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Dideji Kare 
Haigiasi jau metai mio karės j 

prasidėjimo, bet iki šiol negali- 
ma įspėti, kuri pusė viršų paims; 
ypač vakaruose, k;j vokiečiai ka- 

rės | radžioje laimėjo Belgijoj ir 

šiaurinėj Prancūzijoj, prie tų lai- 

mėjimų pasilieka, o kaip kur net 

daug nužudė, įleido franeuzus j 
savo teritoriją. \ isas vokiečitt 

laimėjimas apsirubežiuoja tuom, 

kad jie išnaikino l'elgiją ir :iau- 

rinv I'"raneuzij;j, o ištikro toliau 

nenu/engė, o kaip kur daug nu 

žudė. Dabar ant vakarinio ka- 

rės lanko mūšiai eina vis tose 

jau vietose nuo senai, bot juose 
vokiečiai neįveikia traneuzų, o 

franeuzai vokiečių. 
Smarkesni mūšiai dabar ant 

vakarinio karės lauko eina Vos- 

ge^ kalnuose. Pereitą subatos 

dieną franeuzai užpuolė keliose 

vietose vokiečiu pozicijas tarp La 

PontaneMe ir Launois ir atėmė 

nuo vokiečių pietinę dalį mieste- 

lio Launois. Čia nelaisvėn pa- 
ėmė 700 vokiečiu. Kitur eina 

vien artilerijų imtynės. Smarkus 

artilerijų besišaudymas per visą 
subatos dieną ėjo tarp upių Oise 

ir Aisne; smarkiausiai šaudytasi 
prie Arlois. 

Vosges kalnuose franeuzai su- 

drutino nuo vokiečių atimtas po-j 
zicijas. Prie I>au de Sapl ne- 

laisvėn pakliuvo 825 vokiečiai ka-j 
reiviai ir 11 aficierifT Prie Sou-i 

cliez, Ouenncvicres, taipgi Le! 
l'retre giriose ir prie Bau de Sapl' 
franeuzai paveržė vokiečių apka- i 

sus prie Launois, kur francu-j 
zams teko kelios mašininės kauuo- 

lės, apart kelių šimtų nelaisvių. 
Apie nepasisekimus tose apielin-, 
kės<? praneša ir Uerlino rapor- 

tai. 

Vokiečiai vėl bombardavo iš 

savo didelių kanuolių Francu/i- 

jos port<i Dunkirke, bet kaip už- 

tikrina Paryžiaus raportas., ne- 

daug ten nuostolių pirdirbo. 
Anglijoj kares ministeris, lur- 

das Kitchener organizuoja liauja 
anglišką kariumciu; iš 2 milionų 
kareivių, kuri busianti greitai pa- 

siųsta ant karės lauko Francu- 

y.ijou ir prieš 1 urkijji prie l)ar- 

danelių ir Azijon. lik kas-žin, 
ai ištikro Anglijoj yra jau tiek 
lavinamu kareiviu. Ir pirma' 
anglai garsino, kad pasiuntė 
Francuzijon 2 milionu kareiviij, 
o vienok nesenai karės niinisteri-, 
ja pagarsino, kad ant Europos j 
sausžemio yra tik 140,000 ka- 

^ 
rcivių, tni.ųi nepasiųsta ten nei 

pusės miliono. Norinčių kariu*, 
menėn .->toti Anglijoj yra mažai, 
o kad ten nėra priverstino kariu- 

menėj tarnavimo, tai su prievar- 
ta, kol Anglijon priešas nejsi-l 
veržė, kariumenėn imti negalima, 
iv rinčių gi iš liuoso noro pas i-t 
samdyti neatsiranda pakaktinai,' 
nes dabartinė kare yra kitokia' 
negu su laukinėmis tautomis, ar-^ ha su pusfauk:nėmis, su kokio- 
mis Anglija nuo senai kares ves-j 
davT), vengdama karių su mi!i- 
tariiki mis tautomis. 

Ant šiaur-rytinio karės lauko, 
taigi Lenkijoj, Lietuvoj ir Latvi-, 
joj austro-v< kiečiu kariumenei 
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sekasi geriau bent iki šiol. Gali- 
cija nuo rtfsų kariumenės tapo 
išvalyta, o apie ten ir į Prusus 
įsiveržimi} negali but tuom tarpu 
nei kalbos, nes rusų kariumenėi 
ant visos karės linijos yra atgitl 
stumiama ir vokiečių karinmenė' 
lenda Rusijon vis giliau, užima' 

daugiau Rusijos kraštų, įsiveržia' 
j tokius, kur pirma, karės pra-| 
džioj. jų nebuvo. 

Didžiausias mušis, kokio dar j 
ant žemės niekados nebuvo, eina] 
dabar už Yaršavą, bet iki šiol 
be svarbesnių pasekmių, nors 
abidvi pusės žudo labai daug 
kareivių. Abudu kraštai pasigi- 
ria rods savo neva pasisekimais, 
';et ar i-t'kro kuri iš jų tikrai 
gali girtis pasisekimais, sunku 
pasakyti-, nes pasisekimų nema- 

tyt. 

Vokiečiai i^iria^i, jog jie perėjo 
j kit;} "upės Narewo pusę ir ap- 
valdė visą jos rytinį krantą nuo 

Ostrolenkos iki Pultusko, priėjo 
net iki Uugo ir apvaldė geležin- 
kelį nuo Petrogrado Varšavon 
ant ploto 12 myliu. 

Rusai gi giriasi, kad visus ata- 

kus vokiečiu kairėj upės Narcuo 

pusėj jie atmušė su dideliais 
jiems nuostoliais, nors vokiečiai 
vartoja bombas su nuodingais 
gazais. S u lyg rusų raporto \o- 

kieciuns iki šiol nepasisekė per- 
sikelti į kitą upės Nare\v pusę. 

Sulyg rusų raporto, nepasise- 
kė vokiečiams užpuolimas ant to- 

lyn nusistumusių pozicijų prie 
Novo Georgievsko ir Ivangorodo. 
} pietus nuo Liublino, tarp Vislos 
ir Bugo eina clar vis smarkus 
mūšiai, bet ir čia vokiečiams ne- 

si-eka taip, kaip jie norėtu; 
miestas Liublin vis yra rusu ran- 

kose. Per 12 dienų nesiliaujan- 
čių mušiu suvienytoms austro- 

vokiečių kariumenems pasisekė 
nužengti vien iki Belžyce. Tarp 
Wojsla\vice ir Chmielnik vokie- 
čiai turėjo atgal trauktis, rusams 

paliko jie savo kanuoles. Smar- 
kus mūšiai, iki šiol neišrišti, eina 
apielinkėse Sokal, prie upės Bug. 
Tose.aj ielinkėse vokiečiai ir aus- 

trai gavo pastiprinimų. 
Lietuvoj vokiečiams taipgi se- 

kasi. Tarp Rozalino ir Šatlovo, 
Kauno gttb., vokiečių generolas 
votį Huelo\v sumušė penktą rusų 
kariumenės korpusą ir paėmė 
daug kanttolių ir amunicijos. 

Amerikoniškų laikraščių kores- 
pondentas M aso n užtikrina, jog 
rusų padėjimas Lenkijoj nėra 

taip blogas, kaip iš Bcrlino pra- 
neša. Jų atakai ant visos linijos 
nusilpnėjo. Berlino pasigyrimai 
buk vokiečiai apgulė tvirtoves 
Ivangorod ir Novo Georgievsk iš 
kitų šaltinių iki šiol nepatvirtin- 
tas. Austro-vokiečių kariumenė 
iki šiol priėjo vien prie tos tvir- 
tovės vakarinių fortų, jų sunkių 
kanuolių šūviai gali juos pasiek- 
ti, bet prie rytinių fortų prisiar- 
tinti negalėjo, todėl blogame at- 
sitikime jgula su visomis kanuo- 
lėmiš gali iš tvirtovės išeiti ir 
sustiprinti lauke stovinčią kariu- 
menę. 

Iš I.ondono užtikrina, jog vo- 

kiečių žengimas prie Varšavos 
tapo sulaikytas ypač ant linijos 
lilonie-Czer.sk, į piet-vakarius nuo 

Varšavos. Pirmiausiai jie nuo 

piet-vakariii tapo sulaikyti, tai 
turėjo sustoti ir kariumenė prie 
Varšavos traukianti nuo šiaur- 
ryčių. V( kiečiai vienok vis už- 
tikrina. jog jie Varšavą paims. 
Tas gali atsitikti, bet paėmimas 
Varšavos dar nereikštų, kad ru- 

?ai galutinai tapo įveikti. Var- 
šava yra gana sena tvirtovė, ir 

j;j Rusija kaipo tvirtovę palaikė 
tik Prancūzijai reikalaujant. Ru- 
sų štabo nuomone, Varšava di- 
delės >trategiškos svarbos neturi. 
Nors vokiečiai Varšava paimtų, 
tai rusai dar turi kur trauktis 
ir traukdamiesi, priversti vokie- 
čius savo linijas ištęsti, o iš- 
tęstas. apsilpnytas lengviau j veik- 
ti. Didžiausias negerumas yra 
tame, kad vokiečiai Rusijos kraš- 
tus naikina ir žmones vargau stu- 
mia. 

Kauno gubernijoj vokiečių pir- 
myn žengimas taipgi tapo sulai- 
kytas, neina jie tuoin tarpu ir 
Rygon, nes laukia pastiprinimo. 
30,000 raitelių, sustiprinimui ten! 
buvusios kariumenės, atsiuntė iš 
Vokietijos. Bet Rusija raitelių,' 
vien kazokų, turi kur kas dau- 
giau negu Vokietija išviso Luri 
kavalerijos. 

Generolo IjucIgvv kariumenė 
atkako jau i Pasvalio ir Panevė- 
žio apielinkes. Kur rusai mėgi- 
no priešinti-, ten tapo sumušti. 

Vokiškas laikraštis Frankfurter 
Zeilung užtikrina, jog nuo liepos 
14 d. rusai nužudė 131,250 ne- 

laisvių, .p lauko kanuolę ir 141 
mašininę kanuolę. 

Vokietija rengia, kas reikia, 
prie karės vedimo žiemą. Taigi, 
matyt, ji netiki, kad karė iki 
žiemai pasibaigtų. 

Vokiški orlaivininkai mėgii*) 
bombomis išgriauti Yaršavos til- 
tus, bet tas nepasisekė; bombų 
expliozija užmušė vien kelis civi- 
listus, o tiltų nekliudė. 

Ant piet-vakarinio karės lauko, 
taigi Austrijos su Italija, smar- 

kiausi musiai traukiasi dar vis 

Goricoj (Goritz). Provincijos 
tos sostinę, to paties vardo mies- 

tą, italai smarkiai bombarduoja. 
Italai užėmė svarbias pozicijas 
•Montc San Michele. Cia italai 
paėmė 1500 austrų. Smarkus mūšiai 
l'-uvo prie Sagrado ir -Monte i.ei 
L»usi. Visas tas vietas paėmė 
italai. Italai apvaldė visas aug- 
štesnes vietas aplink Goricą, tai 
ai>ku, jog ir pats miestas ilgai 
gintis negalės. Italų kariumeni 
priėjo ir prie Triesto ir stengiasi 
jj apsupti ir tokiu budu priversti 
pasiduoti. 

! 
Adriatiko jūrėse italai užėmė 

salas Pelacosa. Jos susideda iš 1 

I trijų iš vandens iškilusių nuogų 
uolų, bet turi strategišką svarbą; 

j žmonių ant jų nėra. 
lsonzo paupiuose buvo taipgi 

mūšiai italų su austrais ir juos 
sumušė. Ant kairiojo sparno ita- 
lai užėmė gana didelius plotus 
girios. Ant dešiniojo sparno ita- 
lams teko didesnė dalis kalvų 
Monte del IJasti. 

Talkininku laivynas bombar- 
duoja Turkijos miestus Azijos 
pusėj; angliška gi žemės kariu- 
menė nuo Persiškos jūrių įlan- 
kos upės Eufrato pakraščiais 
traukui vis giliau Turkijon ir 

veja j šiaurius turku kariumenę. 
Prieš Turkiją žada stoti ir Ita- 
lija, nes Turkijos agentai mėgina 
sukelti mahometonus buvusioj 
Turkijos valdyboj, o dabar ita- 
liškoj kolionijoj Tripoli. 

Turkai mano, kad Dar ianelių 
ir pusiausalio Gallipoli Turkija 
neįstengs nuo talkininkų apgin- 
ti, todėl norėtų kuogreieiausiai 
taikytis su talkininkais. 

Paskutiniai nepasisekimai ru- 

sų, nuo kurių daugiausiai tikė- 
tasi, sulaiko Balkanų tautas nuo 

susidėjimo su talkininkais. Nors 
jos nesiriša su talkininkų prie- 
šais, bet nesiriša nei su talkinin- 
kais. Rusijos nepasisekimai 
labjau.Siui neutrališkumą Balk .nų 
palaiko. Bulgarija gi aišk'ai 
krypsta Turkijos pusėn. Ji per- 
leidžia per savo teritoriją amuiv- 

•ciją ir ginklus, siunčiamus Tur- 
kijon iš Vokietijos. Dėl tų pačių 
priežasčių karėn nesikiša, nesi- 
riša su talkininkais nei Grckija, 
i c t Rumanija. 

Iš Kares Lauko. 
Berlinas. Oficialis vokiečių 

pranešimas, išleistas liepos 21 d., 
sako, kad Suvalkijoj "į pietus 
nuo kelio tarp Mariampolės ir 
Kauno męs užatakavom ir pa- 
ėmėm kaimus Kiekeriškius ir Ja- 
nauką. Trjs rusu pozicijos, gu- 
linčios viena už kitos, tapo už- 
imtos.*' 

Berlinas. Anot žinios, atėju- 
sios iš Liepojaus, rusai prieš ap- 
leisiant Ventpylj (Vindavą) buk 
padegė miestą ir uostą. Didesnė 
dalis miesto, sakoma, tapo sunai- 
kinta. Sakoma taipgi, kad rusų 
kariumenė uždegė kaimus ir ki- 
tose dalyse Kuršo gubernijos, 
([domu, kad kaip tik kur vokie- 
čiai ineina, tai miestai dega, o 

jie leidžia žinias, kad rusai degi- 
na. Tokia pat žinia buvo iš 
Šiaulių, o žmonių laiškai paskui 
patvirtino, kad vokiečiai miestą 
padegė). 

Petrogradas. Čia atkreipiama 
atvda j tai, kad kariškas kritikas 
rusų laikraščio Russkij Tnvalid, 
kuris labai arti stovi priė rusų 
generališko štabo, jau dvi dieni 
paeiliui smarkiai užsipuola ant 

talkininkų. Jis nurodo j tai, 
kad kuomet ant fronto eina jau 

nuo kelių mėnesiu smarKiausi 
mūšiai pustuzinyj vietų išsyk, 
francuzų, anglų ir italų armijos, 
gali sakyt, beveik nieko neveikia. 
Rusai turi tiesą mJJiskųsti, kad 
jie išgelbėję pereitą rudenį fran- 
ciui! armiją ir Paryžių, dabar 
turi nešti patįs vieni visą karės 
sunkuma. 
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Petrogradas. Milžiniškas mu- 

šis, kuris siaučia iš trijų šonų 
Varšayos, pasiekė augščiausio iš- 

sivystymo ir karščio. 

J šiaurius nuo Varšavos, išil- 
gai Nare\vo upę, rusai pasekmin- 
gai laiko voKuisas armijas, kurios 
po gi n. von llmdenburgo vado- 
vyste de.-peratiškai mėgina per- 
silaužti per Xare\vo upės forti- 
fikacijas. Rusai dažnais kontr- 
atakais L'.iko teutonu* kol-kas ant 

vietos. i 
j vakarus ir j pietus nuo Var- 

šavos, pradedant nuuj Novo Geor- 
gie\>k tvirtovės ir net iki lvan- 
goroclui, rusai prisitraukė atgal ir 
užėmė pat stipriausias išlaukines 
fortifikacijas aplink Yaršavą. 
Ant jų atsirėmę, rusai atkakliai 
laiko vilnis šturmuojančių teuto- 

nų. 

Nežiūrint baisaus bombardavi- 
mo, vokiečiai iki šiolei negalėjo 
suardyti, ar persimušti nei vienoj 
vietoj per rusų fortifikacijas, ku- 
rios yra arti miestelio Blonie ir 
skaitosi išlaukinėmis Varšavos 

fortifikacijomis (apie 20 verstų 
nuo miesto). 

Per 48 valandas tiesiog lijo 
vokiečių bombomis ant rusišku 
apkasu, bet jokios svarbios blė- 
die.s jiems iki šiolei nepadaryta. 
Anįuniciją rusai čėdija, kiek ga- 
li; pėstininkai, sulyg rusų ofi- 
cialio pranešimo, iki šiolei atmu- 

šinėja visus atkakliausius vokie- 
čių atakus. Rusų štabas yra tos 

nuomonės, kad vokiečiai jokiu 
biulu negalės įkąsti Varšavos for- 
tifikacijų iš vakarų pusės. 

Svarbiaiisis pavojus Varšavai 
yra ne iš vakarų ir ne iš šiaurių 
pusės, bet iš piet-ryčių pusės, kur 
von Mackenseno armija štur- 
muoja rusų liniją. Taip šiądien 
davė suprasti kariškas rusų ofi- 
sas. Tarp upių Visloj ir «Bugo 
vokiečiai varo desperatiškiausius 
atakus, kad sulaiižyti čia rusų 
linijas ir 'prisiartinti prie Var- 
šavos per IvangOTodą. Tuom 
tarpu visos vokiečių pajiegos nu- 

kreiptos yra j tai, kad paimti 
Liubliną ir Ivangorodą. 

Ausrto-vokiečių sunkiosios ka- 
nuolės tapo privežtos geležinke- 
liu nuo Radomi'o ir jau, sakoma, 
apšaudinėja Ivangorpdo tvirtovės 
išlaukinius fortust 

Rymas. Italai, sųly'g oficialio 

pranešimo, ršlošė stambų mušj 
su austrais prie Carso augštumų;' 
liepos 22 d. nakčia ir sekančią 
dieną austrai pradėjo siusti dide- 
les minias savo kariUnienės prieš 
italu frontą. Italų kanuolės tie- 
siog nušienavo priešo kolumnas, 
o t110.n1 teiku italų pėstininkai, 
užėję iš šono, užgriebė i,5°° 
austrų belaisvėm Visas mūšio 
laukas nusėtas užmuštais. 

Londonas. Telegramas, gautas 
iš Petrogrado, praneša sekančiai: 

"Privatiškos žinios' iš Rygos 
praneša, kad vokiečiai išsodino 
visą korpusą armijos (apie 40,000 
kareivių) ant Kuršės kranto ne- 

toli Liepoj aus. Išprądžių vokie- 
čiai lyg manė eiti linkui Rygos, 
bet po to staiga jie užsuko į 
pietus. Iš to rusai išveda, kad 
vokiečių tikras plianas Lietuvoje 
yra prieiti kokiu budu prie Petro- 
grado-Varšavos geležinkelio (gal 
tarp Vilniaus ir Dinaburgo) ir 

perkirst jį,- kad tokiu budu at- 
kirst susinešimo linfją rusų ar- 

mijai, kovojančiai prie Varša- 
vos." 

Rymas. Turkų valdžia, ne- 

žiūrint italų ambasadoriaus pro- 
testo; užgriebė italų garlaivj 
Konstai tmopbfyj ir: vartoja j j 
vežiojimui turkų kariumenės 
skersai Marmuro jūrių. : 

Šitas atsitikimas, sakoma, gali 
*$ i 

privesti prie to, kad Italija gali 
apskelbti karę ir Turkijai, ypa- 
tingai kuomet Italijos valdžia ži- 
11°, jog turkų ir vokiečių aficie 
rai yra atvirai siunčiami į italų 
kolioniją Tripolį (Afrikoj), kad- 
ten bėdų italams pridirbus. 

Italijon taipgi ateina žinių, kad 
didelis skaitlius italų rezervistų 
yra Turkijoj sulaikytų. 

Petrogradas. Vokiečiai varo 
mirties žiotysna kareivius be jo- 
kio pasigailėjimo. ^ patingai von 

llindenburg stumia tikron mir- 
tin čielus batalijomis prieš rusų 
fortifikacijas išilgai Narewo upes. 
Panagaus žmonių eikvojimo vo- 

kiečiai nebuvo rodę nuo pat pra- 
džios (ialicijinio šturmo. Sulyg 
ofieialo rusų pranešimo, rusų 
nuostoliai iki šiol nėra dideli. 

Petrogradas. Kad vokiečiai, 
persilaužę per Ventos ir Dubisos 
upes, smarkiai eina Lietuvos gi- 
lyn, tą pripažįsta ir rusų oficia- 
lis pranešimas, kuriame sakoma 
šitaip: 

"Mintaujos apielinkėse nebuvo 
jokių m u šių. Ant fronto tarp 
Joniškio-Šiaulių-Raseinių vokie- 
čiai stumia toliaus į rytus savo 

pirmyneigą. 
Tas reiškia, kad vokiečiai bene 

pasiekė Panevėžio pavieto ir 

įžengė Kauno pavietan. 

Rymas. Čia ateina privatiškos 
žinios, kad austru tvirtovė Go- 
ritz, dėlei kurios eina mūšiai jau 
nuo keliu savaičių, tapo paimta. 

Berlinas. Oficialiame vokiečių 
pranešime liepos 26 d. šiaip yra 
pasakyta: 

"Generolo vm Buelo\v armija 
veda mušius .su užpakalinėmis 
rusų sargybomis. Laike mūsų 
pirmyneigos prie upės Jesios (Su- 
valkų gub., Maiianipolčs pav.) 
ir Dembavo apielinkėse, j šiaur- 
ryčius nuo Suvalkų, męs užėmėm 
keletą rusiškų tranšėjų." 

Petrogradas. Rusų oficialis 
pranešimas liepos 27 d. sako, kad 
linkui Tukkum (Kuršėje) priešo 
užpuolimai, kurie prasidėjo su-i 

batoj, buvo atmušti su pagelba 
laivų kanuolių (matyt iš Rygos 
įlankos). Į šiaurius nuo Nemu- 
no (Kauno gubernijoj) vokiečiai 
prisiartino prie Panevėžio-Kedai- 
nių fronto.' Ant kelio į Kauną 
iš piet-vakarių (reiškia Suvalkų 
gub., Mariampolės pav.) nebuvo 
mūšių. 

Londonas. Korespondentas iš 
Petrogrado praneša sekančiai: 
kad vokiečiai, stengdamiesi pri- 
siartinti prie Yaršavos-Petrogra- 
do g,e 1 e /. i n k e 1 i o, pusė- 
tinai smarkiai eina skersai Kau- 
no guberniją, ir pasiekė jau Pa- 
svalio-Panevėžio distriktų. Ka- 

dangi Kauno gubernijoj nėra pa- 
rankiu vokiečiams gcle/ink :iui, 
o jiems reikalingas yra greitu- 
mas, tai vokiečiai Lietuvoje veda 
kariškas operacijas su raitarija. 
Petrograde apskaitliuojama, kad 
vokiečiai čia turi apie 80,000 rai- 
tarijos. 

Beilinas. Oficialis vokiečiu 
pranešimas, išleistas liepos 26 d., 
sako, kad j šiaurius nuo Nemuno 
(r'ciškia Kauno gubernijoj) gene- 
rolo von Buelo\vo armija pasiekė 
Pasvalio-Panevėžio distrikto. Kur 
tik priešas buvo besipriešinęs, jis 
visur tapo sumuštas." 

Rymas. Austrai nustojo* 25,000 
vyrų Įnikę pastarųjų mušiu prie 
Isonzo upės. Italų laimėjimai 
čia turi pusėtiną karišką svarbą. 

Oficialis italų pranešimas, iš- 
leistas liepos 26 d., apskelbė, kad 
italai užėmė Pelagos salą Adria- 
tiko jūrėse, netoli Austrijos pa- 
kraščio. Sakoma, ji turi pusė- 
tiną strategišką svarbą. Beveik 

išilgai visą frontą italų štabas 
praneša apie italų laimėjimus. 

Londonas. Korespondentas j 
laikraščio Mo'rning Post praneša I 
iš Budapešto (Vengrijos sosti- 

nės), kad Austro-Vengrija iššau- 
kė paskutinę kliasjį savo land- 
šturmo. Šitoji mobilizacija užsi- 
baigs apie spalio 8 d. ir duos 

austro-vengrų armijoms apie 700 
ar 800 tūkstančių naujų kareivių. 
Prie šios landšturmo kliasos pri- 
klauso senyvi vyrai tarp 43 ir 
50 metų amžiaus. 

Londonas. Korespondentas 
laikraščio Daily Mail praneša -iš 

Petrogrado, kad rusų valdžia iš- 
šlavė rusų karės ministeriją, pa- 
liuosuodama karės ministerį ir 
visas valdininkus, dėlei kurių 
kaltės rusų armijai pristigo amu- 

nicijos. Korespondentas šiaip 
telegrafuoja: 

"Dabar, kuomet karės ministe- 
ris, jo pagelbininkas ir kiti val- 
dininkai tapo prašalinti, rusai ti- 
ki, kad antru syk tokių apsiro- 
kavimų nebus. Pranešama, kad 
rusai nepradės jokio didesnio už- 

pulpdinėjimo pirma, negu prisi- 
dirbs užtektinai amunicijos." 

Petrogradas. Sulyg rusų ofi- 
cialio pranešimo, Juodose jūrėse 
rusų torpediniai laivai pereit;} 11c- 

dėldienį nuskandino 40 turkiškų 
laivų su anglimis. 

Londonas. Kaip Lenkijoj vo- 

kiečiai iš dviejų šonų spaudžia Yar- 
šavą, taip Lietuvoj jie tą patį, ma- 

tomai, mano padaryt su Kaunu. 
Viena vokiečių armija, po generolo 
votį Buelow vadovyste, persilaužė 
per upę Dubisą, Kauno gubernijoj, 
ir artinasi prie Kauno iš šiaurių, o 

kita armija, veikianti Suvalkijoj, 
tuom tarpu skina sau kelią iš pietų 
pusės. Vokiečių štabo pranešimai 
sako, kad rusai pradėjo trauktis at- 

gal visu frontu nuo Dubisos, pra- 
dedant nuo Rakievo ežero, Šiaulių 
paviete, net iki Nemuno. Jie per- 
silaužė ne tik per Dubišos upę, bet 

pasiekė nekuriose vietose ir kitos 
upės Šušvės, nes vokiečių štabo 
pranešime paminėta, kad teutonai 
šturmavo rusų pozicijas ant fronto 
tarp Grinkiškiu miestelio (Kauno 
paviete) ir Gudžiunų kaimo (Šiau- 
lių pav.). Mieriu šio vokiečių 
sparno turi but apsupti Kauną iš 

šiaurių pusės ir perkirsti geležin- 
keli nuo Šiaulių į Kašedarus- 
Kauną. 

Iš pietų pusės, Suvalkijoj, vo- 

kiečiai nuo Mariampolės veržiasi 
linkui Prienų miestelio, kad užėjus 
Kauno tvirtovei iš pietų ir pietry- 
čių pusės. Rusų štabas praneša, 
kad labai smarkus mušis buvęs prie 
upės Jiesios, kuri beveik pusiau 
perkerta Mariampolės pavietą, 
plaukdama j šiaur-ryčius ir įpulda- 
ma Nemunan netoli nuo Ivauno. 

Berlinas. Vokiečiu štabo pra- 
nešimas liepos 22 d. sako, kad i 
šiaur-ryčius nuo Šiaulių, Kuršės 
gubern., jie užgriebė 4,150 be- 
laisvių ir ant Žemesnėsės Dubisos, 
šturmavo keletą priešo pozicijų. 
Rusai traukiasi atgal ant viso fron- 
to nuo ežero Rakievo iki Nemuno. 

J pietus nuo kelio tarp Mariam- 
polės ir Ki.uno (Suvalkų gub.) 
vokiečiai padidinę spragą ir pasis- 
tūmė toliaus į rytus, užgriebdami 
1,210 belaisvių. 

Petrogradas. Rusų štabas pra- 
neša liepos 22 d. kad "Šiaulių dis- 
tiikte priešas koncentruojasi (ren- 
kasi krūvon) ant linijų j vakarus 
nuo kelio tarp .Mintaujos ir Šiau- 
lių. 

"Trans-Xemuno distrikte (Su- 
valkų gub.) buvo vakar desperatiš- 
kas mušis prie upės Jiesios, j piet- 
-vakarius nuo Kauno." 

Paryžius. Liepos 23 d. suėjo 
lygiai metai, kaip Austrija pasiūti-! 
tė Serbijai tą ultimatumą, kuris' 
privedė visą Europą prie dabarti- 
nės karės. Prancūzų layraščiai, 
paminėdami šias sukaktuves, iš- j 
reiškia stiprų pasiryžimą, kad 

Francuzija ir jos talkininkai ves 

karę iki pačiam galui. 

Londonas. Laikraščio Times 
korespondentas praneša, kad tal- 
kininkai ant Gallipoli pusiausalio 
prie Dardanelių vartoja naują bu- 

dą perlaužti vielinių tvorų. Tal- 
kininkai paleidžia j tas tvoras di- 
delius automobilius, kurie su tam 
tikrais peiliais ir kriukais nuneša 
vielinių tvorų pinkles ir padaro ke- 
lią pėstininkams. 

1$ AMERIKOS, 
GRĄSINIMO LAIŠKAI 

NEPALIAUJA ĖJĘ. 
Washington, D. C. \Yashing- 

tone gauta laiškas, išsiųstas iš 
San Francisco. Laiške grasina- 
ma, kad \Vashingtonu kapitolius 
busiąs išsodintas į padanges lie- 
pos 21 d. Kapitolius dar stovi 
čielas, bet Washingtono policija 
apstatė visur sargybą ir daboja, kad koks pamišėlis, vokiečių sim- 
patizatorius, .štikro tokios kvai- 
lystės nemėgintų padaryt, kaip kad Holt jau padarė. 

MILŽINIŠKOS TALKININKŲ 
ARKLIDĖS. 

Hammond, Ind. Francuzijos ir Anglijos agentai mieste Calu- 
met pirko 35 akrus žemės, ant 
kurios bus pastatytos didelės 
arklidės, iš kurių bus siunčiami 
Francuijon ir Anglijon Ameri- 
koj supirkti arkliai tų kraštų ka- 
riumenėms. Rusijai Amerikos 
arklių nereikia, nes ji namieje turi daugiau arklių, negu jai rei- 
kia. Iš tų arklidžių manoma 
siųsti Europon kasdien po 1,500 
arklių. 

