur 
randasi daržas. 

IPajieškojimaž. 
Pajieškau savo brolio Juozapo Bas-1 

čio. Jis paeina Iš Kauno gub.. Rasei 
niy pav., Jurbarko valsč., Rotuliu kai- 
mo. Pirmiaus gyveno Bostone, aš- 
tuoni ar devyni metai, kaip Ameriko- 
je gyvena, šeši metai, kaip nebegau- 
nu laiško lr nežinau kur jis yra. Mel- 
džiu atsišaukti ant šio antrašo: 

Sr. Amonio .Rastis, 
Callia Viera Mujica No. 174, 
Barrio Befinaria. Rosario de Sta Fo, 

Fepublica Argentina. 

Pajieškau savo giminių Juozo lr 
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 Laukaitis. 
Hox 178, Flint, Mich. 

Pajieškau savo pussesers Vladisla- 
vos Butkiukės, paeina iš Kauno gub., 
Krakių parap., 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 brolio Jurgio Mulke- 
vičiaus. Prieš septynis metus gyveno 
Stattvelle, N. Y., o dabar nežinau 
kur, aš turiu labai svarbų reikalų. 
Jis pats, ar kas kitas, meldžiu atsi- 
šaukti sekančiu adresu: 

W. Mulkevičius, 
2163 Russell st., Detroit, Mich. 

Pajieškau Juozo Jonušo, iš Varnių, 
Kauno gub. šešių pėdų augščio, juo- 
du plaukų, melsvų akių ir rauplėtas. 
Antru sykiu pribuvęs Amerikon jau 
du metai atgal, ir apie 7 mėnesiai 
kaip prasišalino iš Chlcagos. Jis 
mane apgavo ir labai nuskriaudė. Ksis 
apie .jj man duos žinią, gaus $5.00 
dovanų. 

Stella Radavlčiutė, 
8-1.3 W. 34th st., Chicago, 111. 

Ant Pardavimo. 
Rikalingas:—vyras, kuris norėti/ 

vakarais 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, 
Room 35, 154 W. Randolph et. 

Chicago, 111. 

Reikalingas yra žmogus, ar vaiki- 
nas, kuris nusimano apie sūdymą mė- 
sos ir dirbini;} sosegeus arba dešreles. 
Prašau atsisaukt per laišką; alga bus 
mokama gera. 

Giraitis & Jasgott, 
Eox 341, Christopber, 111. 

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

Joe Mažeika, 
•1600 Went\vorth ave., OhicaK'. 111. 

BARGANAS Už $1,800.00. 
(mokėk $500, o likusius ant išmo- 

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

Olszevvskio Bankac. 

KAS NORITE? 
A t si žino li apie nlntcrų higieną ir ją li- 

gas, skaitykite 
■ m ii^l I 

Knyga dydžio 5 1-2x8 colius 
Tai yra naudingiausia knygą moterims ir kiek- 

viena privalo ją turėti. Su paveikalaia. P ri- 
si t ls k 2.'c krušos ienkleliais, o tuo/aus opiai- 
kyšite tą įdomią ir naudingą knygą. Adrisuokite: 

M. «. VALASHAS 
349 Kenstngton Avc. Chicago 

Parduodama mūrinis namas prie 
Parnell av. Ir 35-tos gat., triml aug- 
štals ir užpakalyj medinis, abu labai 
pigiai. $500 reikia jnešti, o Jikusi 
puma lengvomis išlygomis. AtfliSauk- 
ii reikia A. Olszevvskio Bankon, 3252 
tfc. Halsted at. 

TĖMYKIT! 
Geros farmos ant pardavimo 

Missouri'Jos Valstijoj. 
| Gera žemė, sveikas oras. Jau 8 

j metai lietuviu apgyventa. Dabar ge- 
jras laikas apsižiūrėti. Tolesnių žinių 
j prašykit laišku. 

J. Zimančius, 
Raymondville, Mo. 

"D R A U G A S" 

lietuvių Kataliku Savaitinis Laikraštis 
"Draugo" sandarbininkų skaičiuje 

yra rimčiausieji ir žymiausieji lietu- 
I vių veikėjai ir rašytojai. Jam» pa- 
duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 

;suomenės judėjimo. Visi dienos klau- 
simai yra svarstomi rimtai ir teisin- 
gai. 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 

tams, $1.00 pusei meti;. Kitose šaly- 
se $3.00 metams, $1.50 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu* 

^eris veltui. Adresuokite: 
i DRAUGAS PUBLISHING CO. 

11800 W. 46th St., Chicago, III. 

FARMŲ PIRKĖJAMS DOVANA. 

) Didelis farrnų listas dovanai, Dl 

I tižiausioj 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- 

Įriausi k<i randas visoj Amerikoj, ne-1 
į toli nuo dideliu miestų ir gerų mar-į 
Į ketų; jeigu mahai pirkt, rašyk lalšk? 
jtuojaus, su užklausimu farmų listo. 

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

Chicago, III. 

LENGVAI GYVENIMAS ANT PIGIŲ, 
ŽEMIŲ PIETUOSE. 

40 akru žemės valstijose Arkan- 
sas ar Louisianos duos Tamstai pra- 
gyvenimą nuo pat pradžios ir pa- 
statys Tamstq. ant turtų kelio. Miš- 
kų kompanijos atiduoda žemes iš 

!po nukirstu mišku nuo $12 iki $15 
už akrą. Du vaisiu j metus ant tos 
pačios žemės. Apsigyvenimas svie- 
turgymių jau pradėtas. Prisivienyk 

I prie Tamstos viengenčių kolionijoj! 
ir Tapk pasekmicgu. Mažas turtas' 
Tamstai duos pradžių. Rašyk šian- 
dien pas 
L. M. Allen P. T. M. Rock Island I 
Lines, Room 718 La Salle Station, j j 

Chicago, 111., pilkiems nurodymams.,' 

su WlVo skaudėjimu 
Be abejo, nuo senai ieškojai palengvinimo. Nesi- 

>*• o*4ok suvedžioti. Nedaryk bandymų. Vartok 

SEVERA S BALSAM OF LIFE 
[SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS] V 

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

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

SEVERA'S 
MEDICATED SKIN SOAP 

[Severos Gydantis Odinis Muilas] 

dol kasdieninio vartojimo, prausian- 
ties, maudanties, gaivi], trenkant. 

Kaina 25c. 

