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Dideji Kare. i 
Svarbiausias pereitos savaites at- 

sitikimas ant karės lauko yra Var- 

savos paėmimas. To vienok lauk- 

ta nuo senai, todėl miesto paėmi- 
mas nėra netikėtas. Pati Y ar sa- 

va didelės strategiškos svarbos ne- 

turi, bet morališka jos svarba yra 
nemaža. Vokiečiai ir stengiasi t.; 
morališką svarbą, kiek tik galima, 
išnaudoti, tik nežinia, ar tas pa- 
siseks. Užėmę Yaršavą, vokiečiai 
ten, ir visuose Lenki os kraštuose 

paleido atsišaukimus, kalbindami 
lenkus sukilti ir atkeršinti »*"«•! 

valdžiai už visas skriaudas, jos len- 

kams per metų eiles padarytas; 
bet kad ir vokiečiai, jeigu ne dau- 

giau, tai ne mažiau lenkus skriau- 

dė, tai ir vokiečiams lenkai tikėli 

negali, todėl ir jų patarimo, tur- 

būt, nepaklausys. 
Yaršavoj grobio vokiečiai ne- 

daug gavo ir dėlto vokiečiai ne- 

užganėdinti. (linkius, kanuoles. 
dokumentus, pinigus, dirbtuves ir 

viską, kas vokiečiams galėtu tikt', 
rusai iš Varsa vos pirma išgabeno; 
vokiečiams teko vien didelis Var- 

šavos universiteto knygynas, kurio 

nesuspėjo išgabenti. Rods muzė- 

jai ir knygynai, suiyg tarptautiškij 
teisių, yra nepaliečiami, negali but 
ir kares grobiu, bet kaip vokiečiai 

Belgijoj parode, naikindami kny- 
gynus, tnuzėjus, bažnyčias, jie ka- 
rės laik'5 tarptautiškų teisiu nepai- 
so. Yaršavos universiteto knygy- 
nas turėjo apie 400,000 tonui kny- 
gų ir daug rankraščių, taigi dau- 

giau negu yra knygų Vilniaus vie- 
šam j ame knygyne, Yilniaus kny- 
gyne yra apie 300.000 tomų knygų. 

Išsyk vokiečiai užėmė vien pačią 
Yaršavg, jon inėjo keliais nuo va- 

karų, o rusai, išnaikinę tris per 
Vislą tiltus, persikėlė j priemiesti 
P ragą. Bet dabar jau ir Praga 
yra vokiečių rankose. Praga vie- 
nok yra tai ta patf Yaršava, bet 
ne atskiras miestas, ji tveria 12 

Yaršavos policijos nuovadą, tik ji 
yra kitoj upės Yislos pusėj; gy- 
ventojų turi apie 40,000. 

Yaršavai likosi paskirtas vokie- 
čių gubernatorius; juoin bus Po- 
sadowsky-\Yebner, suims buvusio 
Yokietijos vidaus ministerio, pa- 
garsėjusio neprielankumr lenkams. 
Gal panagus lenkų draugas .bus ir 
vokiečių paskirtas Yaršavos gu- 
bernatorius. 

Prie Varšavos mušiuose rusai 
r.c t<.po sumušti, bet pamėginę pa- 
sipriešinti, atidavė miestą vokie- 
čiams iš fc'aimės, kad vokiečiai ne- 

apsuptų esančios vakarinėj Len- 

kijoj rusu kariumenės ir nep'er- 
kirstų jos susinėsimu. Jeigu tas 

butų vokiečiams pasisekę, jie butų 
privertę rusų kariumenę pasiduoti, 
nes turėdama perkirstą maisto ir 

amunicijos privežimą, jie priešin- 
.tis nebūtų galėję. Ne tik prie 
Varšavos, bet visoj I. enki joj ru- 

sams truko ir trūksta amunicijos. 
Kadangi prie Varšavos nuo pietų 
traukė austro-vokiečių kariumenė. 
o nuo šiaur-ryčių Buelo\v stengėsi 
apvaldyti Varšavos-Petrogrado ge- 
ležinkelį. tai išvengimui apsupi- 
mo, rusų kariumenė turėjo greitai 
trauktis nuo Varšavos. Apsupti, 
rods, nepasisekė, nes vakarinę vo- 

kiečių armiją sulaikė tvirtovės No- 
vo Cie'orgievsk ir Ivangorod ir da- 
vė rusams progą toliau nuženg'i, 
bet nuo pavojaus ji dar nepasi- 
lijtosavo; ^jos pasitraukimui yra 
spraga tarp (jardino ir Kauno, bet 
ir ji, laikui bėgant, darosi vis siau- 
resnė. Rods, kaip praneša iš Pe- 
trogrado. vokiečiai prie Kauno ir 
Kuršėj tapo sumušti ir sulaikyti, 
tik kas-žin, ar ilgam bus galima 
juos laikyti. I>erlino vienok ra- 

portas užtikrina, buk vokiečiai pri- 
siartino jau prie Kauno ir pradėjo 
bombarduoti jo išlaukinius fortus; 
apie sumušimą vokiečių kariume- 
nės Beriino raporta* nieko nesako. 
Didžiausias savo pajiegas vokie- 
čiai sutraukė prie Kauno ir mažos 
tvirtovėlės Osovvicc, nes jos užsto-! 
ja jiems kelią ir trukdo apval- 
dymą geležinkelio nuo Varšavos 
Vilniun ir Petrogradan. 

Kaip praneša iš Petrogrado, ir 

prie Rygos vokiečių užpuolimai ta- 

po atmušti, tik nežinia, ar ilgam 
bus galima juos sulaikyti. 

Iš Petrogrado oficiališkai pra- 
nešama, jog 9 vokiški mūšio lai- 
vai, 12 skraiduolių ir torpediniai 
laiveliai pereitą nedėlios dieną mė- 

gino įsiveržti j Rygos įlanką, bet 
ant visos linijos tapo atmušti. 
Vienas skraiduolis ir torpedų nai- 
kintojas tapo žymiai pagadinti. Iš 
Berlino vienok nieko nerašo apie 
veikimą vokiško laivyno Baltikė 
jūrėse. 

Iš Londono pranešama, buk per 
tarpininkystę Danijos karaliaus 

Vokietija pasiūlė Rusijai taiką, jei- 
gu panorėtų skyrium taikytis. Siū- 
lė Rusijai taiką Austrijos lėšomis, 
nes žadėjo atiduoti (ialiciją, bet 
sau reikalavo vakarinės Lenkijos 
iki Yislai, drauge su Yaršava. Ru- 
sija vienok Vokietijos pasiūlymą 
atmetė; atsakė, jog taikysis tik tą- 
syk, kada talkininkų tikslas bus 
atsiektas, taigi, kada Vokietija tu- 
rės talkininkų malonei atsiduoti. 
Rusijos turtuoliai taipgi reikalauja 
karės, kol Vokietija nebus įveikta, 
nors tuom tarpu reiktų rusams 

trauktis iki Uralo kalnų, taigi, iki 
.Azijos ruhežių. 

Vokiečiai, žinoma, diskreditavi- 
l inui Rusijos ir drąsinimui savųjų, 
praneša, buk atėjus rusams ant 

mūšio lauko amunicijai, atidarius 
skrynias, viduryj pasirodė, vietoj 
'amunicijos, sąšlavos, akmenįs ir 
kitoki r.icko bendro su amunicija 
neturinti daiktai. Laikraštis Daily 
Mail mano, kad pristatymas tokios 

... • 

nepaprastos amunicijos yra tai dar- 
bas vokiškų agentų, kurie moka 

Įsisprausti i Rusijos amunicijos 
dirbtuves ir ten Rusijai kenkia. 
Su amunicijos dirbimu Rusijoj vis 
neina taip. kaip turėtų eiti; amu- 

nicijos kareiviams kaip truko, taip 
ir trūksta. Ant karės lauko mū- 

šiuose rusiški kareiviai gaudavo 
dažnai vos po 8 patronus dienai, 
taigi, nei tiek, kiek reikia vienai 
mūšio minutai. Taip karėn pri- 
rengtus kareivius nesunku sumuš- 
ti. 

Vi?uose vokiečių užimtuose 
kraštuose įvedė pasportus, kokius 
kiekvienas turintis virš 15 metų 
žmogus turi turėti, nors pačioj 
Vokietijoj pasportai senai panai- 
kinti. 

Ant karės lauko atkako jau 
600,000 rusiškų naujokų, o jų 
atkanka vis daugiau, Rusija turi 
dvigubai daugiau gyventojų ne^u 
Vokietija, tai, suprantama, ir žmo- 

nių karėn gali daugiau pasiųsti, tik 
tiems žmonėms reikia ginklų ir 

amunicijos, o to Rusijos karei- 
viams trūksta. Su tuščiomis ran- 

komis prieš šių laikų ginklus, stoti 
negalima. 

Ant vakarinio karės lauko ka- 
riumenės taipgi smarkiau pradėjo 
veikti. Vokietijos sosto įpėdinio 
kariumenė Argonne distrikte pra- 
dėjo žengti pirmyn ir stengiasi ap- 
supti svarbiausią franeuzų tvirtovę 
rytuose—Verdun. Buvo prie tos 

tvirtovės smarkus mūšiai. Išpra- 
džių vokiečiams pasisekė paimti 
kelias .menkesnes franeuzų pozici- 
jas, bet paskui jas vėl nužudė. 
Vosges kalnuose žymesnių permai- 
nų nėra. Šiauriuose eina vien ar- 

tilerijų imtynės. Prie Ypres vo- 

kiečiai bombardavo degančiomis 
bombomis franeuzų grabes, bet be 

jokių pasekmių. Smarkus mūšiai 
be jokių pasekmių eina prie Ar- 
tois ir Soucliez. Vosges kalnuose 
vokiečiai ataka\o franeuzus prie 
Ljigekopf ir Schratzmanelle, ,bet 
vist jų užpuolimai tapo atmušti. 

Belgijoj, prie Steenstraate ir 
Het Sas mušasi artilerijos; tas 

pats yra prie \Vocvre ir Le Pre- 
tre Prie Muenster, Vokietijoj, 
mūšiai atsinaujino. Vokiečiai *ėl 
smarkiai pradėjo bombarduoti 
franeuzų miestą Rheims. 

Iš Londono pranešama, buk ren- 

giasi nuo vietos pasitraukti Vo- 
kietijos užsienių ministeris von 

Jago\v, nes nesutinka su laivyno 

vadovu, kuris erzinasi su Ameri- 
ka, lyg norėdamas ir Ameriką ka- 
rėn prieš Vokietiją įtraukti. 

Ant piet-vakarinio karės lauko, 
taigi su Italija, smarkus mūšiai 
vis dar eina prie San Michele. 
Abidvi pusės čia daug kareivių nu 

žudė, o italai apvaldė kalvas. 
Smarkus mūšiai buvo ant Pod- 
gora kalno šono, kur žuvo daug 
italu, bet ir austrų nuostoliai bu- 
vo nemažesni. 

Austrai garsina, buk jie atmu- 
šė italų užpuolimus prie Polaz?o 
ir Yermegliano; nepasisekė italams 
austrus iš jų pozicijų išstumti ir 
apiclinkėse Pejo, Tiroliu j. Smar- 
kus artilerijų mūšiai traukiasi 
Plava apskrityj ir prie Doberdo. 

Apie mušius Dardanelių jūrių 
siaurumoj nuo talkininkų svarbes- 
nių žinių nėra, o iurkų žinios ne- 

ištikimos, bet ir turkail prisipa- 
žįsta, jog buvo ten smarkus mušis 
nuo jūrių ir nuo sausžemio, ir jog 
talkininkai paėmė turkų pozicijas 
pre Avi Burnu. Iš Berlino prane- 
šama apie kilusius ant Gallipo'i 
pusiausalio nesusipratimus tarp 
anglų ir francuzų, bet iš Paryžiaus 
ir Londono užtikrinama, jog tarp 
talkininkų nei jokių nesusipratimų 
ntra. 

Iš Londono ir Berlino praneša- 
ma apie besididinančius nesutiki- 
mus Švedijos su Rusija; Berlinas 
mano, kad Švedija karėn įsikiš, 
nes buk ji nori atimti nuo Rusijo? 
Finliandiją, kuri pirmiau Švedijai 
prigulėjo taipjau, kaip ir Petro- 
grado gubernija ir Estliandija. 
Kad Švedja turi su Rusija daug 
nesusipratimų, tas liesa, bet kad 
ji dabar norėtu karėn įsikišti at- 

gavimui senai nužudytos Finlian- 
dijos, apie tia reikia abejoti, ypač 
kad karė yra gana pavojinga, o 

Finliandija tai ne švedu apgyven- 
tas kraštas, švedų ten yra tik 
10% gyventojų, taigi nedaugiau 
fnegu Latvijoj vokiečių. Buvo 
laikai, kada Finliandijoj viešpata- 
vo švedų kalba, bet jau nuo antros 
pusės pereito amžiaus viršų paėmė 
finų kalba. Finai gi, jeigu nenori 
Rusijai prigulėti, tai nenori pri- 
gulėti ir Švedijai. 

Iš Londono pranešama, buk Is- 

panija slapta' padeda Vokietijai, 
nes leidžia jai Ispanijos portuose 
turėti stacijas savo povanden*- 
niams laivams ir turėti ten anglių 
krautuves. 

^Vokietijos ambasadorius Turki- 
joj, keliaudamas Vokietijon per 
Buchareštą, už perleidimą Turki- 
joti ginklų ir amunicijos, siūlė 
Rumanijai 36 kanuolių baterijas ir 
2 milionu svarų akstinuotų vielų, 
bet Rumanija nesutiko. 

Talkininkai dar vis stengiasi at- 
naujinti Raikanti tautų sąjungą 
prieš Austriją ir Turkiją, bet tas 
nesiduoda, nes Grekija nenori Bul- 
garijai atiduoti portą Kovala, ko 
ta reikalauja. Bet Bulgarija per- 
traukė tarybas ir su Turkija, kas 
rodo, jog jeigu ji nenori rištis <u 
talkininkais, tai nenori rištis ir su 

Turkija prieš talkininkus. Nesi- 
skubina karėn ir kitos Balkanų 
tautos. 

Iš Kares Lauko. 
Ryga. Sulyg prisakymo nuo 

valdžios, valstybinis bankas iš Ry- 
gos tapo perkeltas j miestą Tulą, į 
pietus nuo Maskvos. Kiti bankai 
taipgi kraustosi iš Rygos. Mokslo 
ir kitos valdiškos įstaigos kraustosi 
iš Rygos į Dqrpatą ir kitus mies- 
tus toliaus nuo karės fronto. 

Ryga yra prie Dauguvos upės, 
netoli Rygos įlankos. Šis miestas 
yra labai svarbus pramonės centras 
ir skaitosi 2ru iš eilės uostu po Pet- 
rogrado. Mieste yra daug įvairių 
mašinų dirbtuvių, geležinkelio va- 

gonų ir tabako dirbtuvių, taipgi 
bravorų. Ryga turi apie 300,000 
gyventojų. Vokiečiai, užėmę Min- 
taują, pradeda artintis prie Rygos 
iš piet-vakarių pusės. 

Atėnai. Anglijos, ; Francu- 
zijos, Rusijos ir Italijos atstovai vi- 
si sykiu atlankė Grekijos {tt*mienį 
Gounarisą. Jie vardu savo valdžių 
nurodė Grekijai į dabartinjjcarišką 

padėjimą. Be abejonės, jie mėgino 
patraukti Grekiią |savo pusėn, kad 
ji stotų priešais Tairkiją. Grekijos 
pagelba prie D#r<knelių talkinin- 
kams butų labai* -fialdinga.' 

Geneva. Žinios iš Vokie- 
tijos praneša, kad streikas, kuris 
gręsė apimti garsias Kruppo ka- 

nuolių dirbtuves Essene, užsibaigė 
tuom, kad darbfninkams pakelta al- 
gos. Šiose dirbtuvėse dabar dirba 
arti 100,000 darbininkų trimis per- 
mainomis dieną ir naktį, be palio- 
vos. Čia išdirbinėjama didesnė 
dalis ginklų ir amunicijos vokiečių 
armijai. 

Varšava, per Londoną. Varša- 
vos universitetas tapo perkel- 
tas j Maskvą. Visi augštesni 
teismai užsidarė jau nuo liepos 24 
d. Visi arkliai, automobiliai ir tt.., 
kurie nebuvo išvežti iš Varšavos 
kiton pusėn upės Vislos, kaip buvo 

prisakyta, tapo valdžios užgriebti 
ir iš miesto išvežti. 

Londonas. Varšava pateko vo- 

kiečiams, bet svarbioji rusų ar- 

mija, kurią vokiečiai tikėjosi prie 
Varšavos pagauti, matyt yra už 

Vislos ir traukiasi atgal linkui 

Lietuvių Brastos. 

Sulyg vokišku žinių iš Berlino, i 

vokiečių armija, kuri vakar pra- 
dėjo atakuoti Yaršavą iš vakarų, 
nušlavė rusų užpakalines sargybas 
ir pradėjo piltis į Yaršavą. 

Nors rusų užpakalinės sargybos 
gal but pagautos, ar sukapotos, 
bet pat svarbiosios rusų armijos 
išsisuko iš vokiškų slastų, o sykiu 
su jomis paimta ir viskas, ką tik 

galima buvo paimti iš Varšavos, 
i\Tovo Georgievsko ir Pragos. Me- 
nama, kad rusai išsprogdino ir 
tris tiltus per Yislą ties Yaršava. 

Vok iečiai buvo užtaisę rusams 

net trejus slastus: vieną tarp Bugo 
ir Y išlos, antrą prie Nare\vo, o 

trečią Kauno gub., kur jie mėgi 
na pasiekt Petrogrado-Varšavos 
geležinkelį. Nei vienas iš jų pil- 
nai nepasisekė, tačiaus tas priver- 
tė rusus iš Yaršavos trauktis, ki- 
taip vokiečiai butų galėję pagauti 
visą rusų armiją. Dabar gi rusų 
vadas, matomai, pasekmingai pasi- 
traukė atgal, nes vokiečių štabas 
nepraneša apie joki didesnį belais- 
vių skaitlių, ar apie kanuolių pa- 
ėmimą. Rusai, matomai, pasitrau- 
kė geroj tvarkoj. 

Amsterdamas, Hollandijoj. Var- 
šavos puolimas .sukėlė didelį 
džiaugsmą ir triukšmą visoj Vo- 

kietijoj. Yisuose miestuose buvo 
nepaprastai triukšmingi apvaik- 
ščiojimai. 

Oficiališki vokiecų pranešimai 
nurodo, kad rusai pasitraukė ge- 
roj tvarkoj ir kad įsiveržusieji vo- 

kiečiai rado mažai pasiplėšimo ir 
nieko tokio, kas turėtų karišką 
vertę. 

Varšavon inėjo bavariškoji ka- 
riumenė su Bavarijos kunigaikščiu 
Leopoldu priešakyje. 

Londonas. Vokiečių orlaiviai 
numetė daug bombų aut Rygos 
miesto, o svarbios vokiečių jiegos 
persikėlė per baluotas apielinkes, 
kurios buvo geriausiu Rygos atsi- 
gynimu. Dabar vokiečiai yra ge-| 
rame miškuotame., distrikte, per 
kurį juos veda linkui Rygos vie- 
tiniai vokiečiai. Rygos pusė gy- 
ventojų yra vokiečiai. 

Londonas. Rygos likimas yra 
jau nuspręstas. Pozicijos ant 

upės Mussa, kur dabar eina mū- 

šiai, yra tokios, kad nesuteikia 
rusams geros progos atsigynimui. 
Upė Dauguva yrą geresnė atsigyni 
1110 linija, bet kadangi Ryga yra 
ant abiejų upes krantų, tai ji be- 
ne turės pakliūti j vokiečių ran- 

kas. 
Generolo vou Beulo\vo korpu- 

sas jau pasiekė upės Mussa ir 
žmonės kraustosi iš Rygos, kas tik 
gali. Gatvės uibruktos miniomis, 
o geležinkelių sto6tis apgultos žmo- 
nėmis, kurie n'otf išbėgti nuo vo- 

kiečių. 
Rusų valdžia:-buvo paskyrusi-25 

milionuš' dolSjypųį, kad apmokėti 

išlaidas perkėlimo dirbtuvių iš 
Varšavos į vidurinę Rusiją. 

Rymas. Santikiai tarp Itali- 
jos ir Turkijos su kiekviena diena 
eina blogyn ir sakoma, kad butų 
visai nestebėtina, jeigu netrukus 
Italija stotų formališkon karėn 
prieš Turkiją. Italija pastaromis 
dienomis .išsiuntė antrą užklausi- 
mą, kodėl Turkija neištraukia sa- 

vo kariumenės iš Cirenaikos, šiau- 
rinėj Afrikoj, sale Tripoli, kuris 
priklauso Italijai. 

Petrogradas. Rygos antvysku- 
pis vakar apleido Rygą su visa 
konsistorija. 

Rusai ir ties Ivangorodu pasi- 
traukė skersai upę į pačią Ivan- 
gorodo tvirtovę, kaip apie tai pra- 
neša oficialis pranešimas, kuris 
skamba sekančiai: 

"Ivangorodo distrikte rusai per- 
sikėlė į dešinįjį upės \ islos kran- 
tą, išdinamituodami paskui save 

Vislos tiltą." 

Londonas. Laikraščio Daily 
Mail korespondentas iš Kopen- 
hageno praneša, kad ten gautos 
žinios iš Berlino, buk rusai ren- 

giasi apleisti Kauną. Sakoma, 
kad gubernatorius jau perkėlė 
savo ofisus ir gubernijos urėd- 
ninkus į Ežerėlius (Novo Alex- 
androvsk), o valdiškojo banko, 
skyrius tapo perkeltas į Vilnių. 
Korespondentas praneša, buk lai- 
ke pereitos savaitės gyventojai 
bėgo iš Kauno. Išsiuntimas su- 

žeistų eina greitai. 

Paryžius. To desperatiško 
mūšio italai šturmu užėmė kal- 
ną Monte San Michele, kuris 
kontroliuoja Goritzo tvirtove. 
Tikimasi, kad Goritzo puolimas 
turės įvykti ivtrukus. 

Italų submarinas Nereide ta- 

po nuskandintas susirėmime su 

austrų submarinu netoli salos 
Pelagosa, Adriatiko jūrėse. 

Kopenhagenas, Danijoj. Žinios, 
ateinančios čia iš Berlino, prane- 
ša, kad puolus Varšavai, vokie- 
čiai rengiasi ištraukti iš rytų 
fronto po 90,000 kariumenės kas- 
dien ir siųs juos į vakarų frontą. 
Tikimasi, kad tokiu budu laike 

kelių savaičių vokiečiai pastatys 
Prancūzijoj ir Belgijoj apie 1111- 

lioną naujos kariumenės. 

Londonas. Žinios iš Petro- 
grado praneša, kad rusų kariškas 
štabas nusprendė Novo Geor- 
gievsko tvirtovės -geruoju neati- 
duoti ir parengė ją apgulai. Mat 
Novo Georgievskas guii iabai 
svarbioj vietoj ir rusai, laikyda- 
mi tvirtovę, perkirs vokiečiams 
kelią. Šita tvirtovė guli prie 
jpuolinio Bugo ir Nare\vo į Vis- 
lą ir ant geležinkelio nuo M lavos 
į Varšavą. Rusai laikydami kad 
ir apgultą tvirtovę, nepraleis pro 
ją amunicijos ir provijanto bei 
kariumeilės, kurią vokiečiai ga- 
lėtų siųsti Visla ir geležinkeliui 
nuo Mla.os. 

Novo Georgievsko tvirtovė yra 
viena iš tvirčiausiu, ir jos ap- 
gulimas parodys, ar gali šiais 
laikais naujos mados tvirtovė at- 

silaikyti prieš naujos mados ka- 
nuoles. Šita tvirtovė turi du 
tiltu per upę, aštuonias mažes- 
nes tvirtovėles (citadeles) ir 74 
redutus (fortus), kuriuose pri- 
statyta n coliu ir 12 colių di- 
džiųjų kanuolių. Visi fortai yra 
iš žemės padaryti, o ne iš plytų, 
kariški kritikai labai žingeidžiai 
dabos šios tvirtovės apgulimą. 

Berlinrs. Varšavos aplinkiniai 
fortai pateko vokiečiams beveik 
nesugadinti sulyg žinių, gautų 
Berline. Bet visi fortai Ivan- 
gorodo tvirtovės tapo rusų išdi 
namituoti. Rusai pasitraukė iš| 
Ivangorodo ir Varšavos išsivež- 
dami didesnę dalį amunicijos ir 

sankrovų, nepaliko nieko vokie- 
čiams. Berline jaučiasi neužsi- 
eanėdinimas ir užsivilimas, kad 
vokiečių armijoms nepasisekė nei 
prie Varšavos, nei prie Ivango- 
rodo paimti nei belaisvių, nei 

kanuolių, nei amunicijos sankro- 
vų. Bet vokiški kariški expertai 
aiškina gyventojams, kad vokie- 
čiai visgi įgijo geras strategiškas 
pozicijas. 

Londonas. Laikraščio Times 
kariškas expertas rašo, kad di- 
džiausis pavojus rusams dabar 
gręsia ne tiek ties Varšava, 
Lenkijoj, kiek Lietuvoj, kur ge- 
nerolo von Buelo\vo armija mil- 
žinišku sparnu mėgina apsupti 
rusų dešinįjį sparną. 

"Tiktai veikdami stipriai šiau- 
riuose—sako šis expertas—vokie- 
čiai gali tikėtis didelės pergalės, 
o kadangi vokiečių padėjimas yra 
tokis, kad jiems didelis laimėji- 
mas būtinai yra reikalingas grei- 
tu laiku, tai galima tikėtis, kad 

Vokietija jieškos tos pergalės su 

nenuilstančia energija. 
"Generolas von Buelovv turi 

dabar savo patarnavimui gele- 
žinkelį nuo Liepoj aus, o gal but, 
kad iki šiam laikui ir kariškas 
geležinkelis nuo Tilžės iki Šiau- 
lių tapo pervestas. Jeigu jis no- 

ri energiškai eiti linkui Vil- 
niaus, tai jo kairysis (šiaurinis) 
sparnas turi but apsaugotas ir 
todėl gal jis stūmė savo kavale- 
riją net iki upės Aa, prie Min- 

taujos, atmesdamas rusus j ba- 

las, kurios guli į piet-ryčius nuo 

Dinaburgo. 
"Pat pirmiausiu uždaviniu rusų 

kunigaikščio Nikalojaus turi bu t 

atsikratyt nuo vokiškų armijų, bet 
von Buelouo armija (Lietuvoje) 
grasina didžiausiu pavojum, o ši- 
to pavojaus prašalinimui rusai, 
kol-kas, nieko, rodos, nėra dar 

padarę." 