TRŪKSTA PINIGŲ RAUDO- 
NOJO KRYŽIAUS DR-JAI. 
Washington, D. C. Kaip ma- 

noma, Amerikos Raudonojo Kry- 
žiaus ant karės lauko pasiųsti 
daktarai ir sergančių prižiurk > 
jos turės Imt atšaukti, nes jų už- 
laikymui trūksta pinigų. Vien 
Belgijoj norima Amerikos Rau- 
donojo Kryžiaus Dr-jos skyrių 
palaikyti; norima skyrių palai- 
kyti Serbijoj. Pinigų, draugijai- 
surinktų Amerikoj, išviso yra 
$1,560,000; užteks jų iki spalio 
mėnesiui. 

SUMANĖ IŠPIRKTI 
BELGIJĄ. 

Philadelphia, Pa. John \Yana- 
maker, žinomas Amerikos milio- 
nierius, laike Racquet Kliubo ban- 
kieto padavė sumanymą, kad Ame- 
rika atpirktų Belgiją nuo Vokieti- 
jos. 

"Supraskit, kad męs nenorime 
laikyti Belgijos,—sakė jis—bet tik 
norime išgauti jai laisvę... Belgi- 
ja galėtų atir.okėt mums vėliaus." 

Kalbėtojas sakė, kad atsirastų 
imonių, kurie Amerikos valdžiai 
paskolintų 100 milionų doliarių tam 

tikslui, jeigu tik to reikėtų. Kal- 
bėtojas taipgi išreiškė nuomonę", 
<ad Amerika padarė didelę klai- 
da, kuomet ji neprotestavo prieš 
sulaužymą Belgijos neutrališkumo. 

ATMETĖ DIDELĮ 
UŽSAKYMĄ. 

Buffalo, N. Y. Firma Repub- 
,ie Metahvare Co. atmetė talki- 

ninkų užsakymą padirbti 80 mi- 

iionų karabinams patronu, Fir- 
mos vedėjas Foster apreiškė, jog 
ledirbs ginklų ir amunicijos ir 

leprisidės niekuom prie palaiky- 
mo žmonių skerdynių Kuropoj. 
Kaip galima iš pravardės manyti, 
l-'oster yra vokiškos kilmės, tai 
lejstabu, jeigu nenori dirbti 
imunicijos, kuri prieš vokiečius 
nitų sunaudota. 

PERSERGĖJIMAS GINKLŲ 
DIRBTUVĖMS. 

Cleveland, O. Trjs čionykščios 
;inklų ir amunicijos dirbtuvės 
>avo iš \Yashington persergėji- 
ną, jog koki ten suokalbininkai 
ui tarę yra dirbtuves išsprogdinti. 
Peerless Co. gavo užsakymą už 

milionus doliarių padirbti ka- 
abinų vamzdžių. 

SUĖMĖ PO 45 METŲ. 
Covington, Ga. 45 metus at- 

aal suims užmušė moterj Mc- 
i'arl. Sunus paskui pobėgo ir 

išėjo j kunigus ir dabar atkako 
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po 45 metu į Covington, bet jį 
tuoj suareštavo. Žinoma, už sa- 

vo prasižengimą, padarytą 45 me- 

tus atgal, jis dabar teisme turės 

atsakyti. 

TURBUT ŠNIPO DARBAS. 

Philadelphia, Pa. Nesugautas 
niekšas atidarė ventilius čionyk- 
ščiose dirbtuvėse Xe\v York Slii,p 
Building C'o. Ant rytojaus atėję 
darbininkai rado dirbtuves, van- 

dens apimtas. 

jį, NORI STREIKUOTI. 

New York, N. Y. Mašinistai 
ir plieno dirbtuvių darbininkai 
kalbasi apie apskelbimą genera- 
liško streiko visose dirbtuvėse, 
kur išdirbinėjama ginklai ir amu- 

nicija. 

ii ViŠIE 
jį Caro ukazu paliepiama su- 

šaukti Valstybės Tarybą ir Val- 
stybės Dumą j posėdžius, kurie 
rugpjūčio 1 d. 

(Taryba ir Durna po trumpos 
extra se.-ijos pereitą pavasarį ta- 

po paleistos net iki lapkričio mė- 
nesio. Rusų laikraštijoj jau nuo 

tuk) laiko buvo kalbama apie jtj 
sušaukimą ir įvedimą tulų refor- 
mų. Kalbos ypatingai atsinau- 
jino, kuomet vidaus reikalų mi- 
nisteriu paskirta kunigaikštį 
Ščerbatovą, nuo kurio progresy- 
viški Rusijos laikraščiai daug ko. 
tikisi. Sušaukimas Dūmos tri- 
mis mėnesiais anksčiaus, negu ža- 

dėta, turi turėti svarbias priežas- 
tis. Nepasisekimai karėje, rasite, 
yra viena iš tų priežasčių. Ne- 
būtų įstabu, jeigu netrukus iš- 
girstume apie naujas ir svarbias 
reformas viduriniame Rusijos gy- 
venime). 

Japonija savo kariško laivy- 
no stirlrutinimui šiems metams 

paskyrė $roo,ooo,oco. Už tuos 

pinigus ji dirbdina sau 4 mūšio 
laivus, tiek jau apkaustytų skrai- 
duoliu, 8 povandeninius laivus ir 
10 torpedų naikintojų. 

|| Mexiko revoliucionierių va- 

deiva-, generolas Villa, mieste 
Torreon sušaudė du ispanus ir, 

• daug mexikonų. Sušaudyta taip- 
gi tarnaujančių ant geležinkelių, I 
kurie nepanorėjo Viliai tarnauti;' 
sušaudė taipgi vieną turtingą far- 
merj mexikoną. 

Į j Portugalijoj, mieste Lome- 
go,'46 mylios nuo Oporto," prie- 
šingų valdžiai žmonių minios už- 
puolė valdžios rumą. Pašaukta 
riaušininkus malšinti kariumenė 
pradėjo šaudyti j žmonių pulką. 
Užmušta apie 14, o sunkiai su- 

žeista 15 riaušininkų. 

ĮĮ Esanti Prancūzijoj ir Ang- 
lijoj belgai pabėgėliai liepos 21 

dieną apvaikščiojo 85 metų su- 

kaktuves Belgijos neprigulmy- 
stės. Sukaktuvės apsirubežiavo 
dievmaldystėmis bažnyčiose. 
Prancūzijos porte Havre namai 
buvo papuošti belgiškomis vėlia- 
vomis. Dievinaldystėse dalyvavo 
ir Belgijos ministeriai. 

jĮ Amerikos čekai gavo iš Zue- 
richo žinią, jog Pragoj kariškas 
teisinas iš 61 teisiamo pasmer- 
kė sušaudymui 15, o 54 pasiuntė 
ilgam laikui kalejiman. Jie bu- 
vo kaltinami už platinimą Ru- 
sijos caro atsišaukimo, kuriame 
žadėta po karei Čekijai autono- 

mija. Policija krato namus če- 
ku, turinčiu susinėsimus su už- 

sieniais, ypač su Amerikos če- 
kais. 

j| Angliški chemikai Rainsay ir 
Bryce išrado prietaisą apsigyni- 
mui nuo minų ir povandeninių 
laivu. Ant ko paremtas šitas 
išradimas, tą Anglijos valdžia, 
kol-kas, laiko paslaptyj. 

J! I.aikc paskutinių tvanų Chi- 
nuosr, provincijoj Canton, prigė- 
rė 100,000 chiuięėių, o daug dau- 

giau žmonių nužudė visus savo 

turtus. Amerika pasiuntė jdu sa- 
vo kanuolinius laivus Wilming- 
ton ir Callao gelbėti nuo tvanų 
nukentėjusius; bet Amerikos 
konsulis pranešė, kad tos pa- 
gelbos neužteks, bet reikia tuoj 
siųsti daugiau laivų su pagel- 
ba. 

|Į Pasitraukus Carranzos kariu- 
menei, Mexiko sostinę vėl su sa- 

vo kariautojais užėmė Zapata. 
Buvęs pirma sostinėj Carranzo: 

generolas čonzaies, ištraukęs iš 
jos, nežinia kur dingo; apie jį 
nėra nei jokių žinių. 

|; Profesorius Nancy (Prancū- 
zijoj) universiteto Camille Gut- 
ton išrado prietaisą, kuri išsprog- 
dina esančias po žeme iki 40 
centimetrų giliai neišsprogusias 
granatas ir tokiu budu nuo to- 
kiu granatų išvalo laukus ir ap- 
saugoja artojus nuo pavojaus. 

Į! Nežiūrint karės, Rusijos tau- 

pinirno kasos šiuosmet liepos mė- 
nesyj turi ant devynių šimtų mi- 

lionų doliarių daugiau žmonių 
sutaupytų pinigų, negu pernai šiuo 
laiku. Taip pranešė apie tai ru- 

sų finansų ministeris I';irk. Tas 
yra be abejonės todčl, kad -panai- 
kinta monopoliai ir žmonės, vie- 
ton pragerti, deda pinigus taupi- 
nitno kasosna. 

ĮĮ Antvverpeno mieste belgai 
mėgino apvaikščioti savo tautiš- 
ką šventę. Vokiečiai už tai už- 

dėjo ant miesto 250,000 frankų 
($50,000) bausmės. 

Į! Laikraštis Novoje Vremia 

praneša apie milžiniškas skerdy- 
nes, kokias surengė turkai armė- 
nams. Jeigu žinios yra teisingos, 
tai nieko panašaus nebuvo dar vi- 

soj istorijoj. Sakoma, kad turkai, 
išskerdę visus gyventojus mieste- 
lio Bitlis, surinko iš aplinkinių 
kaimų .levynis tūkstančius moterų 
ir vaikų ir, privarę juos iki kran- 
to upės Tigor, iššaudė visus iki 
vienam. 

Sakoma, kad keturi batalionai 
kariumenės tapo pasiųsti Į klonį 
Mush ir jiems prisakyta išnaikinti 
visus armėnu?, kurių tenai yra apie 
12,000. Sakoma^ skerdynės jau 
prasidėjo. Skerdynės daroma to- 

dėl, kad armėnai buk uorėje sukel- 
ti revoliuciją. 

IS LIETUVOS. 
VILNIUS. 

Lietuvių Globa Šelpti musų bro- 
liams lietuviams belaisviams iš 
Prūsų Lietuvos per laišku pra- 
šo išaiškinti vyriausybei, kad ne 

visi Lietuvos evangelikai yra vo- 

kiečiai, kad jų dalis yra tikri lietu- 
viai savo budu, papročiais ir bend- 
rais visiems lietuviams siekiais. 
Tokie evangelikai visai nemoka vo- 

kiečių kalbos ir nėra musų krašto 
kolionistai, nes Lietuvoje nuo am- 

žių gyvena. 

Draugija prašo atstovų pasirū- 
pinti, kad vyriausybė tokių lietu- 
vių evangelikų tikėjimo daugiau 
nebeišsiuntinėtų iš Suvalkų ir Kau- 

no gub., kad išsiųstiemsiems leis- 

tų sugrįžti, kad neturintiems, kur 

besugrįžti, leistų apsigyventi viso- 
se Rusijos imperijos vietose. 

Draugija prašo atstovų pasirū- 
pinti taip-pat ir Prūsų Lietuvos 

ramiųjų gyventojų lietuvių likimu; 
draugija prašo, kad vyriausybė, lai- 
kanti slavus ir lietuvius belaisvius 

lygiais, duotų ir lietuviams belais- 
viams tokių jau palengvinimų, kaip 
slavams, būtent: leistų Kuosai apsi- 
gyventi visoje Rusijos imperijoje 
ir suteiktų kitokių palengvinimų, 
kaip ir slavams. 

— Per Vilniaus stot] nuvežta 

vokiečių belaisvių būrys: 15 aficie- 

rių, 3 sanitarai ir 1 fcldšeris. 
— Birželio 17 d. per Vilniaus 

stotį prekių traukiny j nuvežta apie 
300 vokiečių belaisvių, paimtų Š. 

rajone. 
— Nesenai j Vilnių atvažiavo 22 

vežimu iškraustytųjų iš Kauno gub. 
miestelių žydų. 

PRIENAI, 
Mariampolės Apskr. 

Prienai—dabartinis centras šiau- 
rines dalies Suvalkijos, išsikraus- 
čius žydams, atrodo truputį kitaip. 
Gal kiek pasidarė švaresnis, tykes- 
nis, nors gyventojų skaičius nesu- 

mažėjęs: pabėgėlių čia netrūksta. 

Žydų visos krautuvės, žinoma, 
uždarytos. Gan daug lietuvių pra- 
dėjo verstis prekyba. Vieni iš lai- 

kytojų naujai atsidengusių krautu- 

vių-pabėgėliai, kiti—vietiniai "ka- 
rabelninkai" ir 1.1. Nesunku lange 
pastebėti cukraus galva, papuošta 
raž&nčium ar škaplieriais. Atsi- 

dengė Prienuose pirmutinė varto- 

tojų krautuvė. 

Nežiūrint \ didoką naujai atsi- 
dengusių krautuvėlių skaičių, dar 

i'.igišiol nepargaben* Prienuose* ge- ( 
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KARĖ FRANCUZIJOJ. 
Viršuje: Milžiniška francuzų kanuolė, iš kurios kareivis 

tik-ką rengiasi paleisti šūvį «už kelių verstų į vokiečių pozicijas. 
Kanuolės vamzdis augštai iškeltas, kad kulka galėtų padaryt di- 
desnį lanka. 

Apačioje: Francuzų kareiviai tranšėjose prie Neuville St. 
Vaast. Abudu paveikslai nuimti sulyg kariškos valdžios paliepimo. 

lcžies, anglių ir gelumbių. Ketina- 
ma ir ši;j spragu netrukus užpildy- 
ti. 

GARLEVA, 
Mariampolčs Apskr. 

Šiais metais tik pusė ūkininkų 
apsisėjo savo laukus; nemaža li- 
ko neapsėtų dėl įvairių karės ap- 
linkybių. Visiems ūkininkams pa- 
vasarį truko sėklos, nes ligi pava- 
sario iš ūkininkų kareiviai paėmė 
visus grudus. Ūkininkai susitarė 
išsirašyti sėklų iš Rusijos. Susi- 
tarusieji užsisakė per valsčiaus raš- 
tinę iš Rusijos kelias dešimtis tūk- 
stančių pudų avižų laukams apsė- 
ti. Buvo tokių ūkininkų, kurie 
užsisakė nuo 100 ligi 150 pudų. 
Avižos parėjo per dvi savaiti; jas 
atsiuntė iždo sandėliai, žymiai pa- 
lengvinę užsimokėjimą: avižų kai- 
na reikės sumokėti per 3 metus. 

Daugeliui ūkininkų avižų dar tru- 

ko; sudegintieji gi ūkininkai sėk- 
los visai negavo ir laukų jiems sė- 
ti neduodama. Daugeliui sunai- 
kintųjų ūkininkų netolimoj ateityj 
gręsia bado pavojus. 

Rugiai šiuo laiku labai gražus, 
bet daug yra kareivių numintų, to- 

kių nelikę nei žymės. Vasarojui 
reiki# lytaus. Žofe ir dobilai taip- 
-pat dėl sausumos neauga. So- 
duose obuolių, vyšnių ir griūsiu 
bus labai mažai, bet laukų derlius, 
kaip seni žmonės pranašauja, šie- 
met busiąs geras. 

EZERĖNA1 (ZARASAI). 
Vokiečiams užėmus Telšių, Ra- 

seinių ir Šiaulių apskričius, atplū- 
do ir čia pabėgėlių. Jų padėjimas 
ne iš gerųjų. Nuo balandžiu 25 d. 

įsteigtas Did. Kun. Tatjanos Ko- 
mitetas, kuris išdavinė;a veltui pie- 
tus. Pabėgėlių yra dabar apie 50 
žmonių. Pirmiau buvo apie 200, 
bet daugumas išvažinėjo ir išvaik- 
ščiojo toliau. 

VYŠN1AVAS,' 
Ašmenos Apskr. 

Naktį birželio 17 d. Vyšniave 
kilo didelis gaisras. Ugnyje su- 

pleškėjo 115. kiemų su triobomis ir 
inventorium. Nuostolių padaryta 
apie 100,000 rub. 

KARĖ LIETUVOJ. 
"Naš. Viest." birželio 18 d. rašo: 
Mažeikių stoties rajone netoli 

I Leckavos" miestelio smarkiai šau- 

įdytasai iš šautuvų ir kulkasvaidžių. 
Ringalėnų apielinkėse musų arti- 
lerija išvaikė du voiaecių eskadro- 

, .1/ 
nu, beeinant juodvicm šiaurės lin-j 
kili. Ties Paringuvos palivarku I 
buvo pastebėta vokiečių kariumenės 
c'alių didėjimas, kurios pradėjo pas- 
kui užpuldinėti, bet mūsų artile- 
rijos ugnis- jas atmušė. Netoli 
Kužių ąpšaudėm inžinierinius prie- 
šininko (Jarbus. ir išvaikėm visus 
darbininkus. Kitose vietose, esan- 

jčiose J šiaurę nuo Nemuno, buvo 
tiktai šaudomasi.* 

Nemuno vakaruose kai-kuriose 
ivietose atremta nedideles vokiečių 
kariumenės daljs, mėginusios pri-j 
siartinti prie musų kasimų. Vie- 
nas mūsų žvalgų būrys suardė ke- 
lias eiles priešininko vielos tvorų 
netoli Tajenkos. 

BAZILIONAI (P a dubis y s). 
Vieno pulko komandieras prane- 

šė Kauno pravoslavų dvasiškijos 
vyresniemsiems, kad Padubisio. 
miestelyje, netoli Šiaulių, vokiečiai 
iškoneveikė pravoslavų bažnyčią. 

Ant altoriaus užtikta bulkų ir ki- 
tokio valgio likučių. Bažnyčioje 
stovėję arkliai ir visur primėtytai 
šiaudų. Šv. paveikslai sugadinti. 

Į Bažnyčiai pataisyti komandieras 
surinko ir nusiuntė į Kauną 125 

: rub. 

ŽAGARĖ, 
Kauno Gub. 

Buvę čia vokiečiai trumpu savo 

buvimo laiku apsčiai blėdies pri- 
darė.' Daug gyvuliu, grudų sunai- 
kino. Buvo keli gaisrai iš karės 
priežasties. Žmonės, persigandę, 
slapstės po visokias požemines lin- 
dynes ir aimanuodami laukė, kolei 
'Dievas nukreips savo rykštę." 
Dabar jau karės vėtra nuslinko. 
Bet kaip atitiesti į senąsias vėžes 

gyvenimas, kuomet visko trūksta? 

' ŠIAULIAI. 
(Ištrauka iš lietimoaficiero 

laiško.) 
Birželio >1 d. atsiduriau ties Šiau- 

liais. Tą pačią dieną vakare iš- 
traukėme į pozicijas netoli miesto. 
Šiauliai vis dega ir dega, nes į juos 
įepaliauna šaudg vokiečiai sunkio- 
iomis armo,tomis. Norėjau ineiti j 
niestp^bet prijojus guberniją, kad 
ms > duoti "čemodanais"—turėjau 
grįžti. Buvo įdomus musų pirma- 
sai išėjimas pozicijosna. Buvo ty- 
lus gražus vakaras ir šilta. Ėjome 

I vakare, nes dieną sunku prieiti— 

|tuoj pastebės. Už 3 verstų nuo 

pozicijų prasidėjo umai neapsako- 
|mas koncertas. Rodos, kad pekla 
.atsivėrė; žemė drebėjo. Šautuvai 
davė toną, ant to tono kulkasvai- 

džiai griežė solo, akompanavo visos 

batarėjos. Ir tai iš abiejų pusių! 
Klaiku ir gražu buvo. 

Dabar sėdžiu sau apkasuose ant 

šiaudų. Gerai ir net įdomu išpra- 
džių. Per galvą nuolat skraido iš 
abiejų puspių šoviniai, bet greif 
pripranti... 

LECKAVA. 

Šioji vieta, sakoma, beveik visa 

sudegusi. Likusi tik mažesnėj i 
miestelio dalis iš Mažeikių pusės, 
bažnyčia, klebonija ir dar keli trio- 
bėsiai. 

NAVARĖNAl, 
Kauno Gub. 

Atsibastę čionai vokiečiai laikėsi 
labai mandagiai, bet ir savotiškai 

šeimyninkavo. Pavyzdžiui, jie pra- 
nešė vietiniam klebonui, kad jis 
paskelbtų per pamokslą apie vo- 

kiečių žadamu daryti vyrų mobili- 

zaciją. Ir kuomet po pamaldų 
žmonės ėjo iš bažnyčois, tai prie 
durių stovėjo vokiečiai ir tinka- 
muosius jaunus vyrus nusivedė i 
kokią ten daržinę '"ant pietų." Pas- 
kui išsiuntė Vokietijon. 

Apie Tryškius vokiečiai dauge- 
lyje vietų nupjovė ^ žiemkenčius, 
nes neturėjo kuo arklių pašerti. 

TELŠIAI 

Kaip pasirodo, rusų kazokų bū- 
rys, sumušęs vokiečius tarp Luo- 
kės ir Telšių, buvo ir Telšius pa- 
liuosavęs nuo vokiečių. Bet dviem 
dienom praslinkus, rusų kariumenė 
vėl iš Telšių pasitraukė. 

PANEVĖŽYS. 

įskilęs birželio 7 d. gaisras su- 
naikino apie 50 namų viduryj mies- 
to. Namai daugiausia visi mažu- 
čiai. Nuostolių priskaitoma daug. 

MAISIOGALA, 
Vilniaus Apskr. 

Jau kiek laiko Maišiogalos 
valsčiuje dega girios. Padaryta 
daug nuostolių. 

PANEVĖŽYS. 
Bfrželio 7 d. Panevėžyj išde- 

gė Maskvos g-vė. Galai g-vės li- 
ko sveiki. 

NAUJIENĖLĖ, 
Kalvarijos Apskričio. 

Šiame ^sodžiuje 4 vaikai, radę 
rankinę granatą, pradėjo ją su ak- 
meniu daužyti. Toji sprogdama 3 
vaikus pašarvojo ant vietos, o ket- 
virtasii mirė už paros. 

KRUONI AI, 
Trakų Apskr. 

Vaigavo kaime sudegė apie 30 
triobu. Nuostoliai siekia 18 tukst. 
rublių. 

— Informacijų biuras nukentė- 
jusiems, dėl karės šelpti draugijų 
išsirinko sau sekretorium Končą, 
o dalykų vedėju adv. Janulaitį. 
Prie šio biuro priguli 11 draugijų. 

LIETUVIŲ PASIUNTINIAI 
PAS ŠVIETIMO MINISTERĮ. 

Lietuvių pasiuntiniai: Valstybės 
Dūmos atstovas M. Yčas, A. Sme- 

tona, S. Šilingis birželio 9 d. at- 

silankė Petrograde ir buvo priim- 
ti švietimo ministerio Ignatjevo 
Šio- atsilankymo tikslus pas 
švietimo ministerj buvo perstatyti 
ministeriui nenormalų lietuvių kal- 
bos mokymą vidutinėse Vilniaus 
mokslo apygardos mokyklose. Tas 
nenormalumas šit kame apsireiš- 
kia. 

1. Lietuvių kalbos jokios nesa- 

ma nustatytos programos. 
2. Mokytojai neturi lietuvių kal- 

bos mokytojui reikalingų žinių ir 

privalumų. 
3. Kur yra lietuvių kalbom mo- 

kymas, tai jis atliekama pamokoms 
pasibaigus, mokytojai gi valdžios 
visai neapmokami, jie turi sau 

algas elgetauti. 
Atsižiūrint į tai visa, reikėtų 

įvesti tokias reformas: 
1. Reikalinga yra vidutinėse mo- 

kyklose lietuvių kalbos programa. 
2. Trie Vilniaus mokslo apskri- 

čio turėtų buti tam tikra sekcija, 
kuri egzaminuotų norinčius buti 
lietuvių kalbos mokytojais ir išlai- 
kiusiems egzaminus išduotų liudy- 
mus. Be tam tikro liudymo nie- 
kas neturėtų teisės mokytojauti. 

3. Į tikėjimą lietuvių kalbos mo- 

kytojo nereiktų atsižvelgti. Lietu- 
vių kalbos mokytojais turėtų buti 
Rusijos valdiniai krikščionįs, tu- 

rintieji tam tikrą mokslo laiffenj. 
4. Lietuvių kalbos mokytojai 

vidutinėse mokyklose privalo turėti 
vienodą mokymui valandų skaičių 
ir tai mokymui paskirtu laiku. At- 

lyginimas už mokslą privalo buti 
vyriausybės paskirtas. Jie vis! tu- 

ri butivskaitomi valdiškas vietas už- 
imantjs. 

5. Butų pageidaujama, kad lie- 
tuvių apgyventose vietose moky- 
tojais butų skiriami lietuviai be ti- 
kėjimo skirtumo. 

Ministeris, klaipydamas to pra- 
nešimo, savo kalboje pritarinėjo 
tiems teisingiems lietuvių prašy- 
mams. 

Ministeriui įteikta lietu*, ia kal- 
bos mokymo vidurinėse mokyklose 
programa ir paaiškinimas, kokių 
reformų pageidaujama lietuvių kal- 
bos mokyme. 

Prie programos sustatymo prisi- 
dėjo: prof. Volteris, kun. prof. 
Bueys, pp. Balčikonis, Kairiūkštis, 
P. Kriaučtunas, V. Dūmos atsto- 

vas kun. Laukaitis. Daugiausia 
gi pasidarbavo p. Jablonskis. 

("Šalt."). 

IŠ. LATVIŲ GYVENIMO. 

Latvių dovana generolui-majorui 
■\ A. S. Potapov'ui. 

Latvių laikraštis "Dzimt. \Vehst- 
nesis" rašo: 

Birželio 9 d. nuvykus Petrapilin 
tam tikra latvių deputacija: Valst. 
Durnos atstovai J. Goldmans ir J. 
Salitis, pastoras J. Sanders, rašy- 
tojas A. Kenins ir studentas J. 
Glizdins—įteikti Mintaujos apginė- 
j ui A. S. Potapovui padėkos ženk- 
lą—aukso kardą. Šioj dovanoj 
{graviruota rusų kalba parašas: 
"Generolui majorui Aleksiejui Ste- 

panovičiui Potapovui už galingą 
Mintaujos nuo vokiečių užstojimą. 
19. IV. 1915. Dėkingi latviai." 
Be to dar latvių kalba {graviruotas 
jų liaudies dainos'posmas: "Kara 
viri będajas'i, Asinaina gaisma 
aust, Nebėdajat, kara viri—Sidra- 
bota saule lec."*). 

Kardą įteikdamas Valst. Dūmos 

atstovas Goldmanas kreipėsi į A. 
S. Potapovą su prakalba, kurioj jis 
nurodė, jog balandžio 19 d. ne- 

dilstančiomis raidėmis bus įrašyta 
sios baisios karės istorijoje. Bet 
dar labjau, kaip ant popierio, lat- 
vių atmintyj ir širdyj laikysis vie- 
nas vardas: Aleksiej Stepanovič 
Potapov. Karta kartai pasakos, 
girdi, kaip bėdų ir nelaimių laiku 
'jis su saujele narsių karei- 

| vių atsistojo prieš daug didesnį 
neprietelio burį ir pasiryžo geriau 

*) Karės vyrai bėdavojas, Krau- 
jų diena aušt', Nebėdokit, karės 
vyrai—Sidabrinė saulė tek'. 

mirti, bet nesitraukti nuo Mintau- 
jos. Už tą garsų darbą dėkingi 

! latviai prašo priimti atminčiai šitą 
ginklą. 

Nuoširdžiai dėkodamas už tai, 
A. S. Potapovas savo kalboje vi- 
su-pirma smulkiai atvaizdino kaip 
atsitiko šis Mintaujos apginitnas ir 
koki nuopelnai £ia priguli dviem 
iš latvių sudarytiem batalijonam. 
Dovanotasis kardas visados busiąs 
prie jo ir galite, sako, tikėti, jog 
šitas kardas niekados nepaklius ne- 

laisvėn. A. S. Potapovas velijąs, 
kad jam mirus tas ginklas butų 
atiduotas latvių arba kokiam karės 

tnuzėjui. Savo lolbą jis norįs pa- 
baigti perkeisdamas karde jgravi- 
ruotuosins žodžius—Nebėdokit. ka- 
rės vyrai, Sidabrinė saulė tek'—ir, 
latvių kalbos draugiau nemokėda- 
mas, pabaigė taip: "Nebėdavok, 
latvių tauta, sidabrinė saulė teka." 

Generolui pavadinus, deputacija 
drauge su juo nusifotografavo. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ HARRISBURG, ILL. 

Darbai. Nelaimė. Kunigas ir 
socialistai. Vienų krikštynų pa- 
sekmės. Anglių kasyklos mažai 
dirba, rfaug žmonių vaikščioja 
be darbo. Kasykla "Saline No. 
3" kaip sustojo gegužio 9 d., tai 
ir dabar stovi, ir nežinia, kuomet 

pradės dirbti, nors išpradžių sa- 

kyta, kad už 30 dienų busianti 
pataisyta ir pradėsianti dirbti. 
Žmonėms tenka nemažai vargo 
pamatyti. 

Evansville ligonbutvje guli su- 

žeistai lietuvis Jokubauskas. Ji- 
sai kelios savaitės atgal likosi 
sužeistas O'Garos No. 9 kasyklo- 
je. Nelaimė, matyt, tą žmogų 
persekioja. Nesenai suvis jį pa- 
gavo ir išmušė akį. Vos spėjo 
pasveikti, ir štai antroji nelaimė 
užklupo. 

Santikiai tarp musų vadina- 
mųjų socialistų ir klebono yra 
labai blogi. Musų "socialistai" 
ne socializmo idėją stengiasi pla- 
tinti. bet kovoja prieš katalikų 
tikėjimą ir bažnyčią, ypač prieš 
kleboną. P^-r savo laikraščius 
jie pridirba klebonui nemažai ne- 

malonumų. Qalop priėjo prie to, 
kad klebonas išėjo iš kantrybės. 
Nesenai buvo čia vestuvės. Lai- 
ke sutuoktuvių tarp susirinku- 
sių bažnyčioje žmonių buvo ir 
mūsiškių socialistų. Sakoma, pa- 
starieji atsinešę su savim pieše- 
lj ir popieros, kad "užrekorda- 
vus" viską ir "painformavus" 
apie tai savų laikraščių skai- 
tytojus. Kunigas pastebėjo juos 

; ir paliepė išeiti. Varomieji lau- 
kan išėjo ir pasiryžo "atkeršin- 
ti." Jie nuėjo pas prokurorą 
(State's Attorney), kad išėmus 
kunigui varantą. Bet prokuroras 
varanto neišdavė, kadangi išva- 
rytieji prie bažnyčios nepriklau- 
są ir todėl neturj teisės lysti i 
ne savo reikalus. Taip nieko jie 
ir nepešė. Dabar klebonas, k 111. 
\ aitonis, yra išvažiavęs gydytus. 
Jojo vieton yra lietuvis kunigas 
i.s Chicagos. Kol-kas musų "<0- 
cialistai" šio kunigo nekabina. 
.'vr ilgai įskęs—sunku spręsti. 