Skaityk, ki> Mrs. ® 
Martin Pagac iš Mo- į 
quab, "\Vis. mums no- L 
Benai parašė: "Aa f 
noriu jums padėko- į 
ti už jusij Severą's g Balsam of Life. A5 f 
turėjau trukdėsį bu į 
eavo pilvu, buvau eil- j| 
pna ir neturėjau jo- r 
kio apetito. Suvarto- į 
jus 1 butelį Severą'b L 
Balsam of Life visi | 
tio trukdėsiai dingo. \ 
Meldžiu paskelbti a- 

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

v ibi apueKinniKai parauocia severa's .freparationg 
(Severos gyduoles). 2iurėk, kad butij SSeveros. Jei 
eavo apylinkėj negalėsi jų gauti, tai rąžyk tiesiog 

W. F. SEVERĄ CO„ Cedar Rapids, lowa 

MILDA-TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St. 

Turi geriausią pasisekimą. Kas nakt 
pilnas žmonių. 

Kodėl? 
Todėl, kad duoda geriausius vai- 

dinimus už pigiausias kalnas. 
Už Sc čia pamatysi gražesnį Teatrą, 

kaip vidurmiestyje už 50c. 

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

Subatom ir nedeliom 10c bal- < 

konas, 15c žemai. J 
Prasideda 7 valandą kas vakaras Į Subatomi ir nedėliomi 2 vai. po pietų. j 

Jei nori linksmai praleisti valandą j liuoso laiko, tai ateik 

MILDOS-TEATRĄ. j 

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

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

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A. OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted St. 
CHICAGO, ILL 

P. A. Tabaki- 
v 

niams Šyk- 
štuoliams 

Turėkite tikrą smagumą iš taba- 
ko, laikydamiesi geriausios rūšies, 
prie kokios jus kuomet nors pri- 
dėjote degtuką—Prince Albert'o. 
Prince Albert yra kitoniškas, nes 

< "kandimas" ir deginimas yra pra- 
j: šalinti pagelba patentuoto proce- 
:• so, kurj tik męs valdome. Jųs ga- 

lite prikimšti pilnutėlę savo pyp- 
kę arba pasidaryti cigaretą iš P. 
A. tabako ir rūkyti taip smarkiai, 
kaip tik norite. Jisai negali "ką- 
sti" liežuvio. Yra daug džiaug- 
smo kiekviename dume tabako 

I PRINCE AL BERT 
tautiškas linksmybes rūkymas 

vėsus, kvapus, saldus kai riešutys ir tos rųsies, kuri verčia jus ilgė- 
tis kito užsirukymo. Jokis kitas tabakas negali buti, kaip Prince Albert. 
Geriau&is dalykas, kurj jųs galite padaryti, tai susiartinti su šiuom 
džiaugsmą, suteikiančiu, nekandančiu tabaku ir susukti iš jo ciga- 
retę arba prisikimšti pypkę ir žinoti, kas yra tikras užsiganėdinimas 
tabaku. 

Pirkite Prince Albert'ą visur "toppy" raudonuose krep- 
šiukuose, 5c.; švariose raudonose blešinėlėse, 10c., ir 
parankiuose svariniuose ir pussvariniuose humidoruose. 

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO.f Wmston-Salem, N. C. 

25 DSS14K Goki Filled Aukso Laikrodėlis $5.50 

SPFCIAT.IšKAS IftPARDAVTMAS 14K GOT.D filled AUKSO LAIKRODĖLIŲ stačiai pagal FABRIKOs" KAINĄ, n A r" \ R PI K K S PAS MUS LAIKRODĖLĮ, tai augščiau palaipintus 25 puikius daiktus kiekvienas apturės prie laikrodėlio VISAI D\KAI, kap R1". Krvželis *u 
^as la.kfiėlis 'lODKUS). Harmonika, Moteriška, Braslėtas. Veidrodis, kuris aptaisytas su trimis kitais dalykais Dubeltavas Lenciūgėlis « « B™'gį & išvaizda Viešpaties Jczaus, Branzolėta su laikrodėliu (jaunuomenei), 32 Kalibro Revolveris (MOEĮELIS), I lunksna 1-ountain, Ijpke, ].rit\a, Diržas, K r kutė Saguėiai dėl mankieti), marškinių ir kalr.ieiių. Žiedas, Peilukas 

Taigi, kas dabar iškirps t* apgarsinimą ir prisius sykui 
dėlio VISAI DYKAI, 

(MOĖjĖLIS), 
su rankpinigiais 25c. (markėmis ar kvoterį), tam tuojaus išsiųsim laikrodėli ir 25c. dovanų prie laikro- 

„,..5?slunti,nj' persitikrinsit, jog tas laikrodėlis yra tikrai 14K. GOLD filled, GVARANTUOTAS ANT 25 METU, SU GERIA 
ij t-, i-, -z, <,ovano! Va ktiogenausios rųšies, tai užmokėsit likusius $5.25. ir 25c už persiuntimą dovanu, Jeigu gi nepatiktų, męs rankpmigius. Todėl aišku, jok perkant laikrodėli nuo mus. ABSOLIUTI AK AT NIF.KT7 WFPT7rvt7nrA-r \.~a 

AUSIU PASAULYJE 
su noru sugražinant 

ME.TIT ir i^if1 pfma'nt ••ikrodė.Jj nuo mįs,.ABSOUUWsKAi"¥lEKu'"^ERIziW^ u'i k odėli ai 'y ra ^ VAR AN T U OT1 
* °AN T'' "o 

TaiVi kai nori ufrėti rF^A " Pataisysim, arha išmainysiu, ant kito VISAI PYKAI. IS KANADOS visi pinigai turi buti prisiųsti i'škalno. 
<!»»— FAliKlKOS PKEKIS. „gul ji „k,.i Sonios i, a.- 

AMERICAN NŪVELTV & JEWELRY CO. 1427 Minford Place Dept. L. T. 
NEW YORK, N. Y. 

VOKIEČIAI OA VIS LIETUVOJ TE BESĖDI 
AB HUSAI JUOS IŠVYS-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- 
kėtų jums ir jusų vaikams visą amžių svetimiems tar- 
nauti. Jus matote, kur tik geresni storai, vis yra 
žydų arba vokiečių rankose. Kodėl? Todėl, kad 
anie kur tik užtėmijo geresnę biznio vietą, tuojaus 
užpirko nelaukdami kol kainos pabrangs ir už tai 
jų rankose yra geriausi bizniai. 

Dabar Geriausia Bizniui Vieta yra Bridgepertas. 
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-rytinj 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 "Fruit Store." 