Londonas. Reuterio telegra- 
mas iš Petrogrado praneša sekan- 
čią žinią: 

"Laikraštis 'Birževija Yiedo- 
įnosti' gauna žinią iš tikrų šalti- 
nių, kad Vokietijos pereitą sa- 

vaitę, per Danijos karalių, pasiū- 
lė Rusijai susitaikinti atskirai nuo 

kitų talkininkų. Rusija atsakė 
Danijos karaliui, kad dabartiniu 
laiku klausimas apie susitaikini- 
mą negali but pakeltas." 

Laikraštis "Večerneje V remia" 
apie tai rašo sekančiai: 

"Męs sužinojome iš gerų auto- 

ritetų, kad Vokietija per Daniją 
pasiūlė Rusijai atskirą nuo talki- 
ninkų susitaikinimą; Rusija turė- 
tu {jauti Galicija, o \ nkiphja pa 

,siliktų sau vakarinę Lenkijos da- 

lį. Užrubežio reikalų ministeri- 
jos atstovas pranešė, kad negali 
but nei mažiausios vilties dabar 
pradėti taikos derybas. Dūmos 
kuluaruose (pasilsėjimo salėse) 
šitą pasiulijimą atmesta, kaipo 
nevertą nei svarstymo." 

Oficiališko šios žinios patvirti- 
nimo nėra. 

I 
Londonas. Eina iš cliplioma-[ 

tiškų šaltinių gandas, buk Ser- 
bija pagalios sutiko atiduoti B11I-! 
garijai dalį Mačedonijos, tik Cire-^ kija iki šiolei nenorinti atiduoti 
Bulgarijai Kavala uosto, netoli 
miesto Saloniki. Vienok tiki- 
masi, kad kuomet Grekijos pre-! 
mieru vėl pastos nesenai praša- 
lintas Venizelos, tai dalykai at- 

simainys. Kuomet Bulgarija bus 
užganėdinta, tai Balkanų viešpa- 
tijos atnaujins savo Lygą ir tuo- 
met visos stos talkininkų pusėje. 
Taip tikisi talkininkai. Ar šiaip,1 
ar taip, galima netrukus tikėtis 
svarbių permainų Balkanuose. 

Londonas. "Tūkstančiai skry- 
nių su amunicija įvairiausios rū- 

šies, kuomet jas atidaryta prie' 
fronto, pasirodė prikimštos šiuk- 
šlėmis, vieton amunicijos." Taip 
praneša laikraščio Daily Mail 
korespondentas iš Petrogrado, 
kuris prideda dar ir sekantį pa- 
aiškinimą: ''Šitokį -elgimąsi pa- 
prastai primetama Vokietijos 
agentams rusiškose amunicijos 
dirbtuvėse. (Reik manyti, kad 
ne vien tik vokiški agentai tam 

kalti, nes laike japonų karės taip 
pat atsikartodavo panašus atsi- 
tikimai, ypačiai intendantūros de- 

jpartamentuose. Nedyvai, kad 
Į prie tokių išlygų armijos negali 
su šiukšlėmis atlaikyti kulkų). 

Toliaus laikraščio Daily Mail 
korespondentas praneša, kad ne- 
oticiališkai apskaitliuojama, jog 
Rusija iki šiolei nustojo apie 
3,500,000 vyrų užmuštais, sužeis- 
tais ir nelaisvėn paimtais (sako- 
ma, kad pusė šito skaitliaus yra 
nelaisvėn pakliuvę). Šitas ap- 
skaičiavimas vienok yra tik pa- 
prastas spėjimas, nes kariškoji 
valdžia iki šiolei ir pati tikrai 
nežino, kiek ištikro nustota. 

Petrogradas. Vokiška eskad- 
ra, susidedanti iš devynių mūšio 
laivų ir dvylikos skraiduolių su 
dideliu skaitlium torpedinių lai- 
vų, atkakliai atakavo inėjimą j 
Rygos įlanką pereitą nedėldienj, 
bet visur buvo vokiečiai atmušti. 

Skraiduolis ir du torpedų nai- 
kintojai tapo pagadinti minomis. 
Rusų orlaiviai, mėtydami bom- 
bas, prisidėjo prie rusų laimėji- 
mo. 

Petrogradas. Korespondentas 
International Xe\vs Sercive šiaip 
rašo apie Kauno tvirtovės štur- 
mą vinį ;i: 

''Rusu ir vokiečių kanonieriai 
(kurie šaudo iš kanuolių) veda 
baisią kovą prie Kauno tvirtovės. 
Vokiečiai penkis sykius mėgino 
šturmu užimti vakarinės dalies 
fortifikacijas, bet visi jų mėgini- 
mai tapo atmušti su dideliais nuo- 

stoliais. Menama, kad gen. von 

Buclo\v mėgins apgulti Kauno 
tvirtovę ir sunaikinti jos fortifi- 
kacijas. Tam tikslui jo armija 
nuo Kovarsko ir Kurklių pradėjo 
sukti j pietus, kad atkirsti rusams 
kelia tarp Kauno ir Vilniaus.'' 

Londonas. Laikraštis Daily 
Mail pranašauja, kad Vokietija 
vėl siūlys Rusijai atskirai susi- 
taikyti, bet kad Rusija pasiūlymą 
vėl atmes, šis laikraštis, nurodi- 
nėdamas, kad Rusija, savo gero- 
vės dėlei, negali dabar apie atski- 
rą taiką nei manyti, šiaip rašo: 

"Rusai nusprendė buti ne kuom 
kitu, kaip tik rusais—nuo viršaus 
net iki apačiai ir pasiryžo nusi- 
mesti nuo sav^s syki ant visados 
vokiškąjį jungą. Kol tas nebus 
atsiekta—o atsiekti galima tik 
per pilną pergalę—Rusija nei ne- 

klausys apie susitaikinimą." 
Anglijos valdžia iki šiolei nie- 

ko nežino oficiališkai apie tą gan- 
dą, kad Vokietija pasiūlė Rusijai 
atskirą susitaikinimą. Valdžios 
atstovai nenorėjo nei patvirtinti, 
nei užginti to gando teisingumo. 
Menama, kad Danijos karaliaus 
pasiulijimas buvo privatiškoj ir 
tokioj formoj, kad rusų valdžia 
neskaitė reikalingu apie tai ofi- 
cialiai talkininkams pranešti. 

Konstantinopolis. Turku mū- 

šio laivas Klieyr-Ed-Din Bar- 
barossa tapo nuskandintas anglų 
submarino, kuris įsiveržė j Mar- 
muro jūres. Didesnė dalis ju- 
reivių, sakoma, išsigelbėjo. Apie 
tai oficialiai apskelbė turkų šta- 
bas. 

Nuskendusis laivas buvo 9.900 
tonų didumo, turėjo 354 pėdas il- 
P'o ir apie <>00 jūreivių įgulos. 
Laivo apginklavimas buvo: 6 vie- 
uuolikacolinčs kanuolės, 8 ketu- 
riacolinės, 8 tricolinės, 12 ma- 

žesnių kanuolių ir dvi dūdos 
torpedoms leisti. £į laivą Tur- 

kija atpirko nuo V okietijos 1910 
metuose. 

Londonas. Laikraštis Daily 
Rxpress garsina telegramą iš 

Šveicarijos, kuriame sakoma, kad 
ten gauta žinių iš Austrijos, buk 
lustrai traukia didelį skaitlių ka- 
riumenės iš Lenkijos į italų fron- 
tą. Daug artilerijos jau pribuvo, 
rcad sulaikyti italų pirmynžengą. 

Londonas. Anglų armijos va- 

'hs, gen. French, praneša oficia- 
liAkai, kad anglai Belgijoj atsi- 
ėmė atgal savo pozicija-, prie 
llooge, netoli Ypres, ir užėmė dar 



nuo vokiečiu arti pusantro versto 

tranšėjų. 
Francu?.y orlaiviu laivynas, iš 

32 orlaivių susidedantis, išmetė 
164 bombas ant vokiško miesto 
Scarbrucken, netoli Metzo. Daug 
gaisrų mieste nuo to kilo. 

Berlinas. Vokiška telegrafo 
Agentūra praneša, kad popiežius 
Benediktas XV pasiuntė Rytinės 
Prūsijos katalikams laišką, ku- 

riame jis išreiškia jiems savo už- 

uojautą dėlei tų kariškų baiseny- 
bių, kurias padaru rusų įsiver- 

x timas. Si agentūra praneša, kad 
.aiškas buvo pasiųstas sykiu su 

ilidcij suma pinigų nukentėju- 
f'ems nito karės. 

Petrogradas. Rusų štabas iš- 
leido sekantį paaiškinimą apie 
vokiečių laivyno užpuolimą Ry- 
gos įlankoj: 

"l'žėmimas Rygos įlankos duo- 

tų vokiečiams progą suteikti mil- 

žinišką pagelbą tai jų armijai, ku- 
ri d,\bar laiko užėmusi vakarinius 

įlankos kraštus. Norėdama įsi- 
veržti Rygos jlankon, vokiečių 
eskadra pasirodė nedėlioj prie 
T)ir!;en kanalo, kuris yra vienin- 
telis geras kelias itiėjimui didelių 
laivų. Priešas padarė tris ata- 

kus, norėdamas perlaužti minų 
eile-, kurias ?augojo mitsų eskad- 
ra. Mušti orlaiviai ir laivai ben- 

drai atmušė priešą. Vokiečiai 

negalėjo pereiti per musų minų 
liniją. Trjs jo laivai tapo suga- 
dinti. Męs nenustojom nei vie- 
no laivo." 1 

i mušis amerikonų su 
MEXIKONAIS. 

VVashington, D. C. Kariume- 
nC-s vadovas'vakariniame Texas, 
generolas Funstan, pranešė apie 
susirėmi'i'ią S j vienytu Valstijų 
kariumenės su peržengusiais ru- 

ibežių mexikcnais. Mexikonus 
nelaisvėn paėmė pulkininkas Rv- 

an. Tarp paimtų yra Ričardo 

Aguitar. Amerikonams teko 24 
mexikonr i, 40 diržų su patronais, 
28 karabinai, vienas automobi- 
lius ir vežimas. 

PAN-AMERIKONISKA 

KONFERENCIJA. 
Washington, D. C. Apkalbėti 

kaip padaryti galą nesiliaujan- 
čioms revoliucijoms Mexikoj, Su- 
vienytii Valstijų užsienių minis- 
teris Lansing sušaukė' pan-ame- 
rikonišką konferenciją, taigi su- 

sirinkimą Amerikos neprigulmin- 
gų atstovų. Konferencijoj, apart 
Suvienytų Valstijų, dalyvavo at- 

stovai republikų: Brazilijos, Ar- 
gentinos, L'liili, Bolivia, L'ruguay 
ir Guatemala. 

GĄZDINA PREZIDENTĄ. 
Cleveland, O. Čionykštis "Lea- 

dcr" gavo anonymišką raštą, ku- 
riame koki tai vokiečiai, turbūt 
nepilno proto, gązdina išmetimu 
į padangęs visų dirbančių talki- 
ninkams ginklus dirbtuvių ir už- 
mušimu prezidento \\ ilsono, kad 
jis leidžia ginklus gabenti talki- 
ninkams. (jązdintojai sako, buk 
užmušti prezidentą iškeliavo jau 
\Vasliingtonan du broliai vokie- 
£rfai, kurie turi ir dvi skryni di- 
namito. Greičiausiai tuos raštus 
rašė koki menko proto vokiečiai, 
gal visai ne vokiečiai. 

SUMAŽĖJIMAS ATEI- 
VYSTĖS. 

Wash*mgton, D. Nuo 1899 
fti. neatkako Amerikon taip ma- 

žai ateiviu, kaip per 12 paskuti- 
niu mėnesiui Veik visų Euro- 
pos tautų ateivių atkako mažiau: 
skaitlius italų ateivių, sulyginant 
su pereitais metais, pasimažino 
ant 238,000; lenkų ant 113,000; 
•žydų ant 111,000; vokiečių ant 

59,000; rusų ant 40,000; slovėnų 
ir chorvatų ant 33,000; rusinu 
ant 35,000; rumauų 22,000; tie- 

^ tuvių ant 19,000; airių ant 10,000; 
finnų ant 9,000; franeuzų ant 

5,500; ispanų ant 5,300 ir turkų 
ant a,400. 

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
PROTESTAS. 

Washington, D. C. Suvienytų 
^Valstijų valdžia padavė Francu- 
zijai savo protestą dėlto, kad 
francuzi.ški kariški laivai pagavo 
amerikonišką garlaivį Dacia ir 
jits tapo konfiskuotas. Prancū- 
zijos valdžia vienok teisina savo 

pasielgimą tuomi, kad tas laivas 

prigulėjo Hamburgo garlaivių 
kompanijai, o ji Jį amerikonams 
pardavė tik karei prasidėjus. 
Prancūzija tik tuos nuo Austri- 
jos ar Vokietijos kompanijų 
pirktus laivus pripaxjs ameriko- 
niškais, taigi neutrališkais, ko- 
kius amerikonai pirko 30 dienų 
prieš karės prasidėjimą; nes vo- 

kiškos kompanijos vien apsaugo- 
jimui savo laivu gali juos ame- 
rikonams pavesti. 

IŠPLĖŠĖ BANKĄ. 
Cedar Rapids, Ia. Rugpjūčio 

I d. į Cedar Rapids National 
Uank atėjo vienas plėšikas, už- 
darė kasierių j geležinę spintą, 
o iš jos paėmęs $23,000 pabėgo. 
Kasierir iš spintos paliuosavo 
suėję k"it; banko darbininkai. 

GAISRAS. 

Lelavar Lake, 111. Sudegė čia 
10 vasarnamių. Vienuose name- 
liuose sudegė t r j s 6 iki 9 metų 
dukterjs (leorge I). Bryant, pre- 
zidento Bryant Rubber Co. iš 
Racine. Motinos ir vyresniųjų 
vaikų, kilus gaisrui, nebuvo na- 

miejc. 

SUĖMĖ ANGLIJOS PARLIA- 
MENTO ATSTOVĄ. 

NtvV York. Suėmė čia už su- 

klastavimą ant $5,500 buvusį 
Anglijos parliamento atstovą T. 
T. Lincoln. Jo išdavimo reika- 
lauja Anglija. Sako,, buk Lin- 
coln prisipažinęs, jog buvo Vo- 
kietijos šnipas. 

SVARBUS IŠRADIMAS. 
Chicagcv 111. Detektyvų per- 

dėtinis kapitonas Thoinas I. Por- 
ter išrado prietaisą, su kurios 
pagelba labai lengvai galima at- 
skirti tikrus popierinius pinigus 
nuo netikru. P>c abejonės, ne tik 
l>oliciia, bet ir visi bankai ir di- 
desnės pardavinės pasirupjs to- 
kias prietaisas įgyti. 

IR VĖL NORĖJO LAIVĄ 
IŠSPROGDINTI. 

New York. Čionykštė polici- 
ja pagarsino liepos 28 d., jog lai- 
ve \\ hite Star linijos rado pa- 
mestą dinamitą. Matyt norėta 
laivą išsprogdinti. Minėtas lai- 
vas gabeno 160,000 tonų karės 
medžiagų, tai jj išsprogdinti ga- 
lėjo norėti vien vokiečiai. Mi- 
nėtas laivas turėjo 12 amerikonų 
keliaujančių Liverpoolin. 

DIDŽIAUSIS AMERIKOS 
MIESTAS. 

New York. Sulyg paskutinio 
suskaitymo, Nevv Yorke yra 
5,245,812 gyventojų. Yra tai an- 
tras gyventojų skaitliumi mies- 
tas ant žemės; už jį daugiau gy- 
ventojų turi vien Londonas. 
Skirtumas tarp Europos ir Ame- 
rikos miestų yra tamC, kad Eu- 
ropos didmiestis yra ištikro vie- 
nas miestas, Amerikos gi toki 
miestai yra keli ir gana toli viens 
nuo kito. 

AUKSO PRODUKCIJA 
ALASKOJ, 

Waehington, D. C. Sulyg val- 
džios pagarsintų žinių, pereituo- 
se metuose Alaskoj aukso iškas- 
ta už $15,764,250, arba už $140,- 
000 daugiau negu užpernai. Va- 
rio iškasta 21,458,628 svarų, arba 
120,330 svarų mažiau negu už- 

pernai. 

VOKIEČIŲ KATALIKŲ 
METINIS SUVAŽIAVIMAS. 

St. Paul, Minn. Rugpjučio 
8 d. čia prasidėjo 16 metinis 
suvažiavimas Amerikos vokiečių 
katalikiškų draugijų. Suvažiavi- 
mas traukėsi keturias dienas. 
Atidarymo parodoj dalyvavo apie 
10,000 žmonių. 

MUŠIS AMERIKONŲ SU 
MEKIKONAIS. 

Harlington, Texas. Rugpjučio 
8 d. apie 50 ginkluotų mexikonų 
perėjo rubežių ir Texase užpuolė 
galvijų augintojus. Užgimė mu- 

šis, kuriame užmušta keli mexi- 
konai ir sužeista penki galvijų 
augintojai ir piemenjs. Atkakus 
saugojantiems rubežių karei- 
viams pagelbon piemenims, 
mexikonai tapo atgal per rube- 
žių išvyti. 

UŽMUŠĖ ŠEŠIS MEXIKONUS. 
BrowsvHlc, Texas. šeši mexi- 

konai tapo užmušti ir tris ameri- 
konai sužeisti laike mūšio, kuris 
siautė visą vakarą prie Norias 
(farmos apie 60 angl. mylių \ šiau- 
rius nuo Brovvnsville. 

1 ČAPPYfNG- YV PUNDE D FROM FIRING- LINE AT DARDANELLEsf < 

PRIE DARDANELIŲ. 
Talkininkų kareiviai neša nuo mūšio linijos savo sužeistą 

draugę. Prie Dardanelių ant sausžemio verda atkakli kova tarp 
vokiečių vedamųjų turkų ir talkininkų. Iki šiolei talkininkai ma- 
žai pažengė pirmyn nuo jūrių pakraščio. 

Apie 200 mexikonų plėšikų už- 

puolė netikėtai,;dįdelg amerikoniu- 
ką farmą Noria, nusivarė 50 ark- 
liu ir išplėšė daug gerybės. To 

pięt jie vėl sugrįjo ir prasidėjo 
tikras mušis, kuomet 14 ameriko- 
i u ant fanuos užsibSrikadavo sa- 

vo namuose. Duota telefonu ži- 
nia. ir Amerikos kavalerijos bū- 

rys skubiai išjojo pagelbon. Bū- 

rį pėstininku taipgi išsiųsta trau- 

kiniu. SakoįVia, mexikoniški ban- 
ditai užpuldinėja ir kitose vieto- 
se netoli Naria. ..... 

|| Belgijoj tapo užmuštas va- 

dovas vokiškos kariuirienės bri- 
gados, gerie'rolas von Buelo\v, 
brolis vadovo vokiškos kariume- 
nės Kauno gubernijoj. 

|| Rusijos .finansų ministeris 
prisakė, kad visose komercijinėae 
mokyklose Rusijoj, vietoti vokiš- 
kos kalbos, butu priverstinai mo- 

kinama anglų kalba. 

|| Prancūzijos literatūros aka- 
demija savo nariu priėmė Ita- 
lijos karalių. Jis yra senų pini- 
gų žinovas ir už savo raštus 
1914 metuose gavo pirmą dova- 
ną. Akademijos, nariais, tarp ki- 
tų, yra Prancūzijos prezidentas 
Poincąrc ir buvęs Suvienytų Val- 
stijų prezidentas Theodore Roo- 
sevelt. 

Į| Portugalijoj atsibuvo prezi- 
dento rinkimai. Išrinktas tapo 
Senhor Machado 134 balsais dau- 

gumos. Išviso balsavo 379 par- 
liamento atstovai. 
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|| Iš Rusijos pirklybos mokyk- 
lų tapo išvyta vokiška kalba, o 

jos vieton įvesta angliška. Ži- 
noma, taip yra tik laike karės, o 

paskui vokiška kalba bus atgal 
sugrąžinta, nes Rusija turi dau- 
giau reikalų su kraštais, kur vo- 

kiškai kalbama, negu su kraš- 
tais, kalbančiais angliškai. Pirk- 
lyboj nesikentimų nėra, bet yra 
vien reikalas ir nauda. 

t 

|j Profesorius Petrogrado uni- 
versiteto Uspensky pagarsino, 
buk turkai Konstantinopolyj iš- 
naikino rusišką archeologišką 
muzėjų ir knygyną, kuriame bu^ 
vo daug senų rankraščių. 

J! Portugalijoj, visokiuose jos 
kraštubse, kilo net trjs revoliuci- 
jos. Kruvini susirėmimai nuola- 
tai atsitinka. Kariumenė ne- 

įstengia revoliucijonieriams atsi- 
remti. 

|| Suvienytų Valstijų kariškų 
laivų jūreiviai, išsodinti Haiti re- 

publikos sostinėj/Port au Prince, 
užėmė portą, tautišką rumą ir 
Haiti kanųolinj laivą Pacilique. 

|| Pan-amerikoniŠka konferen- 
cija, sušaukta apkalbėti Mexi- 

^kos revoliucijų ir nuraminimo 
reikalus, pasibaigė nevaisingai, 

į bet tikimasi sekančią savaitę vėl 
laikyti posėdžius, ir toliau j ieš- 
koti Mexikos nuraminimo budo. 

VILNIUS. 
= "Lietuvių Draugija Nuken- 

tėjusiems dėl Karės Šelpti" nu- 

tarė kviesti gyvenančius bendra- 
bučiuose mąjcilęivius gaminti ar- 

mijai respiratorių—įtaisų nuo nuo- 

dingųjų dujų apsisaugoti. Tą dar- 
bą prižiurinės p. Vilcišienė-dakta- 
rienė. 

= "Žiburio" mergaičių progim- 
nazijos mokinėms, persikėlusioms 
iš Mariampolės j Trakus, draugija 
paskyrė 200 rub. rūbams ir apa- 
vams pirkti. 

= Dvinske yra apie 1,200 pa- 
bėgėlių, jų tarpe apie 600 kau- 
niečių, 500 suvalkiečių ir apie 
100 žmonių iš Kuršo ir Lenkijos. 
Visi pabėgėliai gauna: suaugusie- 
ji 15 kap. ir vaikai iki 10 metų po 
10 kap. dienai iš D. K. Tatjanos 
komiteto ir be to gauna nuo mies- 
to butą. Bet pabėgėlius žada ga- 
benti iš Čia į Rusiją. Petrogrado 
lenkų komitetas rengiasi įtaisyti 
valgyklas, arbatines ir t.t. 

= Vilniaus žydų draugija nu- 

kentėjusiems dėl karės šelpti ati- 
darė siuvimo ir žekiu mezginių 
dirbtuves, kur dirba per 200 žydų 
komiteto globiamųjų pabėgėlių. 

= Vilniaus sentikių draugija 
nukentėjusiems dėl karės šelpti 
šiuo tarpu turi priglaudusi 648 
pabėgėlius-sentikius iš Suvalkų gu- 
bernijos ir 78 pabėgėlius iš Kauno 
gubernijos. 

PANEVĖŽYS. Krautuvni.i- 
kas M. Motieka (Panevėžyj) iš 
vienos anglių .kasimo firmos Eka- 
terinoslavo gub. gavo įgalioj imą 
samdyti jai darbininkų. Viena 
partija iš 30 darbininku su šeimy- 
nomis jau išvažiavp. Kelias gele- 
žinkeliu dovanai- Partija susidarė 
iš pabėgėlių, r. >j> 

'fi* n j 
= Kovo mėn. afišonjis karės 

valdžios buvoi.apskelbta, kad par- 
sisamdytų žernės darbams darbi- 
ninkus ir dvejetos arklių karai su 

vežėju. Dabar- imama žmonės ir 
ratai tokiems darbams priverstinai. 
Daug nusamdyta pabėgėliu. Pa- 
skutinė agento K. Motiekos suda- 

ryta partija sulaikyta ir nusamdy- 
ta pažymėtiems darbams. Mokes- 

nis: darbininkui—1 rub., žmogui 
su ratais—3 rub., dailydėms—1 
rub. 75 kap., vyresniesiems darbi- 
ninkams—2 rub. 

= Gubernatoriaus įsakyta bausti 
3 mėn. kalėjimo arba 3,(XX) rub. 
tucs, kurie suteiks valsčiui netei- 
singu žinių apie savo galvijų skai- 
čių arba paslėps nuo rekvizicijos. 

= Pabėgėlių, kurie užregistruo- 
ti Panevėžio skyriaus šelpti nu- 

kentėjusius dėl karės, Panevėžyj 
dab^r virš 2,000 žmonių. Gyveni- 
mui pabėgėliams draugijos pasam- 
dyta 3 namai. 

= Pabėgėliai, begyvendami val- 
džios miške Girsudų valsčiuje, už- 

degė mišką, nuo ko sudegė 150 
dešimtinių jauno pasodinto miško. 
Tie žmonės suareštuoti ir nuvežti 
į P: ižus. 

VABALNINKAS. Vabalnin- 
ko moterų draugija vienam savo 

susirinkime priėmė kun. Krikščiū- 
no sumanyilią rinkti vaistines žo- 
les. Birželio (f\l. gerb. Vabal- 
ninko daktaras paskaitė, kokios ir 
kaip reikia rinkti vaistinės žolės 
ir kiek už jas mokama. Norinčių 
rinkti atsijradc? daug; p-lė Likaitė 
žadėjo pasirūpinti pardavimu. Pa- 
žymėtina, kad Vabalninko moterų( 
draugija baigia statyti savus na- 

mus, kur bus įsteigta pradinė mo- 

kykla ir dirbtuvė. 

Iš ŽEMAITIJOS KURŠO. Vie- 
nas Durbės apielinkės ūkininkai, 
kuris išvažiavo iš ten birželio 10 
d., "R. A." papasakojęs apie šio- 
kius atsitikimus: vokiečių rekvi- 
zicijos komisija už atimtą mantą 
[duoda savininkams svitas su pri- 
spausta komisijos, antspauda, pa- 
aiškindama, kajdį girdi, pinigus 
gaukit Liepojuj e. Keli ūkininkai, 
turėdami reikalų, nuvažiavo Lie- 
pojon ir kreipėsi į karės viršinin- 
ką su kvitomis, kad jiems užmo- 
kėtų pinigus. Viršininko Įstaiga 
tuojau sumokėjo rusų pinigais, 
bet tik trečią dalį, kas ant kvitos 
buvo užraš)!a. Šitie pinigai, sa- 

koma, esą paimti iš Liepojos mies- 
to sumokėtos kontribucijos kapi- 
talo. Pašeimyninkauti atvažiuoją 
ir Prūsų ūkininkai, dar-gi su savo 

moterimis, su didžiausiais veži- 
mais, j kuriuos sukrauja visa ką. 
kas tik ukiui tiftka. Kaip rekvi- 
zicijos komisijoms, taip ir Prūsų 
ūkininkams vietas ir kelią nurodą 
ir patįs tuo naudojasi—vietos vo- 

kiečių kolionistai. 
Gegužio 20 d. Šidlave įkurta 

"Lietuvių Draugijos Nukentėju- 
siems dėl- Karės Šelpti" maitini- 
mo punktas. Iš pirmos dienos 
visiškai neturinčių ko valgyti už- 
sirašė apie 200 žmonių. Kadan- 
gi Šidlave sunku buvo duonos 
gauti ir už pinigus, tai maiti- 
nimo punkto įkūrėjai nupirko 
180 pudų rugių ir įdavė malti. 
Buvo manyta iš tų miltų duoną 
kepti ir ne tik dykai nukentėju- 
siems dalyti, bet ir už pinigus 
pardavinėti. Bet vokiečiams atė- 

jus, reikėjo toliau pasitraukti, 
ir kas su tai3 miltais atsitiko, 
tuom tarpu nežinia. 
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^Tytavėnuose maitinimo punk- 
tas įkurtas valdžios pinigais, tik 
vietos kun. Vilčinskio prižiūri- 
mas. Čia gaudavo maisto irgi 
apie 200 žmonių. 