Čia vaikščioja keli lietuviai iš 
\Vasson "pečės" su suraišioto- 
mis galvomis. Mat, liepos 18 d. 
tenai buta krikštynų ir "beulia- 
vojant" susipešta. Susipešusiems 

'apmalšinti šaukta guzikuot eji 
j "dėdės." Šie tris krikštynų daly- 
ivus pasodino j pavieto kalėjimą. 
Jokūbas ir Kazimieras Stelmokai 
(tėvas ir sunus) likosi išbond- 
suoti. Vienas Stelmoku turi pei- 
liu perpjautą ar dantimis per- 
kąstą apatinę lupą. Antanas 
Norkūnas sėdi neišbondsuotas 
šaltojoje. Tai tokios krikštynų 
pasekmės. Tikras lietinis. 

IŠ PAINESDALE, MICH. 

Gerb. Šimkui atsilankius. Lie- 
pos 17 d. painesdaliečiai turėjo 
apvaikščiojimą, kurj, kaip ir kas 
m.etai, surengė Lietuvos Sunų 
Draugija atminčiai atsitikimų 
prie Žalgirio. Sulgy programo 
turėjo buti parsikviesta kalbėto- 
jas. Tik, ant laimės, užgirsta- 
me, kad žada atvažiuoti gerb. 
svečias, p. St. Šimkus. Laukė- 

me su nekantrybe. Jaunesni kal- 

bėjosi, kad "užgirsime balsą iš 

tėvynės apie nelaimingus musų 
brolius." 

Pribuvo ir p. St. Šimkus. Su- 
tikome jįjį. Oras buvo puikus. 
Svečias pastebėjo, kad šiame 

kv.vpeivje yra daug lietuvių ir 

kad tai "tikra Lietuva." 
į Pra.-idėjo ir prakalbos. 1 ir- 
' nt!iusiai kalbėjo vietinis klebo- 



nas vokictys (lietuviai čia savo 

kunigo neturi). Kalbėtojas gyrė 
lietuvius ir savo prakalbos pa- 
baigoje ragino, kad visi aukautų 
nukentėjusiems nuo karės Lie- 

tuvoje, rodydamas ccrtitikatą, 
kurį jis gavo i gerb. svečio, 
pastodamas nr.riu-šelpėjų Drau- 

gijos Nukentėjusiems dėl Karės 

Šelpti" ir velydamas visiems taip 
daryti. Už tai jam garbė, nes 

labai gerą j avyzdį padarė vi- 
siems. l'aykui perstatė svečią, 
p. St. Šimkų. 

Pradėjo kalbėti apie karę nuo 

pat jn> pradžios. Svetainėje bu- 
vo nemažai vaikų, kurie triukšmą 
kėlė. Rengt" j ai tikrai nežinojo, 
ar p. Šimkus atvažiuos. Todėl 
susirinkime buvo daug ir svetim- 

taučių, atėjusių pasilinksminti. 
Tų priežasčių dėlei, p. Šimkui 

reikėjo sutrumpinti savo prakal- 
bą. Aukų nukentėjusiems buvo 
surinkta suvirs $222. Prakal- 
boms pasibaigus, vaidinta kome- 

dija "Karzdaskutis." Vaidinimas 
nusisekė pusėtinai, tik sccr.t rija 
buvo netinkama. P>e to trejetas 
vaikučių gražiai padekliamavo ei- 

lių j 111 oš tą. 
Prisimenant apie aukas, reikia 

pasakyti, kad jųjų galima butų 
buvę surinkti dar daugiau, uors 

ir taip, imant kiįionijos didumą, 
surinkta nemažai. Mat, šalo su- 

sipratusių vyrų pas mus yra ge- 
ras būrys tamsunų, kurie, nesu- 

prasdami reikalo svarbos, sker- 
sai atsinešė į atvykusiojo svečio 

darbą. 
Darbai Painesdale ir visam va- 

rio distrikte eina gerai. Dirba- 
ma 8 valandas. Dienos uždarbis 
—nuo $2.3o iki S3.00. Pribuvu- 
siam iš kitur kaskada pasiseka 
darbas gauti, liet darbo gavimas 
abelnai yra sunkus. Lietuvių čia 

yra apie 300, priskaitant moteris 
ir vaikus. Parupijonas. 

IŠ MASON CITY, IA. 

Įtariamas kenkime. Vienas 
vietos lietuvis, P. D., atsižymi 
savo neramiu budu. Nežinia, 
kokiu tikslu vadovaudamasis, ji- 
sai leidžia neteisingus paskalus, 
kurie kenkia susitvėrusiai čia 

kuopai, l asai pats žmogus pri- 
dirbo kuopai daug nesmagumų, 
kuomet kuopa buvo pasikvietusi 
atsilankyti kun. Jonaitį iš So. 

Omaha, Nebr., o jisai pakvietė 
tuom pačiu laiku ir tam pačiam 
reikalui kun. Ežerskį iš Chicago, 
111. 

Kun. Kapulskis iš Sioux City, 
Ia., buvo kviestas ir sutiko at- 

silankyti čia liepos 19 d., bet 

neatvyko. Kame neatvykimo 
priežastis—nežinia. Buvęs. 

Iš ATHOL, MASS. 

Piknikas. Iš blaivininkų vei- 
kimo. Liepos u d. moterų ir 

merginų šv. Onos draugija buvo 

parengusi pikniką netoli nuo vie- 

tinės bažnyčios. Žmonių buvo 

daug. Pelno likę apie $14.00. 
(>ras buvo puikus, ir jaunimas 
labai gražiai ir linksmai praleido 
laiką. Nemažai buvo tautiškų 
šokių ir žaislų. Pavakare drau- 

gijos narės, kukardomis pasipuo- 
šusios ir su savo vėliava, nusi- 
traukė paveikslą. 

Liepos 14 d. ituvo blaivininkų 
.susivienijimo 24-tos kuopos susi- 
rinkimas. Išrinkta delegatas j 
rugpjučio 16 ir 11 (1(1. busianti 
seimą. Nutarta parengti pikniką 
tyrame ore ir surengti prakalbas 
apie blaivybę. Pastarasis daly- 
kas butų labai neprosalj. Štai 
pora girtybės vaisiu pas mus: 

vienas vedęs žmogus už nepa- 
dorų pasielgimą su savo arkliu 
buvo teismo nubaustas. Prasi- 
žengimo laiku tasai žmogus bu- 
vo girtas. Antru pavydžiu yra 
jaunas vyras, kurisai už perdi- 
de!į girtuokliavimą pateko patai- 
sos namuosna trims mėnesiams. 

rdai 'ninku kuopa gerai gy- 
vuoja. Jinai turi 66 narius ir 
ižde gerokai pinigų, taipgi turi 

nemažą knygyną. Gailiunas. 

IŠ DODSON, LA. 
Iš ūkininkų padangės. Septyni 

mėnesiai atgal męs, 'keletas lietu- 

vių, atvažiavome iš valstijos Massa- 
chussets j Dodson, Louisiana, ant 

ūkių, pagal nurodymo p. C. Kas- 
pučio, Agrikultūros ir Imtnigraci- 
jos urėdninko skyriatis Rock Island 

geležinkelio. Amerikoje visą laiką 
dirbome ant ūkių. Sutaupinę ke- 
letą skatikų, pradėjome teirautis 
apie žemes valstijose, kur butų, 
parankiausiai ir patogiausiai pra- 
dėti ūkininkavimą su mažais pi- 
nigais. Per p. C. Kasputį gavome 
160 akerių išdirbtos žemės Jabai, 
pigiai ir ant lengvų mokesčių. Nors 

'esame čia tiktai aštuoni mėnesiai.! 
tačiaus turime jau apie 200 akeriu 
apsodintu visokiais javais, ant sa- 

vos ir ant pasamdytos žemės. Sj 
rudenį manome turėti apie $3,00C 
pelno ir užmokėti skolą už ukę. 
Męs nemanome, kad ukė pati per 
save i;sin!okės pirmais metais. Va- 
sara čia yra ilga, o žiemos beveik 
kaip ir nėra. Todėl žemę dirba- 

me kasdieną ir kasdieną traukiame 
iš žemėy naudą. Turime du dar- 
bininku ir su j u pagelba lengvai 
apdirbame 200 akeriu. (Jegužio 
[mėnesyje jau nupjovėme avižas ir 
iškasėme bulves. Dabar ant tų pa- 
čiu laukų turime kornus, žieminius 
riešutus (peanuts), saldžias ir pa- 
prastas bulves, cukrines nendres, 
dobilus, Sudano žolę, visokias dar- 
žoves ir vaisius. F.lberta persikai 
j(pyčiai) šiuosmet užaugo labai ge- 
rai. Žieminiu riešutu turėsime apie 1 

v ."' 
penkiolika šimtų bušelių. Cia pa- 

Į prastai yra mokama po $1 už bu- 

l šelj tų riešutų. Su gyvuliais labai 

.lengva. Ganyklų yra užtektinai, ir 

j žolė yra žalia beveik 11 mėnesių. 
Šiomis dienomis rnusų karvių kai- 
minei pirkome dėl veislės registruo- 
tą Jersey bulių, už kurį užmokėjo- 
me £250. Kiaulės čia daugiausiai 
yra 

" PoJand-China" veislės. Pa- 
šaro turime užtektinai, ir ant gy- 
vulių čia galima gerai uždirbti. 
Ateinančiame pavasaryje pradėsi- 
me taipogi pienininkystę. Mieste 
Ale.vandrijoje yra didelis fabrikas 
pieno, kur už smetoną gerai moka- 

jma. xOrvs iki šiam laikui mums 

Į labai patinka. Karščių dar netu- 

rejome ir manau, kad jau neturė- 
sime. Naktimis yra vėsu. Visi 
jaučiamės gerai ir esame sveiki. 
Žmonės čia visur yra draugiški ir 

gyvena sutikime. Svaiginančių go- 
rimų Čia nėra, ir todėl nepasitaiko 
jokių piktadarysčių. Mokyklų tu- 

rime daug. Musų miestelyje yra 
taipogi žemdirbystės mokykla. Ka- 
talikų bažnyčia yra mieste \Yinn- 
field, šešiose myliose nuo mus. 

[ bažnyčią važiuojame traukiniu. 
U'innfield yra pavietavas miestas 
ir turi didelius lentų fabrikus. Ne- 
senai dar keletas lietuvių pirko čia 
ukes. Jie turėjo žemės Michigari 
valstijoje, bet pametė ir nenori 
daugiau tenai grįžti. Šią žiemą ke- 
letas šeimynų prižadėjo atvažiuoti 
pas mus iš valstijų \Visconsin ir 
Michigan, kur jie dabar ūkininkaus 
ja, liet kur jiems nepatinka, nes 

ten jiems sunku gyventi. Vienas 
lietuvis iš Illinois valstijos čia da- 
bar perka didelę farmą su gyvu- 
liais, su visokiais įrankiais, tarp 
kurių yra taipogi garinė kuliamoji 
mašina. Žemė ant tos farmos yra 
daugiausiai juodžemis. Išdalies iš- 
dirbtas farmas čia pakol kas dar 
galima gauti labai pigiai, ir ant 

jų išsyk galima daryti gerą pra- 
gyvenimą. Manome, kad čia laikui 
bėgant bus viena iš turtingiausių 
lietuviškų kolionijų Amerikoje. 
Siunčiame $2 musų nelaimingiems 

i broliams Lietuvoje. Auką prašo- 
me perduoti Lietuvos Gelbėjimo ir 
Autonomijos Fondui. (Auka gau- 
ta ir pasiųsta minėtan fondan. 
Red:). A. Žemaitis. 

IŠ KANSAS CITY, KANSAS. 

į Klebonas. Vietos lietuviai. 
Darbai. Vietinės kolionijos lie- 

i tuviai, ilgai laukę kunigo, kurs ga- 
lėtų aprūpinti dvasiškus jų reika- 
lus, galop jojo susilaukė gerb. kun. 
A. Tamoliuno asmenyje, kurs pra- 
dėjo darbuotis šv. Kazimiero lie- 
tuvių parapijoje. Parapijonįs esą 
patenkinti ir užganėdinti pradėtu 
naujo kunigo darbu, ir pasitikima, 
kad gerb. klebonas nepaliaus dar-^ 
bavęsis paskirtoje jam dirvoje ir 

ilgainiui dar sparčiau imsis už dar- 
4)o Tėvynės reikalų dirvoje. Tikė- 
tina, kad iškrikusius, nuo Tėvynės 

| ... meilės atsitolintus lietuvius jis pa- 
darys mylinčiais savo brangią, nu- 

slopintą ir užmirštą Tėvynę. 
Y 

Ctonais randai pusėtinas lietu- 
vių skaitlius. Apie kiek jų yra— 
sunku pasakyti, nes gyvena išsi- 
mėtę po įvairias miesto dalis. 
Randasi ištautėjusių keletas šeimy-Į 
nų, ir jų vaikai nebemoka lietu- 
vių kalbos. Bet gi yra vilties, kad 
su pradėta gerb. klebono sistema 
seksis įskiepyti j juos tėvynainišką1 
dvasią. 

Kansas valstija yra sausa—"dry: 
county" ir dėl to tai einant mies-! 
to gatvėmis nematysi lietuvių sė-! 
dint su "pantėmis"' ir maukiant' 
rudį, kaip kad kitose valstijose. Už 
tad gi čia lietuviai gerai išrodo: 
sveiki ir tvirti. 

Kadangi nėra saliunų, tai lietu- 
viai daug- geriau laikosi ir iš pini- 
ginės pusės. Daug turi ir savo 

nuosavybės. Ilgainiui gi, galima' 

fspelitioti, čia bus tvirtai „sudaryta 
lietuviu kolionija, jeigu visi ir to 

lesniai vertins kimo jiegas ir ne 

įikvos veltui sunkiu prakaitu už- 
dirbto skatiko. 

Darbai Čia eina nieko sau. Skun- 
du nėra, kad nebūtų darbo. Visi 
dirbs, ir kurie atvažiuoja, visuo- 
met suranda darbą gan lengvai. 

'«j f Kansictis. 

IŠ BROOKLYN, N. Y. 

Kun. Kemėšis darbuojasi. Čia 
dabar atvyko kun. F. Kemėšis, ku- 
ris organizuoja savo "Darbininkų 
Sąjungą." Įdomu, kad viskas da- 
roma su kokia tai paslaptim. Alrt 
susirinkimų, kaip teko girdėt, įlei- 
džiama tik ištikimus parapijonįs. 
Kodėl taip bijomasi viešumo, ne- 

žinia. 
Apie "Laisvės" bylą su "Vien. 

Lietuvninkų" daug čia žmonės kal- 
ba. Daugelis mano, kad "Laisvė" 
pelnys ncdaugiaus už Bagočių. Bet 

"Vienybei Liet." bus ištraukta tik 
keletas šimtų doliarių uždyką. (į^a 
pasakojama, kad už "Laisvės" pe- 
čių stovi ir kas nors kitas, kas pri- 
gimdo "Laisvę" užvest bylą prieš 
"Vien. Lietuvninkų." Teko girdėt, 
kad buvusioji Montvydo byla žada 

pagimdyt dar ir daugiau bylų, ku- 
riose bus užkliudyta "Keleivis" ir 

"Laisvė." Brooklyniškis;. 

IŠ NEW YORK, N. Y. 

Šileika Amerikoje. Sugrįžo 
Amerikon gerai žinomas dailinin- 
kas Jonas Šileika, kurisai prieš ke- 

letą metų buvo išvažiavęs Bavari- 

jon-baigti dailės studijų. Sulyg te- 

legramo, prisiųsto "Lietuvai," drau- 

ge su p. Šileika atvažiavo ir smui- 

kininkas Glebavičius. Ponas Šilei- 
ka yra baigęs Chicagos Dailės In- 

stitutą; Chic?.goje ir Amerikoje ji- 
sai turi daug draugų ir pažįstamų. 
Šileika yra vieninteliu Amerikos 
lietuviu dailininku, plačiaus žino- 
mu ir Lietuvoje. Jisai yra daly- 
vavęs keliose Liet. Dailės Di«jos 
parodose Vilniuje, kame iš dailės 

žinovų "utiūęs pusėtinai prielan- 
kumo. 

IŠ SO. BOSTON, MASS. 

Pataisymas. Ponas Ex-bajo- 
ras, rašydamas apie "Vyčių" 
kuopą ir bažnytinį chorą, sako, 
kad gerb. kun. F. Kemėšis atė- 

jęs choro susirinkimai! neįgalio- 
tas. Tas klaida. Gerb. kun. Ke- 
mėšis yra tos kuopos nariu ir 

birželio 27 d. š m. "Vyčių" kuo- 

pos mėnesiniame susirinkime po- 
bažnytinėje svetainėje, drauge 
su p. Jonu Petrausku, likosi iš- 
rinktas atstovu ir įgaliotas susi- 
žinoti su bažnytiniu choru dėlei 
"Y;, čių." 

"Vyčiu" 17-tos Kuopos Valdyba. 

Bagočiui neleidžia buti advo- 
katu. Žinoftnasai tarp Amerikos 
lietuvių p. Fortūnatas Bagočius 
negali pastoti advokatu. Pernai 

jisai buvo padavęs prašymą, kad 

jįjį prileistų prie valstybinių kvo- 

timų ir priimtų į advokatų skait- 

lių. Valstija jam atsakė, kad ne- 

galinti jojo priimti, nes gauta 
paliudijimų priešais jojo "doriš-| 
ką charakterį." 1 

Nesenai p. Bagočius kreipėsi' 
į Massachusetts valstijos aug- 
šČiausį teismą, kad šisai išduotų 
Valstijos Advokatų Kvotėjų Ta-j 
rybai paliepimą prileisti jj, Ba- 

gočių, prie kvotimų. Bagočius 
sakosi turįs iš Pittsburg'o ali- 

davitų, kurie jį kitoje negu per- 
nai šviesoje parodysią. 

Šisai p. Bagočiaus atsiliejii- 
mas-skundas, kaip praneša laik- 
raštis "Boston Globė," perduota 
teisėjui Crosby. Examinatorių 
Tarybos pirmininkas pranešęs 
teisėjui, kad jeigu norima antru 
kartu peržiūrėti Tarybos nu- 

sprendimą Bagočiaus reikale, tai 
reikią teismui perstatyti tris to- 
mus paliudijimų, kuriuos Taryba 
peržiurėju si* Bagočiaus reikale. 

Tie trįs tomai buvo sudėti pas 
augščiausio teismo klerką, ktiri- 
sai vėliaus leidęs Bagočiaus ad- 
vokatui išimti iš teismo rekordų 
tuos paliudijimus. Dabar niekas 
nežino, kame tie trjs tomai yra. 

Teisėjas Crosby pasakė Bago- 
čiui, kad pirm teismo sprendimo 
reikalinga tųjų trijų tomų sugrą- 
žinimo j klerko ofisą. Bagočius 
potam padavęs antrą prašymą 
teisėjui De Courcy. Iš šio irgi 
išgirdo, kad tųjų trijų tomų ori- 
ginalai ar kopijos turi buti pir- 
ma teismui pristatyta. 

Taip Bagočius ir negali stoti 
advokatu. Tų trijų tomų esą ne- 

galima surasti. Bagočiaus nepri- 
leidžia prie kvotimų ne tiktai ■ 

Massachusetts, bet ir Rhode Is- 

"and valstija. J|0 Sneprileis nei 
jokia kita valiąja,j|ies valstijos 
prileidžia j adj^alft tiktai ne- 

suteptos doros^pajĮ;. Bagočius turėjįp 1ymą su "Vien. 
Lietuvninkų," KUrioję iškilo eik- 
štėn tokių dalykų, Ikld Bagočius 
bylą pralošė. Dabar jojo nepri- 
leidžia prie kvotimti* dėlei paliu- 
dijimu priešai jojo; 'florišką cha- 
rakterių.". Toldfifti y£i pelnas Ba- 
eročiui iš tos 1»Vao^3 

VL..jL— 

Polemika. 
Gerb. "Lietuvos" Redakcija. 

Meldžiu patali>inti į Jūsų gerb. 
laikraštį čia įdėtą rankraštį, kurį 
buvau pasiuntęs į "Draugo" redak- 

ciją kaipo atsakymą j korespon- 
denciją. tilpusią 'Draugo" 21-me 

nųm. š. m. 

Manau, kad "Draugo" redakcija 
pasielgė neteisingai, duodama savo 

korespondentui vietos 7 pėdų ilgio 
korespondencijai, įvardinančiai kai- 
-kuriuos iš musų, kurie priėmėm 
Dr. J. Šliupą kaipo tautišką veikė-! 
ją bei musų svečią, o neduodama 
vietos atsakymui į tai, kas palies- 
tųjų yra manoma neteisingu esant. 

"Draugas" sakosi nenorįs duoti vie- 
tos polemikoms, nors pats su kitais 
laikraščiais įvalias polemizuoja. 

Aš norėjau atsakyt ant tos ko- 

respondencijos ir todėl, kad supra- 
tau, jog tas pats' korespondentas 
dažnai rašo korespondencijas, kitus 

asmenįs įvardindamas, o pats pasi- 
slėpdamas įvairiais slapyvardžiais. 
Tokiu budu "uždrožta" kiekvienai 
vpatai, kuri ka nors tarp„Rockfor- 
do lietuvių veikė. 

"Draugo" redakcijos pasielgimą 
skaitau vienpusišku, juo labjau kad 
tenai korespondentas slepiasi po 
pseudonimu, o po atsakymo aš pa- 
sirašau tikra savo pavarde. 

Korespondencija seka, kaip ji- 
nai buvo "Draugui" pasiųsta. 

* * 

"Rockford, 111. Mūsų miesto 
vardas dažnai yra matomas lietu- 
vių laikraščiuose, iš ko skaitytojas' 
gali manyti, kad čia yra daug ko- 

respondentų. Ir aš tikiu, kad jų 
čia yra; tik kad kai-kurių pašven- 
čia savo jiegas ne tam; kad parašyt 
teisingų žinučių apie tai, kas tarp 
vietos lietuvių dedasi, arba kad pa- 
tiekus ką naudingo lietuvių liau- 
džiai, bet turi norą rašyti kores- 
pondencijas todėl, kad tik kam 

nors "uždrožti," kokią nors ypatą 
ar ypatas užgauti ir priegto naudo- 

jamasi melais ir iškraipymais. 
Čia trumpai perkratysiu vieną 

tokių korespondentų koresponden- 
ciją, kuri tilpo "Draugo" 27 nu- 

mery j. 
Matyt iš šios korespondencijos, 

kad korespondentas "Barbės Vai- 
kas," savo jaunose dienose lošė 
teatruose, nes jisai savo korespon- 
dencijoje prisilaiko teatrališkos for- 
mos, ir kas skaitė tą koresponden- 
ciją, tai tą galėjo patėmyti. 

Barbutes Vaikas, pradeda nuo1 

Rockfordo biznierių (suprask lie- 

tuvių), kad jie buvo sumanę'išleis- 
ti lietuvišką laikraštį ir kad triu- 
sėsi, dirbo, redegavo ir kad laik- 
raštis neišėjo. Ištikrųjų tasai laik- 
raštis išėjo birželio mėnesyje var- 

du "Rimbas," išleistas per Pūkelių 
Brolių spaustuvę, kuri jau gyvuo- 
ja apie 2 metu. Taigi "Barbės 
Vaikas" ra^ė neteisybę. 

Toliaus "B. V." mėgina "uždrož- 
ti" Vincui Jokubynui, labiausiai kad 
tas buvęs "Tėvynės" redaktorium, 
ir kad linkčiuojąs, 'kuomet kalba. 
Mat korespondentas leidžia kalbė- 
tojui kalbant vien tik liežuvį kru- 
tinti ir stovėt kaip stulpas. 

Kitas asmuo kurį koresponden- 
tas paliečia, K. Miklas. To mat 

cinas yra: Dr-jos Šv. Mykolo pir- 
mininkas, kuris irgi pagyrė Šliupą, 
kaip ir Jokubynas. Koresponden*- 
tas primeta Mjklui šiuos žodžius: 

"Šis kalbėtojas (Dr. Šliupas) 
mums yra brangus, ir tik jis galės 
teisingai pasakyti aj>ie tėvynę Lie- 
tuvą, kuri dabar yra. paskendusi 
kraujuose." 

Turiu pasakyti, kad Dr. Šliupo 
perstatyme K. Miklas taip visai ne- 

kalbėjo. Vieton tų žodžių buvo 
šie: "mieris šio vakaro, tarp ko 
kito buvo, kad !duoti progą lietu- 
viams Rockfordiečiams išgirsti kal- 
bą gero kalbėtojo, kaipo seno tau- 
tiško kareivio, kuris atskyrė lie- 
tuvius nuo lenkų ir nUo lenkų pa- 
niekinimo ir kuris daug naudingų 
žinučių galėtų mums pasakyti, o 

ypatingai papasakoti mums apie 
mūsų Tėvynę Lietuvą, kuri da- 
'iar yra aplieta kraujais, net krau- 
jais musų pačių brolių." 

Toliaus korespondentas kritikuo- 
ja Šliupo kalbą. Ką jisai gali aiš- 
kinti ir kritikuoti Šliupo kalbą 
(kokia ji tenai nebuvo) jeigu ji 
tęsėsi arti 2 valandų ir jeigu ko- 

respondentas užmiršo tuos kelis 
žodžius įžanginės kalbos vakaro 
pirmininko? 

Pabaigoje tos korespondencijos 
sakoma, kad K. Miklas pabaigoje 
išsitaręs dar keisčiaus negu išpra- 
džių ir sakęs, kad "lyg girtiems eiti 
išsimiegoti, o tik ant rytojaus atsi- 
minti, ką Šliupas kalbėjo.'' K. 
Miklas taip nesakė, ir kas girdėjo, 
tai žino. Miklas tik patarė, idant vie- 
toj to, kad užsikarščiavusiems tuo- 

jaus po prakalbu griebti vienas kitą 
kritikuoti ir susipykti, tai geriaus 
eiti namon, išsimiegoti, o ant ryto- 
jaus pamislyti ir tada kritikuotis. 
Argi nežinomas dalykas, kad žmo- 

gus užsikarščiavęs dažnai pasiel- 
gia kaip girtas? 

Nematau svarbumo ilgiaus aiš- 
kinti B. V. korespondenciją apie 
vakarą. Tik dar prie galo primin- 
siu, kad čia pas mus ištiesų yra 
stebuklingų korespondentų. Pa- 
vyzdžiui, pernai buvo koresponden- 
cija iš Rockfordo, kad Vincas Jo- 
kubynas labai blogai kalbėjęs Be- 
loit, \Yis. Gi V. J. tuom tarpu 
namie Rockforde buvo. 

Užbaigdamas šj straipsnelį, pa- 
sinaudosiu kai-kuriais B. V. žo- 
džiais : Broliai korespondentai! Ne- 
būkime kūdikiais, nerašykime 7 
pėdų korespondencijas su tikslu 
vien ypatiškai užgaulioti. Platin- 
kime meilę tarp savo žmonių; at- 

minkime, kad kiekvienam iš nmsų 
visų lietuvių priguli lygios tiesos. 
Žinokime, kad jeigu kitą plaksime, 
tai ir patįs gausime. Godokime 
kitus, ir kiti mus godos. 

K. Miklas. 

Prof. Cli. Sciynobos. 

Latviy-l ietuviy Tauta. 
(Užbaiga.) 

Devynioliktasai šimtmetis buvo 
piniginio kentėjimo ir politiško per- 
sekiojimo gadyne latvių-lietuviu 
tautai. Latvis-kaimietis, kuris le- 

galiai buvo paliuosuotas iš vergi- 
jos, neteko išdalies savo žemės ir 
likosi pažemintas iki vokiškų ba- 
jorų samdinio padėjimui. 

Su lietuviais, kurie buvo bajo- 
rijos ir lenkų dvasiškijos vesti su- 

kilti prieš carą, buvo pasielgta net 

žiauriau negu su lenkais. 

Tai buvo Lietuvoje, kame "Mu- 
ravjevas Korikas'' pasirinko dirva 
savo darbams, ir.buvo uždrausta 
kalbėti lenkiškai (turėtų buti: lie- 
tuviškai. Vert.) ar vartoti lotyniš- 
kas raides rašte. Šisai uždraudi- 
mas, kuris liko prašalintas tiktai 
1905 m., neleido lietuviams per 
keturiasdešimts metų skaityti sava 

kalba, išskiriant knygas, Prūsų 
Lietuvoje spausdintas ir slaptai ga- 
bentas per rubežių. 

"Bet pirm devynioliktojo šimt- 
mečio pabaigos nauja gadynė pra- 
sidėjo, pirmiausia piniginiu atžvil- 
giu, ačiu darbščiam žmonių budui. 

Baltiškose provincijose latviai, 
galutinai stodami prekybos, pramo- 
nės bei mokslo srytysna ir nepasi-' 
duodami vokiečių jtekmei, lenkty- 
niavo su vokiečiais ir sutvėrė tarp 
savo žmonių vidurinę kliasą, kuri 
smarkiai žengė pirmyn ir išnaiki- 
no vokiškus Rygos konkurentus, 
laukdami valandos užkariauti že-: 

mes, vokiškų baronų valdomas. 
Tuom pačiu laiku latvys-kaimie- 

tis, geriausiai vartodamas kulturos' 
naujas idėjas ir naujus metodus, 
išėjo iš savo tamsumo bei skurdo, 
ir greitu laiku latviai virto tauta,' 
pasididžiuojančia savo tautybe. 