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 kaštai. 

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 lengvi) išmokesčių. 
4 lotai geriausioje lietuvių apgyventoje vietoje 

ant Emerald ave. tarp 30-tos ir 31-mos gatvių po ....$700.00 
Ant lengvų išmokesčių. 
Kam tada laukuose mokėti už lotą $700.00 kada 

mieste ant biznio gatvės gali pirkti už $450.00. 
Po No. 3236 So. Union ave, lotas už $950.00 
Pietrytinis kampas Emerald ave ir 33-čios gatvės 

du lotai tinkami visokiam bizniui už $3,500 

GYVENAMI NAMAI PARDAVIMUI. 
Ant Lime St. tarp 32-ros ir 33-čios gaH'ių parsi- 

duoda 2 mūriniai namai, gerai aptaisyti. Vienas už.. $1,700 
Antras už 2,000 

Įmokėk tik $500, o reštą ant lengvų išmokesčių. 

ANT EMERALD AVENUE. 
4 ruimų medinis namas, už $1,000 
6 ruimų medinjs namas už 1,600 
2 aukštų. 4 flatu mefllnis namas už ...'. 3,300 

{mokėk $1,000, reštą 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 GATVĖS. 
Du namai ant vieno loto. Priešakyje mūrinis 6 

kambariu, užpakalyje 2 augštų medinis, 2 flatai. 
Neša randos $40.0J). Kaina $4,200 

įmokėk tik $700, reštą ant lengvų išniokesčig. 
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 lengvų išmokesčių. 

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

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

Įmokėk $1,000, reštą 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 
departamentiniul štorul. Užima beveik pusę bloko. 
Kaina • $36,000 
Neša randos per mėnesi $300, per metą *1,600, tai 
per 10 metų išrenki savo visus pinigus ir propertės 
lieka dykai. 

Įmokėk tik $8,000, o reštą pati randa išmokės. 
šiame name* bile dieną bu? didžiausias departamcn- 
tinis štoras. 

3 augštų naujai pastatytas ant 2 lotų puikiausias 
namas, 50 pėdų platus, 115 pėdu ilgas; pirmas aug- 
štas štoras, antras ir trečia augštas 4 flatai. Kaina.. $43,000 
Neša randos per mėnesį $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 išmokos. 

2 augštų medinis namas, pirmas augštas štoras 
ir 4 ruimai; antras augštas du flatai. Kaina $7,CC0 
Neša randos per mėnesj $75.00, per metą $900.00, tai 
per 8 metus išrenki savo visus pinigus iš randų, ir 
namas su lotu lieka tau dykai. 

{mokėk tij $1,000, o 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 08,000 
Neša randos per mėnesj $75.00, por metą $900.00. tai 

per 9 metus išrenki savo visus pinigus ir namas su 

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

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

gas, geriausiai tinka Hoteliui. 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 Hc kokj norėsi. į 

Biznieriai apgalvokite šią gerą propoziciją. į 
i 

A. 01szewski Bank į 
3252 So. Halsted St. Chicago j 

i 
i 



JUS GAIETE IŠAUGITI 
PLAUKUS 

Pasekmingas. moks- 
liukas gydymas dykai 
del vyru ir moterių. 

Ar slinka Jums plau- 
kai? 

Ar pražilę jusu plau- 
kai duo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais ir limpanti 
Jie? 

F Ar randas plai«<Uotes, niežas odos galvos? 
Ar plinUi, bei pra- dedi plikti? 

•r, _ koiikiji k.\g 18 
rrica gydymą. auk>;<iau pasakytu II- 

til' 8t,'-|,kites aps iu- fr s M Jos. T zsakykcto lluoatrota k<iy- tfuic Jusu prigeintij kalba: 
"TEIS Y U li APIE PLAUKUS " 

rarasita pi įropos gar- 
singo Specialisto, kuri- 
oje raudos Įvairios ži- 

<Jražybe plauku,—su- 
rt jlmas plauko ir odoa 
j, ilvos. Priežastis sliii- 
kjfrno plauku ir žilumas 

Kaip užlaikyti avel* 
I::. ir iš riuti j. :ui-- 

kus.—Ir*riip t;.i i p« n-l 
klus saviti* turėti gra- 
žins plaukus.-žili plau- 
kit).—Barzda.—Ir dėka- 
> iiuu uzganeciiniu — 

WW<jtu- Ketvirtoje savaite. 
GYDYMAS DYKAI. 

K.nome perti- 
krinti kiekviena, km<l 
#ęy<liiolf s < lALVACURA 
sulaiko slinkimą plau- 
ku pradūlina plaiskolrs 
ir a ilgina gražius plau- 
kua L'ž 10 ..'entu arba 
kranort mirkema prisi- 
ųstus sykiu sii Justi 
n n iraSu. Męs Ifislu^o- 

imc I i>-kvlon'i m fi<»t >r- 
Ino •lovute Calvacurn— 
ns N. 1 ir knvituto 
"Teisybe Apie Plau- 
kus." Ifinlaukete '/.e- 

fioStoJo savaite. m'.iu atapauflU kuponij 
ir filuskete Sl.inden. 

IN'ION LABORATORY, Bos Wl, Union, N. V. 
UNION LABORATORY, 

Box Ml, Union, N. V. 
Rlu.lu l dedamas 10 centu rtol apr^o- 

kfjimu kaštu perstatinio, meldžiu I5s.ii- 
Htl nian tojaus Jusu dolerine nežūto Ca!« 
v<iftura N. 1 Ir kr.ygate "Toitybe Apie 
Plaukta." (Pasiuakete vykiu kuponą su 
jusu antrašu.) 

P H C N c, C ROVER 4247 

Dr. J. JOmKASTIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

4611 So. ^s'hnl Ave., Chiago. 

Naujas Savaitin s Laikraštis 

"ATEITIS" 
"Ateitis yra bepaity viskas laik- 

raštis, tarnauj.\iitii jaunimo 
ir kulturos reikalams. Tal- 
pina daugybę Įvairiausių ži- 
nių. Didelio formato, 8 pusi. 
Kaina tik $1.50 metama, o 
85c. puoM moti). 