Gegužio 23-24 d. pradėjus vo- 

ikiečiams ties Šidlava, Tyta vė- 
liais, Padubisiu grųstis j šiapus 
Dubysos, visais keliais pabėgė- 
lių minios plūdo Panevėžio link. 
Daugelis varėsi su visais gyvu- 
liais. Šiaulčifti-Šidlavos-Smilgių- 
Panevėžio keliu važiuodamas, 
kuone kiekviename miškelyj ma- 
čiau pabėgėlių "abazus." Ne vie- 
nas skundžiasi, kad panevėžiečiai 
esą žmonės šiurkštus, nenumaną 
nukentėjusių vargo, nenorį duoti 
pastogės. Manau, kad tik prie- 
puolamai toki šiurkštuoliai pasi- 
taikė. Negali buti, kad didžioji 
dauguma panevėžiečių butų toki 

nejautrus artimo nelaimei. Pra- 
žūtis butų musų tėvynei, jei to- 

kioje nelaimėje brolis broliui ne- 

benorėtų padėti. 

RADVILIŠKIS, Šiaulių apskr. 
Žmogus atvažiavęs birželio 23 d. iš 
Radviliškio papasakojo, kad pir- 
madienį birželio 22 d. ant Radvi- 
liškio miestelio (pagal L.-R. gelež- 
-kcl. stotį) dieną vokiečiai iš orlai- 
vio numetė 4 bombas. Blėdies jo- 
kios nepadarė, tik gyventojus iš- 
gązdino. 

Katal. bažnyčios ir cerkvės var- 

pai yra nuimti ir išgabenti iš Rad- 
viliškio. Sodiečiams įsakyta—nu- 
pjauti rugius, dar tebežydinčius. 

NELAIMĖS NUO ŠOVINIŲ. 
Vaikšnėgalės sodžiuj, Pakapės pa- 
rapijoj, piemenjs, radę nesusprogu- 
sią granatą, paėmė ją į rankas ir 
sviedė j žemę. Granata sprogo ir 
3 piemeniukus sudraskė. 

Tytfavėnų parapijoj Miknaičiųi 
dvarelyj piemeniukai, radę šovinį, 
ėmė j j su kažin-kokiu geležgaliu ar 

pėlyčia žilinti. Šovinys sprogo ir 
vaikeliui Jankuniukui nutraukė 
abiejų ranku pirštus "ir nuplikino 
veidą. Tėvas nuvežė vaiką į Kel- 
mę prie vokiečių daktarų. Šie vai- 
kclj paėmė ir liepę tėvui grįžti na- 

mo. Daktarai žadėję vaiką išgydyti 
ir sugrąžinti tėvams. Jei vokie- 
čiai šį kraštą paimsią, tai ir mokė- 
ti už vaiko gydymą nereikėsią. 

KRUOPIAI, 
Šiaulių Apskr. 

Sunkus atėjo laikai. Priplūdo 
begalo daug pabėgėlių. Niekas 
jais nesirūpina. Vietos žmonės ne- 

tur kuo jiems pagelbėti. Vasaros 
sausuma naikina visą žmogaus pra- 
kaitu aplietą darbą, viskam džiūva. 
Vokiečiai, atėję, atėmė arklius, 
karves, išpylė avižas. Dabar, 
mažne kasdien reikia važiuoti į 
stuikas. 

ŠIAULIAI. 

Birželio 17 d. atvežta is Šiaulių 
į Mintaujos miesto ligoninę 3 su- 

žeistos moterįs. Į sugriautą, sulyg 
"Sads" žodžių, Šiaulių miestą vo- 

kiečiai vėl pradėję leisti savo mil- 
žiniškus "čemodanus;" vienas jųjų 
nukrito palei pačią bažnyčią. Mo- 
ters tuo kart ėjusios iš bažnyčios 
namon, ir j tris pataikiusios ske- 
veldros; vienai sužeista galva, o 

dviem kojos. 

GRIŠKABŪDIS, 
Suvalkų Gub. 

Šioji apielinkė jau bent kelin- 
ta kartą patenka vokiečių rankos- 
na. Dabar ten vėl vokiečiai šei- 

mininkauja. Vienas pabėgėlis, iš- 

gyvenęs vokiečių tarpe 2 savaiti, 
pasakoja apie šį kampeleį. Mies- 
telyje visur netvarka, langai išdau- 
žyti. Daugiau kaip pusė namų 
sudeginta. Sudegė vaistinė, mo- 

kykla, varpinyčia. Bažnyčia ap- 
draskyta, Laukuose javai išmin- 
džioti, tvoros išlaužytos. 

Gyventojai labai susirupinę, 
kaip toliau begyventi ir kaip atsi- 
kelti iš griuvėsių, o dar nežinia, ką 
atneš rytojus. 

ĮVAIRIOS ŽINIOS. 

Suomių jaunimo suvažiavimas. 
Nesenai Lac liti sos miest.e 
(Suomijoje) buvo suomių (finų) 
jaunuomenės draugijų sąjungos 
suvažiavimas. Apie tą jaunimo 
suvažiavimą rašo rusų laikraštis 
"Rieč," paduodamas drauge pluoš- 
tą žinių apie suomių jaunimo 
draugijas, jų gyvavimą ir darbus. 
Yyriausion jaunimo draugijų są- 
jungon yra įstojusių 16 centra- 

lių draugijų. Tarp jų yra didžiulė 
Pietų—Kaielijos draugija. 

Centralės draugijos išviso turi 
9% skyrius. Kai-kurie tų skyrių 
silpnai gyvuoja ir maža tenuveikė.' 

Apsileidusių jų skyrių busiu visa 
100 su viršum—jie net neįstengė 
pasiųsti draugijų sąjungai apyskai- 
tų apie savo darbaviinos. Vis dėl- 
to dauguma skyrių, būtent 887, ne- 

pamiršo suteikti gana daug žinių 
apie savo darbus ir veikimą. 

Tuose skyriuose, kurie atsiuntė 
savo darbų apyskaitą, esama įsto- 
jusių 40 tukst. narių. Per praėju- 
sius metus draugijų narių skai- 
čius pašoko 3 tukst. žmonių. Ta- 
tai parodo, kad susipratusiojo jau- 
nimo skaičius suomių žemėje kas- 
-kart didėja ir jų draugijos grei- 
tai tarpsta. Toliau pamatysime, 
kad to?ios draugijos visai nesnau- 

džia, bet karštai darbuojasi. 
Per ištisus 1914 m. visuose drau- 

gijų skyrių buvo suruošta 7429 pa- 
skaitų ir prakalbų. Daugumą tų 
paskaitų paruošė patįs draugijų 
nariai, kurie jau buvo šiek-tiek 
labjau prasilavinę. Susirinkimų ir 
vakarų savo tarpe jaunimo drau- 
gijos surengė net 7,000 ir 3,500 su- 

viršum šiaip jau visokių prasi- 
linksminimų ir vakarėlių. Jauni- 
mo draugijos turi 202 savo choru, 
67 orkestras, 49 pasikalbėjimų ra- 

telius, 63 blaivybės; 187 gimnas- 
tikos ir 54 siuvimo ratelius. Na- 
mieje lavintis kursų ir pasiskaity- 
ti ratelių buvo 54, laikraštį leido 
377 draugijos ir draugijų skaityk- 
lose buvo 95 tukst. knygų. Tam 
tikru-; savo namus turėjo 434 drau- 
gijjs, arba pusė visų veiklesniųjų 
draugijų. Visi tie jaunimo namai 
kaštuoja kuone 3 mil. rub. Pa- 
duodame mūsų skaitytojams tik 
paprastas skaitmenis. Tikrai jos 
vaizdžiai prabyla į mus, kaip gra- 
žiausis aprašymai tos skaitmens 
sakyte sako, koks gražus susipra- 
tusio jo jaunimo darbų žydinys 
klesti suo:rių žemėje. Mat, ko- 
kius kalnus gali nuversti susipra- 
tusieji ir susitelkusieji kuopon 
žmonės. 

Vokiečiai Lietuvoje. 
Pabėgėliai iš Žemaitijos pa- 

sakoja, kad Tauragėje ir ki- 
tuose vokiečiu užimtuose mies- 
teliuose vokiečiai išlipdę ši- 
tokį įsakymą: kurių ūkis, 
namai ar krautuvė busianti pa- 
likta be Savininkų — j tų ukius 
ar namus busią atgabenti ir apgy- 
vendinti vokiečiais. Pabėgusiems 
iš savo ūkio žmonėms gjrąsina, 
kad po karės, jei jie ir sugrįžtų, 
j u turtas nebusiąs jiems grąžina- 
mas, bet paliksiąs vokiečiams. 

šidLava, 
Kauno Gub. 

Pirmą kartą rusų kariumeiui 
atėjus Šidlavon vokiečiai buvo 

apšaudę miestelį taikydami į ne- 

senai pastatytąją koplyčią, bet 
pataikyti nenusisekė. Tik vie- 
noj vietoj truputį pagadino. 

Per pirmuosius mušius Kaukai- 
mio sodžiuje šsudegė pasislėpę į vie- 
ną rusį 9 žmonės. Per mušį ge- 
gužis 27 d. daugelis žmonių ir 

kunigai buvo suėję pasislėpti nuol 
šūvių bažnyčion. 

Vokiečiai Šidlavoje atėmė iš 
žmonių visa, kas jiems tik pasiro- 
dė naudinga, net ir iš žemės vi- 
sa iškasė. Kurie žmonės gyveno 
toliau nuo Šidlavos, tai tuos su- 

varė į miestelį ir uždarė naujuo- 
se klebonijos namuose. Vyrus 
varė darbų dirbti. Miestelyje su- 

degė .keli namai. 
= Žemaitijoje nukentėjo dėl 

vokiečiu užpuolimo šios bažny- 
čios : Kurta vėnuose—bažnyčios 
stogas nudegė; Kuršėnuose—su* 
degė medinė bažnyčios dalis, iš- 
liko tik muro prie'šakis su varpi- 
ne ; Viekšniuose sudegė muro baž- 
nyčia su visais bažnyčios triobė- 
siais; sudegė medinė Micaicių 
bažnytėlė (Kuršėnų filija): Ma- 

žeikių medinė bažnyčia ir klebo- 
nija—apdaužytos, bet nesudegė; 
Papilėje muro bažnyčia kiek ap- 
griauta. 

MAŽEIKĖ, 
Kauno Gub. ^ 

Didžioji miestelio pusė išdegė; 
geležinkelio stotis išliko; taip-pat 
išliko ir namai netoli stotiese sto- 

vintieji. 

— Balandžio d. vokiečiai 

atėjo j Krūčių sodžių ir Daubarių 
akalica, jieškodami riebių kiaulių 
ir žadėdami pinigais už jas mo- 

kėti. Apsistojo Kručiuose nak- 
voti. Pirmiau vokiečių žvalgų 
jau buvo pranešta, kad žmonės 

nesislapstytų ir butų visi namie, 
nes pamatę bebėgant žmogų, šau- 

sią į jj. Radę tuščius namus iš- 

lauždavo duris ir visa iškraulio- 
davo. Per savo buvimą vokiečiai 
ėmė iš žmonių arklius arba m ai- 



nė ant savųjų neuicusių: ik pi- 
nigų pirko, be pinigų ir parduo- 
davo. Kiaules ir karves pjovė 
šieną ir avižas čmė ^erti favo 

arkliams, o taip-pat ir valgomuo- 
sius daiktus: kiaušinius, sviestą 
ir pieną ėmė dykai; jei kiaušinio 

negaudavo, tai vištas užmušdavo 
ir išsinešdavo,—girdi, tokių vištų 
nereikia, kurios kiaušinių nede- 
dančios. 

Pas kuriuos stovėjo vokiečiai, 
ten ir tvorų mažai liko, nes pri- 
trukus malkų, kūreno tvoras. 

Nemokėdami susikalbėti su gy- 

ventojais, vokiečiai rodydavo 
jiems, ko reikalauja. Y v. apkarai 
kasimą mokėjo už 10 vai. darbo 
i markę (30 kap.) ; apkasus liepė 
kasti naktimis. 

Gegužio 9 d. Tirkšliuose .tusi- 
laukėme rusų kariumenčs, o ge- 
gužio 10 d. išvarė visus žydus. 
Tirkšliai šj kartą išliko nuo ug- 
nies sveiki. 

MALĖTAt. 
Tš M a lėtų liko iškeltas kuti. 

fireiva labai trumpai čia pabuvęs. 
Trumpu laik't jis čia daug ir 

gražiai pasidarbavo. Ligšiol Ma- 
lėtai dar nesusilaukė naujo ka- 
mendoriaus. Mažutėlė Malėtų 
parapijos dalis ketina sudaryti 
naują parapiją prie Skudutiškio 

bažnyčios, kur jau yr.i kunigas. 
=» Oarsiškiu sodžiaus (Maišo- 

galos valsč., Vilniaus gub.) dek- 

snėje kilo gaisras. Ugnelė, šliauž- 
dama krumčkšlių takais, pasuki 
dvarininko Narbuto miškan, ku- 

rio apie ioo dešimtinių sunaiki- 
no padariusi nuostolio apie 50,000 
rubliu. 

Toliau, dėl smarkaus vėjo gais- 
ras persimetė į gretimo Sibiran- 
kos vienasėdžio triobėsius. Iš 

ten gi ugnelė persimetė Veršuliš- 
kio dvaro miškan, kurio išdegino 
apie 40 dešimtinių ploto. Po 
tam, užsidegė dar Kernavos gi- 
rininkijos miškas ir išdegė jojo 
apie 20 deš. plotas. Gaisras tru- 

1 o keturias dienas ir keturias nak- 
t:s. 

— 1$ Lietuvos Laikraščių. — 

Karės Aukos. 
Užmušti. Sužeisti, Prapuolę Lietuviai. 

KAUNO G U B. 
Užmušt i: Galžiauskas Juozas, Ra- 
seinių ap., Peiza Konstantinas, Ge- 
rlaus Julis, Raseinių ap.; Rudeikis 
Jonas, Paulauskas Jonas, Kelmės 
valsč.; abudu Ras. ap., Barščiauskas 
Edvardas, Kauno ap., Kėdainių vai.; 
žemilauskas Pranas, Raseinių ap,, 
Jurbarko vai.; Pūras Vincas, Kauno 
ap., Vaškonis Antanas, Kauno a p., 
Janavos vai. " 

Sužeisti: Rimkus Petras, Rasei- 
nių ap., Sartininkų vals., Bajorūnas 
Juozas. Visi—per rugpjūčio menes} 
praeitais metais. 

Prapuolę: Vilgaitis Jonas, Va- 
rnas Kazys, Gustas Kaz., Zičkus Pet- 
ras, Skaudvilės vai.; šatkus Nikode- 
mas, Tauragės vai.; Naujokas Jonas, 
Sartininkų vai., Abromavičius Simas, 
Sartininkų vai., Taromas Stasys, Šim- 
kaičių valsčiaus, Juokins Kazys, Ra- 
seinių vai.; Tupauskas Ladas, Kama- 
jų miestelio; šitkus \ntanas, Kražių 
m.; škiburis Petras, Raseinių vai.; j 
Bakutis Viktoras, Batakių vai.; Kun- j 
drotas Antanas, Kurbaičlų kaimo;! 
Nojus Mikas, Eržvilko vai.; Vančan- 
tls (renėjus, Šimkaičių, vai.; Dalis 
Jonas, iš Raseinių; Mankus Kipras, 
Eržvilko vai.; Gručius Jonas, Jur| 
karko vai.; Janskis Pranas. Mankunų 
vai.; Leikls Pranas, Bernikis Jonas, 
Eržvilko vai.; Baltrušaitis Juozas, 
Vanutis Jonas, Šimkus Pranas, Šim- 
kaičių vai.; Nevierauskas Kazys, iš 
Jurbarko; čekavičius Jonas, Kelmės 
vai.; Aglis Tomas, Meniauskas Mar- 
tynas, Sartininkų vai. Klelroaltis Jo- 
nas, Lošis Justinas, Vilkijos vai.; 
Olšauskas Jonas, Tauragės vai.; šil- 
kus Kasparas, Jankauskas Silvestras, 
Eržvilko vai.; Stenaitis Mot. Petrai- 
tis Petras, Sartininkų vai.; Jurgėnas 
Augustas, Raseinių val3č.; Ladičnai 
Vincas, Jurbarko valsč.; Barščikis! 
Antanas, Pajurės valsč..; Kaličinskas 
Benediktas, Tauragės valsč.; Marty- 
nas Juras, šidlavos vai.; Dankus An- 
tanas, Kelmės v.; Matula Andrius, 
Kelmės v.; Gudavičius Juoz.; Eržvil- 
ko v.; Bendžius Zidorius, Šimkaičių 
v.; tlrbonaltis Martynas, Šimkaičių 
v.; Navickas Jonas, Povilaitis To- 
mas, Beiius Povilas. Kveiselis Juoz., 
Ečis Kazys, Kazlauskas Kasparas, 
Lukošius Juozas,—Kaltinėnų vai.; 
Kcpauskas V„ Martusaltis Jurgis, 
Tauragės v. Visi Raseinių apskrities. 
Kleiva Kajetonas, Krakių vai.; Kun- 
sia Kazys, Boptų v.; Butkus Ant., 
Raudonių v.; Goričilis Stasys, Velio- 
nes v.; žaiudi S., Krasnnselsko v.; 
Butkus Stasys, Krakių v.; Musėt La- 
das. Judžengis Ant., Aleksandravo v. 
Bielskis Juoz. Iš Kauno; Vaicekavi- 
člus Juozas, Vilkijos vai.; Kačulis Si- 
manas, Vilkijos vai.; Ivaškevičius Ma- 
teikas, Vilkijos vai.; Norbus Juozas, 
Čekiškės vai., Stankevičius Pranas 
Vilkijos valsčiau; Možinas Juras. An- 
tanlškių v.; Meliaška Juozas, Kras- 
nos»lio v.; Mažeika Justinas, Boptų 
vai.; Grajauskas Juozas, visi iš Kau- 
no apskrities. 

Sužeisti: Pranevičius Ladas. 
Vilgaitis Jonas. Vomas Kazys, Rasei- 
nių ap.; Kelmės vai.; Bardukas Mo- 
tiejus Raseinių ap. 

Užmušti: Dolgliaris Stasys, Ra- 
seinių ap.; Marteliunas Kazys, Rasei- 
nių ap.; Eržvilko vai.; Beinaras Zi- 
dorius, Kauno ap., Le<Įecfcis Antanas, 
Kauno ap., Kelšėnų vai. 

HEiijViAĮ AMEBIU 
IŠ UTICA, N. Y. 

Išvažiavimas. Darbai. Liet. 
Teat. Muz. Dr-ja "Milda" rug- 
■jiu'io i d. turėjo išvažiavimą Į 
Frankfort, X. V. Drauge su ja- 
ja važiavo ir l'ticos Šv. Antano 
l)r-ja. Išvažiavimai! uticiečius 
užkvietė Prankforto lietuvių Šv. 
Jono Dr-ja. Svečius pasitiko šv. 
Jono l)r-jos pirmininkas. Po su- 

Įteiktųjų pietų "Mildos" dr-ja pa- 
dainavo keletą tautiškų dainelių. 
Padainavus, pradėta įvairus žais- 
lai, kaip tai Aguonėlė ir kiti. 
\ edėjū buvo p. A. Mackevičius. 
Išvažiavimas, abelnai paėmus, 
pa-isekė laba: gražiai, juo labjau 
kad orą.-: buvo puikus. Viena 
nktai gaila: Prankforto lietuviai 
perdaug yra sulenkėju. Tačiaus 
galima tikėtis, kacl, pradėjus jiems 
sparčiaus veikti ir smarkiau už- 
virus tenai viešamjam lietuvių 
gyvenimui, tasai sulenkėjimas iš- 
nyks, kaip jisai jau išnyko dau- 
gelyje vietų, kurios pirmiaus bu- 
vo labai sulenkėjusios, tačiaus 
šiądien tenai visi lietuviai yra 
jau susipratusiais tautiečiais. 

Darbai čia eina neblogiausiai. 
Jaunimo Mylėtojas. 

iŠ RACINE, WIS. 
Piknikas. Vietos lietuviai. 

Rugpjūčio i d. SLA. kuopa bu- 
vo parengusi piknikų Clingert 
darže. Piknikas, galima sakyt, 
pasisekė labai gerai. Publikos 
buvo j kokia 300 lietuvių raci- 
niečių, apart kurių buvo dar apie 
puskapis vyrų ir apie tuzinas 
merginų iš Kenosba, \Vis. Visi 
gražiai pasilinksmino. Oras pa- 
sitaikė geras. Reikia pažymėti, 
kad graiino lietuviai muzikantai, 
ir grajino gerai. Kuopai pelno, 
kiek teko patirti, liko gražaus, 
nors inėjimas buvo veltui. 

Racine lietuviai sutikime gy- 
vena. Tarp jųjų nesimato to 

nuolatinio riejimosi ir kivirčiji- 
mosi, kurisai apsireiškia dauge- 
lyje lietuviškųjų kolionijų. Jeigu 
vieni surengia ką nors, tai kiti 
mielu noru remia rengėjus, o ne- 

boikotuoja, kaip kad kitur dažnai 
pasitaiko. Gyvena> čia pusėtinas 
lietuvių būrelis. Jie ištisai yra 
paprastais darbininkais. 

Pašcšupio Karklas. 

IŠ MASON CITY, IA. 

Įvairios žinios. Liepos 23 d 
valdžia sulaikė svaigalų gabenimą 
K kitur (šisai miestas yra "sau- 

sas," tačiaus, uždraudžiant svai- 
galu pardavinėjimą ir išdirbimą 
čia pat mieste, buvo leista gabentis 
jųjų iš kitur savo naudojimui). 
Šisai valdžios uždraudimas daro 

gerą jtaką į žmones. Jau nesimato 

girtų. Ir žmonės dabar geriau iš- 
rodo. 

Liepos 24 d. pas vieną lietuvį čia 
buvo krikštynos. Apsieita be svai- 
galų ir, žinoma, muštynių. Tataf 
nereikėjo sėdėti šaltojoje, eiti pas 
gydytoją arba turėti kitokio "bade- 
rio." Maloni permaina! 

Liepos 26 d. j čia buvo atvykęs 
kuri. Kasputis iš Sioux City, Ia. 
Nemažai "pipirų" teko socialistams 
iš jojo. 

Nesenai lietuvis V. Vitkus atida- 
rė valgomųjų daiktų krautuvę prie 
1102 YV Miller st. Butų gerai, 
jeigu gerb. krautuvninkas atkreip- 
tų daugiau atydos j tai, kokius 
laikraščius jisai pardavinėja. 

A. Jo. 

IŠ MANCHESTER, N. H. 
Koncertas. Liepos 31 d. buvo 

Lietuvių Beno "Kareivio" pareng- 
tas balius ir koncertas naudai nu- 

kentėjusių nuo .karės lietuvių. 
Koncertas nusisekė vidutiniškai. 
Pirmininkavo vakare p. D. Ta- 
parauskas. Programas pradėta 
tautiškuoju liymnu "Lietuva Tė- 
vynė Musų." (iaila, kad pirminin- 
kas nepaprašė publikos atsistoti 
grojant hymną, nes tiktai trįs sė- 

dėję vyrai atsistojo; kiti matomai 
nesuprato, kad hymnas reikia pa- 
gerbti atsistojimu. Angliška over- 

tura nusisekė gerai. "Kur Ban- 
guoja Nemunėlis" visai nekaip iš- 
ėjo. 

Paskui buvo pranešta, kad bus 
duota dovanų dainų knyga tai po- 
rai, kuri geriausiai atliks lietuvių 
šoki. tačiaus nei viena pora neiš- 
ėjo šokti, matomai neišdrįso. Liet. 

Jaunimo Ratelio pašoko su daino- 
mis "Blaivininkų Draugiją ir "Lai 
Gyvuoj Lietuva." Šokiai išėjo 
prastai, nes dauguma vaikinų buvo 
'šsigėrę. Nemalonų jspudj išnešė 
l'ie, kurie tikėjosi pamatyt! musų 
tautiškus šokius gerai atliktus. 

—Bushndl in Nevv York Mail. 

(O KAPAI VIS DIDYN EINA. 
Praslinko kruvini metai—m;tai, kuriais mirtis pasaulyje vieš- 

patavo, palikdama milionus kapų ir milionus našlių ir našlaičių. 
Metai pasibaigė, antri prasidėjo. Mirties rugiapjutė tolyn vis 
taip pat eina. 

P.'itėmijo tą ir vakaro pirmininkas, 
kurisai panašu dalykų stovį nupei- 
kė. 

Žmonių koncertan atsilankė la- 
bai daug. Nukentėjusių šelpimas 
pas mus matomai randa sau plačią 
atjautą. Pelno iš koncerto liko ne- 

ma/.ai. 
Tą pačią dieną buvo lenkų aukų 

rinkii..o diena. Lenkai atsilankė 
ir i lietuvių vakarą. Lietuviai, ypač 
žymesnieji "Kareivio" nariai, gau- 
siai aukavo nukentėjusiųjų lenku 
naudai. 

Beno "Kareivio" draugija yra 
veikliausia tarp visų Manche.Uerio 
lietuvių draugijų. Draugijon pri- 
klauso visų sfiovių žmonių, tačiaus 
veikiama nemaišant partyviškumų, 
ir, reikia pripažinti, tas labai gerai 
sekasi. 

Rugsėjo 29 d., sulyg maršruto, 
turi pas mus atsilankyti muzikas 
p. Šimkus, '"Lietuvių Draugijos" 
.Vftovas. Galima manyti, kad mū- 

sų "Kareivis" bene suruoš koncer- 
tą, kad pagerbus atsilankiusįjį at- 

stovą. Prie tokio darbo, tikimasi, 
prisidėtų visi Manchesterio lietu- 
vių veikėjai. A. Zttbkus. 