Bet lietuviai darbininkai savo 

šalyje nerado užtektinai vietos sa-| 
vo talentams sunaudoti ir greitai 
išnešė savo žinojimą dideliuosna' 
Baltiko miestuosna, Petrogradan1 
bei Rygon, ir daugelis jųjų iškelia- 
vo net j Suv. Valstijas. Jie apsi- 
gyveno kolionijomis, kurios vieto- 
mis pasidarė svarbiomis, kaip pa- 
vyzdžiui Pittsburg'o apielinkės, 
kur vienas visas miestas yra lie- 

tuvių apgyventas; ir tai iš šių žmo- 

nių Upton Sinclair savo garsingoje 
apysakoje, padarė svarbiausias 
veikiančias ypatas, nelaimingas 
aukas turtingų Chicagos "pakerių" 
dirbtuvių prakaito spaudimo sys- 
temoje. Bet šios kolionijos yra j 
liktai tuomlaikinėmis lietuviui, ku- 
risai, nepanašiai skandinavui, iške- 
liauja apsigyventi Amerikoje su i 

tvirtu pasiryžimu grįžti vieną gra-' 
žią dieną savo šalin, pasiimdamas j 
su savim prigimton šalin savo su- 

taupintus skatikus, kurie jam pri-1 
gelbėtų piniginėje jojo kovoje, iri 

prityrimo parinkas, kurias jisai 
surinko toje laisvoje šalyje. 

Vidujiniai Rusijos imperijos kri- 
viai suteikė šiems žmonėms, pra- 
monine ir prekybine kova sustip- 
rintiems, tinkamą progą savo tau- 
tybės teisingam supratimui atgauti. 

Alexandr6 111 pastangos suru- 

sinti Baltikos provincijas, nežiū- 
rint neprielankumo, kurisai «utiko 
tas pastangas, nukratė tą intektua- 
lę valdžią, kurioje baltai laikė lat- 

Ivius, ir atidarė kelią, kuriuoni tau- 

tiškoji dvasia Įsigavo į latvių mo- 

kyklas. Revoliucija 1905 m. pa- 
gimdė priešingumą tarp latvių kai- 
miečių ir didžiųjų vokiečių žem- 
valdžių, ir nežiūrint, kaip aštriai 
jie jautė reakciją, korimai ir kan- 
kinimai Rygos kalėjimuose sustip- 
rino juose savo krašto meilė. 

1905 metais atėjo liuosybės va- 

landa Lietuvai, kuomet jinai pa- 
šaukė pagelbėt savo distriktų val- 
dyme "amerikiečius," kurie buvo 
surišti su viešuoju gyvenimu laike 
savo buvimo Suvienytose Valstijo- 
se (C i a, rods, išeina koksai tai ne- 

susipratimas. Vert.). 
Nežiūrint šios* organizacijos gy- 

venimo trumpumo, prityrimas pa- 
liko savo žymę ir paskatino jųjų 
viltis (? Vert.). 

Pati bajorija ir kai-kurie kuni- 
gai Lietuvoje pradėjo susiprasti 
esą lietuviais ir atsisakė toliaus tar- 

nauti lenkams. 

Latvių-lietuvių tr .'tos atbudimas 
prasidėjo. Jinai'žino savo jiegą ir. 
žinodama, kad ateitis atneš josios 
tautiškųjų lūkesčių įvykimą, jinai 
su užsitikėjimu žengia link laisvės. 

Vertė ). a. 

REIKALAVIMAS, SUVIENY- 
TŲ VALSTIJŲ PASTATYTAS 

V0K7ETIJAI. 
Ant pakulinės atsiųstos Vo- 

kietijos Amerikon notos atsakė 
prezidentas VYilson ir užsienin 
ministeris. Jie atsakė, jog negali 
pasiganėdinti Vokietijos pažadė- 
jimais ir jos atsakymu. Suvie- 
nytos Valstijos savo notoj pasta- 
tė Vokietijai reikalavimus. Pre- 
zidento notoj pasakyta: 

1) Kad užpuldinėjimai pirkli- 
niit ir pasažieriniu laivų yra ne- 

legališki, nes nesutinka su tarp- 
tautiškomis teisėmis ir civilizuo- 
tų tautų sutarimais. Išsikalbė- 

jimai vokiečių, jog ir jų priešai 
laužo tarptautiškas teises neiš- 
teisina tokio karės budo, kokio 

griebiasi savo povandeniniais lai- 
vais vokiečiai. 

2) Vadovai vokiškų povande- 
ninių laivų žino, kaip galima gel- 
bėti nekaltus laivų pasažierius, d 

bet-gi skandina pirklių ir pasa- 
žierinius laivus su žmonėmis be 
jokio persergėjimo. 

3) Suvienytos Valstijos negali 
leisti kokiai nors kare vedančiai 
tautai kenkti savo reikalams ir 

gyvasčiai Suvienytų Valstijų pi- 
liečių. Užpuldinėjimai vokiškų 
povandeninių laivų ant pirklių ir 
pasažieriniu laivų turi pasiliauti, 
nes kitaip Suvienytos Valstijos| turės vokiečių elgimąsi laikyti 
už sau neprielankų, nes jie stato 

pavoju n Suvienytų Valstijų pi- 
liečius. 

4) Suvienytų Valstijų valdžia, 
kaip senose savo notose, taip ir 

dabar, atsakomybę ant Vokietijos 
meta už paskandinimą Lusitani-j 
jos ir reikalauja atlyginimo už 

gyvastis prie to žuvusių 115 
amerikonų, taipgi atlyginimo už 
nuostolius dėl užpuldinėjimų vo- 

kiškų povandeninių laivų. 
5) Suvienytos Valstijos nema- 

no jieškoti priekabių susipyki- 
mams, bet nori rasti budą susi-/ 
taikymo, bet kad tas nekenktų I 
jų reikalams ir garbei. 

6) Patarimo Vokietijos, kad 
amerikonai nevažiuotų bivais, 
vežiojančiais ginklus ir amunici- 

ją talkininkams, jiegalima pri- 
imti, nes tas butų priešingu tie- 
soms neutrališko krašto, kurio 
piliečių niekas jūrėse trukdyti 
negali; jie turi turėti tiesą ke 
liauti ten, kur jiems patinka be 

jokių trukdymų. 
Vokiški laikraščiai, supranta- 

ma, labai neprielankiai atsiliepia 
apie prezidento \Yilsono Vokie- 
tijon pasiųstą notą, o kaip koki 
Vokiet i-jos laikraščiai, kaip tai 
nuo brutališkų vokiečių ir laukti 
galima, net kolioja už tai pre- 
zidentą \Yilsoną. ir išjuokia už- 
sieniu ministerj Lansingą, lyg ty- 
čia erzina tais savo užsipuoli- 
mais amerikonus. 

Kadangi, kaip galima manyti, 
Vokietija prieš Ameriką nenusi- 
enks, tai negalima dar žinoti ko- 
;ius vaisius išduos pradėta Vo- < 

kietijos povandeninių laivu karė 
su viso pasaulio pirklių laivais. 
Bet kova ten draugiškų prietikių 
ne.-ustiprįs, bet juos labjau pa- 
gadys. 

VIETOJ KARIŲ DVIKOVA 
VALDONŲ. 

Senesniuose laikuose daugu- 
mas karių buvo u/ valdonų už- 
simauymus: susipyko už ką du 
valdonai, ir buvo karė. Todėl 
istorijoj jau paminėta atsitiki- 
mų, kad vietoj karių, vietoj žu- 
dymo tūkstančių žmonių, valdo- 
nai viens kitą dvikovon kvietė. 
Sventraštyj minima dvikova Do- 
vydo su (ioliotu, padariusi be- 
reikalingu kariumenių mušį. Tai 
ne vienatinis atsitikimas; dviko- 
vų valdonų, arba bent pakvietimų 
jon buvo daugiau. 

Pradžioj XVIII šimtmečio Ru- 
sijos ciesorius Povilas I užmanė 
Kuropos valdonams vengti karių, 
ir jų vietoj nesutikimus užbaig- 
ti iššaukimų dvikovon. Ir tas 
atsitikimas yra ne vienatinis is- 
torijoj. iOii m. Švedijos kara- 
lius Karolius IX pakvietė dvi- 
kovon savo priešą Danijos ka»r- 
lių Christioną IV. Bet tas gru- 
bijoniškai Karolio pakvietimą at- 
metė. 

Buvo atsitikimų, !*ad ir kariu- 
menių vadovai, vietoj pradėti ka- 
riumenių mušį, viens kitą dviko- 
von šaukė. Dvikovos vadovų, 
vietoj tautų mušiu, ir dabar pa- 
sitaiko tarp laukinių ginčų va- 

lovų. Bet laukiniai vudovai ren- 

ka tvirčiausius; tarp civilizuotų 
tautų valdonams tvirtumo nerei- 
kia, todėl daugelis valdonų, kaip, 
pavyzdžiui, Vokietijos ciesorius, 
arba ateinantis Rusijos caras yra 
<ilpni, išsigimėliai, nesveiki 

DIDŽIAUSIS MUŠIS. 
Mušis, prasidėjęs Europos ry- 

tuose, nuo Rygos įlankos iki Ru- 
manijos, yra taip didelis, kokio 
dar ant žemės nebuvo. Tame 
mušyj dalyvauja apie 5 milionai 
rusų ir 4,500,000 austro-vokiečių, 
taigi taip daug kareivių, kiek jų 
dar vienan mušiu nestojo. Mū- 
šio linija traukiasi ant 1,000 my- 
lių, taigi ir jo frontas yra taip il- 
gas, kokio dar niekada nebuvo. 
Kiekvienos pusės mušyj daly- 
vaujanti armija buvo taip dide- 
lė, kokios nebuvo armijos Su- 

vienytų Valstijų laike visos na- 

minės karės; laike karės francu- 
zų su vokiečiais, 1871 m., ir laike 
karės japonų su rusais drauge 
paimtos. 

Dabartiniame mušyj dalyvauja 
5 milionai rusų ir miliopai 
austro-vokiečių; jis traukiasi jau 
nuo gegužio 1 d, o jo galo dar 
nematyt, nors žuvo jau apie mi- 
lionas žmonių. 

Kiti buvę dideli mūšiai buvo 
kur kas mažesni. 

Mušyj prie Mugden dalyvavo 
450,000 rusų, japonų 700,000. 
Mūšio linija traukėsi 100 my- 
liu; traukėsi jis nuo vasario 19 d. 
iki kovo 12 d. Rusai nužudė 
30,000 užmuštais, 100,coo sužeis- 
tais ir 50,000 nelaisvėn paimtais; 
japonai nužudė 52,000 užmuštais 
ir sužeistais. 

Mušyj prie Liao-Yang daly- 
vavo 150,000 rusu ir 200,000 ja- 
ponu; mūšio linija traukėsi 70 
myliu. Mušis ėjo nuo rugpjučio 
24 d. iki rugsėjo 4 d. Rusai tu- 

rėjo 4,000 užmuštu, 12,000 su- 

žeistu, japonai gi 17,539 užmuš- 
tais ir sužeistais. 

Mušyj prie Sedano, kur 1871 
m. vokiečiai paėmė franeuzų cie- 
sorių Napoleoną III, franeuzij 
dalyvavo 150,000, o vokiečiu 250,- 
000: mušis traukėsi nuo rugpju- 
čio 29 d. iki rugsėjo 1 d. l'ran- 
:uzų užmušta ir sužeista 17-, 
300, 21,000 nelaisvėn paimta, o 

?3,ooo su Napoleonu pasidavė. 
Vokiečių užmušta ir sužeista 
^970. 

Mušyj prie Ciettysburg (laike 
naminės karės Suvienytose Val- 
stijose) šiaurinių dalyvavo 82.000, 
-> pietiniu arba konfederatų 72,- 
doo. Mflšis prasidėjo liepos 1 d., 
j pasibaigė liepos 3 d. 18O3 m. 

siauriniai nužudė 3,072 užmuš- 
.ais ir 14,4^7 sužeistais; pietiniai 
*i—2,592 užmuštais ir 12,709 su- 

žeistais. 
Mušyj prie \Yaterloo, kur ga- 

lutinai griuvo Didžiojo Napoleo- 
no galybė, Napoleonas turėjo 
71,947 kareivius; prieš jj stojo 
">7,661 anglas ir 50.000 prūsų. 
Mušis prasidėjo ir pasibaigė lie- 
30s 18 d. 1815 m. Franeuzų čia 
ižmušta ir sužeista 30,000. Ang- 
ų užmušta 2.009, sužeista 4,923; 
prūsų užmušta 2,197, o sužeista. 

615 kareiviu. 
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Visi laikraščiui siunčiami rankraš- 

čiai turi buti pažymėti autoriaus pa- 
rašu ir adresu. Pasirašantieji pseu- 
donimais turi paduoti, Redakcijos ii 
niai. ir savo tikroji vardą. 

Redakcija pasilieka sau teisę at 
siunčiamus Jai rankraščius trumpinti 
Ir taisyti. 

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

Reikia visada rašyti plunksna ir tik 
ant vienos popiero pusės, paliekaat 
plačiua tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Paskaitos. Mūsų žmonėms pa- 

tinka prakalbos. Taip bent lei- 
džia manyti tie skaitlingi prakal- 
bti susirinkimai, kurie rengiami 
kiekvienoje didesnėje Amerikos 
lietuvių kolionijoje. Lietuviai 

nepraleis jokios tinkamos progos, 
kad neparengus prakalbų. Ren- 

giama koksai nors apvaikščioji- 
mas, vakaras, balius, didesnis pa- 
silinksminimas, išvažiavimas ar- 

ba panašiai—žiūrėk, ir prakal- 
bos tenai jpinta. Dažnai prakal- 
bų rengėjai parsikviecia kalbėto- 

ją iš gan tolį ir tokiu bud 11 e- 

mažus pinigus moka, kad tiktai 

išgirdus gyvu žodžiu šj-tą uau- 

dingo. i 

Šioji lietuvių ypatybė dažnai 

yra labai netikusiai sunaudoja- 
ma. Gerų kalbėtojų pas mus 

labai ir labai mažai. Reikalinga 
pasitenkinti "šiuom-tuom." Ir 

tokiu budu žmonės už savo pi- 
nigą, triūsą ir sugaišintąjį laiką 
toli-gražu negauna tinkamo atly- 
ginimo, geros ir naudingos pra- 
kalbos paveiksle. 

Pačios prakalbos pas mus la- 
bai nesusystematizuotos. Žmo- 

nės, reikalaudami prakalbų, pa- 

prastai palieka pilnai paties kal- 

bėtojo nuožiurai prakalbos temos 

paskyrimą. Kalbėtojai, paprastai 
greitomis prisiruoš? arba ir vi- 

sai neprisiruošę, kalba apie tai, 

kas pirmas atėjo mintin. Dau- 

geliui kalbėtojų geriausiai tiktų 
b u t i klausytojų tarpe, o ne nuo 

esta'.dos mokinti žmones. Žino- 

ma, iš tokių prakalbų maža nau- 

da. 

Jeigu prakalbų reikalas butų 
šiek-tiek sutvarkytas ir tikslin- 

gai vykinamas, męs nemaža nau- 

dom iš to galėtume turėti. Pra- 

kalbose, kurias musų žmonės šią- 
dien girdi, rasi visokių svajonių, 
kartais daug pagiežos ir tulžies 

prieš kalbėtojo politiškuosius 
priešus, bet gyvųjų reikalų—tų 
reikalų, su kuriais žmogus kas- 

dien susiduria ir kurie turi jam 
gyvybės reikšmę, mūsiškėje pra- 

kąblose labai retai tenka užeiti. 

Pavyzdžiui, sveikatos dalykai 
yra visai užmiršti. Kad jie la- 

bai reikalingi—galima persitik- 
rinti, perėjus per musų grinčias 
it pamačius, kaip nusų daugu- 
ma gyvena. Pilietybės' reikalas 

yra labai svarbus. Jisai privalė- 
tų buti vienoje pirmųjų vietų 
musų prakalbose. Ir tųjų reikalų 
aiškintojais-išdėstinėtojais turėtų 
buti ne kiekvienas, kuriam už- 

ėjo noras pilietybę "aiškinti," bet 

žmonės, prityrę ir kurių sutei- 

kiamos žinios butų sveikos, nau- 

dingos klausytojams. Paimkime 

visą musų gyvenimą. Jisai ne- 

sutvarkytas, pairęs. Tani yra 

daug priežasčių, ir negreitai bus 

viskas pagydyta, ir gydyti rei- 

kės, nusižiūrint priežasčių. Bet 

daug kas galima butų padaryti 
pagelba prakalbų, kurios žmo- 

nėms teiktų tinkamą, sveiką me- 

uziagą. 
Kitais žodžiais tariant, prakal- 

bas reikėtų sunaudoti, kiek tai 

galima, • paskaitoms, bet paskai- 
toms geroms, tinkamoms, kom- 

petentiškų žmonių atliekamoms. 
Tokių paskaitų primosimas rei- 

kalauja laiko, darbo. Ir todėl pa- 
tįs paskaitų laikytojai privalėtų 
bnti apmokami. Kadangi vienos 
vietos lietuviai vargiai galėtų pil- 
nai atlyginti už padėtąjį darbą, 
tai paskaitų laikymas įvairiose 
vietose privalėtų buti sutvarky- 
tas, kaip, pvzd., p. Šimkaus ke- 
lionė. Iš vienos vietos kiton ke- 

liaudamas, lektorius galėtų nau- 

dotis vienu ir tuem pačiu pa- 

skaitų kursu, ir įvairių vietų lie- 
tuviams tas nedaug lėšuotų. 
Laikraščiai suteiktų savo paramą 
tokiam darbui, jeigu jisai butų 
tinkamai varomas. Nauda gi 
butų musų visuomenei. 

Didžioji nelaimė. "Eastland'o" 
nuskendimas Chicagos upėje yra 
nelaime, lygia didžiausiomis jūrių 
nelaimėms. Žuvfs suvirs tūkstan- 
tis (rasi, net pusantro tūkstančio) 
žmonių susideda daugiausia iš atei- 

vių. Vienų lenkų, • sakoma, žuvę 

apie 400. Žuvo nemažas skaitlius 
ir lietusių. Lenkai tuojaus šoko 
nukentėjusioms šeimynoms pagel- 
bon. Tuojaus pradėjo veikti tam 
tikra j uju organizacija. Lietuviai 
gi .saviškiais n'.'i nepabandė rūpin- 
tis ir nepasistengė susižinoti, ar nu- 

kentėjusiems lietuviams kokia nors! 
pagelba reikalinga. 

Liūdi visa Chicaga, baisiosios ne- 

laimės smogta. Nelaimė paliete 
į visokių tautybių žmones. Lindi ir 
lietuviai, kuriems dešimčius aukų 
nunešė nelaimė. Lietuviai turi 
dvigubą priežastį liūdėti, nes jie 
tie tiktai liko nelaimės paliesti, bet 

... 

tokioje baisioje valandoje pasirodė 
nei trupučio neprisirengę savo san- 

tautiečių pagelL'on ir galop nesusi- 

pratę. kad tokia pagelba ir rūpes- 
tis saviškiais vra reikalinga. Kitų- 
tautybių žmonės eina saviškiams 
pagelbon, renka aukas nukentėju- 
sioms šeimynoms. Lietuviai gi— 
nukentėjusios šeimynos sielvartau- 
ja, o kiti, perskaitę laikraščiuose 
apie nelaimę ir paaimanavę, eina 

(kiekvienas savo reikalais. 

Prie p. Gabrio veikimo. Ponas 
Gabrys, matomai, pasiryžo sugėdin- 
ti amerikiečius už jųjų neveiklumą. 
Musų spaudoje daug kartu kalbėta 
apie reikalingumą informuoti Ame- 
rikos visuomenę per angliškus laik- 
raščius apie Lietuvos ir lietuvių 
eikalus. Nežiūrint didelių kalbų ir 

šaukimų, iki šiolei dar nepasirodė 
Amerikos angliškoje spaudoje rim- 
tesnio rašinio, tuom tikslu pagamin- 
to. O tarp pusės miliono Ameri- 
kos lietuvių, rods, nemažai yra to- 

kių, kurie galėtų angliškon spau- 
don parašyti. 

Už mus, amerikiečius, darbą at- 

lieka p. Gabrys, sėdėdamas Pary- 
žiuje ir pats nei anglų kalbos ne- 

mokėdamas. Vieno p. Gabrio vei- 
kimas angliškai kalbančių infor- 
jmavime apie Lietuvą ir lietuvius 
yra didesnis negu visa, ką Ameri-, 
kos lietuviai yra tuom atveju atlikę. 
Jisai pradėjo, kaip skaitytojai jau 
žino, mėnesinį anglų kalba laikraštį 
"'Pro Lithuania." Vieno įtekmin- 
giausiųjų Anglijos žurnalų, "The 
British Revie\v" vasario numeryje 
tilpo ilgas straipsnis apie Lenkijos 
autonomiją ir Lietuvą. To straip- 
snio turinys buvo savo laiku smul- 
kiai paduotas '"Lietuvos" skaity- 
tojams. 

Dabar liepos mėnesio numeryje 
tasai pats žurnalas talpina kitą p. 
Gabrio straipsnį: "Lenkų Klausi- 
mas." Tilpęs rašinys yra paskaita, 
kurią p. Gabrys buvo skaitęs Pa- 

ryžiaus Sociologijos Draugijai. 
Savo straipsnyje p. Gabrys gvil- 
dena Lenkijos politiškos ateities 
klausimą ir Lenkijos santikius su 

kaimynėmis tautomis. 

išrodęs, kad toli-gražu ne visi 

lenkai vienaip atsinešą į pažadėtą- 
ją Lenkijai autonomiją ir kad 

Austrijos lenkai viešai stoję prieš 
Rusij;j, o Vokietijos lenkai dar 

nepasakė savo žodžio apie duotąjį 
pažadėjimą, p. Gabrys pašvenčia 
daug vietos lietuvių-lenkų klausi- 
mui. Jisai prirodinėja, kad Lie- 
tuvos sujungimas su autonomišką- 

ją Lenkija negalimas, kaip abel- 
nai negalimas atnaujinimas istoriš- 
kosios Lenkijos, kurion ineitų ne 

tiktai Lietuva su latviais, bet taip- 
gi gudai (bahrusiai) ir mažrusiai 

(ukrainiečiai arba rutėnai). Straip- 
snyje prirodinėjama, kad Lietuva 

fi''ra ir neprivalo buti surišta su Len- 
kija, kad lietuviai jokio ryšio su 

Lenkija dabar neturi, nenorėjo ir 
nenori turėti. Vieton to, lietuviai 
norj reikalauti autonomijos drauge 
su latviais. Jisai prirodinėja, kad 

Suvalkija privalo buti išskirta iš 
Lenkijos ir prijungta prie Lietuvos. 
Lenkija, ir be kitų tautų, kaip p. 

Gabrys prirodinėja, butų gan dide- 
lė: 17,000,000 žmonių iš visų trijų 
(rusiškos, vokiškos ir austriškos) 
Lenkijos dalių. Lenkams turėtų 
priklausyti Vistulos įtaka, o Nemu- 
no įtaka privalėtų likti lietuvių ran- 

kose. Jeigu gi busimon autono- 

miškon Lenkijon butų jskirtos ir ki- 
tos tautos, tai Lenkija, kaip p. Gab- 

rys mano, butų "nauju anarchijos 
šaltiniu, kurisai butų pavojum tvar- 

kai. kaip kad buvo 1772 m. (pir- 
mas Lenkijos padalinimas). 

Kalbėdamas apie Lenkiją, p. 

Gabrys labai gabiai gina Lietuvą 
nuo kai-kurių lenkų perdidelių ape- 

titų. 
Sąryšyje su šiuom p. Gabrio 

straipsniu norėtume dar kartą nu- 

rodyti j tuos, kartais labai negra- 
žius bei šiurkščius, užsipuldinėji- 
mus ir atakus, kurie varoma prieš 
"ambasadorių" Gabrį ir jojo biurą. 
Daug ko p. Gabriui teko ir tenka 

girdėti bei perkęsti iš savų lietu- 

vių tarpo. Šioje funkioje ir svar- 

bioje valandoje p. Cabrys paiirodė 1 

'daugiau veikiančiu negu visi jojo 
užpuolikai, krūvon sudėti. Toksai 
Lietuvos reikalu orapagandavimas, 
kokį dabar p. Gabrys varo, yra mil- 
žiniškos didžiumos lietuviu pripa- 
žintas labai svarbiu, riekalirigu, 
geistinu ir remtinu. Jeigu toksai 
darbas yra reikalingas, tai labai pai 
ku nepritarti jam tiktai todėl, kad 
tai p. Gabrys jjjj daro. Sveikai 
mąstant, reikia pripažinti, kad p. 
Gabrio darbas užsitarnauja širdin- 
gos paramos visu lietuvių, kuriems 
apeina Lietuvos reikalai. 

Daroma prikaišiojimai, kad p. 
Gabrys esąs klerikalu, turįs tiktai 
klerikalų paramą. Atsiminkime, 
kad patsai p. Gabrys, būdamas 
Amerikoje, stengėsi įgyti visų para- 
mą ir priejautą. Tačiaus nevisi 
jam pritarė. Daugelis nedraugin- 
gai atsinešė prie p. Gabrio. 

Kcno kaltė, kad šiądien p. Gab- 

rys atstovaująs, kaip sakoma, de- 
šiniuosius? Mums rodosi, kad 
kai-kurie ne-klerikalai patįs priver- 
tė p. Gabrį jiešikoti^ paramos savo 

darbui svarbiausiai pas klerikalus. 

Jojo darbas yra tokiu, kurį mato 

naudingu ir remtinu nevien kleri- 
kalai. Pačiame tame darbe vargu 
su j ieškosi daug klerikalizmo. To- 
dėl nesuprantamas tasai daugiau 
negu nedraugingas atsinešimas, 
kurį kai-kurie rimtesnieji musų 
laikraščiai apreiškia link p. Gab- 
rio asmens -ir per tai kenkia dar- 
bui, kurį jie patįs pripažįsta nau- 

dingu ir reikalingu. 
Dar vienu prirodymu, kad p. 

Gabrio veikimas pasiekia ir Ame- 
rikos angliškai kalbančiąja vi- 

suomenę, yra straipsnis "Lietu- 
vos Viltjs" (The Ilopes of Li- 

thuania), tilpęs liepos 24 d. nu- 

meryje savaitinio laikraščio "The 

Literary Digest." Š\sai laikraš- 

tis, sakoma, turįs apie milioną 
skaitytojų ir laikomas vienu lab- 

jausiai išsiplatinusiųjų, populia- 
riškiausių ir rimčiausių savait- 

raščių Amerikoje. Frie straip- 
snio pridėta žemlapis, rodantis 

Lietuvą, Latviją ir Lenkiją. Pat- 
sai straipsnis yra paremtas ilgo- 
mis ištraukomis iš p. Gabrio ra- 

šinio, tilpusio "The British Re- 

view" vasario numeryje. Šisai 

straipsnis duoda čielam milionui 

žmonių Amerikoj supratimą apie 
Lietuvą—tai yra kaip sykis tą, 

apie ką pas mus, čia Amerikoje, 
daug kalbama ir ko niekas ne- 

bando vykinti. Ponas Gabrys, 
rasi, to nesitikėjęs, dirba darbą, 
kurisai tiesioginiai pridera Ame- 

rikos lietuviams daryti. i 
Tatt, kalbant apie p. Gabrj, ši- 

sai straipsnis yra dar vienu pliu- 
su, kurio negalima tylomis ap- 
eiti. 

Reikėtų atsargiau. "Tėvynė" 
ašydama apie "Pro Lithuania," pa- 

mini neva visus straipsnius, tilpu- 
sius pirmame numeryje, ir rašo: 

"Smulkiai paminėjome to laik- 
raštėlio turinį, kad skaitytojai ga- 

lėtų matyti, koki straipsniai yra 

tilpę pirmame numeryje laikraščio, 
kurį leidžia ponas Gabrys iš ame- 

rikiečių aukų." 
Nekalbant apie tai, kad paskuti- 

nieji sakinio žodžiai nepritiktų 
"Tėvynei" vartoti, pažymėtina, kad 

minint straipsnius praleista vienaS 

svarbiausiųjų numerio straipsnių 
"The Lettish-Lithuania Nation,"' 
profesoriaus Ch. Seignobos para- 
šytas. Taipgi užmiršta pažymėti, 
kad A. Meillet yra "Professor at 

the College de France." Be šių 
praleidimų, laikraščio straipsnių su- 

rašas truputi kitokiu išrodytų. Jei- 
gu tai netyčiomis padaryta, tai la- 
bai neatsargu; jeigu tyčiomis—tai 
labai bloga. 

Paminime tai, nes "Tėvynė" savo 

straipsnyje labai skaudžiai plaka p. 

Gabrį. Didelis kontrastas tarp re- 

cenzijų apie "Pažvalgą" ir "Pro 

Lithuania," kurios viena šale kitos 

telpa. 

Ilgai laukia. Kuomet tarp p. 
Šimkaus, '-'Liet. Dr-jos Nukentėju- 
siems Dėl Karės Šelpti" atstovo, 
ir Dr. A. K. Rutkausko, Tautos 
Fondo pirmininko, pakilo nesutiki- 
mas, tai "Drauge" pasirodė pora 
straipsnių, kuriuose p. Šimkui pa- 
daryta sunkių priekaištų. Pakilęs 
nesutikimas buvo apmalšintas. Bu- 
vo pagarsinti apie tai pranešim;.i, 
po kuriais stovėjo p. Šimkaus, Dr. 
Rutkausko ir p. Šlakio parašai. 
Pastarųjų dviejų asmenų parašai 
stovėjo po anais "Drauge" tilpu- 
siais ir p. Šimkui prikaišiojimus 
darančiais straipsniais. Prikaišioji- 
mai buvo tokios rųšies, kad tylo- 
mis jųjų negalima buvo praleisti. 
Susitaikius abiem pusėm, tie pri- 
kaišiojimai privalėjo buti atšaukti. 
Girdėjome susitaikymo metu, kad 

p. Šlakis besirengiąs panašų atšau- 

Į k imą "Drauge" patalpinti. Bet nors 
nuo to laiko praėjo suvirs pora sa- 

vaičių, iki šiol .jokiu atšaukimų 
1(~ 
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Drauge nepasirodė. 
Įdomu, ar atšaiikimas "Drauge" 

nepasirodė per klaidą ar tyčiomis 
iki šiolei netilpęs ?m Jeigu atšauki- 
mas tilps, tai, rod^s, senai butų jau 
laikas. Jeigfuri netilps, tai įdomu 
žinoti, kame^priežastis. 

h: ■!;) Turi septynias kuopas. Praei- 
tame "Liet." numeryje, kalbant 
apie klerikalų steigiamųjų darbi- 
ninkų kuopą, buvo pasakyta, kad 
toji organizacija turinti bent vieną 
skyrių. Dabar sužinoma, kad toji 
organizacija turi iš'viso 7 skyrius- 
-kuopas. Tas patvirtina minėtame 
straipsnyje išreikštą mintį, kad 
klausimas yra ucvien So. Bostono 
lietuvius apeinąs. Didesnis kuopų 
skaitlius priduoda anam musų 
straipsniui dar geresnį pamatą. 