"Ateitį" išlci'iicčją bendrovė, ln- ; 
korporuota ant 525,000. Da- 
bar laikas užsirašyti "Atei- 
tį". Reikalaukit vieno nume- 
rio pažiūrėjimui uždyką. 
Adrcsuokit taip: 

"ATEITIS" 
/ 366 W. Broadwayf 

SO. BOSTON, MASS. J 

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

žais iškaščiais gali išmokti gerą ama- 
lą; kur tik tinka ten gali darbą tu- 
rėti ir buti pats ant savęs ponu. Iš- 
mokęs barzdaskutystės, busi liuosaa 
visoj pasaulyj, Kasykite—o gausite 
v»sas smulkmenas dovanai. Nosso- 
koff'o Barber, Hairdressing ir Mani- 
euring Mokykla, 1-02 Penn ave., Pitts- 
burg, Pa. Seniausi ir ataakančiausl 
mękykla apielinkėje. Pasiklausk ži- 
nančiij. 

Męs duodame visokius darbus Jų 
jleškantlems. 

Parsiduoda:—Puikiausias Locomo- 
bile Limosinas, 6 cilindru, 50 ark- 
liu spėkos, 7 pasažierjams, brangiau- 
sio darbo, geriausiame* padejime, taip 
kaip naujas. Kaštavo $6,750, parsi- 
duoda už $1,800. Turintis automo- 
bilių gauna pirmenybę visuose pa- 
grabuose, parodoso Ir t.t. 

Taipgi parsiduoda VVelch Detroit 7 
pasažlerių touring automobilius, gera- 
me pad^ime, tvirta mašinerija, gali 
važiuoti kad ir prasttausiaiS kelipis. 
Kaštavo $3.500, parsiduoda už $500. 
Atsišaukit pas 

DR. KŪLIS, 
3259 So. Halsted Gat., Chicago, fII 

Telephone Yards 1532. 

AR NORI UKĘ PIRKTI? 
Jeigu lori ukę pirkti patogioj vie 

toj Ir geros žemės už nužemintą kal- 
ną, tai neatbūtinai greitai rašyk laiš- 
ką prašydamas plačių paaiškinimų 
apie žemes Rusk County, Wiscon- 
sinoje, lietuvių ūkininkų kolionijoje. 
Antrašas: 

D. H. Pratapas, 
Hu\vkins, \Yis. P. O. 

MOKYICIS BARBERYSTĖ8. 
Męs Išmokiname šio lengvo, šva- 

raus ir greitai išmokamo amato j ke- 
lias trumpas savaites; geriausi įren- 
gimai; expertal mokina; J/ankial su- 
teikiama; darbas kiekvienam žmogui; ateikite pamatyti mus arba rašykitt 
uždyka gaunamoms Informacijoms. BŪRKE BARBER SCHOOL, 
610 W. Madison Ch'cago, III. 

PIGIAI PARSIDUODA. 
2 fliatii medinis namas (2957 

East 8ist st.) Chicagos dalyje 
Cheltonham (arti 81-mos gat. ir 
naujojo bulvaro). Įtaisyta ga- 
zas. toiletai, tvarias, gražus kie- 
mas, papuoštas medžiais. Gy- 
venk vievam fliate ir imk randą 
už kitą fliatą. Kaina $2.500. 
Mažas j mokėjimą S, likusioji"' da- 
lis taippat, kaip randa. Kreipkis 
ar rašyk: 

A. OLSZEWSKI BANK, 
.3252 S. Halsted st., Chicago, 111. 

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGOLI PRIE,' 

Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. i nienesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 j savaitę pašalpos ligoje. 

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 

y 

307 W. 30th S t., 
A. B. STRIMAITIS, S.L.A. Sekr. 
iV. 30th St., Mew York City. 

Dabar Jau Gaiima 
Atvažiuot iš Lietuvos 

ir į Lietuvą. 

Šifkortės atvažiuoti iŠ Archan- 

gelsko į Chicagą kaštuoja $71.60 
Išvažiuoti iš Chicagos į Petro- 
gradą (Peterburgą) $64.60 
Kelionė ima tik 13 dienų per 
vandenį. 

Šifkortės ir pasportus gausite 

A. 01szewskio Bankoje 
3252 S o. Halsted S t Chicago. 

Rašomos Mašinos. 
I 

Pigiausios ir geriau- 
sios rašomosios maši- 
nos ,(t y p e \v r i t e r s) 
"New American" už 
$10.00. 

Jeigu nori turėti drū- 
tį, pigią ir gerą rašo- 
mąją mašiną, tai pirk 

p "New American," o ne- 

sigailėsi. 
"New American" ra- 

šo taip gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos sistema taip pa- 
prasta, kad kiekvienas, 
paėmęs ją i savo ran- 
kas, iš pirmo sykio su- 

pranta, kaip su jaja ra- 

šyti. 
Kataliogą rašomųjų 

mašinų ir visokių kny- 
gų prisiunčiamo uždykiį. 

Agentams Ir perkupčiar/.s, perkam kelias mašinas, duodam gerą nuošimti. 
Reikalaudami adresuokite Šitaip: 

LIETUVA PUBLISHING CO., 
3252 So. Halsted str., Chicagc, III. 

d.nug reiškia gyvenimo kovoje ui pirtnybę. Tiems, kuriems stokuoja turtingo raudo- no kraujo, kurių gyvybės energijai yra iema dėlei negalėjimo tinkamai suvirškinti jųjų maistą—jokis tonikas nesulygina su m 

/' " 

_ v w "V n*ai užpildo krauju ir sutvarko nervus, sutelkdamas silpniems Ir pailsusiems nau- jos gyvybės ir jiegos. Jeigu gyvenimo džiaugsmas nėra pilnai su jumis,, niekas neKali jums pagelbėti daugiau, kaip šisai stebuklingas tonikas. Užsisakykite dezę išsyk. Telefonuolcite Calumet 5401. Turėkite ji pristatyta šiądien. Apsisaugokite padirbimų. Parašykite mums dėlei knygutės "Emineut Pliysleians of the VNest. McAVOY MALT MARROW DEPT., CTtCAOO. 

SAUGOKITĖS 
firmų, KURIOS neduos Tam* 
stai uzganėdinimo už Tamstos 
pinigus, lik mūsų Kompanija 
yra viena, kuri pilnai užganė- dino draugybę žmonių su inusų PATARNAVAU ir GRAMA- 
ru.\AI.\ kuriuos m«s gvaran- 
tuojame ant 15 metų. 

Ant musų garsingų gramafo- 
ntj, kurios mes parduodame 
lUr,o*i£mokant ir ant ISMO- 
AtbCIO po 

$1.00 Į MĖNESĮ 
Tamsta gali klausytis ir dar sa- 
vo< (tarnuose puikiausių MUZI- KŲ ir DAINININKŲ. 