Š NEW PHILADELPHIA, PA. 

Lietaus pasekmes. Rugpjučio 
1 d. apie 4 vai. po pietų, smarkiai 
lijo Silver Creek upelj lietus taip 
pripildė, kad vanduo sugriovė 
naujai statomą A. Žėgliaus namą, 
k".rio pamatas stovi abiemi upelio 
pusėmi. Nuostoliai siekia virš 
$300.00. Korcsp. 

IŠ CUMBOLA, PA. 
Kūdikėlio mirtis. Rugpjučio 

2 d. pp. A. Kardišauskai palaido- 
jo savo prieš 6 dienas gimusį kū- 
dikėlį. Kudikėlio mirtis aiškinama 
sekančiai. 

A. Kardišauskas neturi vienos 
rankos, kurios neteko kasyklose 
dirbdamas. Jis liepęs moteriai pa- 
kinkyti arklį (jis vežiojo "aiskri- 
mą"). Ji atsakini, kad negalinti 
dar vaikščioti. Kardišauskas, sa- 

koma, supykęs "ir ant krašto lovos 
sėdėjusiai su kudikiu rankose mo- 

teriai "vieną kirtęs." "Kirtis" pa- 
taikęs kudikiui, kuris iš motinos 
rankų iškritęs ant grindų ir nu- 

miręs. Korcsp. 
IŠ PITTSTON, PA. 

"Lietuvių Diena." Liepos 20 d. 
dešiniojo musų sparno žmones 
Vallcy Vic\v sodne parengė taip 
vadinamą "lietuvių dieną" naudai 
lietuvių, nukentėjusių nuo karės. 
Dienos programas buvo gana įvai- 
rus : prakalbos; šokiai, lenktynės ir 

1.1.; 10 valandą atsibuvo mišios. 
Po mišių atsibuvo prakalbos. Kal- 
bėjo angliakasių unijos preziden- 
tas White. Toliaus kalbėjo kun. 
Augustaitis, kun. Bartaška ir p. 
St. Šimkus, "Lietuvių Draugijos 
Nukentėjusiems Dėl Karės Šelpti" 
pasiuntinys. P-as St. Šimkus kal- 
bėjo apie žiaurumus ir verksmin- 
gą nukentėjusių lietuvių padėjimą. 
Ir abiejų kunigų kalbos buvo ge- 
ros, nieko neužgaunančios. Ponas 
St. Šimkus turėjo keletą nesmagu- 
mų iš kun. Kuro pusės. Ponas 
Šimkus reikalavo, kad laike jo pra- 
kalbos surinktos aukos turi buti pa- 
siųstos ne per Tautos Fondą, bet 
per jo, Šimkaus, rankas Stačiai į 
Vilnių. Gi kun. Kuras, prisilaiky- 
damas Dr. "Rutkausku "aplinkraš-. 
įčio," griežtai reikalavo, kad visor, 

aukos butų pasiųstos j Tautos Fon- 
do iždą. "Jei Šimkus nenori, tai 
gali visai nekalbėti,"—kun. Kuras 
pasakė. Ponas Šimkus nusileido, 
ir surinktos aukos likos pasiųstos j 
Tautos Fondą. Surinkta buvo 
per $200. Nuo visos dienos įplau- 
kų atliko per $900. Diena buvo1 
giedri; publikos atsilankė iki 5—6 
tūkstančių. 

Antras nesmagumas atsitiko su 

p. Račiunu. P-as Račiūnas likos 
pakviestas nutraukti visos dieno; 
programo krutančius paveikslus. 
Jis tai ir darė. Traukiant jam 
paveikslus, kunigas Kuras patėmi- 
jo, kad p. Račiūnas yra pasistatęs 
savo aparatą vietoje, kur kunigas 
laikė mišias, ir ėmė šaukti p. Ra- 
čiūną "bedieviu," "famiazonu" ir 

gundyt minią prieš jį. Sakoma, tuo- 
jaus susitarę keli vyrai ir norėję p. 
R. sumušti aparatą. Ponas R., tai 
išgirdęs, tuojaus iš daržo prasišali- 
no. mm. Kuras tarpe viso? šios 

apielinkės kunigų turi didelė įtek- 
mę. Jisai tapo Scranton'o- dioce- 
zijos vyskupo pakeltas j džiakonus. 

SLA 7 tas apskritys stipriai dar- 

buoj; si iaipogi surengimui lietu- 
viškos dienos rugpjūčio 16 d. 
Jei bus giedri diena, tikimasi su- 
laukti daugelio svečių. 

Vidugiri:. 
Iš HARRISBURG, ILL. 

Darbai. Mirė. Darbai vis 
silpnai tebeina. Daug žmonių yra 
be darbo. 

Rugpjučio 1 d. mirė ir rugpju- 
čio 3 d. su bažnytinėmis apeigo- 
mis likosi palaidota tūla Šukaitie- 
tė iš Dorrisville, 111. Jinai ilgai sir- 
go. Buvo išvežta St. Louis ligon- 
butin, bet tenai jai nieko nepagel- 
bėjo. Sugrįžusi namon, jinai susi- 
pyko su savo vyru, prieš kurį už- 
vedė persiskyrimo bylą. Byla ta- 

čiaus buvo atmesta. Moteris dar 
labjaus susirupino ir, pasirgusi apie 
tris savaites, mirė. 

^ Tikras Lietuvis. 

IŠ SCRANTON, PA. 
Iš veikimo "Tarptautinės Ly 

gos Lygybei ir Laisvei/' Pasi 
baigus didžiam susirinkimui, ku- 
risai buvo nesenai čia "Tarptauti- 
nės Lygos Lygybei ir Laisvei" pa- 
rengtas ir atkreipė į save didele 
amerikoniškosios visuomenės aty- 
dą, tokį pat susirinkimą žadama 
surengti ir New Yorke. Tuom tik- 
slu "Tarptautinės Lygos" vardu 
važinėta iš čia į Nexv York'ą, ka- 
me susinešta su įvairių tautų žmo- 
nėmis. Apart lietuvių, susinešta 
su čekais, estais, rusinais, žydais, 
chorvatais. Prof. Levine (Co- 
lumbia Universiteto') žadėjo su- 

organizuoti milingu amerikonų ko- 
mitetą, kad išleidus knygą apie 
tautystę ir tautas, kame kiekviena 
tauta paduotų savo Status (dabar- 
tinį padėjimą)' ir savo reikalavi- 
mus. Prof. LeVine; sakoma, turįs 
gerų pažinčių,»; ir 'todėl tikimasi, 
kad darbas pasiseks';' 

"Tarptautinė Lyga" čia, Scfan- 
ton'e, gavo "Court-house" (teismo 
butą) savo susirinkimam?. "Ly- 
jgos" viršininkai skaito tą labai 
geru įgijimu, nes ne tiktai nereikia 
nieko mokėti, bet ir pačių ameri- 
konų akyse visas "Tarptautinės 
Lygos" darbas įgija didesnę svar- 

bą ir reikšmę. 
Liepos 27 d. laikinoji "Lygos" 

valdyba laikė susirinkimą, kuriame 

padaryta eilė nutarimų. Nutarta 
"Lygos" narius paskirstyti j dvi 
rųši: 1) garbės nariu?, kurie bus 
naudingi ''Lygai" savo įtekme, ir 

2) narius rėmėjus. Pastarosios 
rūšies nariais galės buti pavienės 
ypatos, įmokėdamos nemažiaus 50 
centų propagando darbui, arba va- 

dinamieji "kolektyviai nariai' (kaip 
kad kliubai, kuopos, draugijos ir 

tt.), kurie užmokės bent penkis 
doliarius ir turės teisę pasiųsti 
"Lygos" valdybon, jeigu norės, 
vieną atstovą. 

Nutarta sušaukti kaip galint 
greičiau susirinkimą nuolatinei 
"Lygos" valdybai išrinkti. 

Žadama Suv. Valstijų kongre- 
sui įduoti eilę rezoliucijų. Tos 

rezoliucijos nutarta sutvarkyti kaip 
galint greičiaus. 

Nutarta išrinkti pastovų komite- 
tą, kurio priederme butų rengti 
i vairiose vietose susirinkimus, įgau- 
ti narių ir organizuoti "Lygos" 
kuopas. 

Nutarta susinešti su Ne\v Yorko 
žydais, kurie jau veikia toje dir- 
voje, kurią "Lyga" užsibrėžė, ir 
veikti bendrai su jais, jei galima. 

Nutarta užsakyti tūkstantį ee- 

luloidinių guzikų, ant kurių butų 
tekančios iš užujurio saulės pa- 
veikslas ir įrašas: 'Taika, Lygy- 
be, Laisvė." 

Nutarta suruošti New Yorke ir 
Cliicagoje tokius pat mass-mitin- 
gus, kaip kad Scranton'e buvo. 

5. 

Ruošiasi. Nesenai buvo spau- 
doje pakeltas sumanymas padaryti 
Ne\v York'e didelį chorų suvažia- 
vimą. Šioje apielinkėje, kaip ma- 

tyt, tasai sumanymas randa sau 

daug priejautos. Kiek teko girdė- 
ti, suvažiavime jau pasižadėję buti 
ne tiktai Scranton'o, bet taipogi 
Wilkcs-Barre'ių, Kmgstono, Pitts- 
tono ir Mahanojaus dainininkai. 
Vien iš minėtųjų kolionijų gali 
buti apie 300 žmonių. Tikimasi, 
kad prie šio sumanymo jvykinimo 
prisidės dar ir daugiau kolionijų. 
Minėtųjų kolionijų dainininkai ža- 
da savo lėšomis važiuoti New 
York'an. Paėmus Brooklyn'o ir 
apielinkės chorus, apskaitliuojama, 
kad chorų suvažiavime galėsią bu- 
ti apie 1000 žmonių. Patsai suva- 

žiavimas ketinama rengti kada nors 

tarp kalėdų ir Užgavėnių. 
Keliauninkas. 

IŠ BROOKLYN N. Y. 
Išvažiavimai. Poni metų atgal 

pas mus, būdavo, sulaukus vasa- 

ros nedėldienio, traukdavo prakil-l 
nesnieji lietuviai j pajures, kur, iš-Į 
siplukdę vandenyje, susėsdavo anc 

smiltyno ir šnekėdavo apie visuo- 
menės reikalus, o dažniausiai riš- 
davo viefinių reikalų klausimus. 

Laiks nuo laiko kokia nors drau- 
gijėlė padarydavo išvažiavimą j 
kokią nors giraitę. Ten išvažiavę, 
pažaisdavo, padainuodavo ir, sulau- 
kę prietemio, keliaudavo vėl na- 

mo. Bet šiais metais viskas jau 
virto kitaip. 

Išvažiavimų j jūrės pakraščius 
jau nėra; mat Brooklyno inteli- 
gentams pasidalinus į tris aiškias 
srioves ir j vieną neaiškią (ne- 
aiškioji. sriovė SLA. namuose), 
įnusų socialistai pasinaudojo iš su- 

irutės iv, pradėjo, rengti išvažiavi- 
mus kožną nedėldieni, tiktai jau 

ne j jūrių pakraščius, bet į akme- 
nuotus dilgėlėmis apžėlusius kru- 
mus. « 

Paėmęs "Laisvės" numerį, ran- 

di pranešimą, kad ateinančią -nedė- 
lios dieną socialistų 19 kuopos ren- 

giama 'didelis išvažiavimas' Maple 
Wood parke. Nežinant tos vie- 

tos, išrodo, kad tai bus gražioj 
vietoj ir ištikro gražus išvažiavi- 
mas. Vienok nevienas nuvažiavęs 
apsigauna. Vietoje garsinto su 

gražfum vardu parko, randi ap- 
tvertą akmenuotą kalnelį, su pa- 
krypusiais stalais ir nulužusiais 
suolais, panašų Į Lietuvos ūkinin- 
ko vasarinį * artą gyvuliams su- 

ginti. Susirinkus lietuviams į tą 
"gardą," užsilipa socialistas-orato- 
rius ant stalo, iškeikia tautiečius, 
klerikalus ir visą pasaulį, o pankui 
eina su kepure, rinkdamas pus- 
doliarius ant bačkučių alaus. So- 

cialistai patįs neduoda, o tiktai 
iš publikos surinkę pinigų, nuper- 
ka rudžio ir patįs pirnuftiniai ge- 
ria. Prakalboje keikia tuos, ku- 
rie išnaudoja žmones, o čia patįs 
tą daro, net ir tas pats, kuris ai- 
triai kalba apie išnaudotojus. 

Pabuvęs tokiame išvažiavime, 
pamanai, kad taip dedasi dėlto, 
kad tai socialistų daroma, ir pa- 
darai prižadą daugiau j jų išva- 
žiavimus nevažiuoti. Vėliaus už- 

girsti, kad ateinantj nedėldienį bus 
išvažiavimas "Apšvietos Draugi- 
jos." Nuvažiuoji, randi tuos pa- 
čius oratorius, tą patį kalbant ir 
tuos pačius kolektorius. Tolesniai, 
"Draugijų Sąjungos" išvažiavimas 
—tas pats; "Aido" choro išvažia- 
vimas,—tas pats. Kožną nedėl- 
dienį rengia išvažiavimus vis po 
kitokiu vardu, o rengėjai tie patįs 
ir programas tas pats. Iš šalies 
žiūrint, išrodo, kad mūsų socia- 
listų vadovams niekas daugiau ne- 

rupi, kaip tiktai sukviesti žmones 

į tą akmenuotą vokiečio karčiam- 
ninko "gardą," parinkti iš jų pi- 
nigų ir už juos išsigerti. Fo kož- 
nam išvažiavimui, paėmus "Lais- 
vės" numerį, skaitai pagyrimus, 
koks tai puikus išvažiavimas buvo, 
ir paraginimą daugiau tokių reng- 
ti. Puikus darbas, nėra ko saky- 
ti. 

Brooklyno ir New Yorko apielin- 
kėse yra puikių parkų, kur gali- 
ma išvažiuoti, kad tyru oru pa- 
kvėpuoti ir gražiai pasilinksminti. 
Bet kaip ten musų socialistai va- 

žiuos, nes ten nėra gardo, nėra 
kur žmones susivarius kolektos da- 
ryti išsigėrimui? 

Girdėti, kad ir "Harmonijos" 
choras rengia panašų išvažiavimą 
rugpjūčio 15 d. irgi tame pačia- 
me "garde," kur ir socialistai ren- 

gia. Neabejoju, kad prakalboje 
nebus keiksmų nei ant tautiečiu, 
nei ant klerikalų, neigi pagalios 
ant socialistų; bet abejotina, ar ap- 
sfeis be kolektų rudžiui? 

Z arasiškis. 

IŠ SEATTLE, WASH. 
Nelaimingi atsitikimai. Du na- 

riu vietinės Draugystės D. L. K. 
Gedimino patiko nelaimė. Pirma: 
Mikolas Slesoraitis, 35 metų, ne- 

vedęs, iš Kujagalių kaimo, Vei- 
verių gm., Suvalkų red., likosi 
užmuštas darbe prie kirtimo girių 
liepos 21 d. Johnson Dean Log 
Co.; jisai tapo palaidotas kapuo- 
se Lo\vell, Wash. Antroji nelai- 
mė atsitiko su Jonu Piadiku, 47 
metų, kurisai laiko saliuną. Ji- 
sai likos peršautas jo paties sa- 

liune, 1401 Pacific av., Taeoma, 
Wash. liepos 28 d. i-ma vai. po 
pietų ir mirė už 3 valandų. Pia- 
diko peršovime yra įtariamas ita- 
las Mike Veto, kuris paimta i vie- 
tinį kalėjimą. Šios tragedijos 
priežastis nurodoma ta, buk die- 
na prieš tai Piadikas davęs progą 
savo saliune pavogti iš to italo 
$23.00. Piadikas paliko moterį 
su 8 vaikais nuo 23 iki 2 metų 
amžiaus. Kiekvienas šios drau- 
gijos naris be skirtumo pagal 
skirsnį XVIII punktą V Dr-jos 
•statymų privalo jmokėt j Drau- 
gystės iždą po $1.00 už kiekvieną 
mirusį iki sausio 1 d. 1016 111. 

A. Kalvaitis, 
Dr-stės sekretorius. 

"LIETUVIŲ DRAUGIJOS" 
NARIAI-ŠELPĖJAI. 

Iš Freeland, Pa.: 
Kun. Jurgis Inčura (25 dolia- 

rius), Juozas Bakartis (5 dol.). 
Teofilius Matulis (3 dol.), Mrs. 
Mary A. Tymony (10 dol.), Frau- 
ciszek Pozarzewski, Jau Vorošylo, 
Miclial Takarzewski, Andrzej Rej- 
bic, Stanislaw Kulowski, Katary- 
na Žiogo, 

Iš Cordinal, Pa.: 
Tamošius Kvilda (pavardė ne- 

aiškiai užrašyta), Juozas Skinkysį 
Stasys Amrozas, Petras Bendarai* 
vičius, Jonas Yislauskas. 

Iš Tamaąua, Pa: 
~ 

Juozas Venckevičius, Antanai 
Leščinskas, Pranas Virbickas, Jur- 
gis Užupis, Jonas Kemzūra, kun. 
Petras Gailaitis (25 dol.), Jokuba^ 
Jokubenas (5 dol.). 

Iš Mahanoy City, Pa.: 
Kun. V. Dargis (10 dol.) Ignas 

Maciejunas, Marė Jttrkevičaitė, 
Katrė Neviarauskienė, Juozas Am- 
brazaitis, Jonas Na vokas, Domi- 
nikas Kanevičius, Kazys Pangonis, 
Izidorius Dereškevičius, Ant. Be- 
niavičius (3 dol.), Marcele Be- 
mavičienė, Dominikas Benevičius, 
Juozas Jaučius, A. Bartuška (5 
dol.), Vaitiekus Jusaitis, Ant. Les- 
kauskas, Al. Rutkauskas, Feliksas 
Pangonis, Vincas Valinčius, Juozas 
Šukartis, Pranciška Soboitė. 

Iš Girardville, Pa.: 
Kun. Pr. Augustaitis (5 dol.) 

Y. Zubriekas, Y. Mačys, Reti. Bud- 
raitis, P. Yasiliauckas, Tam. Ta- 
mošiukas, K. Skystimas. J., Bav- 
tikis, A. Glinskis, S. Bielauckas, 
Jonas Sutkaitis, Jonas Čepulis, Jo- 
nas Subočius, Vincas Rakauskas, 
Ant. Mociejauskas. 

*Vs Mt. Carmel, Pa.: 
Kun. Bartuška (5 dol.), Juozas 

Tamolainas (3 dol), Agota Šva- 
bauskienė, M. Mikelionis, Zigmas 
Jasiakas, J. Yaicickauskas, VI. Ur- 
bonas, J. Janulevičius, J. Kijauc- 
kas, J. Bovinis. P. Yasiliauckas, 
P M. Bernotas, K. Barzdukas, A. 
Bražinskas, A. Kelminskaitė, Kle- 
mas Lukas. / 

t •—— 

ATSKAITA. 
Žemiau seka atskaita aukų, ku- 

rias surinko p. Šimkus, "Lietu- 
vių Dr-jos Nukentėjusiems Dėl 
Karės Šelpti" atstovas, būdamas 
Painesdale, Mieli. Anksčiaus jau 
buvo pagarsintos pavardės "Lie- 

tuvių Draugijos" narių šelpėjų, 
kurie aukavo bent $2.00 naudai 
nukentėjusiųjų. Čia yra smul- 
kesniųjų aukautojų surašas. 

Po $1.00: U. Katinas, Boles. 
Puriu?, Rapolas Pocunas, jonas 

i Genis, Yinc. Juknevičius, Rapo- 
las Evanauskas, Jonas Kūgis, 
Jok. Pesciko, Kost. Cerpauckas, 
J. Leleiko, Umbrozas Sniras, 
Boleslovas Purius; aukavo 55c.— 
Stan. Morkūnas, po 50c:—P. Gry- 
bulis, R. širvinskas, U. Sniras, 
K. šeštokas, S. Kolunda, U. To- 
ronda, J. Meilus, \Y. Usoris, J. 
Piečiko, K. Balčunas, L. Moldai- 
kis, T. Černauekas, J. Černauc- 
kas, Br. Povidis, Ign. Povidis, 
Va r. Butekienč, K. Tvarkunas, 
-Bened. Drukas, Sim. Yuitonis, 
Pet. Karvelis, Juoz. Petrikas, F. 
Tvorijonas, Kaz. Tvarijonas, Ad. 
Bogučėnis, Zig. Juknis, Sim. Ko- 
pocus, Just. \Yijutias, Ona Tvo- 
rinienė, Jonas Mimas, Sim. Ko- 
[pocus, Juoz. Mockevičius, Amile 
Mockevičienė, S. Motesunas, F. 
Loska, Aug. Ališauskas, Juoz. 
Repečko, Jurgis Morkauckas, 
Ana Volugienė, Stan. Ivonauc- 
kas, Juoz. Kopocus, Kaz. Puknis, 
Pele. Loska, Ign. Kapočius, Sim. 
Kapočius, Rafol. Gibavičia, Kaz. 
Vaitkunas, Kaz. Yoverunas, Juoz. 
Vaitkunas, Juoz. Slovenskas, Sel. 
Torandienė, Mik. Ovega, Yikt. 
Pocunas, Agota Scenienė, Petras 
Grybulis, M. Mockevičius, A. 
Kolinas, Bl. Leito, And. Mickus, 
Kaz. Tvorienas, Ign. Aršauskas, 
Stan. Gibavičius, Stan. Perogus, 
»"inc. l'kstolis; po 25c.:—M. PtVk- 
nis, K. Puknis, M. Bituris, O. 

Vaitkunas, K. Vaitkunas, J. Ru- 
sikenas, J. Jaknunas, J. Slavin- 
skas, K. Vaitkunas, K. Voveru- 
r.as, K. Mosunas, Fadei Kopovlikov 
(rusas) \Y. Petronis, J. Mosunas, 
S. Bulko, J. Knyksta, Kaz. Soko- 
lis, M. Gleiznus, Ign. Sokolis, A. 
Cutas, Rapol. Morkūnas, I.. Ogo- 
nauckas, Juoz. Morkūnas, Just. 
Pusvaskis, Unt. Kknunas, Jon. 
Kazlauckas, Justinas Morkūnas, 
And. Klimas, Adom. Purius, L. 
Seenas, Stan. Šalcunas, Aus;'. Ro- 

zinckus, Povilas Kodelekas, I>en. 
Ališauskas, Stan. l.ileiznus, Ka- 
rolis Pileckas, \ ik. Pileckas, Pct. 
VIa, Vikt. Purius, Kaz. šešto- 
kas, M. Piisturis, A. Mockeviena, 
Tonas Kapocus, Jonas Meilus, 
Kar. Vaitkunr.s, Tgn. Paskevi- 
> i it s, Jonas Lurikėnas, Aujf. Ro- 
'.inckas, Adam Purius, Iiron. Mic- 

kus, Pet. Mockevičius, Jnoz. 
Mockevičius, Stcp. Volokas, \nė 
Voganicnė, Jurgis Tvorijonas, 
Kaz. Kisielius, Justinas Pusvoc- 
kis, Kaz. Lcito, Fr. Seenas, Ju-;. 
Vijūnas. Komitetas: 

Juozapas Kanocius, 
Stan. Ivanauskas. 



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

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

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, gni/.iua auto- 
riui atfcul jo lėšomis. 

Reikia visada rašyti plunksna lr tik 
ant vienos poplero pu.i^s, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 
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Apžvalga. 
Katalikai išvien su kitatikiais 

prieš klerikalus. Klerikalu, tai 

yra žmonių, maišančiu tikėjimą 
su viešais bei politiškais reikalais 
ir panaudojančių tikėjima, kaipo 
įrankį, tuose reikaluose, yra ne 

vien tarp lietuvių. Vietomis yra 
jųjų "ir tarp amerikonų. Tačiaus 
amerikonai skiriasi nuo lietuvių 
tuom, kari jie savo tikybos nie- 

kam neleidžia vartoti kaipo įran- 
kio, ir jeigu kas nors taip prade- 
da daryti, tai susilaukia griežto 
pasipriešinimo iš tikrai tikinčių 
žmonių, nežiūrint, prie kiwio ti- 

kėjimo jie priklausytų. 
Labai įdomų pavyzdį tiiom at- 

veju davė miestas Buffalo, N. Y. 

Amerikos lietuviams tasai pavyz- 
dys yra ypač įdomus ir atsižvelg- 
tinas, kadangi pastaruoju laiku 

kįlantis tarp musų klerikalizmas 
darosi vis drąsesniu ir stengiasi 
palengva užgriebti mušu gyveni- 
mą. Amerikonai, rasi, pamokys 
mus, kaip reikia elgtis. 

"The Nc\v VVorld," katalikų 
savaitraštis, artimai stovintis prie 
Cbicagos katalikų provincijos vy- 

riausybės, praneša savo numery- 
je nuo rugpjučio 6 d. šių metų, 
kad liepos mėnesyje buvo laikyta 
Buffa/lo keletas susirinkimų, ku- 
riuose svarstyta tikybos maišy- 
mas į viešus ir politiškus reika- 
lus. Susirinkimuose dalyvavo ka- 

talikų, presbiteri jonų, unitarijonų, 
baptistų, episkopalų ir kongre- 
gacijonalų bažnyčių kunigai bei 

šiaip svietiš'kiai. Pirmame su- 

sirinkime buvo 12 protestonų ir 
tiek pat katalikų kunigų. Tarp 
dalyvaujančių buvo ir vietinės 

diocezijos valdytojas Rt. Rev. 

Monsignor Nelson H. Baker. 
Po pirmam susirinkimui, laiky- 

ta antras ir trečias susirinkimai. 

Liepos 8 d. susirinkime likosi 
vienbalsiai priimta sub-komisijos 
išdirbtoji rezoliucija-atsišaukimas. 

Apie susirinkimo priimtąją re- 

zoliuciją "The \'ew Worm" sa- 

ko, kad tasai dokumentas, "be 

abejonės, padarys gilų jjspuclj 
Buffalo visuomenėje ir išraus 

bigotriją (tikybos maišymą j svie- 
tiškus reikalus. "Liet.") tamę 

niie«tc, kame šioji ne-amerikoniš- 
ka dvasia išvystė daugiau jie- 
gos, negu by kuriame kitame ša- 
lies mieste. Saugu sakyti, kad 

ji.^ai padarys precedentą (sektiną 
atsitikimą) kitiems miestams ir 

kad jisai žęnklina pradžią judė- 
jimo visoje tautoje, kame pro- 
testonai ir katalikai suvienys sa- 

vo pastangas, kad padarius galą 
šiai ne-amerikonišrkai ir ne-krik- 
ščioniškai bigotrijos kampanijai." 

Rezoliucija-atsišaukimas yra 
gan ilga. Paminėję, kad Suv. 