$io,ooo Lietuvon. Tautos Fon- 
do raštininkas, adv. A. A. Šlakis, 
pagarsino, kad Tautos Fondas nu- 

taręs praeitį savaitę pasiųsti $10,- 
-000 ''Lietuvių Draugijai Nuken- 
tėjusiems Dėl Karės Šelpti." Su 
tais pinigais Tautos Fdndas busiąs 
pasiuntęs Lietuvon $15,000. 

| Šį Tautos Fondo žingsnį rei- 
kia sutikti džiaugsmingu pasveiki- 
nimu. Lietuvcfc Gelbėjimo Fon- 
das jau du kartu pasiuntė Lietu- 
von aukų. kaip tiktai jųjų susirin- 
ko didesnis pluoštas. Labai ge- 
rai padarytų ir Lietuvos Šelpimo 
Fondas, kūovėikiausiai pasiųsda- 
mas Lietuvon tą aukų pluoštą, ku-Į 
rj jam iki šiolei pavyko surinkti. 

Nesupranta. "Draugas'* "ne- 
suprato" straipsnelio "Bosa/imas," 
kurisai tilpo "Lietyvoje" pora sa- 

vaičių atgal. Persispausdinęs visą 
straipsnį, jisai klausia, ką tai reiš- 
kia. 

Patartume pasižiūrėti, kas rašyta 
"Drauge" apie "Kataliko" prigu- 
lėjimą prie Lietuvių Spaudos Dr- 
-jos. "Draugas" gal jau užsimir- 
šo, kaip "Kataliką" kuinai sten- 
gėsi ištraukti iš tos draugijos. 
Pavyzdžiui, tegul / "Draugas" atsi-1 
verčia savą šių metų 25-tą numerį' 
ir perskaito savo apžvalginį straip- 
snį "Laikraštininkų Susivažiavi- 
mas." 

Kitu dar aiškesniu pavyzdžiu yra 
straipsnis "Auksinė Plunksna," 
tilpęs "Draugo" 27-tame numery- 
je. Atvažiavusiems Chicagon sve- 

čiams, p. Šimkui, Dr. Šliupui ir p. 
Račkauskui, pagerbti surengtame 
vakarėlyje p. St. Tananevičia, pa-j 
dovanojo p. Račkauskui auksinę 
plunksną. Dėlei to menkučio atsi- 
tikimo "Drauge" parašyta ilgas 
straipsnis, kariame, tarp kit4co, ra- 

šoma: 

"Jei plunksną panašiame susi- 
rinkime butų paaukojęs RaČkaus- 

kui koks laisvamanių atstovas, 
nebūčiau nei krustelėjęs. Bu- 
čiau taręs sau: taip ir turėjo bū- 
ti. Laisvamaniai turi pagerbti 
savo vadą ir šulą. Liet tai pa- darė kataliku dienraščio leidė- 
jas. Tame yra antras, dar skau- 
desnis ženklas mūsų laiku. Ji- sai parodo, kad ta mušu išeivi- 
jos dalis, kuri gal viena tiktai 
ir galėtų sudaryti tvirtą reakciją 
priešais dvasios ir doros ištvir- 
kimą, kad ir ji yra dar labai 
silpna. Skaudu tai. bet dėjai 
taip yra. Jeigu męs butume jau 
tvirti ir gerai susiorganizavę, 
argi j). Tananevičius butų daly- 
vavęs visuose laisvamanių posė- 
džiuose; kaipo jų organizacijos 
narys, ar butų jis kelią priklau- 
pęs prieš Račkauską? Ne, jisai 
to nebūtų išdrįsęs (musų pa- 
braukta. "Liet.") padaryti. Da- 
bar gi jisai galvojo: tiesa, "Ka- 
taliko" ėmėjai mažne visi kata- 
likai, bet jie stiprios viešos opi- 
nijos dar neturi; jie neįstengs 
manęs pasmerkti, ar aš šiaip ar 

taip pasielgsiu, bet laisvamaniai 
turi tvirtą spaudą, su jų opinija 
aš turiu skaitytis ir užtat man 
biznio žvilgsniu išpuola pagerbti 
laisvamanių šulą." 

"Sugriaukime^gi, kad geri, to- 

*j galvojimą. Kalbėkime, kiek 
norime apie idėjas, apie tautos 
reikalus, pakol męs neturime ge- 
ros vienybės ir savo tvirtos spau- 
dos,—patol dar nesykį kataliku 
priešus garbins tie, kurie turėtų 
atstovauti katalikų reikalus. Ti- 
kėkime, kad nevisuomet taip bus. 
Męs stiprėjame. Kiekvieni mieli 
meteliai vis atneša mums naujus 
pliusus. Tananevičius—tai ba- 
rometras mūsų augimo ir stiprė- 
jimo. Atsiminkime, kad dar ne- 

senai "Katalikas" visai kitoniš- 
ką giesmelę giedojo. "Katali- 
kas" jau ir dienraštis—iš pra- 
džių buvo "bepartvviškas" dien- 
raštis. Šiądien jisai jau skel- 
biasi einąs tautiškai krikščioniš- 
koje dvasioje. Sukrikščionino jj 
Vyčiai, Chicagos seimas, Tautos 
Fondas, Moterų Sąjunga ir t.t. 
(Skaitykit: "Draugo" šulai. 
"Liet.). 

"Kas gi jj galutinai sukatali- 
kins? 

"Mano nuomone, tai padarys 
musų Federacija ir Katalikų 
Spaudos Draugija (Skaitykit: vėl 
"Draugo" šulai. "Liet:"). 

"Šių metų Federacijos Kon- 
gresas, mano nuomone, būtinai 
turės žymiai pirmyn pastūmėti 
musų spaudos reikalus. Jeigu ir 
tuo žvilgsniu męs sutvirtėsime, 
tai bus didelė viltis pritraukti 
prie katalikiškų laikraščių šei- 
mynos ir "Kataliką." Tai bus 
sveikiau ir p. Tananevičiui. Jo 
nugara galės išsitiesti. Jam ne- 

bereikės linguoti nuolat "bepar- 
tvviškai" j abi pusi. Jisai eis 
tada su katalikais." 

Ar 'TDraugui" reikia dar dides- 
nio prirodymo? Šioje ištraukoje 
yra atsakymas ir "Kataliko" klau- 
simui, tartam dėlei rašinėlio "Bo- 
savimas." Mums stebėtina, kad p. 
Tanarevičius savo laiku griežtai 
neužprotestavo už tą tiesioginį ap- 

kaltinimą parsidavime, mestą j jį j j 
cituotame straipsnyje. 

Kazys Aušris. 

Kaip, Sėdint Chicagoj, Gali- 
ma Gauti Darbą Sibcrijoj. 

(Užbaiga) 
Musų Laur>nas įgijo pirmas 

chemiškas žinias Varšavos Tech- 
niškoj Mokykloj, kur jis pasi- 
žymėjo dideliu darbštumu. Man 
teko išgirsti nuo jo paties apie 
tai, kaip jis gavo pirmą savo 

vietą, užbaigęs Varšavos techniš- 

kąją mokyklą. 

Patiko Egzaminatoriui. 
Baigiant techniškos mokyklos 

kursą, vienu iš egzaminatorių bu- 
vo prezidentas Lovvicz'o Che- 
miškos kompanijos. Laike egza- 
mino jaunas chemikas mokinys, 
matomai, padarė pusėtinai gerą 
jsptrdį ant minėto chemiškos 
kompanijos prezidento, nes tas 

pažingeidavo užklausti: 
— Ką jus makote daryti, gavę 

dipliomą? 
— Nieko dar nežinau—atsakė 

į tai Laurynas,—manau, jieškosiu 
kur vietos. / 

— Gerai, po egzamino užeikit 
pas mane į hotelj. Štai mano 

kjrta,—pasakė prezidentas.—Aš no- 

riu su jumis pasikalbėti. 
Pasikalbėjiięo pasekmė buvo 

tokia, kad Rądzįukynas čia pat 
gavo vietą chemiko assistento 
(pagelbininko) Lowicz'o Chemiš- 
kos kompanijos dirbtuvėse (Var- 
šavos gub.). 

—• Čia turėjau gerą praktiką.— 
pasakojo vėliaus p. Radziukynas 
apie Lowicz'ą.—Žmonės čia bu- 
vo labai gabus ir galima buvo 
daug ko pasimokyti. Čia tarp: 
kitų buvo ir p. De! Place, žino- j 

mas šiądien chemikas, autorite- 
tas sulfurinės (sieros) rūgšties 
srytyje ir išradėjas aparatų, ku- 
riuos šiądien vartoja ir čia Ame- 
rikoj. 

Išbuvęs Lovvicze du metu, pa- 
kliuvo net į Agelin, Mogilevo 
gubernijon, kur per tris metus 
dirbo prie medinio alkoholio va- 

lymo. Iš čia atvyksta jis Ame- 
rikon 1904 metais. 

Chicagoje Dirba ir Pats 
Lavinasi. 

Chicagoje jis dirbo Interna- 
tional Harvester Kompanijos la- 
boratorijose už $70.00 j mėnesi. 

Nežiūrint to, kad jis gyveno 
Chicagoje aipe 6 metus, retai kas 
jį kur matydavo: jeigu norėjei 
jį sutikti, tai po darbo valandų 
greičiausiai galėjei jį sugriebti 
Viešojoj miesto skaitykloj, arba 
Kreigs (?) skaitykloj, kur ypač 
daug yra techniškų raštų. 

Radziukynas buvo chemikas iš 
prigimimo ir kiekvieną liuosą va- 

landą jis sunaudodavo įgijimui 
didesnių žinių. 

Ilarvester Kompanijoj darbas 
buvo pagal nustatytų formulų, 
nieko arba labai mažai savaran- 

kiškumo, taigi ir maža progos 
tolimesniam lavinimuisi. O Ra- 
dziukynas nemanė pavirsti ma 

šina ir apsistoti ant to, ką jis jau 
mokėj o. 

Prie pirmos progas jis meta 

savo vietą, kur jis jau nieko 
daugiaus negalėjo išmokti, ir pri- 

ima chemiko vietą Sandoval Zinc 
,Co., miestelyj Sandoval, 111. 
I i— Su zinku (cinku) nieko iki 
[šiolei nebuvau turėjęs—pasakojo 
p. Radziukynas,—bet gi ne šven- 
tieji puodus lipina. Žmogus, 
kaip nori, tai ir gali išmokti. 

Dienomis ir naktimis jis sėdė- 
jo ir knisosi knygose, kad ge- 
riaus susipažinus su zinko iš- 
•dirbyste.' 

Padaro Žymų Išradimą. 
Sandovale būdamas—o čia jis 

po tulo laiko užima vedi tu;;, visos 
nedidelės fabrikėlės,—Radziuky- 
nas padarė žymų išradimą, kuris 
butu galėjęs padaryti jį milio- 
nierium, jeigu jis butų turėjęs 
daugiaus drąsos. 

Radziuk>iias yra išradėju n.iu- 

jo budo varymui rhlorinio cinko. 
Chlorinį cinką, tarp kit-ko, ^ir- 

tojama ir tam, kad apsaugojus 
medžius nuo puvimo. Geležin- 
keliai labai daug jo vartoja ap- 
saugoj jmui nuo puvimo geležin- 
kelio «kersainių. 

— Tais laikais — pasakojo p. 
Radziukynas,—chlorinį cinką dii 
bo iš cinko rudos arba iš seno 

cinko. Tas, žinoma, atsiėjo pu- 
sėtinai brangiai, nes cinko rudos 
nelabai kur daug yra. Į 

i uomet jam atėjo galvon min-Į 
tis, ar negalima butų chlorinio' 
cinko išgauti iš atmatų, kurios 
lieka prie galvanizacijos geležie>. 
Tos atmatos eidavo perniek. Po 
tulų bandymų dalykas puikiai pa- 
sisekė, ir Sandovalo dirbtuvė pra- 
dėjo pirma išdirbinėti cinką nau- 

ju budu, kuris atsiėjo daug pi- 
giau už senąjį. Bet naujo budo 

Į neužpatentuota. 
— Kodėl gi jo neužpatentavo- 

te?—užklausiau. 
— N'orėjau patentuot, bet, ma- 

tai, neužtikėjau sau.,. Maniau, 
kad gal iš to niekas neišeis. Da- 
lykas mat toks prastas, tai ma- 
niau : nejaugi didesni už mane 

galvočiai-chemikai butų jo ne- 

bandę iki šiolei?... Persitikrinęs, 
jog mano naujas būdas ištikro 
yra geras ir daug pigesnis, su- 
sinešiau su savo kompanijos pre- 
zidentu, klausdamas jo nuomo- 
nės: ką reikėtų daryt ir never- 

tėtų mūsų kompanijai to užpa- 
tentuoti. 

Prezidentas sako: ."Užpaten- 
tuoti butų gerai, bet męs nepa- 
jiegsim apginti patento nuo imi- 
tacijų (pamėgdžiojimų). Didelės 
■kompanijos, sužinojusios apie pa- 
tentą, pradės pamėgdžioti ir tu- 
rėsime vesti su jomis didžiau 
sias bylas savo patento apgyni- 
n ui, o to musų nedidelė kompa- 
nija nepajiegs padaryt. Kol-kas 
męs tik patįs apie tai žinome." 

Sandoval Zinc Kompanija tuo-| met uždėjo naują dirbtuvę East 
St. Louis,' 111., kur išdirbinėta 
cinką tik pagal naują Radziuky- 
no budą. | 

— Sekretas greit ištruko—pa- 
sakojo toliaus p. Radziukynas.— 
Kitos kompanijos greit suuodė, 
kad męs pristatome geležinke- 
liams chlorinį cinką už daug pi- 
gesnę kainą. Prasidėjo tyrinėji- 
mai, uostymai ir šnipinėjimai ir 
netrukus buvo po musų sekreto. 
Dabar jau yra dikčiai tokių fa- 
brikų, kur dirba chlorini cinką 
sulvg mano formulos. Tarp ki- 
tų dirbtuvių galima paminėti 
Grasselli, East Chicagoje, 
American Sheet and Tin Plate 
Co. ir kitas. 

— Tai butumėte galėję buti 
iki šiolei tnilionierium, jeigu bu- 
tumėte užpatentavę?—patėmijau 
'Radziukynui. 

— Gal but ir bučiau,—atsakė 
jis.—Bet mat netikėjau sau. Blo- 
gai. jeigu kas perdaug yra j save 

jsicikinęs, bet negorai taipgi, jei- 
gu kas netiki užtektinai į savo 

jiegas. 
— Na, o papasakokit gi dabar 

man, kaip jus, čia Chicagoje bu- 
riami, sugebėjote gauti vietą net 

Siberijoj. 
Ponas Radziukynas — žmogus 

labai mažai kalbąs. Ypač nemyli 
apie save kalbėti. Po ilgo spy- 
rimosi pasisekė iš jo išgauti ir 
šitą istoriją. 

Pažingeidavo Apgarsinimu. 
Būdamas chemiku, p. Radziu- 

kynas daug skaitydavo įvairių 
techniškų laikraščių ir žurnalų. 
Jis visuomet įdomavo tuomi, kas 
darosi įvairiose technikos šakose, 
nes tas didino jo žinių skaitlių, 
gelbėjo ir jam savo profesijoj 
išsitobulinti. 

— Sykj peržiūrinėjau M i n- 
i n g E n g i n e e r i n g J o u r- 
n a 1,—pasakojo p. Radziukynas. —'Beskaitant, man puolė akiu 
viena maža žinutė, kurioje, buvo 
šiaip pranešama: Arthur McGce 
kompanijai Clevelande, Ohio, duotas orderis padarymui gele- 
žies, kuri reikalinga padirbimui 
mašinų pervežimui anglių ir cin- 
ko ru (los iš geležinkelio vago- 
nų j baržas (dideles valtis) Om- 
ske, Siberijoj. Mano speciališ- kumas yra cinkas. Todėl mane labai už.interesavo, kad Siberijoj pradeda išdirbinėti cinką. Cinką mat sulyginamai nedaugelyj vie- 
tų išdirbinėja, ir męs paprastai tokias vietas kuone ant pirštų ga- lima Įvardinti. Žingeidumas ma- 
ne paėmė. Rašau j Clevelandą, kad taip-ir-taip: aš esu "cink- 
man'as," pirmą sykj girdžiu apie cinko dirbtuves Siberijoj, skai- čiau laikraštyj apie užsakymą pas jus mašinų,—norėčiau gauti in- formacijų, kas ten tuom užsiima. Man padavė adresą Russo-Asia- tic kompanijos Londone. Para- šiau tenai—jie reikalavo metalur- 
go. Užsimezgė susirašinėjimai, kurie užsibaigė tuom, kad štai netrukus važiuoju per Londoną ir Petrogradą nanjon vieton. 

Porą Savaičių Bandė. 
Ponas Radziukynas pasakojo žingeidžių dalykų, kaip kompani- ja, būdama Londone, bandė jį čia Amerikoj per keletą savaičių, nes tokion atsakomon vieton pir- mo geresnio nepažįstamo neimsi. Bet. p. Radziukynas pasekmingai perėjo visus bandymus. Kitaip sakant,—štai pasitaikė gera pro- ga, kuri užbeldė į jo duris. Jia nemiegojo ir buvo prisirengęs priimti'—pirmesni tyrinėjimai, skaitymas, darbas jį prie to pri- rengė. Ir štai šiądien jis, dar jaunu vyru būdamas, turi augsią ir didžiai atsakomą vietą, kuri at- neša jam, apart kit-ko, dešimt tūkstančių rublių metinės algos. Ir niekas negali pasakyt, kad jis to nevertas. 

Žodis Musų Jaunimui. 
Kaip jau minėta, p. Radziuky- nas yra dar jaunas vyras. Todėl 

jo karjerą galima skaityti jau ne- 
paprastai nusisekusia. 

Jeigu jis galėjo to pasiekt, tai 
kodėl šimtai kitų jaunų lietuvių negalėtų to paties padaryti? Man 
todėl buvo žingeidu sužinoti nuo 
jo, kaip jis žiuri į gyvyenimą, kas, jo nuomone, yra reikalinga 
musų jaunimui. Apie tai aš jo ir paklausiau: 

— Pasakyk tamista, ko, jusų 
manymu, daugiausia reik musų jaunuoliams? 

— Tlm, sunku atsakyt ant šito 
klausimo—tarė p. Radziukynas— 
reikalinga keletas svarbių daly- 
kų. 

— Bet—'klausiau jo toliau?— 
jeigu ot tamistą pastatyčiau prieš 
mūsų lietuviškos jaunuomenės 
burį ir paprašyčiau Jus, kad jiems 
pasakytumėt, kas' yra reikalin- 
giausia, kas yra svarbiausia prie 
pasiekimo "karjeros," ką tamista 

jiems pasakytum? Kokį patari- 
mą jiems duotum? 

— Aš manau—atsakė kiek pa- 
mislinęs p. Radziukynas — a.* 
jiems štai ką pasakyčiau; 
V 

"Nemanyk, kad tu darai gt 
riausiai. Tikėk visados, kad 
yra daug žmonių, kurie gali 
padaryt tą darbą geriaus ui: 
tave, ir stengkis kiekvieną die- 
ną padaryt geriaus negu vakar 
darei. Kritikuok daugiaus sa- 
ve negu kitus." 

Man rodos, kad šitos mintįs 
yra auksinės mintis ir vertos, kad 
kiekvienas jaunas lietuvis, j ieš- 
kantis geresnės ateities, išmoktų 
int atminties ir visuomet turėtų 
>rieš savo akis—vis viena, ko- 
viam darbe jis nebebūtų, kokioj 
profesijoj jis nesilavintų. Aš ži- 
;au, kad jų prisilaikė p. L. Ra-' 
Iziukynas. O jeigu jos jam pi 
gelbėjo prasimušti sau kelią, tai 
todėl jos neturėtų to paties pa- 
laryt ir tau. jaunas brolau? Pa- 
negink! 

* * 

Ponas Radziukynas yra geras 
ietuvis-patriotas, mylintis savo 

ėvynę. Turėdavo vis mintį kuo- 
ne t nors sugrįžti Lietuvon ir 

;enai ką nors pradėti. Jis bmo 
>er visą laiką "Lietuvos' ska«- 

ytoju. 



Apie Tuos Vokie- 
čius. 

Prasidėjus ir besitęsiant dabar- 
tiniajai karei, daug visokiu nuo- 

monių išreikšta apie vokiečius, ku- 
riuos, rods, neapsirinkant, galima 
skaityti centrale figūra visoje ka- 

rėje. Vokiečiai dažniausiai buvo 
didesniame ar mažesniame laipsny- 
je vis barami ir peikiami. Imant 
omenin aplinkybės, kurios pradėjo 
šią karę, apsireiškimą vokiškos "po- 
piergalinės politikos," kuriai duo- 
tasai žodis arba sutartis yra tiktai 
tiek pildytina, kiek bus naudinga; 
imant omenin vokiečių teroro prie- 
mones, kuriomis jie bandė ir ban- 
do priversti kitus, ir nekaltus bei 

nekariaujančius žmonės, drebėti 

prieš vokiečių "galybę;" imant ome- 

nin tą visišką tarptautiškųjų tiesų 
neatbojimą, j vedimą karėn uždraus- 

tų priemonių, kaip, pavyzdžiui, 
nuodijantieji gazai; priimant ome- 

nin daugelį faktų, kurie juodomis 
dėmėmis ant vokiečių gulė istori- 
jon,—pilnai suprantama ta nedrau- 

giilgumo ir papeikimo poziciją, ku- 

rią užėmė, gali sakyti, visas civi- 
lizuotasai pasaulis. Vokiečiai savo 

darbais, pilnai užstarnavo to, kad 

jie butų netiktai peikiami, bet ir 
smerkiami. Šiądien pasaulis ma- 

to, koksai pavoju* gręsia visiems, 
jeigu vokiečiai laimėtų šioje ka- 

rėje. 
Berods, daugel kas pačioje ka- 

rės pradžioje, ir net iki šiolei, tvir- 

tina, kad vokiečiai negalį laimėti, 
jei bent per stebuklu. Ar 

toksai griežtas tvirtinimas tei- 
singas—tai yra didelis klausimas. 

Vienų inetų pabaigoje męs mato- 

mc vokiečius, taip pat tvirtai sto- 

vint, kaip kad jie buvo karės pra- 
džioje. Vokiškieji talkininkai savo 

kariumenių skaitlingumu mažai 
kuom skiriasi nuo savo priešų. 
Skaitlinių skirtumą su kaupu iš- 

lygina vokiečių kariškoji organi- 
zacija, kurios užpakalyje stovi uo- 

lus 40 metų prisiruošimas. Mil- 
žiniškos spėkos buvo vokiečių at- 

kreiptos j savo kariškos organiza- 
cijos tobulinimą. Niekur kitur 

naujoje istorijoje męs nematome 

tokios rūpestingos atydos j savo 

karės reikalus. Šiądien net ir vo- 

kiečių priešai pripažįsta, kad vo- 

kiečių kariškoji organizacija stovi 
labai augštai. Nevienas karės ex- 

pertų laikosi nuomonės, kad vokie- 

čių kariškoji organizacija yra pa- 
siekusi tokio tobulybės laipsnio, 
kad vargu esą galima ką nors dau- 

giau padaryti 'žmogaus jiegomis. 
Iš kitos pusės, pas talkininkus, ka- 
rės pradžioje apsireiškė visiškas 
neprisiruošimas prie to, kas jau 
visi metai verda Europoje. Da- 
bar visi aiškiai supranta, kad i ke- 
lis mėnesius nepadarysi to, kas 

kitų (vokiečių) buvo jau ištisais 
dešimtmečiais daroma. 

Nepratiesi visų reikalingųjų 
strategiškųjų geležinkelių, kurių 
tobuli."} sistemą vokiečiai turi. 
Nepastatysi j kelis mėnesius 

ginklų dirbtuvių, kuriomis vokie- 
čiai užima pirmą vietą pasaulyje. 
Geležinkeliai parodė, kad vokiečiai 
vienais ir tais pačiais pulkais gali 
kariauti taip ant vakarinio, taip ant 

rytinio frontų. Ginklų ar amuni- 
cijos stokos pas vokiečius iki šio- 
lei neapsireiškė. Gi talkininkai yra 
gan didelėje tuom atveju bėdoje, 
Pastarųjų savaičių nepasisekimui, 
kuriuos rusai patyrė, yra tiesiogine 
amunicijos stokos pasekme. Amu- 
nicijos stoka gali buti labai tra- 

giška rusams. Manoma, kad amu- 

nicijos stoka sulaiko talkininkus 
ant vakarinio fronto nuo kokių 
nors svarbesnių žingsnių. Priegtc 
reikia paminti, kad svarbiausios vo- 

kiečių jiegos yra rytuose. Jeigu 
vokiečiams pasiseks gerai sumušti 
rusu* ir ilgesniam laikui apsilpnin- 
ti juos, tie patįs pulkai greičiausiai 
bus pasiųsti Francuzijon. Jeigu 
franeuzai su anglais bei belgais 
negali prasimušti per likusius prieš 
juos vokiečius, tai atvykus didės 
nėms prieš juos vokiečių jiegoms, 
franeuzų ir jųjų talkininkų padė- 
jimas gali buti labai keblus, jei 
ne pavojingas. 

Abelnai imant, dabartiniu metu 

vokiečių pergalė išrodo toli-gražu 
ne svajone, kurios įvykinimui "ste- 
buklo" reikėtų. 

Vokiečius už jųjų darbus ir įta- 
riamuosius tikslus galima peikti 
bet tas dar nereiškia, kad reikia 
juos visais budais žeminti. Dau- 
gel kartų buvo išreikšta nuomonė, 
kad vokiečiai kareiviai narsumu 

stovį žemiau už savo priešus, 
Kuom toji nuomonė paremta—sun- 

įspėti Viena matoma priemo- 

nė tos nuomonės teisingumui pa- 
tikrinti, yra iki tūlam laipsniui, 
•abiejų pusiu, belaisviu skaitliaus 
sulyginimas, iš kurio pasirodo, kad 
kad vokiečiai yra daug-maž lygus 
savo priešams. 

Taipgi veltui užsipuolama ant 
vokiečiu sumanumo, kad vokiečiai 
saVo sumanumu stovį žemiaus už 

kitus. Kas akyvai sekė karę, jo- 
kiu budu to užsipuolimo neparems. 
Karės reikmenų gabenimas Turki- 

jon. tarplinijinė komunikacija, žval- 
gavimo sistema, visų prieinamų 
priemonių sunaudojimas Vokieti- 
jos bliokados pasekmėms sumažin- 
ti. galop pati tobuli vokiečių kariš- 
koji organizacija ką kitą sako. 
l»ct saugiausia yra imti vidurį, t. 

y.: vokiečiai stovi nei augščiaus nei 

žemiaus už kitus savo sumanumu. 

Jie kitus pralenkia savo prisiruo- 
šimu. 

Vienok svarbiausiu ir įdomiau- 
siu klausimu yra: kas bus karei pa- 
sibaigus? Kai-kurie rašytojai vis- 
ką tvarko, tartum vokiečių sumuši- 
mas yra neabejotinas. Tai, kaip 
augščiaus pažymėta, reikalinga sta- 

tyti po klausimo ženklu. Bet da- 
leiskime tą vokiečių sumušimo spė- 

liojimą. 
Talkininkai sakosi kariaują už 

tautybės principą, tai yra tautų, 
ypač mažųjų, paliuosavimą iš ver- 

gijos ir suteikimą joms progos sa- 

vistoviai gyventi ir plėtotis. Tuom 
'obakiu labai remiasi talkininkų ap- 
gynėjai. Męs lietuviai, kaipo vie- 
na pavergtųjų tautų, tą obalsį ypač 
■noriai priimame. 

Tasai obalsis reiškia, kad kiek- 
1 

viena tauta privalo buti neprigul- 
minga, savistovi. Talkininkai ge- 
riausią pradžią jam padarytu, ap- 
skelbdami, arba bent pažadėdami, 
laisvę toms tautoms, kurios yra jų- 
jų valdžioje. Jeigu Austrija ne- 

norėtu paliuosuoti jos pavergtųjų 
|tautų, tai po karės jąją galima pri- 
jversti; tas pats su Vokietija. 

P.et štai talkininkų šalininkai sa- 

ko, kad Vokietiją reikia sutrinti, 
jatiduoti' kitų valstijų globai arba 

j išdraskyti į dalis. Kaip tai? Vo- 
kiečiai irgi yra tauta. Reiškia, jie 
turi teisę savistoviai gyvuoti. Tei- 
kiant kitoms tautoms laisvę ir ati- 

mant jąją iš vokiečių butų didžiau- 
siu nenuoseklumu ir prasižengimu 

Išstatytam jam obalsiui. Sakoma, 
Vokietija kitoms tautoms pavojin- 
ga. Gerai, reikia ją padaryti nepa- 

vojinga; bet reikia ir neprasiženg- 
ti prieš savo principą. Kaip tai pa- 
daryti —tai darbas tų, kurie taip 
labai rūpinasi tuom> kaip sutvar- 

kius reikalus po karei. A. S. 

BROLIS NORI IŠGELBĖTI 
MONTVYDĄ. 

į Bernardas Montvydas sėdi ka- 
I Įėjime, laukdamas rugpjučio 6 d., 
kuomet jisai turi buti pakartas 

,už kun. Žebrio ir jojo šeimynin- 
| kės uzmfišimą. Pasmerktam 

Montvydui pagelbon atėjo jojo 
brolis, žinomas Amerikoje Anto- 
novo vardu, buvęs "Galvočiaus" 
ir kelių kitų socialistiškų lietu- 
viškų laikraščių redaktorius. An- 

'tonovas dabar gyvena Chicagoje. 
Jisai pasiuntė Connecticut valsti- 

jos gubernatoriui laišką, kuria- 
me prašo, kad teismo nusprendi- 
mas nužudyti jojo brolj butų pa- 
mainytas kalėjimu visam amžiui. 
Savo laiške Antonovas stengiasi 
prirodyti, kad iš Montvydo rei- 
kalo padaryta politiška bylą, ku- 
rioje, sulyg jojo laiško, lietuvių 
klerikalai norį užmušti lietuvių 

'socialistišką judėjimą, kurį jisai 
J vadina "progresyviu." Savo bro- 
lį jisai skaito nekaltu. Policijos 
valdininkai, prisaikintieji teisėjai 
ir prokuroras, sulyg laiško, ne 

teisybės žiūrėję, bet norėję pasi- 
tarnauti kunigijai. Montvydas 
neturėjęs teisme užtektino apgy- 

'nimo, turėdamas, dėlei neištek- 
liaus, pasitenkinti paskirtu jam 

'advokatu. Antonovas rašo, kad 
jisai sekęs visą bylą ir likęsis 
jaja "neužganėdintas." 