ROYAL PHONOGRAPH GO. 

► 

3 Mėnesiai maginimo uidyką 
24 ir 5<^da nų ir muzikos 

utdyka. 
RaSyfc mums reikalaudamas 

inusy puikaus iliustruoto kata- logo UŽDVKĄ. 
91 East 4th St. Dept. 70 

NeW YORK, N. Y. 

Teleskopai ir Stereoskopai. 

.Tel nori savo namuose 
linksniai praleisti laiką ir 
pamatyti svetimų žemių 
miestus, sražiausius dar- 
žus, sodus ir puikiausias 
viso svieto vietas, tai nu- 

sipirk Teleskopą su siere- 

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

Vieiio Teleskopo kaina 75c., o 5 serijų $3.45, bet perkant sykiu, 
parduodam visk? už $3.20. 

Kataliogį Teleskopų, Stereoakopų ir visokių knygų prisiuučiamo 
uždykų. 

Reikalaudami adresuokite šitaip: 
LIETUVA PUBLISHING CO., 

3252 So. Halsted ctr., Chicago, III. 

DIDŽ1AUSIS 
Amerikoj "LIETUVOS" Knygynas/ 

"LIETUVOS" IŠLEISTOS KNYGOS: 
2116 ŽODYNAS Lietuviškai-Angllškos kalbos, 439 pusi $2.00 Kietais audimo apdarais / 2.50 
2117 ŽODYNAS Angliškai-Lietuviškoa kalbos, 835 pusL 3.00 

Gražiais "Ilalf Morocco" skuros apdarais 4.00 
2118 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuvlškos 

kalbų vienoje knygoje. Formatas ir apdarai tokio kaip No. 2117. Pusi. 12/4 6.00 
2119 ŽODYNAS. Tas pats kaip No. 2118, tik apdarytas pilnai 

(Fuir Mofacco) brangia Mor^-i ,• ekura 7.00 

4 Allunina ir Kitos Pasakos 35 
95 Gyvenimo Vaizdeliai 15 

126 Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei Velnių $.150 
Apdalyta. $2.00 157 Kares Laukuose .* 20 

191 Laikrodininko Atminimai 15 
195 Lietuviškos Pasakos įvairios. Dalis 1 $1.00 

Apdaryta $1.25 
196 Lietiivlškos Pasakos Įvairios. Dalis II $1.25 Apdalyta $1.50 197 Lietuviškos Pasakos Įvairios. Dalis III $1.25 Apdiyta $1.50 198 -MettžvKikofl Pasakos vairios.! Dalis IV $1.25 *■>- ^ ^Apdir^ta. 51.50 Makkvb Sapnas. Apysaka .15 "220 Maxlm Gorki j. Pasajkdjltoai. 25 
245 Namefts knt Volgos. 20 
246 NakrynS , 10 
265 Olitipa. Pasaka 25 

4U 
286 Pasaka apie Kantrią Aleną 20 
287 Pasaka apie Adomą ir Jievą 10 298 Ponas ir Bernas ..f 15 305 Pragaro Atgijimas 10 
325 Raistas—The Jungle. 85c. Apdaryta $1.15 327 Revoliucijos žmonės 20 
330 Rynjps. Romanas. $1.25. Apdaryta $1.50 £40 Sapnaf, pasakaitės 20 
343 Sidabrinis Kryželis 45 351 Simukas ir Magdutė 10 409 žmogus Nepliuškis 10 485 Pamokslai Išminties ir Teisybės 40 
496 Robinzonas vKruzius. Morališka Pasaka. 20 600 Akis už Akj, Dantis už Dantj 10 642 Consilium Facultatis 15 656 Dekliamatorius / 50 657 Dėdė Atvžiaavo 20 658 Draugas, drama : 10 679 Geriaus Vėliaus Negu Niekad 15 683 Guminiai Batai. II. Nuo Ausies Lig Ausies 10 722 Jonukas ir Marytė 10 737 Katriutės Gintarai 15 743 Kunigo Gramulos Raštinyčioje 10 760 Lizdas Naminio Liūto 15 761 Linksmos Dienos 10 771 Medicinos Daktaras, komedija u. 20 773 Migla. Komedija.' 7. 10 774 Mindaugis, Lietuvos Karalius 25 775 Milionai Vandenyj 10 787 Nastutė, 2 veiksmų Drama 15 827 Perskyrų Teisėjas, komedija. .10 828 Pietro Caruso 10 830 Piršlybos. Komedija 20 831 Pinigą Nėr. Sceniškas Vaizdelis 10 832 Pirmi žingsniai r-. 20 837 Pono Feliso Atsilankymas, Komedija 15 840 Prieš Vėją Nepapusi 20 867 Sulyg Naujausios Mados 

869 šalaputris. Komedija 
871 šiaurės Karžygiai 25 908 Vyrų Vergija, Komedija 20 920 ž\lė Galvon—Velnias Vuodegon 
922 žmonės. Drama 
976 Eilėmis ir Proza 

25 986 Girtuoklių Gadzinkos 
987 Gyvybėj 15 1014 Keplos Kančios 

1069 Pirmieji žiedai. Eilės 10 1080 Revoliucijos Dainos 
.15 1144 Akyvi apsireiškimai Sviete 

1145 Apie žemę i rKitus Svietus, Jų BuvJ ir Pabaigą 75 Apdaryta $1.00 1149 Apsireištffmai Atmosferoj arba Meteorologija 75 Apd^fytaT* $1.00 1161 Biologija^rba Mokslas apie Gyvus Daiktus 40 1182 Dvi KeiiODl { Tolimą šiaure 20 1190 Gamtas Istorija. 50c. Apdaryta 75 1192 Geografija arba žemės Aprašymas $2.00 Apdaryta. * 

$2.50 1199 IšsivestyiBas Vaisiaus Gyvūnų 10 1201 Iš Ktlr Atsirado Musų Naminiai Gyvuliai 20 1218 Kada ir, Kokiu Budu Svietas Susitvėrė 35 

)g$rLietuvos" Knygyne randasi visokios svetimu 
lietuviškos Knygos, išleistos Amerikoje ir Europoje. ■ ^ 
tams ir perkupčiams duodame gerą nuošimtį. 

ReilUlaudami Katalogo, kurį prisiunčiame uždyką, arba 
siųsdamigiž^akymą ir pinigus, adresuokite šitaip: 

LIETUVA PUBLISHING C0. 
OLSZEWSKI, Pres. 