Valstijų ir New Yorko valstijos 
konstitucijos tikėjimą skiria nuo 

viešų reikalų ir leidžia visiems 

tikėjimams liuosai plėtotis, ir kad 

jvairių tikybų žmonės nori gy- 
venti tarp savęs kaipo draugai 
ir kaimynai, taikoje ir sutikime, 
atsišaukimo išleidėjai atsišaukia 
į visus piliečius, be tikėjimo skir- 

tumo, kad: 
"Pirma. Apgailėti ir atgrasin- 

ti spausdinimą, platinimą ir skai- 

tymą visų rastų, neteisingai per- 
statančių ir šmeižiančių kitą ti- 

kėjimą. 
"Antra. Apgailėti visus slap- 

tus arba viešus susirinkimus ar 

išsireiškimus, kurių pirmu tikslu 

yra auginti tikybinę neapykantą. 
"Trečia. Pasmerkti, kaipo ne- 

-amerikonišką ir neteisingą daly- 
ką, įmaišymą kokio nors tikybi- 
nio kvotimo prie kandidato viešai 
vietai arba by kokio biznio ar vie- 
šo boikoto dėlei tikybinių persi- 
tikrinimų. 

"Ketvirta. Raginti visus ku- 

nigus ir pastorius suprasti, kaip 
svarbu yra viešai ir griežtai 
kalbėti apie reikalingumą tikybi- 
nės pakantos ir plėtojimo geros 
valios tarp musų žmonių." 

Toliaus seka: 
"Męs, Rymo-Katalikai, pasirašę 

po šiuom atsišaukimu, užtikrina- 
me, kad Katalikų Bažnyčioje nė- 
ra jokios organizacijos, užsiiman- 
čios tariamosios Bažnyčios arba 

b y kurių jas nariu politiškų rci-| 
kalų kėlimu ir kad tariamosios 
bažnyčios valdžia nesistengia pa-j daryti įtaką j jos pasekėjų poli- 
tišką verkimą nei jojo vesti, ir 
kad męs nnožemiai u/kviečiame j 
by kokią ypatą arba organizaciją j 
pilniausiai ir liuosiausiai ištirti! 
šio tvirtinimo teisingumą." 

Sį atsišaukimą vertėtų jdomiaij 
perskaityti ypač musų klerika- 
lams, kurie ant viso. musų viešo-į 
jo gyvenimo nori uždėti raides' 
"R.-K."; ypač tiems, kurie, atvy- 
kę nesenai iš Lietuvos, nori *iojc 
Šalyje užauklėti šaltininj klerikaliz- 
mą; tiems, kurie tveria ir plėto- 
ja visokias viešas orga- 

1 nizacijas. 
Reikia tikėtis, kad, panašiai 

amerikonams, atsiras ir tarp lie- 
tuvių katalikų tokių, kurie turės 
pilietiškos drąsos užprotestuoti 
prieš tikėjimo valkiojimą viešuo- 
se reikaluose. Dabartinis mūsiš- 
kių klerikalų veikimas yra ne vien 

į padorumo, teisingumo, bet ir 

įSuv. Valstijų konstitucijos laužy- 
!mu, ko lietuviai, kaip ir kiti šios 
šalies piliečiai, neprivalėtų kęsti. 

S. 

Blaivybe ir tikėjimas. Šia sa- 

vaitę Minersville, Pa., laikyta Lie- 
tuviu Blaivininkų Rymo-Katalikų 
Susivienijimo seimas. 

Šisai seimas duoda progą pasa- 
kyti keletą žodžių apie blaivybes 
judėjimą stovį tarpe musų, Ame- 
rikos lietuviu. 

Blaivybė bene yra musų gyve- 
nime vienu tų apsireiškimų, j ku- 
riuos visų musu sriovių atsine- 
šimas yra vieriodas. Nežiūrint, 
prie kurios sriovės kas priklausy- 
tų; nežiūrint, kokius idealus kas 
gintų politikoje; nežiūrint visų 
skirtumų, kurie apsireiškia tarp 
j vairių sriovių veikėjų ir laikraš- 
čiu, viii skaito girtuoklybę savo 

it drauge visų žmonių priešu, visi 
vienokiais ar kitokiais budais ko- 

voja prieš jąją. Šioji vienybė 
blaivybės klr.usime savo šaknimis 
guli giliame kiekvieno mąstančio 
žmogaus supratime tų begalinių 
nuostolių, kuriuos girtuoklybę ap- 
lamai neša žmonijai, o ypačiai 
mums lietuviams, pas kuriuos ji- 
nai yra išsiplatinus taip, kaip retoje 
tautoje tebėra. Be pažiūrų skir- 
tumo visi suprantame, kad jeigu 
męs norime praskleisti tarj> savo 

sr ntautiečių kokias nors idėjas, no- 

rime susidaryti stiprią savo 

pasekėjų ir rėmėjų armiją, tai pir- 
miausiai iš jųjų tarpo turime pra- 
šalinti girtuoklybės šmėklą. Ly- 
giai visiems toji šmėkla stovi ant 

kelio, ir todėl visi vienoda ne- 

apykantą prieš tą savo idėjos prie-, 
šą kariauja. 

Blaivybės platinimas pats savy- 
je yra darbas, kurj męs visi pripa- 
žįstame labai reikalingu, rasi, rei- 
kalingesnių už ką nors kitą. Blai- 
vybės klausime, pačioje idėjoje, 
pačiame principe mūsų sriovės tarp 
savęs nesiskiria. Šiame klausime 
viešpatauja tarp visit idėjinė vie- 
nybė. 

Kuomet nuo idėjų, principų pe- 
reisime \prie savo praktiškojo gy- 
venimo, męs šiame klausime susi- 

duriame su kurijo7.il, kokių pas 
mus yra nemažai. Tuom apsi- 
reiškimu yra blaivybės sumaišy- 

įmas su tikyba. 
Tasai dviejų visai skirtinu da- 

lykų sumaišymas pačiam blaivybės 
reikalui vien kenkia. Męs esame 

tvirtai įsitikinę, kad musų blai- 
vybės judėjimo vadai norėtų, kad 
prie blaivybės platinimo darbo pri- 
sidėtų visos jiegos, suprantančios 
to judėjimo svarbą. Ir tačiaus 
uždedama tvora, per kurią vieni 
su kitais tos pačios idėjos šalinin- 
kai negali susisiekti. Be abejonės, 
yra karstų blaivybės apaštalų tarp 
lietuvių katalikų. Yra jųjų ir tarp 
lietuvių protestonų ir vadinamųjų 
laisvamanių. Visos tos jiegos—o 
jiegų pas mus lietuvius, kaipo ma- 

žą tautą, aplamai nedaug—yra la- 
bai reikalingos. Nežiūrint, kokių 
tikėjimiškų įsitikinimų butų gir- 
tuokliaujantis žmogus, jojo gir- 
tuokliavimas yra naikintinu blogu. 
Męs nemanome, kad katalikai blai- 
vininkai norėtų matyti kitus lie- 
tuvius, ne katalikus, girtuokliau- 
jant. *Jie norėtų, kad blaivybė 
prasiskleistų tarp visų lietuvių. Iš 
kitos pusės, gera yra, jeigu blai- 
vybę platina katalikas, protesto- 
nas, laisvamanis ar kitoniško ti- 
kėjimo žmogus. 

Todėlei visai nesuprantama, ko- 
dėl lietuviai blaivininkai, išpa- 
žįstamieji katalikų tikėjimą, apsi- 
stato nuo kitų savo santautiečių 
ir bendraminčių- tikėjimiška tvora. 
Kodėl blaivininkų susivienijimas 
turėtų būtinai turėti užrašą: R-K.? 
Kodėl atstumti nu© bendro blai-j 
vybės darbo kitoki# tikėjimo lie- 

tuvius? Visi lietuviai" šaukia, kad 
vienybės reikia. Kam tuomet skir- 
styis dar ir šifone darbe?- Kodėl 
negalėtu visi lietuviai, be^ tikėjimo 
skirtumo, susijiepytf ;KovRje prieš 
blogą, kurį \"i A i "kk$ito savo prie- 
šu ? 

Mes peikiame V:.-os, kurie gir- 
tuokliams prikiša j u j u tikėjimiškas 
ar politiškas .pažiūras. Nuoseklu- 
mas reikalautų, kad butų lygiai 
pripažintas peiktinu ir tikėjimo ar- 

ba politikos maišymas j kovą prieš 
girtuoklybę. 

Gyvuojantis dabar blaivybės su- 

sivienijimas, be abejonės,' varo Ul- 
bai gražų ir pagirtinų tikslų darbą. 
Tačiaus tasai darbas toli-gražu 
neina tai[> pasekmingai, kaip kad 
jam privalu butų eiti. Ir to prie- 
žastis reikia pirmiausiai jieškoti 
Įmaišyme reikalan tokių elementų, 
kurie pačiai blaivybės idėjai yra 
pašaliniai ir trukdanti. 

Sakykla ir pašelpa. "Tėvy- 
nės" 32-rame numeryje tilpo ko- 

respondencija iš I'lymouth, Ta., 
kurioje aprašoma, kaip vietos kle- 
bonas sakyklą naudoja tam, kad 
varius agitaciją prieš nepatinka- 
mas jam pašelpines organizacijas 
naudai kitų pašelpimų organizaci- 
jų, kurioms jisai prijančia. Lie- 

pos 18 d. kunigas raginęs iš sa- 

kyklos parapijoms, kad rašytųsi t 

SLR-KA. Agituodamas už vieną 
susivienijimą, jisai nepamiršęs an- 

tro—SLA. "Tėvynėje" taip per- 
duodama pamokslininko žodžiai: 

"Girdi, ateina pas mane žmo- 
nės, rugodami, kad Susivieniji- 
mas (LR-KA. Liet.) jiems pri- 
siuntė kokias ten bilas, kad da- 

mokėtų kokias ten mokestis. 
Girdi, tai ne musų Susivieniji- 
mas (LR-KA. IJct.) taip daro, 
tai "cicilikų,M "šliuptarnių" Su- 
sivienijimas (tai yra SLA. 
Liet.) jums prisiuntė tas bilas. 
"Bet, girdi, jųs neb'ukit kvaili 
ir visai atsimeskit nuo "cicili- 
kiško" Susivienijimo, o ateikite 
pas mus kuriems dar rfietai da- 
leidžia, nes už tą sumą, kokią 
jums reikia damokėt, pas mus 

galėsite prisirašyt ir dar jums 
atliks... Jųs, girdi, kurie dar 
niekur nepriklausote, irgi atei- 
kite pas mus prisirašyti, neikite 
pas tuos "cicilikus," ba jie jums 
visados tas mokestis kels, o pas 
mus, girdi, to nėra!..." 

Klebonas, kaipo inteligentiškas 
žmogus, turėtų suprasti, kad ne- 

gražu taip elgtis. Jisai gerai žino, 
kad SLA. yra bepartyviška orga- 
nizacija, kurioje žiūrima, varto- 

jant klebono terminoliogiją, ne "ci- 
cilikizmo," "šliuptarnizmo," bet 
lietuviu ir jųjų šeimynų apdrau- 
dimd. Šį klebono įtarimą sumuša 
Dr. Rutkauskas, klerikalų šulas, 
kurisai nesenai "Tėvynėje" rašė, 
kad prie SLA. prigulį daug kata- 
likų. 

Toliaus klebonas lurėtų žinoti, 
kad prie abiejų susivienijimų pri- 
guli vos tik dalelė Amerikos lietu- 

vių (apie 18,000-19,000 iš mena- 

mųjų 500,000 skaitliam visų lie- 
tuvių Amerikoje). Dauguma mū- 

sų žmonių nepriklauso prie jokių 
pašelpimų organizacijų. Juos rei- 
kėtų traukti prie pašelpos, o ne 

pakišti koją veikiančiai organiza- 
cijai. s 

Šisai Plymouth'o atsitikimas yra 
tiktai vienu iš daugelio panašių 
pavyzdžių sakyklos- pavertimo į 
įrankį agituoti prieš bepartyvišką 
pašelpos organizaciją, kokia yra 
SLA. 

Kaip užkirsti kelią tokiam ne- 

tikusiam pasielgimui? Musų spau- 
da daug kartų nurodinėjo 
j taip pasielgiančių kunigų darbą, 
tačiaus toki kunigai mažai ką aty- 
dos į spaudos" balsą teatkreipia. 
Matomai, reikia geresnio botago, 
ir lietuviai, norintieji varyti ramų, 
kulturinį, niekam nekenkiantį dar- 
bą, turi tokį botagą! Tam tikslui 
yra teismai. Tačiaus mažai kas 
nori ir turi laiko valkiotis teismuo- 
se. Bet yra ir be to vienas įran- 
kis, bent pati katalikų vyriausybė 
jį tokiu skaito. 

Nesenai įvykusiuose pasikalbėji- 
muose su pora augštesnių katalikų 
dvasiškių-amerikonų Chicagoje bu- 
vo nurodyta į kai-kurių lietuvių 
kunigų agitaciją iš sakytos prieš 
grynai pašelpines organizacijas. 
Amerikonai moka skirti tikybą nuo 

kitokių reikalų, ir jiems tiesiog 
buvo nesuprantama, kaip tai gail- 
ina taip elgtis. Bet užtikrinus ta- 
riamuosius dvasiškius, kad ištik- 
tųjų taip yra, jie davė atsakymą 
šitokioje prasmėje: girdi, jeigu sa- 

kykla yra naudojama kenkimui 
grynai pašelpinėms organizacijoms, 
tai tegul paliestieji kreipiasi į taip 
pasielgiančio kunigo diocezijos vy- 
skupą, pranešdami vietą, dieną, va- 

landą ir turinį tokios agitacijos 
prieš pašelpinę organizaciją. 

Tok j pata&flę^avė augštai sto- 
vinti kalalikij dvasiškiai. Jiems 
buvo nurodyta; kad panašus pra- 
nešimas bus. JeLaviį paskaitytas 
negražiu škulio, K^7ienas tariamų- 
jų dvasiškių mbnf nusistebėjo, ir 
oaklausė, ar gįįjrįjetuviai buti taip 
siaurai suprantančiais. 

Nuo savęs Uftęg prie to nieko ne- 

pridedame, ni^n^djami, kad kata- 
likų dvasiškai (vyresnybė geriau 
žino, 1<aip turi fyut bažnyčios rei- 
kalai tvarkomi. 

Ardymas. Dėlei nesenai bu- 
vusio Scranton'e. Pa., "Tarptau- 
tinės Lygos Lygybei ir Laisvei" 
surengto didelio susirinkimo, ka- 
me drauge su kjloniis tautomis da- 

lyvavo ir lietuviai vienas vietinių 
veikėjų, dalyvavusių to susirinki- 
mo surengime,.mums rašo: 

"Ukrainiečiai pasigiria, kad visi 
dirbo surengiant "vieče," o męs, 
lietuviai, turime pasakyti, kad tu- 

* 

tėjome tik nedraugus, kurių tu'ii 
net choristes atkalbino, nes iš 30 
merginu tik 13 dalyvavo.! Kods, 
jos atliko gerą darbą, ir teisėjui 
luhvards'ui labai lietuviškos dai- 
nos patiko,—bet kodėl negalėjo 

jbuti ten visos? O-gi reikia ačiū 
sakyti tamsybei tų, kurie manė, 
kad be jų mitingas nenusiseks... 
Na, išėjo antraip; tai dabar tegul 
pasidžiaugia ardytojai, kad jiem-; 
nepavyko geras darbas sugadinti. 

Į "Mitingas ant amerikiečių pa- 
darė dideli įspūdį. Jie netikėjo, 
kad męs įstengsime ką-nors 
tokio parengti. Tūli klausinėja, 
kaip greitai bus vėl toks mitin- 
gas?" 

| I 

• Ta pati pagiežos, keršto ir ken- 
ikimo dvasia, kuri neleidžia pla- 
čiaus išbujoti nei vienam stam- 
besniam, svarbesniam darbui pas 
mus, apsireiškė ir čia. 

Į Kuomet tam bus galas? 

Kares Metams Sukakus, 
SK1RSNYS III. 
Kova Apkasuose. 

Kuomet "lenktynės" link jūrių 
užsibaigė vokiečių ir franeuzų li- 
nijų priėjimu prie Šiaurės jūrių' 
kranto, viena prieš kitą stojo dvi 
milžiniškos plieno ir ugnies sie- 
nos, apie 400 angliškų mylių (600 
verstų) ilgos. Vienas tų linijų 
galas rėmėsi Šiaurės jurėmis, 
antrasai—Šveicarijos rubežium. 
Vokiečiai turėjo užėmę didesnę 
dalj Belgijos ir didelį plotą šiau- 
rinės Prancūzijos. Prancūzai 
buvo įžengę Vokietijos valdomo- 
jon Alzatijon. Tokiu budu vin- 

giuota mūšio linija nuo Šiaurės 
jūrių bėgo per Belgijos kampą, 
Francuzijon ir iš tenai atgal tru- 

puti Per Vokietijos rubežių. 
Abi pusės tvirtai apsikasė, ir 

prasidėjo didžiausia istorijoje ko- 
va apkasuose. Išskaitliuoti vi- 
sus atsitikimus ir abiejų pusių 
žygius, įvykusius tenai per visą 
prabėgusį laiką, butų perdideliu 
darbu. Nežiūrint to, kad ištisai 
visa linija nuolat ėjo ir eina mū- 

šiai, abu priešu, abelnai paėmus, 
yra tose pačiose vietose, kuriose 
jie apsikasė praeitą rudenį. 

Tš visų begalinių musių ta- 

čiaus išsiskiria du: mūšiai prie 
Yser ir Ypres. Pirmasai buvo 
vokiečių pastanga įlenkti l'airįjį 
talkininkų sparną tarp Dixmude 
ir jūrių, kad padarius vietos už- 

puolimui ant talkininkų iš šono. 
Šisai mušis išpradžių sekėsi vo- 

kiečiams, tačiaus anglų kanuoli- 
niai laivai atstume juos atgal. 
Antroji vokiečių pastanga taipo- 
giN nepasisekė, talkininkams pa- 
leidus tvenkinius ir užliejus visą 
apielinkę vandeniu. Šisai mušis 
prasidėjo spalio 20 d. ir pasibai- 
gė spalio 28 d. 

Už trijų dienų prasidėjo mu- 

šis prie Ypres. Talkininkų po- 
zicijas, apie 30 arigl. mylių ilgas, 
gynė .anglai, kurių buvo pasilikę 
apie {100,000. Vokiečiai užpuolė 
daug didesniu skaitlium. Patsai 
kaizeris buvo prie mūšio lauko. 
Garsi Prūsų gvardija buvo pa- 
Isiųsta sulaužyti anglų eiles. Mu- 
šis tęsėsi 15 dienų. Vokiečiai 
nepersilaužė. Abiejuose šiuose 
mūšiuose, žinomuose "Fliantįfi- 
jos mušiu" vardu, vokiečiai pra- 
žudė 150,000 vyrų ir nieko ne- 

laimėjo. Abiejų šių musių tik- 
slu buvo persilaužti prie Galais. 
Nuo lapkričio 16 d. praeitų metų 
iki balandžio 21 d. šių metų ne- 

buvo svarbių musių dėlei Calais 
pasiekimo. Ralandžio 22 d. pra- 
sidėjo antrasai mušis prie Ypres. 
Šiame mūšyje vokiečiai pirmu 
kartu panaudojo nuodingus ga- 
zus. Už 5 dienų vokiečiai bu- 
vo sulaikyti. Tačiaus jiems pa- 
sisekė talkininkus pastūmėti at- 

gal. 
ButiJ klaidinga manyti, kad, 

apart šių susirėmimų, daugiau di- 

delių mūšių neištiko vakaruose. 

!Laikotarpyje'nuo' pirmojo mūšio 
prie Ypres iki aiftramjam buvo 
pasiutusių mt'fšių šiose vietose: 
Argonne, Champįlgne, rytuose 
nuo upės M&ise ir Vosges kal- 
nuose. Šie -mūšiai neatnešė nei 
vienai pusei žvarbesnių laimėji- 
mų. ^ ^ 

, 

Po antram mušiui prie Ypres 
"francuzai išvystė- smarkų ofen- 
syvą Arras distrikte, kame vo- 

kiečiai žingsnis už žingsnio 
stumta atgal. Vokiečių rankose 
liko tiktai išsikišęs j francuzų li- 

nijas žemės plotas apie Souchez. 
Liepos pradžioje, š. m., kron- 

princo kariumenė Argonne dis- 
trikte dėjo pasiutusias pastangas, 

kad pasistumus pirmyn, bet ma- 

žai kas iš to išėjo. Pastaraisiais 
keliais mėnesiais franeuzai nu- 

žengė pirmyn link Colmar, 
traukdami Fecht kloniu, Vosges 
^kalnuose. 

Bet, suglaudus viską krūvon, 
vakarinis frontas turi beveik tą 
pačią išvaizdą, ką ir praeitų me- 

tų spalyje. 

SKIRSNY S IV. 
Rusija Pagelbon. 

Vokietija pradėjo karę, mesda- 
ma faktiškai visą savo jiegą Bel- 

gijon ir Francuzijon. Vokiečių 
išskaitliavimu buvo, kad Fran- 

euziją galima bus apgalėti, pirm 
negu Rusija spės susimobilizuo- 
ti. Šisai išskaitliavimas tariaus 

sugriuvo dėlei dviejų priežasčių. 
Pirma, Relgija sutrukdė vokieči'j 
žengimą link Paryžiaus; antra, 
Rusija pasirodė kur-kas greites- 
nė negu manyta. 

Drauge su žiniom if apie kaize- 
rio kareivių įžengimą j Brussels, 
Belgijos sostinę, atėjo praneši- 
mai kad rusai užėmė Gumbinę 
ir Lyck, Rytų Prusuose. Tai bu- 
vo rugpjučio 20 d. Savaite vė- 
liaus rusai jau buvo paėmę Al- 

lensteiną ir gręsė pavojum Ka- 
raliaučiui. Vokiečiai to visai ne- 

sitikėjo. 
Tuom pačiu laiku rusai įžen- 

gė Galicijon, atmesdami atgal 
austrų kariumenę, kuri buvo įsi- 
veržusi Liublino gubernijon. To- 
kiu budu rusų kareiviai mušėsi 
dviejose rytinio fronto galuose' 
ant teutonų žemės, tuom tarpu 
kai vokiečiai veltui stengėsi va- 

karuose kirsti smūgį, kurisai su- 

trupintų Frančuziją. 
Toksai dalykų stovis turėjo 

ūmią ir didelę įtekmę į vokie- 
čių budus karei vesti. Du kor- 
pusai buvo greitomis pasiųsti iš 
Belgijos pavojun patekusiuosna 
Rytų Prusuosna. Bet tai dar 
ne viskas. Kuomet rugsėjo i d. 

atėjo žinios, kad rusai baisiai su- 

mušė austrus netoli Lembergo, 
tai. du j^ustrų korpusai, gelbėję 
vokiečiams Francuzijoje, ir trįs 
vokiečių korpusai, veikę Alzati- 
joje, buvo skubiai pasiųsti prieš 
rusus. Tokiu budu rusai ati- 
traukė nuo Prancūzijos 7 kor- 
pusus, t. y. apie 280,000 kareivių. 
Ir tai atsitiko kritiškiausioje va- 

landoje, kuomet Paryžius buvo 
čia pat prie rankų ir pasiseki- 
mas ar nepasisekimas ilgo viji- 
mosi paskui talkininkus kabojo 
ant svarstyklių. 

Už savo drąsų ir smarkų įpuo- 
limą Rytų Prusuosna Rusija rug- 
sėjo 1 d. užmokėjo mušiu prie 
fannenbergo, arba Allensteino, 
kame suvisu sunaikinti trįs rusų 
korpusai. (~ 

Bet Rusija padėjo išgelbėti 
Francuziją. Jinai sulaikė teuto- 
nų smūgį. Už šį didj patarna- 
vimą talkininkai gali dovanoti 
už tolimesnes klaidas, jeigu jųjų 
buvo. 

SKIRSNYS V. 
Veržimasis Link Varšavos. 

Rusų karės plianas buvo pama- 
tuotas tuom, kad Lenkija išsikiša 
teutonų žemėsnr. tartum didelė 
kupra. Šiauriuose yra Rytų Pru- 
sai; pietuose—Galicija. Išmin- 
tinga strategija draudė žengti 
pirmyn skersai viduriniąją Lenki- 
ją, kol priešas gali veikti Rytų 
Prusnose arba Galicijoje. 

Tatai rusų ofensyvas prasidėjo 
šiuose dviejuose fronto galuose. 
Į Rytų Prusus daug kartų įpulta 
ir nekartą tie įpuolimai, dėlei jų- 

jų didumo, virto j tikrus įsiverži- 
mus. Galicija gi buvo tikslu nuo- 
latinio pasekmingo žengimo pir- 
myn. 

Lem'bergo paėmimas, apguli- 
mas I'rzemyslio ir Jaroslavo užė- 
mimas—visa kas atsiekta prieš 
rugsėjo pabaigą — iššaukė pagel- 
bos šauksmą iš Vienuos, ir apie 
spalio i d. generolas von Ilinden- 
burg pradėjo pirmąjį didelį ver- 

žimąsi link Varšavos. Išpradžių 
lengvai sekėsi. Lenkijoj beveik 
nebuvo rusu kariumenės. Vokie- 
čių armijos ėjo didžiųjų geležin- 
keliu linijomis: vienu nuo Kali- 
s/.r> link Varšavos, antru nuo 

Czenstachavo link Ivangorodo. 
Didžiosios kanuolės, kurios su- 

griovė Antverpą, buvo pergaben- 
tos ryt u o? na. 

Vokiečiai ėjo link Vislos 3 sa- 

vaitas be rimtesnio jiems pasi- 
priešinimo. Jie pasiekė pačių Var- 
šavos priemiesčių ir Vislos kran- 
to prieš Ivangorodą. Aeroplianai 
lakstė virš Varšavos, mėtydami 
miestan bombas ir pranešimus. 
Iš miesto civiliškieji žmonės bėgo 
miniomis. Tuomet didisai kuni- 
gaikštis, rusų kariumenės vadas, 
kirto. Pildamas pulkus per Var- 
šavą, jisai pagavo neapgintąjį 
kairįjį vokiečių sparną. Kirtis 
atsili.epė. Apie spalio 20 d. vo- 

kiečiai istisu savo frontu jau trau- 

kėsi atgal. Varšava ir Ivangoro- 
das likosi išgelbėta. Teutonai, 
tvarkingai traukdamiesi atgal, nesu- 

stojo, kol jie nepasiekė savo ru- 

bežių. Pirmosios varžytinės už 

Vislą vokiečiams nepasisekė. \ 

v Po tam sekė eilė rusų pasiseki- 
mų. Rusai vėl įsiveržė j Rytų 
Prusus. Lapkričio pradžioje ru- 

sų raiteliai peržengė roznaniaus 

rubežių. Rerline pradėta neri- 
mastauti. Hindenburgas suplia- 
navo antrą savo veržimąsi. Lap- 
kričio pabaigoje tasai plianas pra- 
dėta vystyti. Tikslu vėl buvo 
Varšava. Vokiečiai žengė iš 
Thorno apielinkės Vislos paupiu. 
Didelis mušis išsivystė Lo\viczo 

apielinkėse. Rusai, j^ijo viršų, 
ir tulą laiką rodėsi, kad vokiečiai 
bus apsupti ir sunaikinti. Bet 
vokiečiai išsisuko iš pavojaus ir 

patjs užpuolė ant rusų. Mušis 
buvo nustumtas link Lodziaus. 
Čia vokiečiai, po milžiniškam 
mušiui, laimėjo didelę pergalę, ir 

rusai atsitraukė už Bzuros-Raw- 
kos linijos, kur jie, didžiai su- 

stiprinti, sulaikė vokiečius. 
Tuomet abi pusės susi raki no 

skersai per visą Lenkiją, ir tok- 
sai dalykų stovis tęsėsi iki liepos 
mėnesiui. Kitaip dalykai virto 
tiktai tuomet, kai vokiečiai, iš- 
varę rusus iš, Galicijos, pradėjo 
trečiu kartu veržtis link Yarša- 
vos, ir generolai von Hindenburg 
bei Mackensen sujungė jiegas, 
kad paėmus Vislos apgynimus. 