I Laiške smarkiai užsipuolama 
ant Malinausko, kurisai sukėlė 

| istoriją apie raudonrankius. An- 
tofiovas tiesiog sako, kad Ma- 
linauskas teisme melavęs ir vei- 
kęs sulyg "savo kišeniaus reika- 
lavimų" ir "instrukcijų tulų lie- 
tuviškų kunigų." Apie "raudon- 
rankių draugiją" Antonovą? ra- 

šo, kad tokios organizacijos nesą. 
Antonovo laiškas parašyta gan 

aštriame tone. Ar ką jisai iš to 
laiško pelnys—pamatysime. 

APIE RAUDONRANKIŲ 
DRAUGIJĄ. 

Po tam, kaip Antonovas para- 
Išė Connecticut valstijos guberna- 
toriui laišką, kame užsipuolama 

ant Malinausko, tai šisai pasakė 
'angįn laikraščiams, kad jisai tu- 

rėjęs dar daug pasakyti apie rau- 

idonrankiiį organizaciją. Mali- 
nauskas sakosi turįs 30 laiškų, 
kurie nurodą i tokia organizaci- 
ja. Jisai sako, kad titosc laiš- 
kuose pažymėta Įvairiu tos orga- 
nizacijos narių vardai ir pavar- 
dės. Sulyg.Malinausko, kai-ku- 
riuosc tų laiškų minima Prusei- 
kos ir Šeštoko vardai. 

Ne\v Britain laikraštyje patal- 
pinta keli tariamųjų laiškų. \ ie- 
nas jųjų skambąs: 

"Revolveris tau, Bernarde 
Montvydai. Gerai tau, ir gali 

j kalbėti, kiek tu žinai. Męs visi 
"Amerikos Raudonrankiai." 

Kitas laiškas esąs šiokia: 

"C. Morris: 
Jeigu tu nenori prigulėti il- 

giau, tai neprigjuli, bet nepamiršk 
šios taisyklės, šių žodžių: Žiū- 
rėk, kad dantis užkandęs laikyti. 
T11 neištruksi iš musų niekur. 

"Amerikos Raudonrankiai." 

Malinauskas sako, kad Bernar- 

das Montvydas laiške, pasiųsta- 
me Petrui Krakui per Malinaus- 

ką, rašęs: 
"Kas yra raudonrankių komi- 

tetas? Tu žinai juos geriau ne- 

gu aš. Aš pasakiau viską. Pa-' 

sakyk, ką tu padarei prie kun. 
Žebrio." 

UI IT-Į- 

Toliaits Aklinauskas sakąs, kad 
pas MontvVoĄ kaV-jimc rasta po- 

••i' i 
piergalis si( sekančiu lietuvišku 

nr»I 'io 
■uzrasu: 

"Aš manau, lV^'d C. Morris ir 

•Montvydas išduos mus visus. Aš 

manau, kacr geriHus butų, jeigu 
Pruseika ir Šeštokas tūlam laikui 
prasišalintų. 

(Parašas) "Šaka." 
«Montvvda> ra^ė savo broliui 

laišką. Perl&irtžiant laišką per 

cenzūrą, sakoma, patirta, kad ra- 

šyta laiške kojų (susitartu 
alfabetu) ir nematomu rašalu, 
kurisai pasirodys, tiktai p."mir- 
kius laišką. 

Montvvdas kklėjime gavęs laiš- 
ką su štilieto (peilio-durtuvo), 
revolverio ir kryžiaus ženklais. 
Laiške rašyta sekančiai: 

"Tai yra paskutinis praneši- 
mas tau, tu.... Męs turime gata- 

[ vas kulkas tau už tai, ką* tu pa- 
sakoji. Męs nesibijome nieko, 
jeigu męs busime suareš uoti. Tu 
daugiąus negyvensi. 

(Parašas) Raudonoji Ranka. 

* * 

% Sunku tikėti,»kad tokia orga- 
nizacija gyvuotų tarp Amerikos 

lietuvių. Bet šie laiškai, jeigu 
jie teisingi, pakelia daug abejo- 
nių. 

Pagyvensime—rasi, viskas pa- 
laiškės. 

Pašnekiij Kampelis. 
653. Kodėl akįs pailsta? Sau- 

lės šviesa susideda iš dvejopos 
rūšies spindulių: matomų ir ne- 

matomų. Matomieji balti spin- 
duliai susideda iš spindulių sep- 
tynių spalvų, kurios susijungu- 
sios priduoda saulės spinduliams 
baltąją šviesą. Tarp akim ne- 

matomųjų spindulių yra vadina- 
mieji ultra-violetiniai. Apie šių 
spindulių veikmę ir smarkumą 
buvo jau daug kartų rašyta. Jie, 
nors ir akim nematomi, į akis 
tačiaus labai veikia. Akių pail- 
simas, aptemimas (nuo šviesos) 
ir net aklumas esą tiesiogine ul- 

tra-violetinių spindulių veikmės 
pasekme. Pas senyvus žmones 

jie esą priežastim taip vadina- 

mojo katarakto (akies lėlės pa- 

balimo), kurisai labai dažnai ve- 

da prie visiško aklumo. Kuomet 
žmogus pasensta, tai jojo akių 
nervai nusilpsta. Tuomet ir ul- 

tra-violetinių spindulių viekmė 
yra didesnė. Esant žmogui jau- 
nam ir furint stiprias akis, tų 
spindulių veikmė nėra taip kenk- 
sminga. Žmogus jaučia ftuo jos 
tiktdi nuilsimą, nesmagumą. 

Kad ultra-violctiniai spinduliai 
ištikrųjų yra akiai kenksmingi, 
prirodyta bandymais. Buvo iš- 
rastas stiklas, per kurį šie spin- 
duliai negali pereiti. Vartojant 
akinius iš tokrti stiklų, kaip pa- 
sirodo, akįs neilsta. Už ke- 
lių valandų darbo akjs buvo taip 
pat nenuilsusios, kaip pradedant 
darbą. 

Kitas gerai žinomas*" žiemos 
laiku apsireiškimas, tai laikinas 
apakimas nuo sniego blizgėjimo. 
Žinomasai pietinio polio pasiekė- 
jas Amundsen, važiuodamas prie 
polio, pasiėmė su savim visokių 
stiklų. Patsai Amundsen ir vie- 
nas jojo sankeleivių vartojo stik- 
lus, per kuriuos ultra-violetiniai 
spinduliai nepereina. Jiedu visai 
nejautė jokios sniego veikmės į 
savo akis. Tuom tarpu gi kiti 
to paties būrio keliauninkai, ku- 
rie nevartojo jokių stiklų, buvo 
visiškai apakę nuo sniego. 

omn 
s 

654. Koksai sąryšis yra tarp 
spalvų ir žmogaus upo? Visos 
apystovos, kuriose žmogus gyve- 
na, veikia į jį. Jos sudaro upus, 
pakreipia žmogaus mintis bei vei- 
kimą vienon arba kiton pusėn, 
o per ilgą laiką veikdamos su- 

daro žmoguje tas arba kitas pa- 
stovias ypatybes. Tarpe tų 
veiksnių, darančių savą jtaką į 
žmogų, yra ir spalvos. Jų* įta- 
kos svarbumo nereikia mažinti. 
Kiekvienas savo gyvenime galė- 
jo pastebėti, kad vienuose kam- 
bariuose jisai smagiai, lengvai, 
linksmai jaučiasi; kituose gi kaip 
sykis priešingai. Tam gali buti 
įvairių priežasčių, bet dažninu- 
siai, kaip tai pasirodys po akjvo 
tyrinėjimo, tame kalta bus kam- 
bario sienų spalva. Lai to paties 
kambario sienos buna perdarytos 
kitokion spalvon, ir žmogus jau- 

sis visiškai kitaip. Nemaža yra 
kambarių, kuriuose žmonės sta- 

čiai negali ilgai išbūti, vakarais 
negali visai dirbti ir turi išeiti 
kur nors kitur. To priežastim 
dažnai yra ne kas kita, kaip tik- 
tai spalva, veikianti j žmogaus 
nervus. 

Žmonės paprastai yra pamėgę 
vieną arba kelias spalvas. Įvai- 
rus žmonės yra tokiu budu pri- 
sirinkę įvairias spalvas. Kai-ka- 
da pasirinktoji spalva gali buti 
tinkama, kai-kada gi josios veik- 
mė gali buti kenksminga. Wm. 
T. Traetas, anglas psycholiogas, 
kurisai tyrinėjo spalvas ir jųjų 
daromąją įtaką, eina taip toli, 
kad sako, kad vyras, arba mote- 

ris, kurių gyvenimas buvo ne- 

pasekmingas, ištyrinėję ir ap- 
mąstę, ras, kad blogai parinktos 
spalvos, kurias jie dėvėjo, pri- 
vedė prie nelaimės ir nepasise- 
kimo. 

Tokių budu šisai mokslininkas 
priduoda spalvoms dar didesnę 
svarbą žmogaus gyvenime, ne- 

vien darymą įtakos į žmogaus upą. 
nivir-i 

655- Kaip iš plaukų galima pa- 
žinti žmogaus budą. Lietuviai 
sako, kad ''rudžiai," tai yra žmo- 
nės su rudais plaukais, yra "arš- 
kibukos," "pikčiurnos." Neimant 
omenin tokios nuomonės teisin- 
gumo ar neteisingumo, pažymė- 
tina, kad lietuviai senai jau pa- 
stebėjo menamąjį sąryšį tarp 
žmogaus budo ir plaukų. 

Ir nevien lietuvių liaudis taip 
mano. To klausimo tyrinėtojai 
prisilaiko tos pačios nuomonės, 
kad tokio sąryšio esama. Juodi 
plaukai, pvzd., yra skaitomi pa- 
vydo ženklu. Žmogus turįs to- 
kius plaukus, esąs neištikimas. 
Gi šviesus plaukai reiškią budo 

: jauslumą, greitą ir smarkų atsi- 
liepimą j visokį blogą, tikrai pa- 
darytą arba tiktai prasimanytą, 
'ie žmonės, kurie turi šviesius plau- 
kus, esą labai opus net ir smul- 
kiausiuose dalykuose. Tamsiai 
rausvus ir drūto sudėjimo plau- 
kus turintis žmogus esąs išmin- 
tingas, atsiž^mįs savo mąstymo 
jiega. Jeigu plaukai yra linkę 
prie rudumo, tai tokia ypata gali 
buti labai neužsitikiuti kitais, 
pikta ir linkusi prie nuolatinio 
nuliudimo. : ; 

Nors lietiniai apie šviesiai ru- 
dus plaukus turi nelabai kokią 
nuomonę, tyrinėtojai tokios nuo- 

monės nepatvirtina. Jie sako, 
kad rudi plaukai patįs savyje 
nesą blogu ženklu. Moterįs ru- 

dais plaukais esančios labai smar- 

kios, kalbios',' įšplidingos, teisin- 
gos ir gan išmintingos. Jos pa- 
prastai turinčios labai linksmą 
ir mandagų budą. 

Moteris su stačiais ir šukavi- 
mui sunkiai pasiduodančiais 
plaukais, ypač jeigu jie tamsus, 
esanti paprastai tvirta ir kilti, 
gal ir šiek-tiek atkakli. Nežiū- 
rint paskutinėsės ypatybės, jinai 
skaitoma geriausia pačia. 

Toksai paskirstymas gali Imti 
teisingas, gali buti ir klaidingas. 
Jeigu jisai teisingas, tai, supran- 
tama, jisai teisingas tiktai kaipo 
taisyklė, kuri gali turėti net ir 

daug išskyrimų. Todėl, priimant 
tą paskirstymą už teisingą, ne- 

reikėtu buti labai greitu savo 

sprendimuose. 
□0D 

656. Ar kritusi žydams iš dan- 
gaus mana yra prasimanymu? 
Visi męs žinome tą gražią švent- 
raščio pasaką apie kritusią iš 

dangaus maną, vien kuriai ačiu 
žydai galėję per didžius tyrus 
pasiekti "pažadėtosios žemės." 
Daugel kas j tą pasaką žiuri su 

neužsitikėjimu ir skaito jąją gry- 
nu prasimanymu. 

Bet pastaruoju laiku padaryta 
patėmijimų, kurie neleidžia taip 
greitai pavadinti visą pasaką pra- 
simanymu ir išaiškina jąją kaipo 
paprastą gamtos apsireiškimą. 

Nelabai senai Arijos Turki- 
joje, Mardin ir Diarbekir apie- 
linkėje, buvo lietus mažyčiais, 
tartum sėklos, kamuolėliais. Ka- 
muolėliai iš viršaus buvo šviesiai 
geltoni, o viduryje visiškai balti. 
Tos apielinkės gyventojai sku- 
biai rinko tuos kamuolėlius ir 
darė iš jųjų gardžią, maistingi 
duoną. Keli šių kamuolėlių bu- 
vo pasiųsti Paryžiun, ir tenai 
chemikai pasakė, kad tai aug- 
mue, kurisai mokslininkų yra va- 

dinamas "Lecanora Esculenta." 
Šisai augmuo yra randamas To- 
torijos tyrų kalnuose. Jisai auga 
tarp akmenų taip arti prie že- 
mės kad sunku jjjj įžiūrėti. Dau- 
gybė šių augmenų galėjo buti iš- 
kelta padangėn viesulo, o viešu- 
ios tose vietose yra dažniu 

apsireiškimu. Vėjas pernešė 
juos toli kiton vieton, ir tenai 
jie nukrito žemyn lietaus pavi- 
dale. Panašių atsitikimų jau 
anksčiaus buvo. Dar 1828 m. 

vienas keliauninkas parsigabeno 
tų kamuolėlių iš Persijos, kame 
jųjų prilijęs sluogsnis, kelis co- 

lius storas. Gyventojai tuomet 

surinkę jų daugybę ir šėrę gy- 
vulius. 

Atsimenant visą eilę atsitiki- 
mų, kuomet lyta grūdais, pele- 
nais arba kita medžiaga, šisai 
"manos" lietus yra pilnai su- 

prantamas ir išaiškinamas, 
šventraščio aprašomoji "mana"' 
yra labai panaši j šiuos kamuo- 
lėlius. Priegto, tyrai, per ku- 
riuos atlikta šventraščio pasako- 
jama kelionė, nėra pertoliaus nuo 

Totorijos. Dėlei kokių nors 

priežasčių, šioji "mana" galėjo 
anuomet, rasi, dažnai kristi ir 
keliavusius žydus išgelbėti iš ba- 
do mirties. 

KLAUSIMAI. 

657. Kuomet- pradėjo moterjs 
tabaką vartoti? 

658. Kaip yra padirbami kru- 
tamieji paveikslai? 

659. Kas ir kur nešioja keis- 
čiausi galvos parėdą? 

660. Iš kur išsiplatino vėdyklių 
(fanų) vartojimas? 
(Atsakymai bus kitam numeryj) 

Kibirkštįs' 
Matyt Tautos Taryba beveik bu- 

vo p. Šimkui mėginusi išdirbti ne 

maršrutą, bet... .kailį. 
X=X 

Kas-žin ar už kokių metų dar 
liks koks skirtumas tarp "Draugo" 
stiliaus ir—na, ir "Laisvės" sti- 
liaus?... 

x=x 
"Laisvė" niekados taip brangiai 

nekainavo "Vienybės Lietuvninkų" 
kaip dabar (apskųsdama ją ant 

$100.000). 
x=x 

Kaizeris niekados nesulupo taip 
ruskio, kaip Gabrys sukirto kailį 
savo priešams. "Literary Digest" 
yra liudininkas. 

x=x 
Tie "filozofai," ką išvadžioja, 

buk lietuviams raidė "F" yray sve- 

tima, turbut turi tiesą: nuo Fortu- 
nato-Fritzo ir Fabiano lietuvių 
tauta gali susirgt. 

X=X 
Eernardas Montvydas, belau- 

ciant kalėjime mirties, parašė savo 

broliui laiške: 

"Jei padėtų mane ant amžiaus 
[kalėjiman], tuomet aš dirbčiau 
per visą amžių atsimindamas, kad 
Dievas man f ai p davė ("Laisvės" 
pabraukta)." 

Iš to "Laisvė" tvirtina, kad už- 

mušėjas buvo "dievuotas žmogus," 
o ne socialistas. 

Gali but, bet tada ir "Laisvės" 
redaktorius turi but priskirtas prie 
tokių pat "dievuotų žmonių," nes 

laike ginčų su Grikštu Brooklync 
jis pradėjo šaukti: "Dievuliau, kas 
čia pasidarė?" 

1 .X==X Nc kibirkštjs, bet Jurgio Spur- 
gio redaktoriškas straipsnis: 

(Jeigu nezgrebnas, tai mano 

kaltė—kitaip nuo mūsų redaktorių 
neišmokau). 

Cliicagos kun. Ambrozaitis gali 
dabar sau nuoširdžiai melstis: 

"Ačiu tau, Viešpatie, kad nesu- 

tvėvei kiaulės su ragais, ba visą 
pasaulį galėtų išbadyt!"... 

Matai, anos revoliucijos laikais 
važinėjo su ''misijomis" revoliu- 
cionierius Grigaitis. Kun. Am- 
brozaitis, kaip skaičiau gazietose 
buvo vienatinis kunigas, kuris t.i rc- 

voliucijonierių gražiai priėmė: pra- 
kalbas surengė, pats kalbėjo ir au- 

kavo, po prakalbų nakvynėn užsi- 

kvietė, pavalgydino, pavaišinę ir 
dar prieš gulsiant vannoj išmaudė, 
"ba buvo, sako, užbrudnėjęs Vit- 
kins."... 

Dabar tas pats Grigaitis vėl su- 

grįžo į Chicagą. '.'Naujienas" rė- 
do. O "Naujienos" dabar "duoda 
pirtį" kun. Ambrazaičiui, keldamas 
taipgi revoliuciją, tik—prieš kun. 
Ambrazaitį. 

Iš to pamokslo tokis: 
Kun. Ambrozaitis elgėsi sulyg 

Kristaus žodžių: "Kas tau akme- 
niu, tai tu jį bakanu duonos." 
Grigaitis, klesų ikovos apaštalas, 
turbut, kitaip mano: "Kas tau py- 
ragu, tai tu jį, rup...žę, akme- 
niu!"... 

Juryis Spurgis. 

NARIAI ŠELPĖJAI. 
Įstojo nariais-šelpėjais j "Lietu- 

viu Draugiją Nukritęjusiems Dėl 
Karės šelpti" ir užsimokėjo po 
$2.00 sekančios ypatos: 

Chicago: Tamošius Maženis 
(]mokėjo $3.00), Jonas Gaubas, 
Antanas Juškus, \ incas Platkaus- 
kas, Rapolas Andreliunas, Povilas 
Ožolas, Boleslovas Urbonaviče, Ka- 
zys Varnys. 

Sltcboygan: Tranas Čižauskas, 
kunigas V. Varnagiris, Pranas Dė- 
dinas, Domincelė Kacevičienė. 

Mihvaukce, JVis.: Izidorius Vit- 
kus, Pranas Dėdinas. 

Paiticsdalc, Mieli.: Kunigas (vo- 
kietys) F. Richter, Juozas Mon- 
kauskas, Petras Mockevičius, Ka- 
zys Vitkunas, Jonas Genys, Jonas 
Meilus, Rapolas Liškauskas, St. 
Kiševičius, Petras Cirkas, Jonas 
Mosiunas, Mot. Maslauskas, Jonas 
Rapočius, A. Purvis, Juozapas 
Meldaikis, Kazys Masiunas, VI. 
Vijūnas, VI. Usaras, Juozas Lesta, 
Simas Kapočius, Jonas Mirnas, VI. 
Lesta, Juozas Mockevičius, Pra- 
nas Sejonas, Stasys Kolanda, Pra- 
nas Yla, Stasys Morkūnas, Simas 
Vaitonis, Al. Čiutas, Antanas Luk- 
ša, Ignas Kapočius, Vladas Volan- 

ga,_B. Toliunas, Viktoras Vaičiū- 
nas, Benediktas Ališauskas, And- 
rius Mickus, garbės narys, įmokė- 
jo $10.00, Andrius Klimas, Simas 
Purius, Kazys Balčiūnas, Mikas 
Rutkauskas, Stasys Linkevičius, 
Stasys Buika, Mikas Bistoris, Sta- 
sys Petriunas, Ignas Poškevičius, 
Petras Gribulis, Rapolas Širvinskas, 
Bronislovas Mickus, Dom. Meliu- 
kas, Juozas Meilus, Jonas Kapo- 
čius, Teofilius Černauskas, St. Gi- 
levičius, Elzbieta Gilevičienė. 

AUKA. 
Šv. Mykolo Arkaniuolo Drau- 

gija Pittstone, Pa., paaukavo "Liet. 
Dr-jai Nuk. Dėl Karės Šelpti 
$25.00. Auką priėmiau. 

57. Šimkus, 
Lietuvių Draugijos Įgaliotinis. 

MIRĖ BYTAUTAS. 
Šveicarijoje mirė Romanas By- 

tautas, 30 m., jau gerai žinomas 
ir gabus lietuvis kalbininkas ir 

filioliogas. 

VIETINES jINIOŠ, 
DIDELĖ NELAIMĖ. 

Praeitos subatos, liepos 24 d., 
ryte Chicagojc išitko nelaimė, 
kuriai nedaug lygių tebėra žmo- 
nijos istorijoje. Chicagos \Yes- 
tern Electric Kompanijos dar- 
bininkai važiavo metiniu savo 

piknikan—per ežerą. Tam tik- 
slui buvo pasamdyti keturi ex- 

kursijiniai lai/ai, paprastai vežio- 
jantieji pasažierius per ežerą. 
Tarp pasamdytųjų laivų buvo ir 
laivas "Eastland," kurisai, sulyg 
registracijos, gali sutalpinti sa- 

vyje 2,500 žmonių. Šisai laivas 
jau buvo pilnas linksmų pikni- 
kierių, ir kiti piknikieriai turėjo 
jieškoti vietos kituose laivuose. 

Laivas galėjo upės prieplaukoje, 
su pririštomis prie kranto virvė- 
mis, piknikieriams linksmai be- 
juokaujant ir bežaidžiant, aplin- 
kui strytkariams, automobiliams 
bevažinėjant, tūkstančiams žmo- 
nių visur aplinkui beknibždant. 

Staiga laivas pasviro upės link, 
pradėjo vis daugiau svirti ir 
pirm, negu kas nors ką blogo 
pamanė, laivas gulėjo ant šono 
upėje, šimtams žmonių aplink jj 
vandenyje plaukiojant. Daugelis 
išmestųjų nuo denių upėn prigė- 
rė. Bet dar didesnis skaitlius 
rado sau mirtį pačiame laive. 
Daugybė žmonių buvo apačioje, 
kambariuose, ir labai retas iš te- 
nai išsigelbėjo. Vieta, kurioje 
laivas paskaudo, sulyginamai ne- 
gili. Laivas nenuskendo tikroje 
to žodžio prasmėje. Jisai tiktai 
parvirto ant šono ir dabar guli 
upėje. Beveik pusė laivo kyšo 
virš vandens. 

Laivo apvirtimo pasekmėje su- 
virš tūkstantis žmonių prigėrė. 
Iki šiol dar neišimta iš laivo vi- 
sų lavonų. Manoma, kad pora 
savaičių praeis, kol visi nelai- 
mingųjų lavonai bus surasti. 
Kai-kurie lavonai galėjo upe to- 
liau nuplaukti, ir daug laiko pra- 
eis, kol jie bus užtikti. 

Nelaimė atsitiko tūkstančių 
žmonių akyvaizdoje. Krantas 
buvo pilnas piknikierių. Kiti ap- 
link stovėję laivai taipgi buvo 
prisigrūdę žmonių. Žinia anie 
ne'aimę žaibo greitumu išsiplati- 
no po miestą. Iš visų pusių 
tūkstantinės minios pradėjo rink- 
tis apie nelaimės vietą. Pikni- 
kierių- giminės ir pažįstami sku- 
bėjo prie prieplaukos, kad suži- 
žinojus apie saviškių likimą. Vi- 
soje apielinkėje gatvės užtvino 
žmonėmis, ir policija turėjo įtaisyt 
kordoną apif: upę, kad minios 1 

nekliudytų gelbėjimo darbo. 
Tuom tarpu upėje ėjo smarkus 

darbas. Surinkus gyvus ir ne- 

gyvus nuo upės paviršiaus, grieb- 
tasi laivo vidaus. Gelbėtojai, ne- 

galėdami kitaip prieiti, turėjo 
pradeginti laivo šonus, kad jsi- 
gavus laivo vidun, kame tarp 
šimtų prigėrusiųjų, buvo dar 
daug gyvų. Įsigavus laivo vi- 
dun, pradėta kelti gyvus ir ne- 

gyvus augštyn. Tuos, kuriuose 
dar buvo gyvybės kibirkštėlė, 
skubėta pulmotorais ir kitomis 
mašinomis atgaivinti ir nugabenti 
j artimiausius ligonbučius. La- 
vonai buvo išnešami ant kranto 
ir kraunami artimuosna triobė- 
siuosna. Vienam triobėsyje pri- 
krauta apie 700. 

Žmonės piknikan važiavo šei- 
mynomis arba taip giminių, pa- 
žįstamų būriais. Tat kai-kurios 
šeimynos visiškai išnaikintos. 
Vienoje šeimynoje žuvifsių pri- 
skaityta septyni. Tula našlė tu- 

rėjo tris dukteris. Jos visos 
nuėjo dugnan, ir senele pasiliko 
viena. Kita našlė neteko savo 

dviejų dukterų. Kitur vyras pri- 
gėrė, o pati pasiliko, arba atbu- 
lai. Tėvas matė, kaip žuvo už 
kelių žingsnių duktė, sunus, bet 
negalėjo pagelbėti. Brolis išgel- 
bėjo kelis, bet turėjo matyti, kaip 
sesuo žuvo bangose. 

N e stoka ir pasišventimo; pasi- 
aukavimo pavyzdžių. Ant laivo 
buvo daug mažu vaiky ir kūdi- 
kių. Juos stengtasi visokiais bu-' 
dais išgelbėti. Viena motina, 
matydama, kad negali su savo 
kudikiu išsigelbėti, kudikj prika- 
bino prie plaukusio medžio ga- 
balo, o pati nuskendo. Sunus 
vie^K) muzikanto, grojusio ant 

"Eastlando," buvo artimame lai- 
ve. Pamatęs, kad "iiastland" ap- 
virto, sunus šoko valtiu ir, pri- 
plaukęs prie apvirtusio laivo, pir- 
mu žmogum išgelbėjo savo tėvą, 
kurisai iš vandens ištraukta 
smuiką rankoje laikantis. Vienas 
vyras išgelbėjo savo šeimyną 
tuom, kad pati ir trjs jojo vai- 
kai užsikabino jam už kaklo ir 
tokiu budu, gresiant pavojui vi- 
siems keturiems nuskęsti, jisai 
priplaukė prie kranto. Reginių, 
kame vienas kitą, dažnai visai 
nepažįstami, stengėsi išgelbėti, 
galima priskaityti daugybė. 

Lietuviai. 
Kiek išviso žuvo su nuskendusiu 

laivu, kol-kas tikrai nežinia. Tarp 
nuskendusiųjų yra ir lietuvių. Sa- 
koma, kad nuskendusių lietuvių 
skaitlius esąs didelis. Galutinas ži- 
nias galima bus tiktai vėliaus tu- 
rėti. Tuom tarpu tarp nuskendusių 
yra žinomi: 

Petronėlė Laurinaičiutė, 17 metų, 
1329 W. 48tli ct., Cicero. 

Jozefina Rashinskaitė, 18 metų, 
i 3327 Auburn ave. 

j Katrina Kaspariutė, 18 metų, 



[328 \V. 491 h ave., Cicero. 
Liliana Kuzminskaite, 18 metų, 

l-9th ave., Cicero. 
Boleslovas Svickas, 40 metų, 1517 

tV. 49th ave., Cicero; paėjo iš Kau- 
no gub., Amerikoje apie 5 metai, 
Lietuvoje moteris ir du vaikai. 

Tarp išsigelbėjusių yra: 
Silverstras Petrokas, Cicero. 
Jonas Gendietz, Cicero. 
Aleksandra Daugintas, Cicero. 
Michalina Daujotaitė, Cicero. 
Žuvusiųjų surašė yra sekančios 

pavardės, panašios j lietuviškas: 
Bender Charles, 4359 W. 25th pl. 
P.uckauskas Jurgis. 
Danda Teresa, 1405 Karlov ave. 

Jakubauskas Ignas, 17 metų, 
4839 So. Lincoln st. 

Kasper \\ ellie, 4817 So. \Vood st. 
Raiš.... 
Jokučič Agnės, 1907 Allport ave. 

Alinskienė Car Albinskic.;e) Kla- 

ra, 1714 Bingham st. 

Borowskis Jurgis, 5<">0 \Y. 12lh 

st. 
Paulauskas (gal Paulauskas), 

718 \V. 19th st. 
(iuviutė Margarita, 23 metų, 

4118 W. 25th st. 

Jevorskiutė Julija, 17 metų, 
30th st. ir Cravvford ave. 

Kasperskienė Agnė, 4920 \\. 
30th st. 

Lewandowska Viola, nežinomas 
antrašas. 

Poleta f gal Polyta) J., nežino- 
mas antrašas. 

Slavinskis Romanas, 30 metų, 
4856 So. Racine ave. 

Symanskiutė Josefina, 5024 W. 
29th pl. 

Veriliutė Ona, 20 metų, \V. 20th 
st. ir 47th ave. 

Zobkes (gal Zobkiutė) Ida, ne- 

žinomas antrašas. 
Tarp nseurandamų surašė pa- 

žymėta : 
Kasper H., 11 Loomis st. 

Kapsa A. J., 4225 S. Savvyer av. 

Kapsa Mrs., 4226 S. Sa*vyer v 

Duškevič Alena, 3444 \\. 72nd 

st. 

Katau.-!<i Rožė, 2437 So. Central 
Fark. 

Orbis Kleon. 2113 N. \Vcstcrn 

ave. 

Ostrows<a Marta, 5340 So. 

Hermitage ave. 