3232 S0. HALSTED ST„ CHICAGO, ILl. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! « 
Męs neesame bankieriai, bet męs gvarantuojame Tamstai su5ė-''( dym;j 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- rams ir valknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėlj nešiotum nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus parduodame po $5.00 ir brangiau. Naujas ir truputėlį dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiaus. Vaikų siutai $2.50 iki $7.50. 
Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. štoras atdaras kasdieni), ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldienials—iki 6 vai. vakare. 

^ 

Didžiausia Lietuviška Naminių Rakandų 
(Furniture) Krautuvė Ghicagoje. 

JAUNŲJŲ ATYDAL 
Norintieji nusipirkti pui- 

kius, tvirtus, gražiai padirb- 
tus, naminius rakandus (Fur- 
niturc) nužeminta kaina, te- 

gul atsilanko j musų krautu- 
vę, kur ras didžiausį pasirin- 
kimą visokių namie reikalin- 
gų daiktų. 

l^ovos pirmiau buvo $12.00 dabar $ 8.00 
Dideli, gražus stalai pirma buvo $24.00, dabar 10.00 
Puikus virimui, bei kepimui gazu pečiai 9.00 
Geras anglims ar medžiams pečius 25.00 
ir daugybė visokių namuose reikalingų rakandų, taip p£t labai 
pigiomis kainomis. 

Nepamirškite kad dar turime užsilikusių ledaunių (Ic<;Box) ir kūdikiams vežimėlių (llaby Carriage), kuriuos dabar parduo- dame labai pigiai. 
Atkreipiame atydą, kad pirkdami pas savuosius pakeliate lietuvišką pramonę ir abelną gerbūvį visų lietuvių. 
Patėmijame, kad pirkdami pas mus nebusite nuskriausti ar- ba apgauti; musų tavorai yra atsakanti ir visuomet bus jumi są- žiniškai tas pats tavoras atvežtas, kttrj pa'sirinksite. 
Reikalaujantiems duodame lengvais išmokėjimais. 

Krautuvė atidaryta vakarais: 
Utarninknis, Ketvergais ir Subatoms. 

i South Halsted Furniture House 
Teleplione Drover 700 

3224 So. Halsted St. Chicag'o. 

SIUTĄ 
Dabar laikas pirkti dailias dra- * 

panas, ir pigiai. Dienos yra gra- .žios. Kožnam miela išvažiuoti 
^ j laukus pasibovinti. Dar mie- ] 

liaus yra, jeigu turi gražų siutą ^ išvažiavimui. Kainos labai že- 
mos, ir kožnas gali nusipirkti. 
Siutai $28, $26 ir $25 dabar $19.75 
Taipgi turime daug siutų nuo 

$5.00 iki $20.00 
Pasiskubink, kolei pasi- 

rinkimas dar geras. 

Štoras Atdaras 
Vakarais 

Utarninke, Ketverge, Su- 
batoj, Nędėliomis 

ligi pietų. 

j Bridgeport Clothing Co. J 
; 3246-3248 So. Halsted St. Chicago, 111. Ą jei.įsi.">■ "* — — ™ 

Įdėkite Smarkumo j savo 

Biznį per Telefoną. 
Jeigu jusų biznjs eina leta', paskubinkite 
jįjį per telefoną Jeigu jusų biznis yra ge- 
ras, palaikykite jįjį tokių ir padarykite jįjį 
geresniu—per telefoną. 
Bukite artimame susirišime su savo pir- 
klyba—lengvu, greitu, ekonomingu keliu 
yra Lokalės ir Tolimos Bell Telefono 
Sy>temo Distancijos linijos. 

\ 

Bell patarnavimas atveda 70,000 miestų 
ir miestelių ir kaimų Suv. Valstijose jusų 
telefono pasiekimo srylin. 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Othcial 100 



i OLSZEVrSKltt Sffli 
3252 So. Halsied St, CHICAGO, 1LL. 

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
Jsteigta 1893 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagociausiu Budinku ant Bridgeporto. 

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

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvų 

išmokesčių. 
PERKA ir parduoda Morgeuus 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 Ši/kortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus 

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

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

kančiai savo biznj vesti. 
PADARO Doviercnnastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai. 
PARŠAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje1 prie kurios 

nč vagis, ne ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš kitų miestų ir farmų gali šioje Banko je atlikti savo reikalus per laiš- 
kus. Rašykite adresu: 

A. OLSZEVVSKI BANK 
3252 So. Halsted 5t., CHICAGO, ILL. 

Atvairavusius IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti Ir mūsų Banką. 

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

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

Plione Dro»er MMI2 

DR. K. DRANGELIS 
IIETUVY6 OENTISTAS 

VALAP,'DOS:-nito S iki 11 ryie nuo I iL 
* p') piet nuo 7 iki 9 vak. Ntdiliom pagal 
Hhrf- 
3261 So. Halsied Sf. Chicago.lll. 

Pri«Sai A. OIšctsUo Buk) 
irmiTriTr— ■ imiiii »wi 'n 

NAUJAS IŠRADIMAS. 
Męs norime 

žmonijai persta- 
tyti naujo išra- 
dimo beraktinę 
spyn?, kuri yra 
padaryta ant ne- 

išpainiojami; pa- 
matu. taip kaip 
Bankinis Uirak- 

\ tas, ir yra viena 
iŠ saugiausių be- 
raktiniij spynij, 
kurios perviršy 
ja visas kitas 
raktais rakinėja- 
mas spynas. 

Jeigu reikalaujate saugios spynos, Į 
kurios niekas negalėtų atrakinti, tai 
rašykite laišką lietuviškai pas mus, | 
o męs pri3iijsime naujo išradimo be- 
raktiuių spynų aplinkrašti su paveik- 
slais, iš kurio galėsite plačiai daži- 
neti kaslink musij naujo išradimo be- 
raktiniu spynų. 

Rašydami laiški} pas mus, rašykite 
lietuviškai ir pdėkite markę dėl at-' 
sf.kymo, adresuokite šitaip: 

SECURITY PADLOCK CO., | 
648 W. 31st St., (Dept. A) Chicago, III,' 

Joseph J. Elias, Savininkas ! 

4600-4602 S. Wood St., Chicago.' 
Artimame pinigus 1 Bank) užčėdl-j 

l»raul nuo vieno do'.iario ir daugiaus 
lr mokame trečiu procentą ratomia 
ant met'j. Siunčiamo pinigus j vi- 
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tel 
Bingal, o evetlmų iemiij pirlguj, mal- j 
neme, perkamo ir parduodaue. Par- 
duodame šifkortes ant visų linijų J ! 
kva jų lr iš krajaua, taipgi tikietua 
ant geležinkeliu po visą Ameriką lr 
tSoropf. 