Tarp antrojo ir trečiojo vokie- 
čiu veržimosi link Varšavos at- 

sitiko garsingasai Mozūriškųjų 
ežerų mušis. Rusai laikėsi įsika- 
binę Rytų Pfusų rubežiaus, ir 

vasario mėnesyje jųjų ofensyvas 
pasidarė vokiečiams pavojingas. 
Vasario 9 d. jie buvo perėję upę 

Angerapp. Tuomet tai Hinden- 

burgas užspendė savo sląstus— 
slastus, apie kuriuos jisai svajojo 
ištisais metais. Pasinaudodamas 
Mozūriškais ežerais, kaipo tink- 
lu, von Ilindenburgas staiga su 

milžiniška armija išlindo ant rusų 
fronto. Išnetyčių užkluptieji ru- 

sai pasitrukė •viliugingon ežerų 
srytin. Ilindenburgas šoko pas- 
kui juos, paimdamas suvirš 50,000 
nelaisvių ir užmušdamas 30.000 
savo priešų. Rusai netvarkoje 
pabėgo prie Nemuno krantų. 

(Toliaus bus) 

LIETUVOS 
UNIVERSITETAS. 

Tautos neatgaivinsime, jeigu 
nepasistengsime jos širdies ir 
branduolio atitaisyti. Jos nepa- 
žinsime, kol nuodugnios analy- 
zos nepadarysime. Jeigu męs 
dabar už tnažniekius taip ginči- 
jamės, tai ne kita tam priežastis, 
kaip tik ta, kad męs, augščiau 
ekonominiai ir socialiai pakilę, 
neturime tačiaus progos giliau 
pažinti tikro savo prigimimo. 
Net mokytas vyras ištauti. vien 
dėlto, kad šale jam suteiktų ki- 
tu mokslų, nebuvo kam reikia- 
moje dozoje pagilinti jo tautiško 
susipratimo. Netyrinėjus, nega- 
lima išmanyti, ant ku!'<o pagrin- 
do būtinai reikia tėvynei stovė- 
ti, kad ji galėtų plėtotis. 

Ir visados taip jausimės, kol 
mokslas nepasieks pačių tautos 

šaknų, ir tinkamoj formoj ne- 
duos mums jų aiškiai apčiuopti. 
Tuomet teisingas darbininkas,! 

pasidžiaugęs, kad nesuklydo, tver- 
sis karsčiaus į tolimesnį darbą; gi 
nuklydusis nuo tautos vėžių už- 
eis ant jų, arba liksis vien sau 
be įtekmės į visuomenę. 

Mūsų kraštas, musų būdas sa- 
votiški. Niekas kitas mus su- 

į prasti neįstengs, kaip tik męs 
patįs. Niekas kitas nemokės taip 
musų krašto iškulturinti, kad jis 
įneštų į pasaulį įvairumo, kaip 
tik męs. Kitų taisomas, jisai pa- 

'sirodys tolygus kitiems, nuobo- 
dus, daug šakų liks nesunaudo- 
tų, užmarintų. 

Neįsteigdami Lietuvai centrali- 
zacijos visų mokslų—universite- 
to,—o tai padaryti net nesunkiai 
galėdami, — tapsime užmarinto- 
jais ne tik patįs savęs, bet ii 
visos Lietuvos. Savo turtą ir pa- 
jiegas kreipdami savžudystei, bu- 
jsime ne tik savo sanžinių ardy- 
Į tojais, bet ir amžinais skolinin- 
kais visam pasauliui, kad už- 

Į gniaužę laikėme ir supudėme mu- 

sų dvasioje, sukrautas gintaro 
brangenybes. 

Dabar tie žemčiūgų veržimai- 
si prie pažinties teisybės, tampa 
juokingais, vaikiškais kivirčais 
laikraščiuose, ir, kaip sakoma, už 
tuščią maišą. Tas gi suskydęs 
maišas tampa tarpe vienų ir ki- 
tų nepereinama cliinu siena. 

Jeigu jaučiame nors kokią prie- 
dermę link Lietuvos, šiądien 
atėjo laikas ją išpildyti. 

Fiziškai karei pasibaigus, tuo- 

jaus jos vieton užvirs dar smar- 
kesnė rivalizacija (lenktyniavi- 
masis) mokslo išradimų ir jais 
naudojimosi. 

Musų kaimynai vokiečiai,—ar 
jie praloš ar laimės,—veiks su 

trigubu gyvumu, kad Lietuvą su- 
tautinus ir užkolionizavus. Dėl- 
to męs turim buti pasiruošę tiek 
su mokslu, tiek su kapitalu, nes 

tame joki tarptautiški įstatymai 
neįstengs suvaržyti. 

Pirmutinėje vietoje stovi mok- 
slas, nes be jo ir kapitalas nueit 
vėjais. 

Jeigu męs Lietuvą apstatysim 
ir duosim jai tinkamą visapasau- 
linę išvaizdą, nebus tai panašiai 
Belgijai, Lenkijai, kurias visos 
š^lįs gelbsti, bet bus tai darbas 
mus pačių, lietuvių, ir tuom jis 
tvirtesnis, ir pasaulio akyse iš- 
kilmingesnis. 

Sena kaip pasaulis taisyklė, 
kad pradėti darbą reikia nuo pa- 
mato, kuriuom musų laikais yra 
universitetas. Meškutis. 

Redakcijos prierašas. "Lietu- 
vos" nuomonė apie sumanymą 
steigti lietuvių universitetą tilpo 
"Liet." No. 30 "Apžvalgoje." 

Montvydo Mirtis. 
Antonovo pastangos išgelbėti 

Bernardą Montvydą nuo kartuvių 
nepasisekė. Rugpjučio 6 d. 12:18 
vai. nakčia Bernardas likosi pakar- 
tas valstijos kalėjime NVethers- 
field'e už Ne\v Britain'o lietuvių 
klebono ir jojo šeimyninkės, Jie- 
vos Gilmainaičutės, užmušimą šių 
metu vasario 8 d. Bernardas mi- 
rė, tvirtindamas, kad jisai nekal- 
tas tame užmušime, ir "Ne kaltas" 
buvo paskutiniai jojo žodžiai, pirm 
negu virvė pasigavo savo auką. 
Sulyg vietinių angliškųjų laikraš- 
čiu, Montvydas prieš mirtį buvęs 
ramus. Paskutiniai jojo žodžiai 
pasklydo mirtinos tylos apimtame 
kambaryje, kame buvo susirinkę 
laikraštininkai ir kalėjimo valdi- 
ninkai. Exekucija (pakorimas) 
atsitiko lygiai už 21 sekundos po 
tam, kaip Montvydas inėjo mirties 
kambarin, ir 11 tninutų 54 sekim-, 
das vėliaus kalėjimo gydytojas ap- 
skelbė, kad kabantysis jau ne- 

gyvas. Virvė buvo nuimta, ir kū- 
nas įdėta prastan, juodan graban, 
ant kurio buvo sidabrinė lentelė 
su anglišku jrašu: "Bernard 
Montvid. Dicd August 6, 101S 
(Bernardas Montvydas. Mirė rug- 
pjučio 6 d. 1915 m.)" 

Laidotuves buvo tą pačią dieną 
šv. Benedikto kapinėse. Velionis 
palaidota valstijos lėšomis, kadan- 
gi giminės nereikalavo kuno. 

Laikraštis 'The Hartford Times' 
šiaip aprašo Montvydo rnirtj: 

Neužilgo po 5 minutų po 12-tai 
valandai kuopelė liudininkų už- 
ėmė savo vietas exekucijos kam- 
baryje, stovėdami eilėje prieš kar- 
tuves. Kaip tik jie susitvarkė, bu- 
vo duotas signalas [vesti kalinį. 
Beveik pirm negu liudininkų bū- 
rys apie tai žinojo, Montvydas, 
vienplaukis, pririštomis diržais prie 
šonų rankomis, dviejų sargų ly- 
dimas, įžengė kambarin. Kuni- 
gas jjjj lydėjo. 

IJontvydas. truput j drebąs, ne- 

žiūrint greitos eisenos, kuria iisai 
mvo atvestas skaisčiai apšviesta n 



kambarin, atsistojo su regimu ra-[ 
mumu po kabančia virve; tačiaus' 
nežiūrint ramaus laikymosi, ncpa- Į 
prasto žmogui, besirengiančiam 
mirti, jisai buvo labai skirtingas 
Montvydas nuo tos vikrios mažos 

ypatos, kurią atsimeni sėdint gale 
stalo augstesniojo teismo kamba- 

ryje pavieto name, ramiai besita- 
riant su savo advokatais ir užsi- 

mąsčiusiai sukant tą mažą juod- 
brovj tisą. Maži ūsai išnyko, ir 
veidas to storo mažo žmogaus— 
jisai sustorėjo nuo savo atvykimo 
j \Vethersfield—skaisčioje elektros 
žiburiu ir dviejų elektros Įtampų 
šviesoje mirties kambaryje, rodė- 

si išbalęs. 
* 

Trumpai valandėlei, kuomet ka- 

linys, savo sargų ir dvasiško pata- 
rėjo lydimas, ėjo koridorių, vedan- 

čiu nuo mirties celės (kame ka- 

liniai laikoma prieš nužudymą) j 
exekucijos kambarį, galima buvo 

girdėti monotonišką paskutinę mal- 

dą jojo prigimtoje (lietuvių) kal- 

boje: "Viešpatie, susimilk ant ma- 

nęs." Malda persitraukė, kuomet 

būrelis pasiekė kartuvių kambario 

^ slcnkstj. 
Montvydas atsistojo po kaban- 

čia virve. Kunigas prispaudė prie 
jojo lupų kryžių. Jisai su užsi- 

degimu jį pabučiavo. 
— Sudiev, tėve, sudiev, — tarė 

jisai ramiai. 
Ir paskui' pasigirdo jojo prisi- 

pažinimas nekaltybėje—ta valandė- 

la, kuomet juodas gaubtuvas nu- 

sileido ant jojo. 
Vos spėjo Montvydas ištarti 

tuos žodžius, kad jisai jau kabojo. 
Sulyg to paties laikraščio, Mont- 

vydas paskutinę savo gyveninio 
dieną ramiai praleido. Jisai tnie- 

g°jo gerai. Ketverge išryto prieš 
pusryčius (pakorimas buvo nakty- 
je iš ketvergo į pėtnycią) jisai 
meldėsi su savo dvasišku patarėju. 
Paprastai dienoje prieš nužudymą 
pasmerktojo klausia, ar nori jisai 
kokių nors nepaprastu valgiu, ir 

jeigu nori, tai jam pristatoma. 
Montvydas nieko tokio nenorėjo 
ir paprašė paprastųjų kalėjimo 
pusryčių. 

Ketverge Montvydas gavo laiš- 

ką iš savo brolio Antano Mont- 

vydo, gyvenančio Clticagoje. An- 

tonovas savo laiške užtikrino 

Montvydą, kad jisai pilnai tiki į 
Montvydo nekaltumą, ir stengėsi jį 
suraminti, kad jisai galėtų ra- 

miai mirtin žengti. 
Pusvalandžiu prieš savo mirt j 

Montvydas atsakė j brolio laišką. 
Jisai rašė esąs nekaltas ir prašė, 
kad brolis nebandytų keršyti už 

jojo mirtį. Anksciaus Antonovas, 
sakoma, išreiškęs norą atvažiuoti 

rytuosna ir buti drauge su broliu 

iki pabaigai, bet negalėjęs to pa- 
daryti dėlei lėšų stokos. Būnant 

P>ernardui NYethcrsfield'e, broliai 
dažnai susirašinėdavę. 

Prieš mirtį Montvydas matėsi 
tiktai su savo advokatu VVm. J. 
Hammersley, kuris jį gynė praloš- 
toje byloje. Jiedu vienu du kal- 

bėjosi tarp savęs. Kame kalbos 

turinys buvo—nei vienas juodvie- 
jų nepasakė. 

Kalėjime Montvydas aiškiai at- 

šaukė savo tvirtinimus apie "Rau- 
donos Rankos Draugiją" ir nu- 

valė šešėlį nuo vardų, kurie isto- 

rijon apie tą draugiją buvo įmai- 
šyti (įmaišyti buvo, apart jojo ir 

Krako, Pruseika, šeštokas ir Ne- 

viackas). Jisai pasakė, kad YVil- 

mingtono kalėjime jam ir Krakui 
buvo duota proga susieiti ir nie- 

kam negirdint pasikalbėti. Tuo- 
met tai jiedu tą istoriją prasi- 
manę. 

Paskutiniu Montvydo prašymu 
buvo, kad jojo kūno nepasiųstų 
kokion nors medikališkon kolegi- 
jon pjaustinėjimui ir bandymų da- 
rymui. Jisai nudžiugo, kuomet už- 

tikrinta, kad jojo kūnas bus pri- 
derančiai palaidotas. 

"The ^lartfęrd Times" pastebi, 
kad esą įdomu, jog ir Petras 
K r,įkas, Montvydo dalyvas Ne\v 
Britain'o tragedijoje, mirė gegu- 
žio 14 d., taipogi iki galui tvir- 
tindamas esąs nekaltas. 

Kūdikio Priežiūra 
Vasarą. 

(Prirengta Darbo Biuro, S. V. 
Darbo Departamento.). 

Kūdikis gali pasidaryti nesrna- 

gv.s ir neramus dėlei įvairių prie- 
žasčių. kurios galima lengvai pra- 
šalinti. Kūdikiai ir maži vaikai 
dažnai kenčia nuo troškulio. Jiems 
reikalinga siūlyti gerti kelis kar- 
tus į dieną, ypač karščių metu. 
JCuomet kūdikis r.aktį verkia, tai 

gėrimas dažnai jį nuramins ir už- 
migdys. 

Erzinanti drabužiai kai-kad yra 
kūdikio piktumo priežastim. Yilno 
nes pančiakos arba marškiniai, ar- 

ba štyvi kepuraitės raikščiai gali 
lengvai suardyti kūdikio ramybę, 
net jeigu jisai yra sveikas, ir y p-1 c 

karščių metu drabužių perviršiui 
dažnai daug tikro kentėjimo prie- 
žastim buna. 

Rėdykite kūdikį lengviauusiais 
medvilnės rūbais ir laikykit? jį 
kaip galint vėsiau. Nebijokite, 
jeigu jisai labai karštomis d;ciro- 
::us neturi ant savęs nieko, išski- 
riant palą ir plonytį drabužį. 

Aštrus Karštis. 

Vienu keblumų, nuo kurių kū- 
dikis vasarą dažnai kenčia, yra ašt- 

rus karštis. Šisai sirguliavimas 
paprastai apsireiškia pavidale leng- 
vo raudono išbėrimo ant sprando bei 

pečių, ir tasai išbėrimas palengva 
išsiplatina į galvą, veidą ir rankas. 
Šio sirguliavimo priežastim yra 
persihtnas, paeinantis arba įs kars- 

to oro arba iš to, kad kūdikis yra 
peršiltai aprėdytas. Išbėrimas at- 

eina ir praeina su karščiais ir pa- 
gimdo smarkų niežėjimą. Vaistu 
nuo to yra nuimti visus drabužius 
ir nuplauti kūdikį pintim, pamir- 
kinta vasarošilčiame vandenyje, tu- 

rinčiame savyje paprastosios ke- 

pimui sodos ištarpintos. Vartoki- 
te vieną didelį šaukštą sodos dviem 
kvortom vandens. Nevartokite 
muilo ir netrinkite odos, bet tek- 
šlenkite ją iki išdžiuvimui minkštu 
rankšluosčiu. Kuomet oda (skū- 
ra) yra visai sausa, padulkinkite 
užsidegusias vietas paprastais "tal- 
eum" milteliais. 

Šisai sirguliavimas, kaip ir kiti 
panašus, yra lengviau išvengiamas 
negu gydomas. Dažnios vėsios 
maudynės, visai mažai drabužių 
vartojimas, paprastas viilgis ir gy- 
venimas vėsiuose kambariuose ar- 

ba atvirame ore greičiausiai išgel- 
bės vasarą -kūdikį nuo daugumos 
karšto oro nesmagumų ir kitų svar- 

besnių ligų. j 

Įkaitimas. 
Riebus kūdikiai gali kentėti nuo 

įkaitimo, ypač karščių metu. Įkai- 
timas apsireiškia pavidale odos 
raudonumo pasturgalyje arba pa- 
žastėse, arba by kurioje vietoje, 
kame du odos paviršiai nuolat tri- 
nasi vienas į kitą. 

Gydymui reikalinga daug kas 
to paties, ką ir nuo aštraus karš- 
čio. Niekuomet nevartokite muilo 
toms odos vietoms, kurios yra už- 

degimo pagautos. Vieton muilo, var- 

tokite sodos, sėlenų arba krakmo- 
lo maudynę. Nurodymai, kaip tai- 
syti šias maudynes, yra suteikiami 

angliškame leidinyje, vadinamame 
"Infant Care," kurj galima uždyką 
gauti, siunčiant reikalavimą šiuom 
antrašu (anglų kalba): Cliief of 
the. Cliildren's Bureau, U. S. De- 
partment of Labor, VVasliington, 
D. C. 

keikia labai daboti, kad kūdikis 
nesikasytų, kuomet jam odą niežti. 
Padarykite sutaisą iš dviejų dalių 
miltinio komų krakmolo (pow- 
dered cornstarch) ir vienos dalies 
boro rūgšties (boric acid) ir var- 

tokite tai įkaitimo pagautoms vie- 
toms. Susyk nuimkite šlapias ar- 

ba purvinas palas. Gerai nuplau- 
kite ir nusausinkite mėsas, po tam 

gerai pabarstykite miltų tarp kojų. 

Į Pieninis Lukštas (Milk Crust). 
| Tai yra odos liga, paliečianti 
j skalpą (galvos odą); toje ligoje 
ant kūdikio galvos pasirodo gel- 
'tonuoti, j žvynus panašus sklype- 
liai. Šie sklypeliai privalo buti 
numinkštinami, tepant juos nak- 
čia alyvų aliejum arba vazelinu, ir 

išryto galva plaunama šiltu vande- 
hiu ir kastilišku muilu (Castile 
soap). 

Jeigu lukštas tuoj aus nepranyk- 
sta, tai kartokite tą patį procesą, 
kol skalpas nera tyras (čystas). 
Niekuomet nevartokite tankiu-su- 
ku arba pirštų nagų, kad prašali- 
nus lukštus, nes mažiausis odos 
suerzinimas bus tolimesnio ligos 
platinimosi priežastim. Žvynai pa- 
'pnastai išnyksta po kelių dienų aty- 
dingo gydymo. 

Užkietėjimas. 
Jeigu kūdikis neina laukan bent 

kartą į 24 valandas, o daugiausia 
j 36, tai jisai reikalauja tokios 
priežiūros, kuri prie to privestų. 
Krūtim maitinamiems kūdikiams 
dažnai pagelbsti vidurius paliuo- 
suojančio maisto padidinimas ino- 

jtinos dietoje. Jeigu to neužtenka, 
tai šešių mėnesių amžiaus kūdikiai 

galima, tarp dviejų rytinių jojo 
maitinimų, duoti šaukštą iškošto 
oranžių skystimo. 

Kūdikiams, peniamiems iš bon- 
kutės, galima tokiu pat budu duo- 
li vaisių skystimo ir lengva avižų 
košė gali buti duodama vieton 
miežinio vandens. Tai tinka, kuo- 
met kūdikiui suėjo keturi mėnesiai. 

Geriausiu budu užkietėjimo iš- 
vengti yra. rasi, išmokinti kūdikį 
eiti lauk kasdien ttiom pačiu lai- 
ku. Šisai mokinimas privalo pra- 
sidėti, kuomet kūdikis yra trijų 
mėnesių amžiaus, ir privalo buti 

griežtai varomas pirmyn, kol pa- 
protis nesutvirtėjo. Šisai dalykas 
ne tiktai suteiks kudikiui paprotį, 
kurisai didžiai padidins jojo pro- 
gas gerai sveikatai, bet taipogi ir 
motinai sutaupius milžiniškai daug 
darbo. Motinai nereikės plauti 
krūvos palų, bet vieton to jinai 
turės kas rytas pašvęsti kudikiui 
penkiolika minutų rūpestingos aty- 
dos. 

Nurodymai, kaip tokį mokinimą 
atlikti, yra suteikiami jau minėtoje 
knygelėje '"Infant Care." Nevar- 
tokite enemti (klistirų) viduriams 
paliuosuoti, išskirfcint nepaprastus 
atsitikimus, ir be daktaro patarimo 
nesigriebkite vidurius liuosuojan- 
čių vaistų. 

Į BUVUSIUS VALPARAI- 
SIEČIUS. 

Kadangi šįmet kaip sykis su- 

eina dešimts metų nuo pradžios 
lietuvių jaunuomenės važiavimo į 
V?lparaiso mokyklą ir kadangi šį- 
met kaip sykis sueina dešimts me- 

tų nuo įkūrimo Lietuvių Yalparai- 
so Universiteto Literatiškos Drau- 
gijos,--todėl valparaisicčiai ir bu v.; 
valp? i aisieciai sutnanė apvaikščio- 
ti, paminėti šias dešimt-mctines su- 

kaktuves. 

Šiuo tikslu ir kviečiame visus 
Chicagoje ir jos priemiesčiuose gy- 
venančius buvusius valparaisiečius 
ši«1 pėtnyčią (rugpjučio 13 d.) 
susirinkti 8:30 vai. vak. šv. Jur- 
gio salėje, kur aptarsime kai-ku- 
iiuos dalykus. 

Kviečia visus pakvietimo. 
Komitetas. 

Išminties Sakiniai. 
(Surankioti ir Originaliai) 

Pasidalintas džiaugsmas yra 
dvigubu džiaugsmu, pasidalintas 
skausmas yra pusiau skausmu. 

0 0 

Gyvenime laimėja tiktai tas, 
kuris vieno pasirinkto tikslo sie- 
kia. 

0 (EI 
Už savo nepasisekimus niekuo- 

met kito nekaltink. 
0 0 

Verta gyventi tiktai tuomet, 
kai aiškų tikslą turi prieš save. 

0 0 
Niekuomet neniekink žemes- 

nio už save ir neužvydėk aug- 
ščiaus stovinčiam. Žemesniam 
ranką paduok ir pats siek pne 
augštesniojo. 

0 0 

Visuomet atsimink, kad nei 
viena praleista valandėlė negrįžo 
ir nebegrįš. 

0 0 
Baimė yra nuodu, drąsa—gy- 

vybės pamatu. 
1x1 ra 

Tikslas ^yra prakilnus tiktai 
tuomet, jei veda prie tobulybės. 

0 0 

Gyvenimas turi tiek vertės, 
kiek pats jam priduodi. 

g] 0 

Pasisekimu yra žmogus, kuri- 
sai kiekvieną dieną užbaigia ge- 
resniu žmogum. 

0 0 

Nebūtų laimės, jeigu žmogus 
nelaimės nežinotų. 

0 0 
Sunkus darbas ir ištvermė yra 

vieninteliu keliu pasisekiman. 
0 0 

Kiekvieno žmogaus širdyj yra 
meilės šaltinis, bet ne kiekvienas 
moka jį atidaryti. Kiekvieno 
žmogaus širdyje yra neapykan- 
tos jura, bet ne kiekvienas moka 
jąją užtvenkt. 

0 0 

Jeigu žmonės vienas kitą su- 

prastų—meilė su santaika tarp 
jų viešpatautų. 

0 0 

Gyvenimas duos mums tai, ką 
męs patįs pasiimsiine. 

Visuomis. 

Pašnekelii! Kampelis. 
661. Kodėl kai-kuri mėsa yra 

raudona ir kažkuri balta? Kiek- 
vienas gali birti pastebėjęs, kad 
iie\ isa valgontbji 'fnėsa yra vie- 
nodos spalvos. "Tuom tarpu, 
kaip, pavyzjžint/'kiauliena yra 
balta, kitos rūšies mėsa yra, kaip 
sakysime jautiena, yra raudona. 

Tokj spalvok skirtingumą su- 

prasime, jeigu truputėlį pažvelg- 
sime j kraujo- budėjimą. Krau- 

juje, tarp kitų medžiagų, randasi 
taip vadinamasai "liaemoglobi- 
nas." Šioji medžiaga daro krau- 
ją raudonu. Juo turtingesnis yra 

kraujas, juo daugiau yra jame 
haemoglobino ir juo raudonesnis 

yra toksai kraujas. 
Raumenyse haemoglobinas yra 

susivienijęs su myosinu. Žodžiu 
"myosinas" vadinama baltiniai 

(albuminai), iš kurių susidaro 

raumenis. Abelnai, visi raumenis 

yra sudaryti iš baltinių. Paste- 

bėtina, kad baltiniai nėra vieno- 
do sudėjimo įvairiuose sutvėri- 
muose. Jie yra savotiški ne tik- 
tai kiekvienoje skirtingoje sutvė- 

rimų rūšyje, bet net ir tos pačios 
rųšies sutvėrimai skiriasi savo 

baltinio sudėjimu. Pavyzdžiui, 
baltinis, iš kurio sudaryta varlės 

raumenjs, yra kitoniškas negu 

esantysis žuvies raumenyse. Įvai- 
rių žmonių raumenų baltiniai yra 

skirtingi. 
Visi raumepis, kurie yra var- 

tojami darbui, turi savyje dau- 

giau haemoglobino negu raume- 

njs, iš kurių nereikalaujama jo- 
kio darbo. Tokiu budu širdies, 
skilvio, žandų raumenis yra tam- 

siai raudoni. Pas lekiojančius 
paukščius raumenjs toje krutinės 

vietoje, kur randasi sparnai, yra 
taipgi raudoni. Gi pas naminius 

paukščius, kurie nevartoja savo 

sparnų lekiojimui, tie patjs rau- 

menįs yra daug šviesesni. Tame 

galima persitikrinti, palyginus, 
pavyzdžiui, kurapką ir vištą. 