Urban Auna, 5340 So. Ilermit- 

agc ave. 

Išsigelbėjusių jų surašė yra se- 

gančios pavardės: 
Ausikis L. 25 m., 4314 \Y. 24tli 

pl., guli St. I.uke's gilonbutyj. 
Eegetuke Edna. 
Galanda* L., 5320 W. 26th st., 

guli Iroquois ligonbutyj. 
Kliučinska Ona, 3042 Cullon av. 

Kurdys Bessie, 2734 Kolin ave., 

guli IrorĮuois ligonbutyj. 
Maragas. 
Ncpras M., 1917 So. Crawford 

ave. 

Ncpras \*incas, tas pats antrašas. 
Rečas B., 430 N. Avers avce. 

Simkas Julius 
Vembitis Leo, 2648 So. Troy st. 

Voketa Antonina, 1630 St. Louis 
ave. 

Voketa su keturiais vaikais. 
Leitmoniutė Ona, 2789 \V. 38tli 

6t. 
Leitmoniutė Elzbieta, tas pats 

antrašas. 
Leitmoniutė Izabelė, tas pats 

antrašas. 
Šulcaitė Margarita, nuo Wes1 

Side. 
Mokslo meto pradžia. Atei- 

nantį panedelį, rugpjučio 2 d., 
po vieno mėnesio vakacijų atsi- 
daro Leveskio Prekybos ir Kal- 
bų Dienine ir Vakarinė Mokykla, 
3106 So. Halsted st. Šioje mo- 

kykloje mokinama keturi kursai: 
prirengiamasai, prekybos kursas 
su lyg amerikoniško pliano, pre- 
kybos kursas sulyg rusiško plia- 
no ir kalbos: anglų, lietuvių, vo- 

kiečių, rusų ir lenkų. 

SLA. i32-ros kuopos išvažia- 
vimas. Sekantį nedėldien;, rug- 

pjučio i d., SLA. 182 kp. rengia 
Leafy Grove darže šeimynišką 
išvažiavimą. Žadama turėti ne- 

mažai įvairių žaismu. Tikimasi 
skaitlingo ir smagaus išvažiavi- 
mo. 

Koncertas. Mark VVhite 
SfĮiiare parkutyje, 29-tą ir Hal- 
•^ted gatvių kertė, šį nedėldienį, 
rugpjučio 1 d., pradedant 7 vai. 
vakaro rengiama heninis koncer- 
tas. Koncertas yra veltus. 

Bračiulis išvažiavo. Advoka- 
tas F. Bračiulis praeitą utarninką 
išvažiavo rytų valstijosiia, kame 
jisaf žada prabūtų apie porą sa- 

vaičių. Iš Chicagos jisai išva- 
žiavo tiesiog Nevv York'an. 

SLA. išvažiavimas. Praeitą 
nedėldienį Leafy (irove darže bu- 
vo SLA. Antrojo Ap. kirčio išva- 
žiavimas. Dėlei lytingo oro, 
žmonių buvo nedaug. Pelno, ma- 

noma, mažai lik-ią. Kalbėtojais 
buvo pp. Pranas (iolubickis ir 

Jonas Sakalas. 

MUSŲ TAUTIEČIO 
PAGELBON. 

Tarp mūsų, chieagiečių, gyve- 
no ir dabar tebegyvena jaunas, 
gabus, darbštus vyras—šeimynos 
tėvas. Jojo vardas—Bronislovas 

Į Vargšas. Šiądien jisai guli ant 
mirtino patalo. Ne tik jisai pats, 
bet ir jo šeimyna yra suvarginta 

įiiga liga. Sutaupintas skatikas 
senai 'au ištirpo. Šelpė jįjį ar- 

tiinseni draugai, bet ir tie pa- 
ilso. 

Lai bus pavelytą į jus, gerbia- 
mieji lietuviai, ..įsišaukti priejau- 
tos. Atliekamąjį skatiką malo- 
nėkit siųsti "Lietuvos" Redakci- 
jom 

Visi šliaukantieji pinigai bus 
duoti Bronislovui Vargšui. 

Dr. Graičiunas. 

REDAKCIJOS Al'SAKYPlai. 

Vyčių 17-tai kp. Talpiname vien 
atitaisymą. Kitos daljs yra nereika- 
lingu priedu. 

p. M. Plepys, So. Boston, Mass. 
Dabfr tai teismas tuos dalykus išri- 
ša. Justi atsišaukimas taip pat yra 
žiauriai aštrus. 

p. J. O. širvydas. Jusi; straipsnis 
mums prisiųstas. Jisai tilps sekan- 
čiame arba viename artimiausiųjų nu- 

merių. 
p. J. K. M—as (Brooklyn, N. Y.). 

Prisiųstąjį rašin} peržiūrėsime ir, jei 
galima, patalpinsime. 

p. Reporteris (Gardner, Mass.). 
Tas pats. 

Apgarsinimai. 
Į LAUKUS. 

Dabar yra tokis laikas, kuo- 
met kiekvienas ilgisi laukų. Jis 
geidžia vėl pakvėpuot tyru oru, 
pasidžiaugt ramumu, valgyt gerą, 
gryną maistą. Jis nori pakeist 
triukšmingą miesto gyvenimą 
gyvenimu laukų. Męs norėtume 

jam patart paimt su savim Tri- 
nerio Amerikoniško Kartaus Vy- 
no Elixiro išvalymui ir palaiky- 
mui kuno išvalytu. Atmaina kli- 
mato ir maisto "dažnai sugadina 
viduriuose virinimo systemą ir 
dažniausiai yra nusiskundžiama 
ant užkietėjimo vidurių. Šis 
vaistas pagerina apetitą, prigelb- 
sti vidurių virinimui ir sudruti- 
na ypatą. Jis paliuosuoja vidu- 
rių užkietėjimą ir sustabdo 
skausmus, kurie viduriuose ran- 
dasi nuo gazų. Kaina $1.00. 
Aptiekose. Jos. Triner, Manu- 
facturer, 1333-1339 So. Ashland 
ave., Chicago, III. 

Netikėtas nusilpnėjimas labai 
greit pranyks po geram ištryni- 

Prigelbėkit Lietuvai! 
"Lietuviu Draugijos" atstovas p. Šimkus, renkantis Ame- 

rikoje aukos naudai badaujančių Lietuvoje brolių, įdavė musų 
Redakcijai dailiu dipliomų-paliudijimų tiems, kurie pastos 
"Lietuvių Draugijos" nariais-šelpėjais. 

Kiekvienas sudėjęs ant Tėvynės aukuro auką dviejų do- 
liarių skaitysis "Lietuvių Draugijos" nariu-šelpėju ir gaus 
šitą dailų dipliomą-paliudijimą su gerb. atstovo parašu. 

Tie, kurie neturės progos asmeniškai įteikti savo aukų 
gerb. atstovui, gali prisiųsti jas į musų redakciją. Redakcija 
išsiųs aukautojams dipliomus-paliudijimus, o aukas perduos 
"Lietuvių Draugijos" atstovui. 

Siunčiant pinigus, reik aiškiai paiymėt aukautojų vardus. 
Prigelbėkite nukankintai Tėvynei jos dideliam varge! Po 

tdraug įgykite sau ir ženklą-paliudijimą atminimui šių svarbių 
istoriškų laikų I 

"LIETUVOS" REDAKCIJA. 

mui su Triner'io Linimcnt'u. Tas 
vaistas taipgi yra geras nervuo- 

tam galvos skaudėjimui ir skau- 
džiai gerklei. , 

'" 

NEBO DIENA. 

Subatoj, liepos 31 d., yra pa- 
skirta mylėtojams gerų cigare- 
tų, kad apvaikščiojus Nebo Die- 
ną. Nebo ant tiek pagarsėjo, 
kad net prisiėjo paskirt subatą 
tūkstančiams rūkančių, kad jie tą 
dieną galėtų pasakyt savo arti- 
miems apie Nebo gerumą. Tą 
dieną tamista galėsi susipažinti 
su Nebo, su išimtinai užganė- 
dinančiais cigaretais. Tamista 
rasi džiaugsmą ir linksmumą 
Nebo kompanijoje. Draugai vai- 
šins Nebo cigaretais ir tamista 
rasiesi užganėdintu. Nebo diena 
yra visiems, kurie reikalauja pri- 
imnių, vėsių ir užganėdinančių 
c i garėtų. 

Pristik prie daugumos ir link- 
sminkis Nebo dienoje. Prašyk 
savo draugų Nebo cigaretų, jie 
visjada jų turi. 1'atrauk vieną 
durną ir busi linksmas Nebo die- 
noje, o taipgi ir kasdien paskiaus. 

Faslmirč Juozapas Kontienis liepos 
24 d. 1915 m. Jis turėjo 31 metuo. 
Paeina iš Dagių kaimo, Sėdos para- 
pijos. Telšių pav. ir Kauno gub. Lie- 
pos 27 d. su bažnytinėmis apeigomis 
tapo palaidotas šv. Kazimiero kapi- 
nėse. Paliko nuliudime moterj ir 6 
metu sunų. Giminės ir pažįstami, ku- 
rie norėtų dauglaus apie mano vyro 
t'.irtj sužinot, atsišaukite šiuo antrašu: 

Eva Kontienis, 
3236 So. Emerald ave., C'hicago, 111. 

PILNAI DARBO VISIEMS. 
Kodėl esi nenaudingu, Jeigu su ma 

žais iškaščiais gali išmokti gerą. ama- 
tą.; kur tik tinka ten gali darbą tu- 
rėti ir butl pats ant savęs ponu. Iš- 
mokęs barzdaskutystes, busi liuosaa 
visoj pasaulyj. Itašykite—o gausite 
visas smulkmenas dovanai. Nosso- 
koff'o Barber, Hairdressing ir Mani- 
curing Mokykla, 1202 I'enn ave., Pitts- 
burg, Pa. Seniausi ir atsakančiausl 
mokykla apielinkėje. Pasiklausk ži- 
nančių. 

Męs duodame visokius darbus jų 
Jieškantiems. 

Reikalavimai. 
Rclkailnyas partneris i saliuno biz- 

nį. Saliunas yra ant gero kampo mies- 
te Chicago Heights; biznis yra geras 
ir nuo senai išdirbtas. Buvęs part- 
neris, turi išvažiuoti užimti vietą. po 
mirusio savo tėvo ant farraos; todėl 
jo vieton pajieškau kito partnerio, 
arba galima jam parduoti visą. biznį. 

Joseph Rodowick, 
1501 Wentworth ave., 

Chicago Heights, U!. 

Reikalaujam žmonių su mažu kapi- 
talu pirkimui žemės. Turėdamas 
$100, gali pirkt 40 akrų derlingos že- 
mės ir tuojaus gaut darbo lentų pjo- 
vyklose. Darbas atsakantis, gera mo- 
kestis. Didelis listas išdirbtų farmy 
dovanai. Dėl platesnių žinių kreipki- 
tės pas: 

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

Chicago, 111. 

Reikalingas:—vyras, kuris norėtų 
'vakarais užsidirbt pinigų. Neati- 
traukdami jo nuo jo kasdieninio dar- 

įbo, męa išmokinsime, kaip galima 
Į lengvai uždirbt pinigus tarp savo 

į draugų ir pažjstamų. Jeigu Tamsta 
nori pagerint savo buvj ir nori žengt 'pirmyn šioje pasaulėje, tai rašyk pae 

j mus, o męs prisiusime pilną, išaiš- 
ikinimą.. Patyrimai nereikalingi. Męs 
Tamstą, išmokinsime visko ir tas nie- 

.ko nekaštuos. 
Manager, 

iRoom 35, 154 W. Randolph st, 
Chicago, 111. 

Reikalingas partneris | hotelio biz- 
n}. Vistiek—butų vedęs ar nevedęs 
Gali atsisaukt, kad tokiame biznyje 
nebuvęs, Irile tik teisingas vyras. Biz 
nis gerai eina ir galima tapt turtin 
gu. Aš vienas negaliu visko atsakan 
čiai prižiūrėt, tai užtai jieškau part 
nerio. 

J. Bernotas, 
1123 \V. Madison st., Waldo llotel 

Chicago, 111. 

PajieškojimaL 
Pajieškau J. Zinkevičių, Suvalkų 

gub. Gyveno Scotland. Meldžiu at 
sišaukti adresu: 

P. Stankevičiūtė, 
Box 167, Baldv.insville, Mass, 

..Pajieškau darbo j kepyklą, (pėka 
nę) už pirmą., arba už antrą ranką. 
Aš esu blaivus ir atsakančiai išpildau 
savo darbą. Noriu gauti darbą ma- 
žame miestelyje, ant čysto oro. Kam 
reiks tokio darbininko, kreipkitės 
šiuom adresu: 

Kazimieras Lukoševicz, 
4354 So. Wood st., Chicago, 111. 

Paješkau Jurgio Jurgino, kuris ko- 
kie 8 metai gyveno Chicagoje, o pas- 
kui i ivažiavo Indianos valstijon, ir An- 
tano Pociukaičio, kuria buvo Apveiz- 
«los Dievo parapijos sekretoriumi ant 
18-tcs gatvės. Jie patįs, ar kas juos 
žHotij, meldžiu greitai atsišaukt, nes 
tur.'u svarbių reikalu. 
joj Gedwill, Ellis Pi^rie, Mo. 

SU PILVO SKAUDĖJIMU - 
* •. 

Bė abejo, nuo senai ieškojai palengvinimo. Nesi- 
v duok išvedžioti. Nedaryk bandymų. Vartok 

SEVERA S BALSAM OF LIFE 
• 

[S|VER0S GYVASTIES BALSAMAS] 
ir urnai pąjusi jo sveikinančią, ir stiprinančią veik- 
mę. Jirar^pač rekomenduojama gydymui nerviš- 
kumo, *dyapėpsijos, nuolatinio Bukietėjimo, latrinio 
drugio ir sustingusių jaknų. Senstantieji, seni ir 
silpni įmonės ras jį labai geru. Kaina 75c. 

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

SEVERA'S 
MEDICATED SKIN SOAP 

[Severos Gydantis Odinis Muilas] 

del kasdieninio vartojimo, prausian- 
ties, maudanties, galvą trenkant. 

Kaina 25c. 

Bkaityk, ką. Mrs. 
Martin Pagac iš Mo- 
quaū, "VVis. mums ne- 
senai parašė: "Aš 
noriu jums padėko- 
ti už jūsų Seve.a's 
Balsam of Life. Aš 
turėjau trukdės} su 
savo pilvu, bhvau sil- 

na ir neturėjau jo- 
io apetito. Suvarto- 

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

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

Visi aptiekininkai parduoda SeveTa's l'reparations 
(SevcroB gyduoles), žiūrėk, ka<l butų Sevcros. Jei 
savo apylinkėj negalėsi jv gauti, tai rašyk tiesiog 

W. F. SEVERĄ CO.p Cedar Raplds, lowa 

Draugijų Atydai 
Baliams 

Bankietams 
V 

Šokiams 
Prakalboms 

Mitingams 
Vesclijoms 

1 

Puikiausiomis ir Parankiau- 
siomis Yra Dvi Naujos 

Mildos Sales 
4 

Šios dvi salės yra Mildos Teatro name. 

Viena ant antro augšto talpina 300 ypatų. Jo- 
je amerikoniškos draugijos laiko savo mitingus ir 
bankictus. 

Kita ant trečio augšto talpina 400 ypatų, šio- 
je atsibūva didesni baliai, bankietai ir šokiai. 

Didesniem baliam, ant kurių laukiama skait- 
lingcsnes publikos, yra parsamdomos abidvi salės. 
Tada žemesnėje salėje buva gėrimams baras r 

stalai svečiam pasėdėti smagiai ir ramiai su savo 

draugais pasikalbėti, išsigerti ir pasivalgyt, o 

augštesnėje salėje prie geros muzikos smagiai pa- 
sišokti. 

Kainos Parsamdymui Sekančios: 

Viena Sale. 

Paprastiem šokiam (baliam) 
Baliam su programų, nevartojant gėrimų... 
Baliam be programo, gėrimus vartojant 
Baliam su programų ir garimus vartojant .. 

Abidvi Salės Vienam Baliui. 
Baliam be programo, gėrimus vartojant 
Baliam su programų ir gėrimus vartojant 
Draugijų reguiiaridki mitingai 
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Kitokiem susirinkimam kainos paga! sutarti. 
Jei reikia, gali turėti kuknią, virimui, toriel- 
kas, peilius, šaukštus, staltieses ir^.t. už 
primokėjimą, $5.00 extra. 

Parsamdymui kreipkitės pas salės 'savininką: 

A. OLSZEVVSKI 
3252 So. Halsted St. Phone Drover 700 

Pajieškau savo draugo Jono Vin- 
skaus, Naujasėdžių kaimo, Pagirių 
parap., Vilkmergės pav., Kauno gub. 
Pirmiaus jis gyveno Mihvaukee, o 
dabar nežinau kur randasi. Meldžiu 
atsišaukti, ues turiu svarbų reikalą. 
Atsišaukti adresu: 

Frank Sydlovski, 
193 E. Main st., Amsterdam, N. Y. 

-* 2.2 ff 

Pajieškau savo brolių .Tono, Alek- 
sandro ir Felikso. Visi paeina iš Kau- 
no gub., Šiaulių pav., Triškių valsč., 
Vainočlų kaimo.Pirmiaus gyveno 
Minn. valstijoj. Jo paties, ar kas j| 
žino, meldžiu atsišaukti ant šio ad- 
reso: 

Mr, Dominik Gaudešu, 
28 N. 9tli st., Kansas City, Kans. 

Pajieškau savo brdllo Klemenso 
žilio, paeina iš Kauno'gub.. Panevė- 
žio pavieto, Pena^os rvalsč., Plukių 
kaimo. Jei kas žinotų, kur jis ran- 

dasi, malonėkite (ftmti'4inią antrašu: 
Grasė -Žiliūtė, 

2002 St. Clcir av. N. E. Cleveland, O. 

Pajieškau brolio Andriaus Marcin- 
kevičiaus, jis vadindavos O. J. Mltchel. 
Apie 20 metų Amerikoj, pirmiaus gy'| 
veno \Vaukegan, 111. Yra tarnavęs i 
kariumenėj Amerikoj ir yra dalyvavęs J 
karėj Pilipinuoše. Paeina is Elksni- 
kiemio kaimo, Pagremonių gmino,• 
Prienų parap., Starapolės pavieto,' Su > 

valkų gub. Jis pats, ar kas apie jj 
praneš, gaus dovanas $5.00. 

Katrina Marcinkevičiūtė, 
1259 So. Haleted st., Chicago, Illr I 

Ant Pardavimo. 
Parsiduoda:—bučernė ir grosernė 

ant 2306 Blue Island ave. Priežas- 
tis pardavimo—savininkas išeina j 
savo locnus namus Pullmanan. Kas 
norėtu pirkt, atsisaukt ant šio antra- 
šo: 
2306 Blue Island ave., Chicago, 111. 

BARGANAS UŽ $1,800.00. 

(mokėk $500, o likusius ant išmo- 
kėjimo. Patjs gyvenkite pirmame 
fliate ir imkite randą. už antrg, flUi- 
tą.. Puiki ant dviejų pagyvenimu 
medinė stubn. Vienas fliatas turi 
6 kambarius, o kitas fliatas turi 4 
kambarius. Gražus, ilgas lotas ant 
38-tos gat. tarp Halsted ir Auburn av. 

Olczev.'skio Bankas. 
Parduodama mūrinis namas prie 

Parnell av. ir 35-tos gat., trimi aug 
štais ir užpakalyj medinis, abu latal 
pigiai. $500 reikia jnešti, o lik'ni 
r'jma lengvomis išlygomis. Ats:* V!v- 

! reikia A. 01s2ewskio Bank<ui, o*o' 
Halsted Gt. 

KRIAUČIŲ KIRPIMO MOKYKLA, j 
Mokinama vyrus, merginas ir mo-i 

teris kirpti moteriškus kotus, sijonus,' 
jekes, dreses, išsiūti guzikams sky-j 
lutes. Mokykla atdara vakarais nuo 

3 iki 9. 
Blecks Scliool, 

!302 So. Morgan st., Chicago, 111. 

Geri Laikai Vėl Meiną. 
Prie Rcpublikoniškos Administracijos, per 12 

metų, Amerikoje buvo geri la'kai. Bizniai plėtojosi, 
fabrikai užė, visi darbininkai dirbo ir kiekvienas už- 
dirbo gerus pinigus. 

Bet Demokratai-, paėmę valdžią j savo rankas, 
nualino tuos gerus laikus. Tūkstančius fabrikų, ge- 
ležinkelių ir kitokių biznių privarė prie bankruto. 
Fabrikai visur apsistojo, šimtai tūkstančių žmonių 
liko be darbo, namų ir lotų kainos nupuolė, žmonės 

apsistojo statyti ir pirkti namus, viskas užmigo ir 
daugumą Amerikos gyventojų badas prispaudė, o 

prasidėjusi Europos karė dar didesnį apsistojimą čia 
padarė. 

Bet nėra to blogo, kad neišeitų ant gero. Besi- 
tęsiant karei, Europai pritruko ginklų, mašinų, trokų, 
karų, drapanų ir duonos, o tą viską galima gauti 
Amerikoje. Ir štai dabar jau pradeda ateiti iš Eu- 
ropos milijoniniai užsakymai ant amunicijos, automo- 

bilių, trokų, karų, drapanų ir visko, ko tik kariau- 

jantiems reikalinga, ir jau diduma fabrikų dirba die- 

ną ir naktj, kad suspėti tuos užsakymus išpildyti, ir 
tų užsakymų kasdien ateina vis daugiau taip, kad 
Amerikoje visi fabrikai vėl eis, kaip Republikonų- lai- 
kuose ėjo. O ateinantj metą bus rinkimai naujo 
Amerikos prezidento, ką galima užtikrinti, kad Re- 
publikonas bus išrinktas, nes jau žmonėms Demokra- 
tų valdžia giliai inkirėjo. Taigi Amerikoje vėl bus 
geri laikai, ir gal dar geresni kaip kada nors buvo. 

Todėl dabar prisirengkime, kad atėjus geresniems 
laikams galėtume iš jų pasinaudoti. 

Atminkite, kad laikams pagerėjus, pakils kainos 
geresniu biznio properčių. Todėl dabar, kol yra že- 
mos kainos, užpirkite sau propertes geresnėse biznio 
vietose, nes laikams pagerėjus jų kainos pasidvejos. 

Geriausia biznio vieta yra Ilalsted St. tarp 31- 
mos ir 34-tos gatvių. Kainos properčių čia dar yra 
labai pigios. Lotą čųi dar galima pirkti už $3,000, 
gerą namą su storu dar galima pirkti už $7,000. 
Antai ant Ashland ave. tarp 43-čios ir 46-tGs, kur 
yra oaug prastesnė biznio vieta, moka už lotus ir 
namus du syk daugidu kaip čia. O Ilalsted St. yra 
daug geresnė biznio vieta už Ashland ave. Kožnas 
tą mato. Todėl atminkite, kad ir čia kainos greitai 
pakils, ir kas dabar spės nusipirkti, netrukus gaus 
dvigubus pinigus. 

Męs turime čia pardavimui keletą gerų biznio 

namų ir lotų, ir parduodame ant taip lengvų išmo- 

kesčių, kaip niekas kitas visame mieste negali par- 
duoti. Kodėl? Todėl, kad męs nereikalaujame pi- 
nigų, mums rupi, kad šią geriausią biznio vietą lietu- 
viai užgyventų, o ne svetimtaučiai. 

Šios Propertes Visos Yra Ant Halsted St„ Tarp 
31-mos ir 33čios. Parsiduoda Lengvomi 

Išmokestimi. 
Lotas ir medinė 5 ruimų stuba -..$3,600 
Įmokėk $600, rešta ant lengvų išmokesčių. 

Dviejų augštų medinis namas.. Pirmas augštas ge- 
ras storas ir 4 gyvenimui ruimai; antras augštas du 

p agyvenimai, neša randos $75.00 per mėnesi, per me- 

tų $900.00 $7,000 
{mokėk tik $1,000, o reštę pati randa išmokės. 

Dviejų augštų mūrinis manas. Pirmas augštas ge- 
ras štoras ir 4 gyvenimui ruimai, antras augštas aštuo- 
ni puikus ruimai. Užpakalyje yra geras tvartas ir 

angliam sklodas. Kaina $3,000 
ĮmoĮiėk tik $1,000, rešta pati randa išmokės. 

Didžiausias naujai statytas ant 3 lotų mūrinis 
namas, 75 pėdų platus, 135 pėdų ilgas, prirengtas už- 

statymui antro ir trečia įugštų, tinkamas didžiausiam 

departamentiniui štorui. Užima beveik pusę bloko. 
Kaina $36,C0Q 
Neša randos per mėnesį $300, per metą $3,600, tai 

per 10 metų Jšrenkl savo vistu pinigus ir propertes 
lieka dykai. 

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

3 augštų naujai pastatytas ant 2 lotų puikiausias 
namas, 50 pėdų platus. 115 pėdų ilgas; pirmas aug- 
štas što-as, antras ir trečia augštas 4 flatai. Kaina.. $43,000 
Neša randos per mėnesi $435.00, per metų $5,220.00, 
tai per 10 metų išrenki savo visus pinigus, ir namas 

lieka dykai. 
Įmokėk $10,000, o reštų pati randa išniokos. 

Tušti lotai ant Halsted tarp 31-mos ir 33-čios po ..$3,000 

Atminkite kad šių visų propečių kainos netrukus 

pasidvejos. Dabar yra laikas jas užpirkti kol pigios. 

Lotai ir Namai Ant Pašalinių Gaivii'. 
Lotai ant Racine ave., tarp 33-čios ir 34-tos gat- 

vių po $ 450 

Lotai ant Emerald ave., tarp 30-tos ir 31 mos po. .$ 700 

Vienas lotas ant Throop st. priešais šv. Barboros 

lenkų bažnyčios už $ 000 

6 ruimų mūrinis namas ant Liir.e st. už $1,700 

Dviejų pagyvenimų mūrinis namas, ant Lime st. už $2,000 

Dviejų p agyvenimu namas ant Liir.e st. apačia 
medžio, viršus nuiro, už $1,900 

Du namai ant Parnell ave., priešakyje 6 kambarių 
mūrinis, užpakalyje '1 augštų, 2 p agyvenimu medinis, 
neša randės $40.00 per mėnes} už $4,200 

6 ruimų medinė stubfiė ant Parnell ave. tik $1,000 
Du puikus mūriniai namai ant Normai ave., naša 

raudos $48.00 ant mėnesio, parsiduoda už 04,000 
Aut Vv'allace si. du lotai, ir dviejų augštų mūrinis 

namas, du pagyvenimai, po 4 ruimu3 kiekvienas už $3.850 
Ant WaUace st. 6 ruimų mūrinis namas už $1,SC0 

Visos šios propertės parsiduoda 
lengvomis išlygomis. 

A. 01szewski Bank 
3252 So. Hal.ted St. Chicago 



Parsiduoda:— Puikiausias Locomo- 
bile Limosinas, 6 cilindrų, 50 ark 
lių spėkos, 7 pasažieriams, brangiau- 
sio darbo, geriausiame padėjime, taty 
kaip naujas. Kam avo 56,750, partA* 
duoda už $1,800. Turintis ši automo- 
bilių gauna pirmenybę visuose pa- 
grabuose, parodose ir t.t. 

Taipgi parsiduoda Welch Detroit 7 
p-\sažierių touring automobilius gera- 
mo padėjime, tvirta mašinerija, gali 
važiuoti kad ir prasčiausiais keli?is. 
Kaštavo $3.500, parsiduoda už $500. 
Atsigaukit pas 

DR. KŪLIS, 
3250 So. Halsted Gat., Chicago, III 

Telephone Yards 1532. 

"Mano sveikata huvo visikai nusmuku- 
si," raio K. Ciagnon'as. "Aš rirėjait ap- leist d^rba, taip buvau misilnnęs. !>abar 
gi, pasidėkavojant Sargo!, aš išrodau, kaip natijns žmogų- Aš įgavau 22 svaru bė- 
gyje 23 dieng." 

"S.irgnl man priaugino Jrt svarų bčgyjf 14 dienų," \V. O. Kobcrts sako. 'JĮ'S privcrtS mane gerai miegot, skanėtis mais- 
tu, iiageidaut ir gcrčtis darbu." 

PILNAS, STIPRAS IR DAILUS1 
KŪNAS. 

"Dar prir". ti laiką, kuomet ai pridėjau 
vartot Sargui, žmonės mane vadindavo su- 
džiuvCliu, b-'t dabar tas vardas yra per- 
mainytas. Visas mano kūnas yra stiprus. 
M.i'i priaugo I.i :į iiinkumo ir dar vis 
priauga. Aš išrodau, kaip naujas žmo- 
gus,' pa- kr kitas žmogus, kuris tik k.) bu- 
vo panaigęs Sargol vartot. 

Ar ir Tinsta norėtum taipgi greitu lai- 
ku I.iiiuėt iuio 10 iki .50 varų m-rij. stun- 
diių raumenų. riebumu ir muskatinių au- 
dinių tarp Tamstos skuros ir kaulu? 

N e-akyk, kai tas negalima padaryt. Pa^ mėgink. Pavelyk niūris prisiųst Tamstai 
u/<1;. tfU S'V pn«'k ii Sargol'o »r parodyt, 
k.-j ji» gali Tamstai padaryt. 

Pauliaus pusės ntiliona liesų vyrų ir 
moterių noriai ta i-nu'gino ir patyri, kad 
Sarg.jl atnc .a pageidaujamas pa-fkmes, 
padaro liesins žmot'— riebiai- ir tokius c 

atsitikimuose, kur nicka- kitai negelbėjo 
ir tas yra liudyjimu, kati męs daroma 
milžiniška biznį. Tai nėra aštri dieta, ku- 
ii' kremai, masažai, ali.iai, nei emulsijos, 
bet tik paprastas, nantir.is gydymas. Šią- 
dien 'iškirpk kuponą, ir prisiij jį. reika- 
laudamas pačkelio uždyka. įdėdama; si- 
dabrinį dešimtuką apmokėjimui kratos 
kaštų, etc. 

Adjre.«as Sargol Co., .156—O, llerald 
Pldg., Minghatnton. X. Y. Imk Sargolą 
I>rie valgių ir dabok jo veikmę, ir tas ! 
Tamstai vUk:j apie Sargol'a papasakos. 