M j su Danka Išdirba visokius raštui 
Ir dokumentus visose kalbose ir duo- 
da rodn lietuviams visokiuose atsi- 
tikimuose lr reikaluose ypatlšk&J Ir 
!>,• laiškus. Tik kreipkitės vlršmlnfr 
tc antraflo. 

Rusiškas 
Lietuvos Rejentališkas Biuras 

Rusiškas Dovierennastls, Aktns pirkimo, pardavimo, Išran- 
davojimo ar kitam pervedimo žemės ar ūkės Lietuvoje- 
-Rusijoje. Parūpina pasportus išvažiuojantiems Lietuvon- 
-Rusijon ir visokius kitus rejentališkus raštus padaro ge- 
rai, greitai ir pigiai. Iškolektuoja dalės, skolas ir pinigus, 
paliktus Rusiškuose Bankuose. 

Visokiuose reikaluose 
Informaciją suteikia dykai. 

Dėlei Informacijos Chicagiečial kreipkitės asabiškai, o 1S 
kitų miestų raštų, adresuojant: 

LIETUVOS REJENTALiSKAS BIURAS 
3252 So. Halsted St. Chicago, III, 

GERIAUSIAI PADARO: 

Biuro 
Valandos 

Nuo 8 ryto iki 6 vakaro. Uta-'ninkala, Ket- 
vergais ir Subatomis nuo S n to iki 9 vaka- 
ro. Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialistė 

Ofisas 
1/25 West 18th Street 
Iarp Paulina ir Woodgat. 

Itone Caoal 1203 
Valandos: 

rtt 8 £C iki 12:00 vai ryto 
lvt*i:GO iki 8:00 vai. vale. 

Nedžlioms 
tcc&iiOiki 12.00vai ryto 

Rezidencija 
5208 W.Harrison Street 

Tel. Anstin 73/ 

Valandos: 

tikt&i Iki 9.-00 klekvienę ryt j 

Ueiuviškįi Kro Krautuvėj 
Mylėtojai gerij koingi], norinti 

išlavinti savo protą it išsimokinti 
anglišku kalbą, kviečiami pirktic 
Knygas iš mano krautuves. Čia 
gaunama visokios 1 ietu vi škos 

knygos, taipgi angliškos ir lenkiS- 
kos ant užsakymo. Scenos mylė- 
toji] rateliai imdami kompletus, 
s. v. gauna papiginta kaina. Krau- 
tuve adara kas vakaras. 

Iš kiti} miestų atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.: 

M. J DAMIJONAITIS 
901 Wesi 33-rd St., CHICAGO, ILL. 

F. P. Bradchulis 
Attorney & Counselor at Law 

Lietuvis Advokatas 
30 N. LaSalIe St,, C leago, Iii. 

Sioek Exchanga Bldg., Rooms 1107-1111 
Teltphone Pranklln 1174 

6yv. 3112 S. Haisted St., arti 31-ai 
lelepbOM Yards 3159 

LIETUVIŲ LIUTERONŲ 
ATYDAI. 

Iš priežasties europinės karės 
dabar negalima gauti jokių kny- 
gų iš Europos. Bet męs da turime 

J po kelctiį lietuviškų liuteroniškų 
j maldaknygių ir giesmių knygų sa- 
vo krautuvėje, ir pas pas mus da 
galite jų gauti. 

Todėl, kurie reikalaujate minė- 
tų knygų, tai pasiskubinkite, kol 

jų turime, nes šioms išsibaigus, ne- 

gausite niekur, kol karė nepasi- 
baigs. Rašykite umai, o prisiusime 
kataliogą. 

LIETUVA PUB. CO., 
3252 S. Halsted str., Chicago, 111. 

s 
Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems 

Lietuvoj bei Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina |au 30-tus metus. 

Prentimerata $2.00 metams; $1.00 
pusei metų. Kanadoje $2.50 metams; 
$1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj ir 
kitur $3.00 metams; $ 1.50 pusei m. 
Pamatiniui vieną num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogą siunčiame ant pareika- 

lavlmo dovanai. 

J. J. Paukfiztis & Co. 
120-124 Grand SlrM 

Brooklyn, N. X. 

Dr.O.C.HEINE 
OBNTiSTAS 

31 Ir 8». R>Uttd ret 
(•ymtau HDUįtlikM.) X 6HSAM, iLL 

a************'***** 

Tel. Canal 5395 l 

J. G. Mezlaiszkis i 
Gencralis 

Kontraktorius ir 
Namų Statėjas. 

2302 S. Leavitt St. Chicago 

Tel. Canal 4052 

Dr. fl. K. Rutkauskas 
2302 S. Leavitt St. Kampas 23-fiios gat. 

CHICAGO, ILL. 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
3259 So. Halsttd St., Chlcaj'O, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikiu ir 
vyrų. Speciališkai gydo limpančias, až- 
Biscnėjusias ir paslaptingas vyrų ligas 

Ar skaitei seniausią Ir rimtą populia- 
riškai-jnoksliską mėnesinį laikrašti 

"LAISVOJI MINTIS" 
Laisvoje Mintyje kas mėnesis telpa 

straipsnių iš i vairių mokslų, politikos, 
religijos, socioliogijos ir socialio klau- 
simo BryCin. 

Laisvoji i^lntls tarnauja Amerikos 
ūetuviamd jau penkis inatus. 

Laisvoji Mintis yra labai didelio 
formato magazinas ir 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 

gausi "Laisvosios Minties" vieną nu- 

merį. Adresas: 
"LAISVOJI MINTIS" 

2627 Calumet Ave. Chicago, III. 

LOTAI GERIAUSIOJE VIETOJE. 
Fiet-rytinis kampas Emerald ave. ir 

33-čios gatvių, 48 pėdos plotis, 
125 pėd. ilgis'.r Tinka visokiam 
bizniui. Parsidr.cda už $3,500.00 

3236 So. Union h\e. /. Lotas 25x125. 
Parsiduoda už. $950.00 

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

Parsiduoda ant lengvų išmokes- 

\ Ar jųs žinote, kad ^itie lotai, yra 
tris sykius ver.esni už lotus ant Ked- 
zie ave. ir 28-1 os gat, už kuriuos ten 
moka žmonės po $800.00 

A. OL8ZEVVSKI BANK, 
3252 So. Halsted St, Chicago, III. 

3040 Emerald ave. $700.00 

Čių. 