Jaučiai ir karvės galima pri- 
skaityt prie dirbančiųjų gyvulių. 
Jųjų raumenjs tatai yTa raudoni. 
Gi raumenjs kiaulės, kuri neatlie- 

ka jokio daVbo ir maitinama vien 

nupenėjimui, yra balti. 
Tokiu budu męs prieiname prie 

klausimo išrišimo. Mėsos rau- 

donumas priklauso nuo to, kiek 

haemoglobino yra joję. Haemo- 
globino daugumas priklauso nuo 

to, kiek darbo atlieka gyvulys, 
apie kurk* mėsą kalbama. Kitais 
žodžiais sakant, gyvulio mėsa yra 
raudonesnė arba baltesnė nuo to, 
kad tariamasai gyvulys^priklau- 
so prie sunkiau arba lengviau 
dirbančių gyvulių rūšies. 

Kuomet mėsa yra virinama, 
tai baltiniai sutirštėja, ir haemo- 
globinas persikeičia į pilką me- 

džiagą, liaematinu vadinamą. To- 
kiu budu jei mėsa turi savyje ne- 

daug haemoglobino, tai jinai po 
virinimui pasidaro visai 
balta. Taip yra su kiauliena. Jau- 
tiena gi pasidaro tamsiai pilka. 

Bet tenka matyti ir raudonos 
mėsos, kuri, sulyg augščiaus sto- 

vinčiųjų išvedimų, turėtų buti 
balta. Taip paprastai yra su su- 

dintomis mėsomis. Druskos veik- 
mė yra tokia pat, kaip ir virini- 
mo. Tatai jinai turėtų mėsą, taip 
sakant, "baltinti." Bet, slidinant 
mėsą, apart druskos, vartojama 
šiek-tiek salietros ir potašiaus. 
Šios medžiagos yra tam tikrų 
mikrobų permainomas į tam tik- 

rą rūgštį, kuri, susivienydama su 

haemoglobinu, sudaro vadinamąjį 
haemorrhiną, kurio spalva yra 
alkiai raudona. 

□ED 
266. Kas išrado pirmą "peri- 

skopą ?" Periskopo svarbos ne- 

galima sumažinti. Šioje karėje 
taip ant sausžęmio, taip ant jūrių 
be periskopo vargu galima butų 
apsieiti. Apkasuose kareiviai jį 
vartoja, kad, neįškišant galvų 
augščiaus apkasų,!. galima butų 
pamatyti, kas; dedasi apkaso prie- 
kyje. Daugeįiui kareivių, vien 
ačiu periskopui, leidžiančiam ma- 

tyti be išsikišimo augštyn iš- 
gelbėta gyvybė nuo priešo kulkų, 
gatavų pagriebti visa, kas tiktai 
pasirodytų virj; apkasų. 

Tačiaus šioji gelbinga perisko- 
po rolė yra griežtai permainyta 
ant jūrių. Tenai submarinas jjjį 
|vartoja, kad jžiurėjus priešo lai- 
vą ir fferai nalfisfra tornadą n m. 

| nai su didoku pulku žmonių 

Periskopas yra submarino akis, 
be kurios paties submarino reik- 
šmė karės tikslams yra zero. 

Periskopo išradimas nėra nuo- 

pelnu pastarųjų kelių metų, kuo- 
met apie jį, sąryšyje su subma- 
rinais, pradėta tiek daug kalbėti. 
Kiek galima spręsti, periskopas 
išrasta dar praeito šimtmečio še- 
šiasdešimtuose metuose, laike 
Suv. Valstijų civilės karės. Pat- 
sai išradimo būdas yra gan įdo- 
mus. 

Laike karės šiaurinių valstijų 
monitoras (apšarvuotas laivas) 
"Osage" užbėgo ant seklumos. 
Konfederatai, šiauriniųjų priešai, 
užsimanė užgriebti negalintjjj nuo 

seklumos nusivaryti lai ✓ Jie 
pradėjo šaudyti į laivą ir rengė- 
si jį atakuoti. Šaudymas buvo 

taip smarkus, kad laivo įgulai iš- 
kišti laukan galvas, priešo apžiū- 
rėjimui, reiškė išsistatyti didin 
pavojun. Priegto priešas stovėjo 
už kalnelio, ir nuo denio negali- 
ma buvo jojo ptm'atyti. Pasily- 
pėti aūgščiaus buvo tas pats, ką 
eiti beveik tikron mirtin. Tuo- 
met vyriausis laivo inžinierius 
Thomas Doughtv davė laivo ka- 
pitonui T. O. Selfridge patarimą 
pavartoti prietaisą, kuri dabar to- 

bulesnėje formoje yra vadinama 

"periskopu." Sulyg inžinieriaus 
patarimo, kapitonas paėmė trijų 
colių garinę dudą (paipą), kurios 
a'biejuošė galuose padarė skyles 
ir prie jų abiejų pritaisė po gaba- 
lą veidrodžio taip, kad, žiūrint 
vienan galan, galima buvo ma- 

tyti, kaš dedasi antrosios skylės 
priekyje. Užsislėpus už turėto 

(-bokšto, kurisai yra pamatu ka- 

nuolėms), galima buvo matyti vi- 
si priešo judėjimai. Ačiu tam, 
galima buvo laiku prisiruošti at- 

mušti priešą. Galų-gale ''peris- 
kopas" laimėjo mūšį, ir konfede- 
ratai turėjo eiti šalin nieko nepe- 
šę. 

Kiek žinoma, tai panašios prie- 
taisos anksčiaus nevartota, ir to- 

dėl periskopo išradimo nuopelnas 
atiduodama* dviem augščiaus mi- 
nėtiems amerikonams. 

□an 

663. Kaip telefono pagelba su- 

randama kulkos žmogaus kune? 
Dabartinėje karėje gydytojai, 
esantieji užpakalyje mūšio lini- 
jų, vartoja visus prieinamus bu- 
dus, kad tiktai .sumažinus skait- 
lių karės nunešamųjų aukų. Vi- 
si vėliausieji išradimai yra panau- 
dojami tam tikslui. 

Tarp vėliausiųjų išradimų,—tei- 
singiau sakant, senų išradimų, 
bet tiktai pastaruoju laiku pritai- 
kintų prie medicinos,—yra telefo- 
ninis būdas rasti žmogaus kutie 
kulkas arba kitokius įstrigusius 
metalo gabalus. 

Kai-kuriems metalams išimti iš 
kuno vartojama elektro-magne- 
tas. Tačiaus kąi-kurių metalų 
elektro-megnetas nepritraukia, 
jokiame atsitikime pageibon 
ateina telefonas. 

Prasčiausioje formoje šisai bū- 
das kulkoms ar kitam metalui 
kūne rasti yra sekantis. "Tele- 
fonas" susideda iš telefoninio "re- 

syverio" su dviemi vielomi (dra- 
tais). Frie vienos vielos galo yra 
prikergtas sidabrinis šaukštas; 
antrosios vielos galas yra suvie- 
nytas su plonyte vario arba piie- 
no" rykštele. Į žaizdą jpilama ko- 
kaino arba kitų skausmą užmu- 
šančių vaistų, kad sužeistasai ne- 

jaustų, kaip toji rykštė yra įde- 
dama j žaizdą. Į sužeistojo bur- 
ną įdedama minėtasai sidabrinis 
šaukštelis. Laikydamas "resyve- 
rį" prie ausies, gydytojas prade- 
da žaizdoje rykštele "meškerioti* 
kulkos. Kaip tiktai rykštelė pa- 
sieki0 metalo, tai "resyveryje" pa- 
sigirsta trumpas "klik." Mat 
abu metalu (rykštelės ir kulkos), 
susitikę, pagimdo elektros sriovę. 
Gydytojas, radęs kulkos ar įstri- 
gusio metalo vietą, gali jau su- 

lyginimai lengvai prašalinti radi- 
nį iš kūno. 

Šioji prietaisa yra šiek-tiek pa- 
gerinta. Vieton vieno "resyve- 
rio," padaryta du, kuriuodu gali- 
ma užmauti ant galvos ir tokiu 
budu palikti abi gydytojaus ran- 

kas liuosas. Pirmiaus viena ran- 

ka reikėdavo "resyverj" laikyti. 
Nežiūrint šio pagerinimo, pati 
prietai&a svao principe pasilieka 
ta pati. 

664. Kur auga brangesnieji vai-J 
siai ir riešutai? Suvienytų Vai- J 
stijų gvventojai suvartoja daugy-Į 
bę visokių vaisių ir riešutų. Daug' 
kas iš to yra išauginama čia pat 
Suv. Valstijose. Tačiaus prie to, 
kati čia pagaminama, yra įveža- 
ma daug iš kitų kraštų, ir priegto 
brangesniųjų vaisių ir riešutų. 
Kaip daug jvežama vaisių ir rie- 
šutų, galima spręsti iš to, kad 
vien tik 1913 metais Suv. Val- 
stijų gyventojai tuon> tikslu iš- 
mokėjo kitoms šalims suvirš 55 
milionus doliarių. Didesnė tos 

sumos dalis išmokėta už vaisius. 

Bananas Suv. Valstijos gauna 
svarbiausiai iš Centralės Ame- 
rikos ir angliškųjų Vakarų Indi- 
jų salų. Už įvežtasias bananas 

1912 m. užmokėta $15,000,000. 
Dauguma letnonų pargabenama 
iš Sicilijos salos prie Italijos. 
Už lemomis kasmet išmokama 
apie pusseptinto miliono dolia- 
ri. Daktilius (suvirš 40,000,OCKT 
svarų kas met) atgabenama dau- 
giausia iš Azijinės' Turkijos. 
Serbentos (30—40 milionų svarų 
kas met) ateina iš Grekijos. 

Figos (20,000,000 kas met) įve- 
žama j šią šalį iš apielinkių Smyr- 
nos, Azijinėje Turkijoje. Vyn- 
uogės atgabenamai beveik išimti- 
nai iš Ispanijos (1—2 milionų 
kubiškų pėdų kas met). Razin- 
kos yra pristatomos iš Azijinės 
Turkijos ir Ispanijos. Alyvos par- 
traukiama iš Ispanijos, Grekijos 
ir Italijos. Tačiaus alyvų alie- 
jaus dauguma yra atvežama iš 

Italijos. Oranžės yra gabenamos 
niifO Jamaica salos (jų tačiaus 
nedaug įvežama, nes dabar jos 
daugiausia čia pat Amerikoje au- 

ginamos). Ananasai (pineapp'es) 
atvežama iš IIa\vaii, Kubos ir 
Porto Rico. Vadinamieji vala- 
kiški riešutai (\valnut) ateina iš 

Prancūzijos. 
•Dauguma kitų riešutų ateina iŠ 

Ispanijos, Italijos, Brazilijos, Cen- 
tralės Amerikos, Filipinų ir kitų 
rytinių salų. "Pynutsai" atga- 
benama iš Japonijos, Ispanijos, 
Chinijos ir kitų vietų. 

KLAUSIMAI. 

665. Koksai medis naikina uo- 

dus ir ligas? 
666. Ar stiprus žmonės ilgiau 

gyvena? 
667. Koksai gyvulys yra iš- 

mintingiausis? 
668. Kodėl musų lupos turi 

ruoželį panosėje? 
(Atsakvinai bus kitam nume- 

ryj-V 

Kibirkštįs. 
Ar tai apsimoka "Amerikos Lie- 

tuvai" vesti karę dėlei to "popier- 
galio?" (Tautos Fondo preziden- 
to telegramas ir laiškas apie Šim- 
kų, tilpusis "Tėvynėj"). 

X=X 

"Naujienų" štabas savo oficia- 
liškuosc pranešimuose visai nemi- 

Ini apie "Lietuvos" ataką už hum- 
bugicriskų daktarų apgarsinimų 
talpinimą. 

X=X 

Išrodo, kad anglai su francu- 
zais nedaugiaus gelbsti rusams, 
kaip "Draugas" ponui Šimkui. 

x=x 

Daugelis spėja, kad Bagočius— 
tai Fritz'as. 

x-x 
Kad jau nors greičiaus Tėvynės 

Mylėtojų Draugija išleistų tą "Šir- 
dį"—daugeliui lietuvių širdies, be- 

rods, trūksta. 

K = X 
Amerikos laivynas užsikvietė 

Edisoną, Fordą ir kitokius galvo- 
čius, kurie savo išrastomis mašino- 
mis gins Anffcriką nuo neprrete- 
liaus. Sako, tik paspaus mašinos 
guziką, tai nepryeteliaus laivai ir 
užvers kojas Atlintiko vandenyne. 
Tas primena man vieno socialisto 
prakalbą: Kaip ateis, sako, socia- 
lizmo laikai, tai paspaudei guziką 
sienoj—pliumpt ir išsivertė stalas, 
paspaudei kitą—pyragai ir gardu- 
mynai; paspaudei po piet trečią— 
ir suvirto visi puodai ir bliudai— 
gaspadinėms nereiks nei "dišių" 
plaut. 

x=x 
Lietuviškoj krautuvėj: Po 

kam vuolaktis auksinės lietuviškos 
vienybės ? 

— Išėjo iš mados. Niekas ir 
uždyką nenori. Duokš raudono- 
sios, arba su kryželiais nudabintos. 

Jurgis Spurgis. 

Tautininkų partija turi tik ketu- 
ris šulus:"Šliupą, Račkauską, Ba- 
luti ir Drangelj. Klerikalai turi 
vieną šulą, ir tasai pats... Burbulas. 

X=X 

"Draugas" tautininkus vadina 
beprincipiškais. Kas-žin kaip su 

principais tų, kurie buvo karštais 
socialistais, o dabar sėdi prie kle* 
rikališkųjų ėdžių? 

X=X 
"Draugas" matomai pasisamdė 

"Lietuvą" už daraktorių savo re- 

daktoriams. Užsimiršo "Draugo" 
redaktorius, kad velionis Quigley 
buvo svarbus ir katalikams minė- 
tinas asmuo. "Lietuva" pabarė 
"Draugą," ir tas nors už trijų sa- 

vaičių parašo apie čia pat po šonu 
mirusįjį antvyskupį. 

Gerai turėti tokį sargą, ar ne? 
Kurmis. 

X=X 
E-e-e-e! Ar tik nebus ve kame 

visas sekretas: Vilniun bėga žmo- 
nės nuo vokiečių, o Bostonan nuo 

maskolių. Tie patįs pabėgėliai. 
Tai kam dar galvas sukti, ar 

siųsti aukas Lietuvon, ar ne? 
Virbais. 

NARIAI ŠELPĖJAI. 
Įstojo j Lietuvių Draugijos Nu- 

kentėjusiems dėl karės šelpti na- 

rių-šelpėjų skaičių: 
Dienoje "Lietuvių Šventės" In- 

kerman'e, Pa. 

kJustinas Vincas, Ant. Bakulis, 
Jurgis Gudzinav><:ius, Jokimas Sta- 
niulis, Jurgis Raugiavičius, Jonas 
Šiugždys, Makacvras Stasys, Ka- 
zys Meškauskas, Jieva Gibaricie- 
nė, Juozas Mačiuta, Juozas Sta- 
niulis, Kazys Rostauskas, Andrie- 
jus Vilims, Ant. Cerkauskas, Mo- 
tiejus Juozaitis, Antanas Sodeika, 
Kazys Kluonis, Mykolas Zubris, 
Leonas Šepovartis, Konstantinas 
Janulis, Kotrė Jakuboniutė, Juozas 
Gilys (paaukavo 50 doliarių) Mo- 
tiejus Bernackis, Vaitiekus Kup- 
rys, Sėliam. Grikietis, Ant. Kup- 
rys, Pranas Stankevičius, Mykolas 
Tunyla, Juozas Tilinskas, Juozas 
Potockis, Jonas VilniŠKRitis (3 
dol.), Jonas Rimkevičius, V\ntanas 
Kviklys, Mateušas Dovydaitis, 
kun. K. Strimaitis. 

Aukos Lietuvos Gelbėjimui. 
Paskutinė atskaita, pagarsinta 

Lietuvos Gelbėjimo ir Autonomi- 
jos Fondo sekretoriaus, parodo, 
kad jame yra sumesta ani šešių 
tūkstančių doliarių nukentėjusių 
dėl karės lietuvių šelpimui. Su 
pagarsintomis "Tėvynėje" auko- 
mis, prisiųstomis per SLA. kuopas, 
Lietuvos Gelbėjimo ir Autonomi- 
jos Fondan įplaukė jau suviršutn 
$6,000.00. Fondo sekretoriaus pa- 
skutinė atskaita yra sekanti: 

Lakštas XXX: 
E. Savickienė, New Haven, 

Conn., prie aukg, pagars. "V. L." 
No. 29, už vakarienės tikietį 75c. 
ir nuka—50c. Viso $1.26 

Gardner, Mass., per TMD. 30 
kp. Kliubą "Aidas" {vairiais lai- 
kais surinkta ir pasiųsta per P. 
S. Remeikj. Balandžio m. su- 
rinkta: M. Stakėnas—$1.00. P. 
šerkšniutė, P. S. Remeikis, P. 
Ažusienis, B. Genienė, J. Veng- 
rius—po 50c. A. Padalevičius— 
25c. Smulkiu—17c. 

Per J. O. Sirvydo prakalbas 
gegužėje: P. S. Remeikis, A. Za- 
koras, J. šerkšna, Mik. Stakėnas 
—po $1.00. J. šliekis. M. Kukal- 
ka, V. Adomaitis, F. Tauginas, A. 
Žilius—po 50c. J. Kaupelis. P. 
Adomėnas, J. Ivaškevičius, V. 
Zavišius, F. Vaikštas, K. Kubi- 
lius. D. Navickiutė, Sankevičius, 
Raižis, Andrikis, J. Baublis. Grun* 
skas, Padalevičius. J. česnus, 
Ambrazas, K. Andrikis. Andri- 
kienė, Remeikiutė, J. Pelionis, J. 
Samulionis, šilerius. šrnkunas— 
po 25c. Smulkių $2.52 

TMD. Kliube "Aidas" birželio 
m. suaukavo^ C. Pulkauskienė, 
A. Kvetkauskie—po 50c. P. S. 
Remeikis, M. Stakėnas, F. Ažu- 
sienis—po 25c. A. Pulkauskiutė, 
J. Psrlučiutė, V. Genis, J. Karlo- 
nas, J. Nalivaika — po 10c. A. 
Takutis, M. Minkevičius, J. Baub- 
lis, F. Vaikštas, P.. Marsinkus, 
A. Žilius, S. Rasimavičius, J. 
Glabavičius. E. Stroliukė—po 5c. 

Per St. Vitaičio prakalbas va- 

sario m. aukavo šie: F. Vaikš- 

tas—$1.00. J. S. Remeikis, J. 
šliekis, .T. Kukauskas. J. Garška, 
F. Adomaitis, V. Stakėnas—po 
50c. A. Zdaži-skas, J. Družins- 
Las, J. Kaupelis, J. Kučinskas, 
V. Ručinskiene, F. Viladickas, A. 
Mickunas, F. Tauginaa, A. Pet- 
raitis, J. Žilius, Z. Endrikis, A. 
žilius, J. Dagelis, B. čikatauskag, 
J. Joniškis, A. Takutis, J. Galva- 
nauskas, J. Višniauskas, J. Ma- 
sas, J. Pelionis, O. Adomavičie- 
nė, K. Endrikis—(turbut) po 
25c. Smulkių surinkta—$1.20. 
Viso dabar gauta $31.00. Atėmus 
$6.00 J Liet. Aut. Fondų, lieka $25.0«? 

Brookiyn, N. Y. surinkta per 
Andrių Ambraziejų, viet. L. O. 
ir A. F. komiteto kolektorių, 
pardavinėjant ženklelius $8.00 

P. Vaičiulaitis. Beloit, Wis., 
per V. K. Račkauską $1.0ft 



C'leveland, Ohio, nuo D.r-stės 
V. Kudirkos (nariij?) per A. Šim- 
kūnu, aukavo: B. šerkšnas, M. 
Radzevičius -po $2.00. J. Jan- 
kauskas, J. Alieliauskas, A. Si- 
dabra, O. D^besienė, V. Pasia- 
vičiua, A. Miievičiutė, F. Durn- 
ščius, S. Zigmo navičius—po $1.00. 
V. 9tiupas--75c. K. Kairukštia, 
G. Vidugiris, K. Gūdis, J. Poške- 
yičius, A. Šimkūnas, A. Naima- 
vlčius, J. Kudirka, J. Valentuko- 
nia, J. Šimkūnas, P. Kiteiunas, J. 
Stančikaa, J. Žekonis, A. čibuia- 
kis, S. Baievlčius, J. Franka— 
po 50c. F. širnanskas, V. Bele- 
vičius, O. Gecevičienė, M. Jonai- 
čiutė, K. Gurauskas, J. Motejai- 
tis, A. Litvinas. P. Vilkaitis, J. 
Botiriua, J. Satraitis, J. Ra- 
kauskas, M. šmitaa, S. Palionia, 
J. Naujokas, A. Poškevičius, P. 
Stasiulevičius, A. Valatkevičlus, 
A. Meiinis, J. Naujokas, V. Saka- 
lauskas, K. Palluiionis, J. Maka- 
revičlus, J. Vaičeckas, J. Vaičiū- 
nas, J. Lenkaitis, J. Usevičius, 
J. Vaitkevičius, P. Zubinas, P. P. 
šhdčgas, K. Bakevičius, P. Kru- 
lis. S. PukiČia, J. Sinkevičienė, 
M. Kubiiskiutė. J. JonušU, D. 
Stančikuitė, M. Januškevičius, 
K. Gužauskis, M. Kaiasiunas, J. 
Rakauskas, F. Sereika, K. Luku- 
Sevičius, A. Traška, A. Grinius, 
M. Jaaiunas, J. Gritė, A. Poške- 
vičius, P. Šukys—po 25c. Smul- 
kių—2.73. Viso $34.98 

Viso per savaitę $70.23 
Buvo Lakšte XXIX $5,139.97 
Viso jplaukč Fondan $5,210.20 

Lietuvos Autonomijos skyrius. 
Lakštas XXX: 

Gardner, Mass., per T M D. 30 
kp.. Kliubą "Aidas" $6.00 

Buvo Lakšte XXIX $775.88 
Viso įplaukė Fondau $781.88 
Viso per abi dali Fondo ..$5,992.08 

J. O. šilrvydas, 
L. G. ir A. F. fln. sekr 

Lietuves Gelbėjimo Skyrius. 
Lakštas XXXI: 

Vincas ,Žukas. White Plains, 
N. Y., surinko ant No. 24 kny- 
gutes iSleistos per L. G. ir A. 
F., nuo šlij ypatų: Anupras Žu- 
kas, Vincas Žukas,, Antoninai 
Karutis, Ona Žukaitė, Ona 
Samaoniutė, Katrina šlekaitė, 
Juozas Paliliunas, Antanas Lui- 
cevičius, Stanislovas Mačionis, 
Juozas Vleštautas, Vincas Gai- 
liunis, Ona Barauskaitė, Sta- 
nislovas Olechnavičius, Silvest- 
ras Bernotas, Lucia Kolba- 
čauskienė, Petras Morkūnas, 
Antonina Morkuna3, Stanislo- 
vas Grigaliūnas, Ona Miknai- 
čia, Alfred Tedesco (italas), 
Petras Margevičius, Benedik- 
tas Sabaliauskas, Francišek 
Bogdanowič, Piotr Ganowski 
(abu lenkai), Juozas čiškevi- 
diua—po $1.00. Juozas Radze- 
vičius—75c. S. Daugiallo—50c. 
T. Clmnalavičlus, A. Morkū- 
nas, J. Grigalunas—po 25c. 

Viso $27.0C 
Joliet, III., SLA. 167 kp. per 

A. B. Strimaiti 52.25 
Sioux City. la., SLA. 4 kp. 

per A. B. Strimaiti 25.00 
New Haven, Conn., lietuvių 

per Paukšti 40.35 
Chicago, III., SLA. 109 kp. 

per Paukšti 10.00 
Viso per savaitę 144.6C 
Buvo Lakšte XXX $5210.20 
Viso jplaukč Fondan 5.354.8C 

Lietuvos Autonomijos Skyrius. 
Lakatas XXXI. 

P. Norkus, Brooklyn, N. Y 1.0C 
Buvo Lakšte XXX 781.8? 
Viso jplaukė Fondan $782.8f 
Vi30 per abu Fondu $6,137.6£ 

J. O. Sirvydas. 
L. O. ir A. F. fin. flekr 

LAIŠKAS REDAKCIJON. 
Gerbiamoji Redakcija:— 

Šiuomi prisiunčiu $2.00, kuriuo- 
prašau įduoti gerb. St. Šimkui, 
"Lietuvių Draugijos Nukentėju- 
siems Dėl Karės Šelpti" atstovui. 

Linkiu, kad suplauktų kuodaa- 
giausia aukų nelaimingiems nu- 

skriaustiems mūsų broliams, kad 
jųjų vargai ir skurdą? kiek paleng- 
rėtų. O tiems, kurie trukdo šven- 
tą jų aukų rinkimo darbą, tegul bū- 
na amžina gėda ir visuomenės 
panieka. M. 5'iiihskas. 

VIETINES jlHIOS. 
TMD. 22 kp. nariams. Šinomi 

pranešama, kari šį nedėldienį, rug- 
pjtičio 15 d., 10 vai. išryto "Auš- 
ros" svetainėje, 3149 So. Halsted 
st., bus TMD. 22 kuopos susi- 
rinkimas. Kadangi susirinkimo 
nebuvo bėgyje paskutinių keliij 
mėnesių, tai susirinko gan daug 
reikalų, reikalaujančių būtino ir 
greito išrišimo. Nariai malonės 
subrinkti ir atsivesti esamus 
kandidatus narystėn. 

TMD. 22 kp. Valdyba. 

Bandė pavogti. Naktį iš pra- 
eitos subatos į nedėldienį neži- 
nomi plėšikai bandė pavogti Dr. 
Juškos automobilių. Įsilaužę ga- 
ražan, plėšikai paėmė Dr. Juškos 
automobilių ir išvažiavo. Prie 
\Ypod ir 21-mos gatvių automo- 
bilius sugedo. Matomai, nežino- 
dami, kaip automobilių pataisyti, 
vagiliai paliko jį tenai stovėti. 
Vėliaus policistai užtiko automo- 

bilių ir nugabeno jį stotin, kame 
sulyg automobiliai!s numerio su- 

žinota jo savininkas. Dr. Juška 
nieko apie visą atsitikimi} neži- 
nojo, kol jam kitą rytą policija 
nepranešė. Policijai išpradžiu 
užklausus Dr. Juškos, ar jojo 
automobilius namie, jisai atsake, 
kad namie. Tiktai patarus poli- 
cijai gerai pasižiūrėti, Dr. Juška 
nuėjo garažan, kame savo auto- 

rnobiliatis nerado. 