šis kuponas sti sidabriniu dešimtuku, * 
ar;" kratos k.i>tt; už vrrsiun- 
t i ir; -• pa<ke!ii> etc. ir išreiškimui pas;fi- 
ki'jini'i, įgalioja kupono taviniuki pri^ 
viaflo 5'Ir parkelio S.irgol turlyk Ad- 
rrlpki: Tlie PnrRol C'n., 3"6—'I, Hiiuld 
('SrtT. ringliamton, N". Y. 

Vėsiausia viett Chicagoje Tai 

MILDA-TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St. 

Todėl į Sita Teatru ir daugiausiai žmo- 
nių atsilanko, kad čia ir karščiausioje die- 
noje ^ra vėsu. Mat -'itas Teeatras turi 
jĮcriauiii ventiliacijų sistemą, kurios pri- 
pildo jį šviežiu ir vėsiu oru kas miliutą. 

Ir da Todėl 
I šį Teatnj daug /nio:ii:j atsilanko, kad 
čia už 5c mato gražesni Teatrjį, kaip vi- 
dnrmiestyje a/. SOc. 

Kainos šio!< iom dienom 5c ant 
balkono, l()c žemai. 

Suhatom ir nediiiom 10c bal- 
konas, I5c žemai. 

Prasideda 7 valandą k.is vakarai 
Subiiomi ir nedJliomi l vai. pi pietų. 

Jei nori linksmai praleisti valanda liuo- 
»o laiko ir atsivėdinti vasaros karščiuose, tai ateik j 

MILDOS-TEATRĄ. 

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

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

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A. OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted St. 
CHICAGO, ILL 

Naujas Savaitin's Laikraštis 
"ATEITIS" 

"Ateitis yra bepartyviškas lalk- 
rastis, tarnaujantis jaunimo 
lr kulturog reikalams. Tal- 
pina daugybą įvairiausių ži- 
nių. Didelio formato, 8 pusi. 
Kaina tik $1.S0 metama, o 
85c. pus<?l metų. 

"Ateitį" išleijincją bendrovS, in- 
korporuota ant $25,000. Da- 
bar laikas užalrašyti "Atel- 
tj". Reikalaukit vieno nume- 
rio pažiursimu! uždykų. 
Adrcsuokit taip: 

"ATEITIS" 
366 W. Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE 

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

Reikalaudami informacijų, kreipkitės Šiuo adresu: 
r A. B. STRIMAITIS, S.L.A. Sekr. 

307 W. 30th St.f * New York City. 

Dabar Jau Galima 
Atvažiuot iš Lietuvos 

ir j Lietuvą. 

Šifkortės atvažiuoti ii Archan- 

gelsko į Chicagą kaštuoja $71.00 
Išvažiuoti iš Chicagos į Petro- 
gradą (Peterburgą) $64.60 
Kelione ima tik 13 dienų per 
vandeni. 

Šifkortės ir pasportus gausite 

A. 01szewskio Bankoje 
3252 So. Halstcd St Chicago. 

Rašomos Masinos. 
Pigiausios ir geriau- 

sios rašomosios maši- 
nos (t y p e w r i t c r s) 
"New American" už 
$10.00. 

Jeigu nori turėti dru- 
tg, pigią ir gerą rašo- 
mąją mašiną, tai pirk 

| "New American," o ne- 
sigailėsi. 

"New American" ra- 
fio taip gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos sistema taip pa- 
prasta, kad kiekvienas, 
paėmęs ją j savo ran- 
kas, iš pirmo sykio su- 
pranta, kaip su jaja ra- 
šyti. 

Kataliogą rašomųjų 
mašinų ir v<6okiŲ knv- 

y u ynaiuuuiame uzaynį. 
Agentams ir perkupčiar.'s, perkant kelias mašinas, duodam gerą nuošimtį. 
Reikalaudami adresuokite Šitaip: 

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

Geriausi Karioutojai, Tevyneje niems. Gaukite jo iš s«rvo aptiekos. įgija saVo išsilavinimą Vokietijos universi- tetuose. Cia jie yra mokinami išvystyti savo kun* ka.p ir prot?. Tarp gerų daly- ki). j^JO išmintingų profesorių patariamų, yra vidutiniškas vartojimas selyklo ir apy- nių alaus kaip 

ALMA MATER 
Šisai nesulyginamas alus yra pasckmS 50 
metų alaus darymo žinojimo, paremto pa- vyzdinga 20-to šimtmečio įstaiga. Tai yra geriausi* alus i.š visų, kurie yra pagarbina- mi iš geriausių .miežių ir apynių, augančių pasaulyje. Užsir-nkykite dėže šiądien. Tclcfonuokite Caiumet 5-401 išsyk. McAvoy's Malt Mar'row yra specialė sutai- 
sa iš selyklo ir apynių sveikatai įgyti ir 
atgaivinti. Puikus tonikas ligoniams ir se- 
McAVOY BREVVING CO.» CHICAGO, ILL 

"D R A U G A S" 

<ieturių Katalikų Savaitinis Laikraštis 
"Draugo" sandarbininkų skaičiuje 

yra rimčiausieji ir žymiausieji lietu- 
viij veikėjai ir rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
euomenės judėjimo. Visi dienos klau- 
simai yra svarstomi rimtai ir teisin- 
gai. 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 

tams, $1.00 pusei metų. Kitose šaly- 
se $3.09 metams, $1.50 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas na- 
meris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLI3HING CO. 
1800 W. 46th St., Chicago, III. 

AR NORI UKĘ PIRKTI? 

Jeigu lori ukę pirkti patogioj vie 
toj ir geros žemės už nužemintų kai- 
nų, tai neatbūtinai greitai rašyk laiš- 
kų prašydamas plačių paaiškinimų 
apie žemes Rufk County, Wlscon- 
sinoje, lietuvių ūkininkų kolionijoje. 
Antrašas:^ 

D. R. PrMąpas, 
H«wkins, Wia P. O. 

dideli pinigai ant dvivaisės 
ŽEMĖS. 

čia yra proga dėl uždarbaujančio 
pagerint savo buvj jsigyjimu ūkės. 
Mažas {mokėjimas nupirks Tamstai 
\ikę Arkansas ar Louisianos valstijo- 
se, kur iš Europos žmonės randa di- 
delę laimę ant iš po nukirstų miškų žemės, kuri parsiduoda nuo $12 iki 
$15 už akrą. Pasakyk mum Tt mstos 
tautystę ir pavelyk mum duot Tam- 
stai nurodymus apie Tamstos vien- 
genčius, kurie rado laimę tose valsti- 
jose lengvo klimato stovyje. Reika- 
lauk šiųdien pilnų nurodymų. L. M. 
Allen, P. T. M. Rock Island Lines, Room 718 La Salle Station, Chicago. 

(2) 
MOKYKIS BARBERYST68. 

Męs Išmokiname šio lengvo, šva- 
raus ir greitai išmokamo amato J ke- 
lias trumpas savaites; geriausi įren- 
gimai; eipertal mokina; įrankiai su- 
teikiama; darbas kiekvienam žmogui; 
ateikite pamatyti mus arba rašykite 
uždyką gaunamoms informacijoms. BŪRKE BARBER 4CHOOL, 
•10 W. Madlaon at., Chicago, III, 

Teleskopai ir Stereoskopai. 

Jol nori savo namuose 

linksmai praleisti laika ir 

pamatyti svetimu žemių 
miestus, gražiausius dar- 

žus, sodus Ir puikiausias 
viso svieto vietas, uu nu- 

sipirk Teleskopą bu stere- 

oskopais (5 serijos, 174 vi- 
sokie paveikslai) už pači;} 
pigiausiu kaili!}—$3.20. 

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

Kataliogg. Teleskopų, Stereoskopų Ir visokių knygų prisiuučiame 
uždyką. 

Reikalaudami adresuokite šitaip: 
LIETUVA PUBLISHING CO.f 

3252 So. Halsted ctr., Chicago, III. 

, DIDŽIAUSIS 
Amerikoj "LIETUVOS" Knygynas. 

"LIETUVOS" IŠLEISTOS KNYGOS: 

2116 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškos kalbos, 439 pusi $2.00 
Kietais audimo apdarais 2.50 

2117 ŽODYNAS Angliškai-Lietuviškos kalbos, 835 pusi 3.00 
Gražiais "Ilalf Morocco" skuros apdarais 4.U0 

2118 ŽODYNAS Lietuvlškal-Angliškas ir Angliška 1-Lfetuviškos 
kalbų vienoje knygoje. Formatas ir apdarai tokie kaip 
No. 2117. Pusi. 1274 6.00 

2119 ŽODYNAS. Tas pats kaip No. 2118, tik apdarytas pilnai 
(Full Morocco) brangia Mor<--- ; ekura 7.00 

: H j — — 

1219 Kada Ir Kokiu Budu Gali Svietas^ Pasibaigti? .35 
Apdaryta. ; *. .^.... .50 

1220 Kaip fcyvena Augmesys? .... .35 
1221 Kiek Senovės Graikai ir Romėnai 20 
1250 Nemanomi Priešai ir Draugai žmonių 30 
T25C Oras,.£Vnduo, šviesa ir Šiluma 40 
1261 Paėjimas Organiško Svieto 35 
1271 Seny Gadynių Išnykg Gyvi Sutvėrimai $1.00 

Apdaryta $1.25 
1299 žvėrys ir žmogus. $1.00. Apdaryta. $1.25 
1311 Airija. Lapai iš istorijos Airijos 15 
1335 Chinija. Iš istorijos Chinų 35 
1349 Ethnologija arba Mokslas apio žemės Tautas $2.00 

Apdarta. i $2.50 
1358 Gadynė šlėktos Viešpatavimo Lietuvoje $1.50 

'Apdaryta. $2.00 
1360 Gyvenimo Mokykla. $1.25. Apdaryta $1.50 
1380 Istorija Abelna. Tomas I. $1.00. Apdaryta $1.25 
1382 Istorija Suvienytų Valstijų šiaurinės Amerikos $1.00 

Apdaryta $1.25 
1383 Istorija Chicagoss Lietuvių. $1.00. Apdaryta $1.50 
1386 Iš Muzikos Srities.' 10 
1387 Iš Mano Atsiminimų. 75c. Apdaryta $1.00 
1419 Kultura ir Spauda. : 45 
1428 Lenkai Lietuvoje 15 
1435 Lietuvių Pratėvial Mažoje Azijoje 50 
14150 Raštft Istorija. $1.00. Apdaryta. .. / $1.25 
1510 Tikėjimų Istorija. Apdaryta $5.00 
1511 Trumpa Senobės Istorija. $1.00. Apdaryta $1.25 
1600 Apie Turtų Išdirbinių .35 
1605 Aukos Karės Dievui 10 
1660 Kaip žmonės su Ponais Kovojo 10 
1668 Ko Mums Reikia Pirmiausiai? 20 
1680 Labdarybė Pirmlaus ir Dabar 10 
1690 Moteris ir Jos Vieta žmonijoje 15 
1709 Priedelis prie Lietuviškojo Klausimo 10 
1730 Tautiškos Politikos Knygynėlis 10 
1863 Auginimas ir Maitinimas Mažų Kūdikių 10 
1884 Džiova ir Alkoholis 10 
1900 Hygiena. Daktariška Knygelė 35 
1954 Pamatas Visokiai Reformai 30 
2001 Angliškos Kalbos Vidovėlis 25 
2038 Kaip Rašyti Laiškus, Lietuviškoje ir Angliškoje Kalbose. .. .75 

Apdaryta .' $1.00 
2055 Lithuanian Self-Instruction 50 
2084 Rankvedis Angliškos Kalbos. $1.25. Apdaryta $1.50 
2085 Rankvedis Gromatų Rašymui 35 
2131 Arithmetika. Knyga Išsimokinimui Rokundų 25 
2241 Gamtos Pajiegos. 50c. Apdaryta 75 
2266 Koks Privalo Buti Valkų Auginimas? 20 
2398 žinynas. Knyga žinių. $1.50. Apdaryta $2.00 
2401 Dekliamacija ir Sceniškoji Mimika 10 
2458 Tikri Juokai. Lietuvjų Pasilinksminimui 50 
2496 Lietuviškas Sapnlnykas. 50c. Apdarytas 70 
2506 Naujas Pilnas Orakulas. $2.50. Drutuose apdaruose $3.00 
2E>16 Paslaptys Magijos bei Spiritizmo 50 
2532 Svieto Pabaiga 
2558 Kalendorius "Lietuvos" 1896 metams 05 261? Tikyba ar Mokslas? 50 
2629 žydų'Likimas Gudijoje j)5 
NB. Ant sekančių knygų perkupčiams duodame tokį pat rabatą, kaip ir ant "Lietuvos" išleistų. 
128 Iš Gyvenimo Samojėdų 10 
266 Olga Liubotavičiutė 10 
296 Po Priedanga šventenybes 25 
825 Patkulis. Politiška tragedija 20 

1274 Špėka ir Medega. $1.50. Apdaryta $2.00 
1988 Tikras ženybinis Gyvenimas 25 
2120 žodynėlis. Anglišąai-Lietuviškas 30 
2191 Trumpa Geografija 25 
2590 Dangaus Augštumas ir žmogaus genamas 15 
2593 Dievas, Dangus ir Pragaras 10 
2596 Gyvenimas šv. Tėvo Popiežiaus Benedikto IX 25 
2626 Vaišes Kristaus pas Popiežių 05 
2895 Biblija $2.50 

MAŽI AUKSO ALTORĖLIAI. 
2901 Mažap Aukso Altorėlis 50 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 

.60 
$1.00 
$1.25 
$1.00 
$1.50 
$1.75 

Taippgi "Lietuvos" Knygyne randasi visokios svetimu 
spaudų Lietuviškos Knygos, išleistos Amerikoje ir Europoje. 

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

siųsdami, užsakymą ir pinigus, adresuokite šitaip: 

LIETUVA PUBLISHING C0. 
A. OLSZEVVSKI, Pres. 

3252 S0. HALSTED ST„ CHICAG0, ILL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 7) Męs neesame bankierial, bet męs gvarantuojame Tamstai sučė-'' dymg. 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- rams ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki $50.00 tiž pusę kainos. Truputėli nešiotus 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 branginus. Vaiky siutai $2.50 iki $7.50. 
Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. Storas atdaras kasdien:) ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki G vai. vakare. 

Didžiausia Lietuviška Naminių Rakandų 
(Fumiture) Krautuvė Cbicagoje. 

JAUNIU! ATVOAI. 
Norintieji nusipirkti pui- 

kius, tvirtus, graliai padirb- 
tus, naminius rakandus (Fur- 
niture) nužeminta kaina, te- 
gul atsilanko j mūsų krautu- 
vę, kur ras didžiausj pasirin- 
kimą visokiu namie reikalin- 
gų daiktų. 

Lovos 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 "N.. 25.00 
ir daugybė visokių namuose reikalingų rakandų, taip pat labai 
pigiomis kainomis. 

Nepamirškite kad dar turime užsilikusių ledaunių (IceBox) ir kūdikiams vežimėlių (Baby 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, kurj pasirinksite. 
Reikalaujantiems duodame lengvais išmokėjimais. 

Krautuvė atidaryta vakarais- 
Utarainkais, Ketvcrgais ir Subatoms. 

South Halsted Furniture House 
Telcplione Drover 700 

3224 So. Halsted St. Chicago. w 

SIUTAI. 
Dabar laikas pirkti dailias dra- 

i panas, ir pigiai. Dienos yra gra- lžios. Kožnam miela išvažiuoti 
'j laukus pasibovititi. 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 siutu nuo 

$5.00 iki $20.00 
Pasiskubink, kolei pasi- 

rinkimas dar geras. 

Storas Atdaras 
Vakarais 

Utarninke, Ketverge, S11- 
batoj, Nędėliomis 

ligi pietų. 

Bridgeport Clothing Co. 
3246-3248 So. Halsted St. Chicago, 111. 

Bell System 

Ar Jųs Plianuojate Parda- 
vimo Kompaniją? 

Leiskite Bell telefonui pagelbėti jums. 
Svarbu, kad jųs pasiektu te pirkėja grei- 
tai—kol apgarsinimų literatūra ir laiškai 
dar švieži jojo atmintyje 
Jųs galite pasiekti daugiau žmonių į 
trumpesnį laiką per Bell Vietinės ir 
Tolimos Distancijos Telefoną negu ko- 
kiu nors kitu keliu. 

Telefono kelias įgija pasekmes—tatai pa- 
mąstyk apie laiką, pinigus ir energiją, ką 
jisai sutaupina. 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Ofocial 103 



3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL. 
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 

Įsteigta 1893 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagočiansiu Cudinku ant Bridgeporto. 

PRIIMA pinigus taupininiui nuo vieno Doliario iki didžiausių sumų ir moka už juos 
3 procentą metams. : 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Cliicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvų 

išmokesčių. 
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Giicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Štfkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus 

važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon. 
BIZNIERIAMS Juoda 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. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje, prie kurios 

ne vagis, nė ugnis negali prieiti. 

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

< 

A. OLSZEWSKI BANK 
3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL. 

įvažiavusius 13 KITUR MELDŽIAME aplankyti Ir musų'Banką. 

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

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

Josepii J. Elias, Savininkas 

^600-4602 S. Wood St., Chicago. 
ritiniame pinigus j Backrj u_fiedk 

Jiiout uuo viuuo doilario ir daugniua 
ir mokame trečiu procentu ratomis 

p.nt rivet'j. biunfiiaino pinigus t vi- 

sas svieto dalis pigiai, greitai ir tei 

siugai, o svetimų zemu; pinigus mai- 

nerae, perkame ir parduodame. Par- 

duodamo Silkortes ant visų linijų J 
krajų ir 16 krajaus, taipgi tikietus 

ant geležinkelių po vis* Ameriką ir 

Europa. : 

Mum; Banka išdirba visokius raštus 
Ir dokumentus visose kalbose ir duo- 

da rod;> lietuviams visokiuose atsi- 

likimuose lr reikaloose ypatiškal ti 

pt- (aiškus. Tik kreipkitės vlršmmd- 

antrtUU. 

KAS NORITE? 
A tsiiinoti apie moterų higieną ir jn li- 

gas, skaitykite 

(i fi4V«MfffS 

TEISINGOJ 

PflSLdPT|J 

t K f Al KIMVIOM MMNM 
i* norem tuhi žinon 

/Įf»TM L/»IM 

Knyga dydžio 5 W. x8 colius I 
Tai yrci n.iudingiuttsia knygą molerims ir kiek• i 

v.ena privalo ją tureli. Na paToiksI«la. Pri- j 
niqsk "Z?>n kratos ženkleliais, o tuojaua antai- 

kysui tą įderiną ir naudingą knygą. AdrUankitc. J 
M. O. VALASKAS 

849 Kensi»glon A ve. Chic&gc 

FKCKE C ROVER 4247 

Dr. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 

4611 So. As'laol /.ve., CMagc. 

Rusiškas 
Lietuvos Rejentališkas Biuras 

GERIAUSIAI PADARO: 
Rusiškas Dovierennastls, Aktus pirkimo, pardavimo, išran- 
davojimo ar kitam pervedimo žemės ar ūkės Lietuvoje- 
-Rusijoje. Parūpina paspo.tus išvažiuojantiems Lietuvon- 
•Rusijon ir visokius kitus rejentališkūs raštus padaro ge- 
rai, greitai ir pigiai. Iškolektuoja dalės, skolas ir pinigus, 
paliktus Rusiškuose Bankuose. * 

Visokiuose reikaluose 
Informaciją suteikia dykai. 

Dėlei informacijos Chlcagieeiai kreipkitės asablškal, o 15 
kitų miestų raštų, adresuojant: 

LIETUVOS REJENTALISKAS BIURAS 
3252 So. Halsted St. Chicago, 111. 
Riuro Nuo 8 ryt0 6 vakaro. Utarninkais, Ket- 
, vergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vaka- \ alandoS ro. Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

D-re Maria Dovviatt-Sass 
Moterų ir vaikų iigų specialistė 

Ofisas 
1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Woodjat. 

Ibcne tanai 1203 
Valandos: 

x \ i C:2C iki 12:00 vai ryto 
lt c 1 £l iki 8:<W vaL vale. 

Nedėtocms 
lec \> £0 iki 1*0© vaL ryto 

Rezidencija 
5208 W.Harrison Street 

Tel. Austin 73/ 

Valando* 

tiktai Iki 9:00 kiekvienu ryt) 

Lietuvišku KnjgpKrautiivė, 
Mylėtojai gcrij kningų, norinti 

iSlavinti savo protą ir ašsimukinti 

anglišką kalbą, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano ikrafttuvės. Čia 
gaunama visokios lietuviškos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš- 
kos ant užsakymo. Sconos mylė- 
toji) rateliai imdami kompletus, 
s. v. gauna papiginta kaina. Krau- 
tuve adara kas vakara#. 

Iš kitų miestų atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.: 

M. J DAMIJONAITIS 
901 West 33-rd SI., CHICAGO, ILL. 

F. P. Bradchulis 
Attorney & Couns Icr a1. La* 

Lietuvis Advonai«s 
t 30 N. LaSalle S!., C l:ago, III. 

ilock Eichange Bldg., Rooms 1107-1114 
Telephone Kranklio 117J 

6yv. 3112 S. Halslad St., arti 31-Jh 
'Iclepbonc Yfird«jl5V 

LIETUVIŲ LIUTERONŲ 
ATYDAI. 

Iš priežasties europinės karės 
dabar negalima gauti jokių kny- 
gų iš Europos. Bet męs da turime 

Į po keletą lietuviškų liuteroniškų 
į maldaknygių ir giesmių knygų sa-j 
vo krautuvėje, ir pas pas mus da 
galite jų gauti. 

Todėl, kurie reikalaujate minė- 
tų knygų, tai pasiskubinkite, kol 

jų turime, nes šioms išsibaigus, ne- 

gausite niekur, kol karė nepasi- 
baigs. Rašykite urnai, o prisiusime 
kataliogą. 

LIETUVA PUB. CO., 
3252 S. Halsted str., Chieago, II!. 

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina jau 30-tus metus. 

Prenumorata $2.00 meUms; $1.00 
pusei metų. Kanariojb $2.50 metams; 
$1.25 pusei metų. Angliję], Lietuvoj Ir 
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 

Pamatimui vieną num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogą siunčiama ant pareika- 

lavimo dovani!. 
J. J. Paukaztis & Co. 
120-124 Grand Str., 

Brooklyn, N. X. 

Dr.O.C.HEINE 
DBNTl»TA»>» it 

OFIStS—K«mpa» 31 Ir So. HilsM iri, 
(IfMliu įtrtailakM.) X WOM. U. 

Tel. Canal 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
Geueralis 

Kontraktorius ir 
Namų Statėjas. 

2302 S. Leavitt St. Chicago 

Phono Drovcr 5052 

DRANGELIS & SAPRANAS 
Lietuviai Daktarai-Dentistal 

Valandos nuo 9 ryle Iki 9 vakare 

3261 So. Halsted St., Chicago 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
UetuviG Gydytojas Ir Chirurgas 
3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaiky ir 
Vyrų. Speciališkai gydo limpančias,"už- 
sisenėjusias ir paslaptingas vyrų ligas 

LOTAI GERIAUSIOJE VIETOJE. 

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

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

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

Parsiduoda ant lengvų išmokes- 
Clų. 

Ar jųs žinote, kad šitie lotai, yra 
tris sykius vertesni už lotus ant Ked- 
zie ave. Ir 38-1 os gat., už kuriuos ten 
moka žmonės po $800.00 

A. OLSZEVVSKI BANK, 
13252 So. Halsted St., Chicago, III. 

PIGIAI PARSIDUODA. 

2 Hiatų medinis namas (2957 
East 81 st st.) Chicagos dalyje 
Cheltonham (arti 81-mos gat. ir 

naujojo bulvaro).>, Įtaisyta ga- 
zas, toiletai, tvarias, gražus kie- 
mas, papuoštas medžiais. Gy- 
venk vienam lliate ir imk randą 
už kitą fliatą. Kaina $2,500. 
Mažas įmokėjimas, likusioji da- 
lis taippat, karip randa. Kreipkis 

į ar rašyk: 
A. OLSZEVVSKI BANK, 

'3252 S. Halsted st.. Chicago, 111J 

Jau Išėjo Iš Spaudos 
MILŽINIŠKAS VEIKALAS 

TIKĖJIMU ISTORIJA 
J 

Visas veikalas sudaro 1086 puslapius gražaus ir 
lengvai skaitomo rašto. Knyga yia papuošta skaitlin- 
gais piešiniais, kurie palengvina skaitymą ir padaro ji 

■daug vaizdmgesniu. 
Šią milžinišką knygą paraše, bendradarbiaujant vi- 

sai eilei kitų mokslininkų, žinomasai visame pasaulyje 
mokslininkas D. P. Chantepic de la Saussaye. Lietu- 
vių kalbon vertė J. Laukis. 

Šioje knygoje skaitytojas ras pilną apžvalgą visų 
tautų tikejimų-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 ęi galima kaip sykis sužinoti 
šioje naujoje Tikėjimų Istorijoje. 
Tikėjimų Istorija yra miižiniškiausiu lietuviškai 

parašytu veikalu toje šakoje. 
f- Knyga yra didelio formato, gražiais tvirtais ap- 
darais, nugara ir kampai skuros, šonai audimo, aukso 
titulu ant nugaros. 

Kaina tiktai $5.00. Sulyginus su veikalo didu- 
mu ir jojo svarba, kaina yra be gale maža. 

Kiekvienas skaitantis save apšviestu ir norintis 
buti inteligentišku lietuviu privalo būtinai perskaityti 
šią knygą. 

Reikalavimus Siųskite Antrašu: 

Lietuva Publishing Company 
A. OLSZEVVSKI, Pres. 

3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL. 

m AMEfclK-OS 
LIETUVIU DIENRAŠTI 

VISUOMENES, 
Literatūros ir Politikos iliustruotas Laikraštis 

Amerikos Lietuvių Dienraštis "KATALI- 
KAS" paduoda vėliausias žinias apio karą Ir 
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pil- 
nas indomių straipsnių. 

Dienraštis "KATALIKAS" eina tautiš- 
kai krikščioniškojo dvasioje. ,,, 

DIENRAŠČIO KAINA: 
Metams $5.00. 
I'usei metų 3.00. 
Trims mėnesiams 1.75. 
Dviem mėnesiam 1.25. 
Europoje metams .... 7.00. 

Praneškite savo adresą, o gausite 
pasižiūrėjimui vieną numeri veltui. 

TAIPPAT UŽLAIKOMA 

Didžiausia Kninp ir Muzikos Krautuvė 
REIKALAUKITE KATALOGO 

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus vi- 
sados adresuokite šitaip: 

TANANEVICZ PUBUSHING COMPANY N 
ŪE\ 3249-53 South Morgan Street 

CHICAGO, ILL., U. S. A. 1 
GAMTOS ISTORIJA 

Pagal Pov. Bert, vertė Dr. A. Bacevičia. Knyga 3 dalyse; I dalyje 

telpa aprašymas {vairių gyvulių; II dalyj—aprašymas visokių augalų; 

III dalyj—apie akmenis ir žemę. Trumpai ir suprantamai išaiškina gam- 

tos istoriją, aiškesniam supratimui telpa 12G paveikslėliai: žmonių, pauk- 

ščių, gyvulių, žvėrių, žuvų, vabalų, žolių, augalų, akmenų ir t.t. 

Gamtos Istorija yra labai žingeidi ir kiekvienam žmogui reikalinga pa- 

žinti. Gamta—tai visų gyvūnų motina, todėl męs ją privalome geriau- 

siai pažinti—studijuoti gamtos mokslus. Kas nepažįsta gamtos, jos įsta- 

tymų, tas nesitaiko prie gamtos, ir tokis neilgai gyvena, nyksta ir žuva. 

Ūžtai reikia pažinti gamtą, jos gražumą ir paslaptis. Knyca Gamtos 

Istorija yra gražiai ir aiškiai atspausta, 210 pusi. Popieros viršais. Kai- 

na 
50c. 

Ta pati drūtais audimo viršais 75c. 

Norėdami gauti šitą knygą, kreipkitės krautuvėn: 

M. J. Damijonaitis, 

901 West 33rd str., 
Chicago, 111. 

NEW CITY SAVINGS BANK 

4601 So. Ashland ave., Chicago. 
A. J. BIERZYNSKI, pres. | 

Priima bankon pinigus ir moka 3%. 
Vi sudėtus pinigus mūsų bankoj duo- 

dame Čekių knygutę, lš kurios para- 

Sjtl čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdo bankines 

skryneles (boves) po $2.50 metams. 

Paduoda šifkortes ir Biunčla pinigus 
| visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 

redomis, ketvergais ir subatomis nuc 

8 ryto iki 9 vakaro; nedeiiomiB, utar- 

įlinkais Ir petnyčiomls nno 8 ryto £d 
I vakarą 

TELEPKONE DR0VER7218 

Geriausia Akušerka 

0. Jonikiene 
3364 S. Halsted St. 

(Kampas 34toi) 

Chicago, III. 

Canal. 21 Ii 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSIED SI CHICAG3, ILL. 
CORNER 18th STREET 

EVESKIO fsr 
Dienine ir 5yB#%Sf W 9 A 
Marine BfaUR¥llLfl 

MOKINAMA: 
Angly kalba nuo pra- 
dines iki augiausiai 
Arlimstika 
Augstesn. Matematika 
Istorija, Geografija 
Politiška Ekonomija 

Lietuvių ) Vokieč"j ««.-are 
Rusų ir l r« -»«• 

Lenkų ) 
Kaygvedysle Gralra.'t. 
Laišku rašymas 
Prekybos teisės Ir tt. 

G. Leveskis, Vedėjas Mokyklos 
;3106 So. Halsted StM Ch-caso. 

DU-KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

"TSii2 čSCJIh£- 
Einajaa 25 metai 

Utarninkais Ir Pėtnyciomis 
Prenumerata metams $2.50 

pusei meti} $1.25 
Adresuokit taip: 

W. B. B0CZK0WSKI C0.( 
Mahanoy City, Pa. 

GERA PROGA! 
Trriratika nnslUkoskalbu tu* 

kythbe mokytojo(apdaryta) M .09 
Valku Draugas arba kaip moky- 
litskaityti ir raiyti be mokyto- 
jo lis 

Naujas Budas mokytis rašyti b3 
mokytojo lOo 
Aritmetika mokinimuisi rokun- 

oi), bu paveikslais (apdaryta).. 33c 
Višoliroo 

Kas Rtslnsišklrpps šita apkarsi- 
nima iš "Lietuvos" ir 81.UO per 
moncy order, ui jęauj visa* 1 
knygas 00c. pigiau. 

P. .Uikolaiuis 
Boa 62 Ne\vYorU3lty 
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