Jau Išėjo Iš Spaudos 
MILŽINIŠKAS VEIKALAS 

TIKĖJIMU ISTORIJA 
A 

Visas veikalas sudaro 1086 puslapius gražaus ir 
lengvai skaitomo rašto. Knyga yra papuošta skaitlin- 
gais piešiniais, kurie palengvina skaitymą ir padaro jį daug vaizdingesniu. 

Šią milžinišką knygą parašė, bendradarbiaujant vi- 
sai eilei kitų mokslininkų, žinomasai visame pasaulyje 
mokslininkas D. P. Chantepie de la Saussaye. Lietu- 
vių kalbon verte J. Laukis. 

Šioje knygoje skaitytojas ras pilną apžvalgą visų 
tautų tikėjimų-religijų, pradedant nuo seniausių amžių 
ir baigiant dabartiniais laikais. 

Skaitydamas Tikėjimų Istoriją, suprasi, kaip žmo- 
gus laipsniškai tobulinosi savo tikėjimiškose pažval- 
gose, kol galop nepriėjo prie dabartinių tikybų. Tikė- 
jimų Istorija yra veidrodžiu, kuriame aiškiai, kaip ant 
delno, matai žmogaus dvasios plėtojimosi kelius. Ne- 
galima suprasti žmonijos vystymosi, jeigu nežinai, kaip 
išsivystė tikyba. Tą gi galima kaip. sykis sužinoti 
šioje naujoje Tikėjimų Istorijoje. 
Tikėjimų Istorija yra milžiniškiausiu lietuviškai 

parašytu veikalu toje šakoje. 
\- 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. 

I 
Reikalavimus Siųskite Antrašu: 

Lietuva Publishing Company 
A. OLSZEVVSKI, Pres. 

*' * 

3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL, 
* 

VISUOMENES, 
Literatūros ir Ftlitikos iliustruotas Laikrašti! 

Amerikos Lietuvių DienraStis "KATALI- 
KAS" paduoda vėlinusias žinias apio. karų ir 
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pil- 
nas indomių straipsnių. 

Dienraštis "KATALIKAS" eina 
kai krikščioniškoje dvasioje. 

DIENRAŠČIO KAINA: 
Mctnuis tf.r>.00. 
l'usei metų 3.00. 
Trims mėnesiams 1.75. 
Dviem mėnesiam 1.25. 
Europojo metams .... 7.00. 

Praneškite savo adresą, o gausite 
pasižiūrėjimui vieną numevį veltui. 

tautiš- 

TAIPRAT UŽLAIKOMA 

Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuvė 
REIKALAUKITE KATALOGO 

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus vi- 
sados adresuokite šitaip: 

TANANEViCZ PUBUSHING COMPANY 

m£ 
■BnaBRRCE 

3248-53 South Morgan Street 
CHICAGO, ILL., U. S. A. 

GAMTOS ISTORIJA 
Pagal Pov. Bert, vertė Dr. A. Bacevlčia. Knyga 3 dalyse; I dalyje 

telpa aprašymas Įvairią gyvulių; [I 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—įai visų gyvūnų motina, todėl męs j.-} privalome geriau- 

siai pažinti—studijuoti gamtos mokslus. Kas nepažįsta gamtos, jos {sta- 
tymų, tas nesitaiko prie gamtos, ir tokis neilgai gyvena, nyksta ir žuva. 

Užtai reikia pažinti gamtą, jos gražumą ir paslaptis. Knyęa Gamtos 

Istorija yra gražiai ir aiškiai atspau6ta, 210 pusi. Popieros viršais. Kai- 

na 
50c. 

Ta pati drūtais audimo viršais 75c. j 
Norėdami gauti šitą knygą, kreipkitės krautuvėn; 

M. J. Damijonaitis, 
901 West 33rd 3tr„ Chicago, 111. 

NEW CITY SAVINGS BANK 

į6oi So. Ashland ave., Chicago. 
A. J. BIERZYNSKI, pres. 

Priima bankcn pinigus ir moka 3%. 
Už nudėtus pinigus musy bankoj duo 

flame Čekių knygute, iš kurios para- 

Syti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Rea.1 Estate. Ferka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdo bankines 

EkryneleB (bov?s) po $2.50 oietams. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
| visas svieto dalia. 

Bankos Valandos: Panedėliais, ee- 

redomis, ketvergals Ir subatomis nuc 

8 ryto iki 9 vakaro; ned611cir.it, titar- 
ninkais Ir petnyčiomls mio 8 ryto Cd 
K vakaro. 

J 

TELEPHONE OROVER721S 

Geriausia Akušerka 

0. Jonikiene 
3364 S. Halsted St. 

(Kampas 34 tos) 

Chicago, III. 
i 
i 

Ganai. 2119 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSIED SI CHIMGO, IIL 
CORNER IStb STREET 

EVESRio rts: 
MOKYKLA 

MOKINAMAS 
Anglu KdlDd PU3 pia- 
dlnes iki aukščiausiai 
Aritmetika 
Augštisn. Matematika 
Istorija, Geografija 
Politiška Ekcnarolja 

.Lietuvių ) 

į-SfJOS 
Lenkų ) 
Knygvedyste Sražrašt. 
Laiškų rašyrras 
Prekybas teisės Ir tt. 

u. Leveskis. vtaejas Mokyklcs 
3106 So. Halsted StM Chiosgo. 

DU-KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eina jau 25 metai 

Utarninkais ir Pėtnyčiomis 
Prenumerata metams $2.50 

„ „ pusei metų $1.25 
Adresuokit taip: 

W. B. BOCZKOWSKI C0., 
Mahanoy City, Pa. 

GERA PROGA! 
Trriratika nnullškoslulb'ji n v 

kytHbe mokytojo(apdaryta) 51.03 
Vaiku Draugas arba kaip moky- 
ti* Ekaityti ir raiyti ba mokyto- 
jo 15j 
Naujas Budas mokytis rašyti ba 

mokytojo lOe 
Aritmetika mokinimuisi rokuo* 

oiit bu paveikslaiB (apdaryta). ,J5c 
Vilčr$l.00 

Kes atsinsiSkirpos 5ity apgarsi- 
nimais "Lietuvos" ir 81.00 p0P 
moncy order1, tai gaus visas 4 
kDygaeCOc. pigiau. 

P. Mikolainis 
Box62 New York 31 ty 
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