Pateko kalėjiman. Tūlas J. 
N., So. Engle'.vood'o lietuvis, ne- 

senai pateko šešiems mėnesiams 
kalėjiman. Jisai parėjo namon 

girtas ir, sakoma, griebęsis savo 

žmoną mušti. Jinai pasišaukusi 
polieistan, kulisai suaretšavo jos 
vyrą. Kitą dieną suareštuotasai 
likosi nubaustas $200. Kadangi 
pinigų neturėjo, tai nuėjo kalėji- 
man minėtamjam laikui. 

Dabar moteris stengiasi savo 

vyrą išliuosuoti, nesą gailisi, kad 

p^rskaudžiai jisai nubausta. Sa- 
koma, kad moteris davusi suareš- 

tuoti savo vyrą, kad teismas po 
kalėjimo drausme uždraustų jam 
girtuokliauti, kaip tai vienai vie- 
tinei moteriai pasisekę. Suareš- 
tavimas tačiaus virtęs visai neti- 
kėton pusėn. 

šeimyniškas piknikas. Pereitą 
nedėldienį, rugpjūčio 8 d., atsi- 
buvo "Kanklių Draugijos" šei- 

myniškas piknikas. Buvo apie 
35 ypatos. Visą dieną žaista ir 
linksmintasi puikioj Mount For- 

est girioj. J. 

Gausesni už lietuvius. Chica- 
go parodė, kad jinai moka atsi- 

šaukti j nelaimes. Dėlei "East- 
land'o" nelaimės, kurioje žuvo 

apie iooo žmonių, įkurtame vadi- 
namame majoro fonde surinkta 
arti $350,000 bėgyje kelių savai- 

čių. Paliktosios šeimynos iš tos 

sumos gali buti gerai medžia- 

giškai aprūpintos. 
Sąryšyje su šia baisia nelaime 

pažymėtina graborių godumas 
Buvo susekta pora atsitikimų, 
kame graboriai išplėšė iš netur- 

tingų šeimynų, kurių nariai žuvo 

i>elaimėje, tiesiog baisias sumas 

pinigų. Miesto valdžia, sužinoju- 
si, turėjo įsimaišyti, ir vienam 

graborių buvo atimtas laisnis. 
1 

Kaltina žmogžudystėje. Val- 

stijor, "Gratid Jury," tardžiusi 
"Ea^tland'o" nelaimę, įtarė se- 

kančius šešis asmenjs: George T. 

Arnold, "Eastland'o" savininkų 
kompanijos prezidentu, Wm. II. 

Hull, vice-prezidentą ir padėjėją, 
W. C. Steele, raštininką-iždirtin- 
ką, Kay W. Davis, rašt.-ižd. pa- 
dėjėją, Harry Pedersen, "East- 
land'o" kapitoną, J. M. Erickson, 
laivo inžinierių. Pirmieji keturi 
įtarti žmogžudystėje, pastaruoju 
d u—k r i m i na 1 i šk am e n e a tbo j i m c. 

Pirmiems keturiems gręsia kalė- 
jimas nuo r metų iki gyvos gal- 
vos; pastariems kalėjimas iki 3 
metų arba $5.000 pabaudos. 

Meta įiuk miesto darbininkus. 
-Pastaruoju laiku pradėta atleisti 
miesto gatvių taisymo, atmatų 
vežimo ir "suirių" tiesimo darbi- 
ninkus. Iki -š tolei prašalinta jau 
gan didelis skaitlius. Prašalina- 
mųjų vietosna, sakoma, jstatoma 
nauji darbininkai, kurie kuom 
nors "užsipelnę" rinkimuose da- 
bartinei miesto administracijai. 
Tarp naujai darban priimamųjų 
esą daug juodveidžių. Daugiau- 
sia nuo to jtariamojo politikierių 
pasielgimo nukentėjo lenkai ir 
čekai. Vien 43-tos ir \V00d gat- 
vių apielinkėse neteko tokiu bil- 
du darbo apie 50 vyrų su šeimy- 
nomis. Tos apielinkės prašalin- 
tieji darbininkai parengė susirin- 
kimą, kuriame griežčiausiu budu 
protestuota prieš panašų pasiel- 
gimą. Prašalintieji gaudavo po 
2—3. doliarius dienos uždarbio. 

Sugrįžo. Šią savaitę sugrįžo 
Chicagon F. P. Bradčiulis, kuri- 
sai važinėjo rytinėse valstijose. 

IU0KELIA1. 
NEAPSIMOKA. 

— Jums, rodos, sektųsi geriaus, 
jeigu butute kiek mandagesni. 

— Nieko iš to nėra. Bandžiau 
kartą, ir visi pradėjo prašyti pa- 
skolinti pinigu. 

NELYGI LAIMĖ. 
Naujavedė:—Štai jau trįs savai- 

tės, kaip mudu gyvenarr?. Visą 
tą laiką aš tik kepu, kepu ir nieko 
neturiu 

Jos vyras:—Tu laiminga. Aš 
turiu visišką skilvio suirimą. 

VISKAS MAINOSI. 
— Meilė niekuomet nemiršta. 
— Taip, bet kartais jinai pasi- 

daro labai karti. 

■/ANO, KUR PRIEŠAS. 
— Aną dieną prie Main valsti- 

jos (sausos) krantų pastebėta vo- 

kiškas submarinas. 
— Bet vėliaus ištirta, kad tai 

butą alaus bačkos. 

TURĖS ATSIMOKĖTI. 
N a u j a v e d i s: Taip, aš ga- 

vau 35 dovanas savo vestuvėms. 

Draugas: To plynių, tu lai- 
mingas. 

N a u j a v e d i s: Turbut ne. 

Visi dovanotojai žada neužilgo ap- 
sivesti. 

NEGALĖJO ATSKIRTI. 
Kartą du broliu susidėjo krūvon 

ir atidarė biznj. Ant durių padė- 
jo iškabą: "Maikė Slyvis ir Bro- 
lis." Už kiek laiko jiedu susi- 
pyko. Brolių partnerystė likosi 

pertraukta. Maikė susiėmė visus 
savo daiktus,'-pasiėmė su savim ir 
iškabą ir išvažiavo mažan anglia- 
kasių miestelin. Atvažiavo jisai 
miestelin. Naujai atvykusįjį ir jo- 
jo asilą, ant kurio buvo sukrautas 
visas Slyvio turtas su ta iškaba 
iš viršaus, apspito angliakasiai. 
Vienas apstojusiųjų žiurčjo-žiurė- 
jo į iškabą, paskui į asilą, galop Į 
Slyvį ir pasiklausė, rodydamas į 
asilą: 

— Pasakyk, meldžiamasai, ku- 
risai iš judviejų yra Maikiu? 

NEPAVOJINGAS. 
Nepažįstamas atvažiavo miestan. 

Viešbutyje jisai pradėjo teirautis 
ape miestą. Tarp kit-ko, jisai 
užklausė tarnautojo, kas yra mies- 
to administratorium. 

— Ministratorium?— perklausė 
tarnas, nesuprasdamas žodžio. 

— Taip, miesto majoru, valdy- 
toju, galva,—paaiškino skečias. 

— A,—suprato tarnas, — ponas 
Šteinas. 

— Ar jisai nešioja kokią nors 

insinija? 
— Ką? 
— Na, pavyzdžiui, lenciūgą ant 

kaklo, ar panašiai. 
— Nesibijok, tamista,—pradėjo 

tarnas raminti svečią,—p. Šteinas 
yra gan ramus ir nepavojingas 
žmogus. 

REDAKCIJOS AfSAKYHAi. 
p. Teisybčs Garbintojas (Toronto, 

Can.). Tilps sekančiame numeryje. 
p. Parapijonas (Chicago). Sunku 

suprasti, ką. Tamista norite pasakyti 
savo raštelyje. Klek galėjome išskai- 
tyti, tai dalykas yra tokis, kurio 
neužsimoka laikraštyje talpinti, 

p. Fr. V—skas (Annonde, Ind.). Jū- 
sų raštelis tilps sekančiame "Lietu- 
vos" numeryje. 

p. J. P. K—us (Baltimore, Md.). 
Tilps sekančiame numeryje. Butų 
gerai, jeigu Jųs daugiau iš savo vei- 
kimo parašytute. 

Apgarsinimai. 
VIS MEDICATRIX 

NATURAE. 
Visu tautų ir amžių daktarai 

visada atsidėjo ant "vis medi- 
<:atrix naturae," tai yra gamtos 
jieSU gydymo. Męs visi žinome, 
kad gamta gydo daug ligų, bet 
yra pavojinga vien ant jos pasi- 
tikėt. Musų pareiga yra gamtai 
gelbėt, 'kiek tik galime. Geriau- 
sia pagelba, kaipo taisyklė, tai 
kuno išvalymas ir jo sustiprini- 
mas. Tas yra geriausiai atlieka- 
ma su Trinerio Amerikoniški 
Kartaus Vyno Elixiru, kuris per- 
gali vidurių užkietėjimą, nenu- 

silpninant žmogaus. Tai yra di- 
delė pirmenybė. Triner'io Ame- 
rikoniško Kartaus Vyno Ęljxiras 
daro labai gerą įtaką j vidurius ir 
pilvą, kaipo jų gaivintojas ir su- 

stiprintojas. Kaina $1.00. Ap- 
tiekose. Jos. Triner, Manufac- 
turer, 1333—1339 So. Ashland 
a ve., Chicago. 

Kuomet Tamstos kūnas tampa 
nuvargintas sunkiu darbu, arba 
mankštinimaisi, trinkite jį su 
Triner's Liniment'u. Jis nu- 

stabdo skausmus muskuluose ir 
sunariuose. Kairia 25 ir 50c, 
krasos keliu 35 arba 60c. 

DRAUGI JŲ REIKAL!) 
DES MOINES, IOWA. 

Gegužio 1 dieną 1915 metų likosi 
užmuštas pex nežinomas ypatas SU- 

SU PILVO SKAUDĖJIMU - 
t># .... I 

i Be" abfcįo, nuo senai ieškojai palengvinimo. Neai- j 
dujok suvedžioti. Nedaryk bandymų. Vartok 

SEVERA S BALSAM IF LIFE j 1 fffiVEROS GYVASTIES B ALSAM AS] 
ir umar pa-jiusi jo sveikinančią ir stiprinančią veik- į 
mę. JisaLypač rekomenduojama gydymui nerviš- 
kumo, <dyspepsijo3, nuolatinio snkietėjimo, laikinio 
drugio ,i£_ifflstingusiiĮ jaknų. Senstantieji, seni ir 
silpni žmonės ras jį labai geru. Kaina 75c. j 

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

, PEVERA'S 
MEDICATED SKIN SOAP 

[Stvem Gydantis Odinis Muilas] 

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

Kaina 25c. 

Skaityk, ką Mrs. 
Martin Pagac iš Mo- 
quaū, V.'is. mums no- 
eeuai parašfi: "Aš 
noriu jums padėko- 
ti už jūsų Severą'a 
Balsam of Life. Aš 
turėjau trukdėsi bu 
eavo pilvu, buvau sil- 
pna ir neturėjau jo- 
kio apetito. Suvarto- 
jus 1 butelį Severą'a 
Balsam of Life visi 
tio trukdėsiai dingo. 
Meldžiu paskelbti a- 

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

Visi aptiekininkai parduoda Severą's Preparationa 
(Severos gyduoles), žiūrėk, kad buti} Severos. Jei 
savo apylinkėj negalėsi jų gauti, tai rašyk tiesiog 

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Raplds, lowa 

Draugijų Aiydai. 
Baliams 

Bankietams 
Šokiams 

Prakalboms 
Mitingams' 

Veselijoms 
Puikiausiomis ir Parankiausiomis 

Yra Dvi Naujos 
MILDOS SALES 

Šios dvi salės.yra Mildos Teatro name. 
Viena ant antro augšto talpina 300 ypatų. Jo- 

je amerikoniškos draugijos laiko savo mitingus ir 
bankietus. i 

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

Didesniem baliam, ant kurių laukiama skait- 
r litigesnes publikos, yra 'parsamdomos abidvi salės. 

Tada žemesnėje salėje bu va gėrimams baras ir 
stalai svečiam pasėdėti, smagiai ir ramiai su savo 

draugais pasikalbėti, išsigerti ir pasivalgyt, o 

augštesnėje salėje prie geros muzikos smagiai pa- 
sišokti. -= E 

A § 
.2 

Kainos Parsamdymui Sekančios: E 0 
O ^ 

VIENA SALĖ. | g Ja o .2 0 3 -u 
m a n a 
o® « 

_ ko O >03 

$10.00 | $15.00 
20.00 14.00 

15.00 
20.00 

25.00 
.30.00 

25.00 
30.00 

45.00 
50.00 

5.00 

Paprastiem Šoktam (baliam) 
Baliam su programų, nevartojant gėrimŲ... 
Baliam be programo, gėrimus vartojant .... 

Baliam su programų ir gėrimus vartojant .. 

ABIDVI SALĖS VIENAM BALIUI. 
Baliam be programo, gėrimus vartojant 
Baliam su programų Ir gėrimus vartojant 
Draugijų reguliari&kiem mitingam 
Kitokiem susirinkimam kainos pagal sutartį. 
Jei reikia, gali turėti kuknią, virimui, toriel- , 
kas, peilius, šaukštus, staltieses ir t.t. už 
primukėjimg. $5.00 extra. 

Parsamdymui kreipkitės pas salės savininką: 
A. OLSZEVVSKI 

3252 So. Halsted St. Phone Drover 700 

nislovas Dapkus, West Frankford 
111., kuris buvo sąnariu L. Ukėsų Dr 
-stės Des Moines, Iowa. Po jo atsi 
šaukė tūlas A. J. Sprindžiūnas, kuris 
reikalauja velionio palikta turtą ir sa 

koi.i esąs {galiotas per velionio gimi 
nes išjieškoti Iš visokią ištaigą ve- 

lionio turtą lr perduoti jo giminėms 
Taipgi p. Sprindžiūnas prisiuntė ir 
valdišką paliudijimą, jog jis tikrai yra 
paskirtas per velionio gimines atsto- 
vauti jo turtą. 

Ponas Sprindžiūnas praneša, kad 
velionis buvęs ^4dusil1' bet paėmęs 
valdišką persiskyrimą jau metai at- 
gal ir to persiskyrimo aktus turįs p, 
Sprindžiūnas. 

Tai musų Dr-ja tuoaai negali užsiti- 
kėti, nes ji nieko ne'žino kaslink jo 
persiskyrimo—gal tas' yra netiesa ir 
potam velionio moteris gali jieškoti 
jo turto. Ir taipgi piusų Dr-ja ne- 

žino, kokie tie gimimjs, kelintos kar- 
tos. Musų Dr-stės įstatai rašo: 

Jeigu sąnarys awmifcą neturėdamas 
čia jokių giminių, tąi likusius po- 
smertinės pinigus'įuri nusiųsti | Lie- 
tuvą tėvams, brolfafmar tortą seserims, 
jeigu vedęs, tai pačiai ir vaikams, o 

tolimesniems nesiunčia. Tai reiškia, 
jeigu velionio giminės" yra tolimi, tai 
męs negalim p. Sprindžiūnui išmokė- 
ti tuos pinigus, kurie atliko nuo pa- 
laidojimo velionio kuįo. 

Užtai męs atsišaukiame per lietu- 
viškus laikraščius, ar ne atsilieps jo 
moteris, jeigu neturi valdiško persi- 
skyrimo, arba pirmos kartos gimines, 
Suvienytose Valstijose gyvenanti, ar- 
ba kad kas priduotų velionio tėvų, 
arba giminių iš seno krajaus antrašą. 

Kaslink vilionlo reikalą kreipkitės 
sekančiu antrašu C. Shilling, Box 92, 
E. D. M. Sta., Des Moines, Iowa. 

Dėl patvirtinimo šio atsišaukimo 
pasirašom Dr-stės viršininkai: 

C. Shilling, 
Speciališkas Komitetas, 
A. Gailius. 
Dr-stės pirmininkas, 
W. Baranauskas, 
Turtų raštininkas, 
P. Rakiel, 
Protokolų raštininkas. 

PIRMAS DIDELIS PIKNIKAS 
Parengtas draugystės Lietuvos Ka- 

raliaus Mindaugio, atsibus ned., rug- 
pjučio (Aug.) 15 d. 1915 m. Berg- 
niann's darže, Rivereide, 111. Pradžia 
9 vai. išryto, {žanga 25c porai. 

Piknikas su išlaimėjimu trijų daik- 
tų vertės $40. Pirmas: Gramafonas; 
Antras: Branzalletas; Trečias: vienas 
iš Chicagos dienraščių vieniems me- 
tams. 

Kviečiame visus lietuvius ir lietu- 
vaites | tą musų iškilmingi} pikniką, 
kur grieš puiki muzika visokius lie- 
tuviškus šokius iki vėlam laikui nak- 
ties. Užkviečia KOMITETAS. 

Pasarga: Imkite 22-rus karus iki 
46-os ar 481us iki 22-os, kur gausite 
La Grange karus, kurie daveža iki 
daržo. 

Paieškojimai. 
Pajieškau Povilo Vozbuto, kuris gy- | 

veno du metai atgal Boston, Mai>3. j Jau daug laiko praėjo kaip nebegau- J 
□u nuo jo jokios žinios ir nežinau. I 
kur jis randasi: ar čionai Amerikoje, j 
ar Lietuvoje, nes rengėsi važiuoti. 

ri Laikai Vėl Ateina. 
Prie Republikoniškos Administracijos, per 12 

metų, Amerikoje buvo geri laikai. 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, viekas 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, Europa 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 nuspėti tuos užsakymus išpildyti, ir 
tų užsakymų kasdien ateina vis daugiau taip, kad 
Amerikoje visi fabrikai vėl eis, kaip Republikonų lai- 
kuose ėjo. O ateinantį 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 
geresnių 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 čia dar galima pirkti už $3,000, 
gerą namą su štoru dar galima pirkti už $7,000. 
Antai ant Ashland ave. tarp 43-čios- ir 46-tos, kur 
yra daug prastesnė biznio vieta, moka už lotus ir 
namus du syk daugiau kaip čia. O Halsted 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 nereikalaujante visų 
pinigų ant sykio, mums rupi, kad šią geriausią biznio 
vietą lietuviai užgyventų, o ne svetimtaučiai. 

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

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 
pagyvenimai, neša randus $75.00 per mėnesi, eer mp- 
tį $900.00. $7,000 

Įmokėk tik $1,000, o reštą, pati randa išmokės. 

Dviejų augštų mūrinis manas. Pirmas augštas ge- 
ras storas ir 4 gyvenimui ruimai, antras augštas aštuo- 
ni puikus ruimai. Užpakalyje' yra geras tvartas ir 
angliam sklodas. Kaina $8,000 

Įmokėk 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 trečio augštų, tinkamas didžiausiam 
departamentiniui štorui. Užima beveik pusę bloko. 
Kaina $36,000 
Neša randos per mėnesi $300, per met$ $3,600, tai 
per 10 metų išrenki savo visus pinigus ir propertės 
lieka dykai. 

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

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

Įmokėk $10,000, o reštą pati randa išmokės. 

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

Atminkite kad šių visų propečių kainos netrukus 
pasidvėjos. Dabar yra laikai jas užpirkti kol pigios. 

Lotai ir Namai An! Pašaliniu Gatvių. 
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 Tliroop st. priešais šv. LSarboros 

lenkų bažnyCios už $ 800 
6 ruimų mūrinis namas ant Lime st. už $1,700 
Dviejų pagyvenimų mūrinis namas, ant Lime st. už $2,000 
Dviejų pagyvenimų namas anl Lime st.. apačia 

medžio, viršus muro, už $1,900 
Du namai ant Parnell ivc., priešakyje 6 kambarių 

mūrinis, užpakalyje 2 augštų, 2 pagyvenimų medinis, 
neša randos $40.00 per mėnesi už $4,200 

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

randos $48.00 ant mėnesio, parsiduoda už $4,000 
Ant Wallace st: du lotai, ir dviejų augštų mūrinis 

namas, du pagyvenimai, po 4 ruimus kiekvienas už $3,850 
Ant Wallacc st. 6 ruimų mūrinis namas už $1,800 
Ant iSmerald ave. arti 32-ros gatvės puikus 3 aug- 

štų, 3 pagyvenimų mūrinis namas, neša randos $46.00 
ant mėnesio, parsiduoda už $5,300 

Visos šios propertes parsiduoda la- 
bai lengvomis išlygomis. Dasižinokite 

A. Olszewskio Bankoje 
3252 So. Halted St. Chicago 



} Lietuvą. Kaa žinotų apie jį, mel- 
džiu atsišaukti adresu: 

Albertas Rupšys, 
610 Edwards st., Rockford, II!. 

Pajieškau savo draugo Piušo Gun- 
toraus. Jis paeina ta Suvalkų gub., 
praeitą, metą gyveno C'hlcago, 111., 
dabar nežinau, kur jis randasi. Jis 
pats, ar kas jj žinotų, meldžiu duoti 
man tlnlą sekančių antrašu: 

John Slozas, 
Bos 71, V'estvllle, 111. 

Pajleškau Kazimiero Griniaus, jis 
p;ieina Iš Kauno ,gub ir to paties pa- 
vieto. Betigalos miestelio. Ameriko- 
je Jis gyvena apie 12 metų. Pirmlaus 
jis gyveno Port C'hester, N. Y., o 

vėliaus išvažiavo i Plttsburg, Pa. Ir 
apie desėtkas metų ten gyvena. Jis 
pats, ar kas jj žinotu, meldžiu atsi- 
šaukti sekančiu antrašu: 

Antonls Juszkelis, 
722 W. \Vebern st., Dubois, Pa. 

Pajleškau savo brolio Stepono Pau- 
lauskio Iš Kauno gub, Telšių pav., 
Kartenos parap., Patiriu sodos. Jis 
pats. ar kas Ji žinoti), meldžiu atsi- 
gaukit sekančiu antrašu: 

Miss Kotrina Paulauskaitė, 
^ 402 Char!evoix st., Point-Churles, 

Montreal, Canada. 

Pajie.'ikau savo sesPrs Kazimleros 
Narmontalės iš Kauno gub., Telšių 
pav., KaFtenos parap., Kulopenų so- 

dos. Ji pati, ar kas ją žinotu, mel- 
džiu atsišaukti sekančiu antrašu: 

Migs Kotrina Paulauskaitė, 
402 Charlevoix st., Point-Charles, 

Montreal, Canada. 

Pajieškau savo dėdės Julijono Be- 
kerio, jis paeina iš Kauno gub., Šiau- 
lių pav., Pakapės parap. 2 metai 
atgal jis gyveno So. Boston, Mass. 
Jis pats, ar kas jj žino, meldžiu atsi- 
šaukti antrašu: 

Vladas Becker, 
257 N. Clarion !Jt.f Pbiladelpliia, Pa. 

Pajieškau savo gero draugo Juozo 
Baltrūno, paeina iš Kauno gub., Pa- 
nevėžio pav,, Pumpėnų parap., Smil- 
gelių kaimo. Jis pats. ar kas kitas, 
meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

Rapolas Jusis, 
1756 E. 32nd st., CIeveland. Ohio. 

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 mlefcf'-lyje, ant ėysto oro. Kam 
reiks tokio darbininko, kreipkitės 
fiiuom adresu: 

Kazimieras Lukoševlcz, 
4334 So. Wood st., Chicago, III. 

Pajieškau savo pažįstamos Marijo- 
nos Jončaitės; du metai Amerikoj, 
yra prie tėvų ant fnrmų: paeina iš 
flirdiškės parap. Kas apie ją, ar jos 
tėvus žinotų, meldžiu pranešti adresu: 

Izidorius Martinkus, 
1212 So. 51 st ave., Cicero, Tlf. 

RHkaJavimai. 
Reikalaujam žmonių au mažu kapi- 

talu pirkimui žemos. Turėdamas 
$100, gali pirkt 40 akrų derlingas že- 
mės Ir tuojaua gaut darbo lentų pjo- 
vykiose. Darbas atsakantis, gera mo- 

kestis. Didelis listas išdirbti; farmų 
dovauni Dėl platesnių žinių kreipki- 
tės pas: 

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

Chlcago. 111. 

Reikalingas partneris j hotelio biz- 
ni. Vistlek—butų vedęs ar nevedęs. 
Gali atsisaukt, kad tokiame biznyje 
nebuvęs, bile tik teisingas vyras. Biz- 
nis gerai eina lr galima tapt turtin- 
gu. Aš vienas negaliu vidko atsakan- 
čiai prižiūrėt, tai užtai jieškau part- 
nerio. > 

J. Bernotas, 
1123 W. Madison st., Waldo Hotel. 

Chlcago, 111. 

Reikalingas:—vyras, kuris norėtų j 
vakarais užsidirbt pinigu-. Neati-' 
traukdami jo nuo jo kasdieninio dar- 
bo, męs išmokinsime', kaip galimnj 
lengvai u/dirbt pinigus tarp savo ] 
draugų ir pažįstamų Jeigu Tamšta j 
nori pagoTint savo huvj ir nori žengt 
pirmyn šioje pasaulėje, tai rašyk pas 
mus, o męs prisiusime pilną išaiš- 
kinimą. Patyrimai nereikalingi. Alęs 
Tamstą išmokinsime vieko ir tas nie- 
ko nekaštuos. 

Manager, 
Room 33, 154 W. Randolph st 

Chlcago, UI. 

Ant Pardavimo. 
Parduodama mūrinis namas prie 

rarnell av. Ir 35-tos gat., triml ai", 
štais ir užpakalyj medinis, abu laba. 
pigiai $500 rolkla įnešti, o likus: 
furna lengvomis išlygomis. Atnifc.ų!'.- 
<1 reikia A. Olszevvskio Bankou, S2S2 

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

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

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 
tams. $1.00 pusei metų. Kitose šaly- 
se $3.00 metams; $1.50 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 
meris veltui. Adresuokite1 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St., Chicago, III. 

BARGANAS UŽ $1,800.00. 
įmokėk $500, o likusius ant Išmo- 

kėjimo. Patįs gyvenkite pirmame 
fliate ir Imkite ranc'.į už anįrę flia- 
t$. Puiki ant dviejų pagyvenimų medinė stub.'v Vienas fiiatas t«ri 6 kambarius, o kitas fliatas turi 4 
kambar'ua. Grafc.*, ilgag Jotaa ant 38-tos gat. tarp ll&lsted ir Aiiburn av. 

Ol8zewskio Bankas. 

LIGŪM10 ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGUU PRIE 

S. L. A. 
Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 

Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į mėnesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje. 

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 
A. B- STRIMAITIS^/ S.L.A. Sekr. 

307 W. 30th St., New York City. 

Dabar Jau Galima 
Atvažiuot iš Lietuvos 

ir į Lietuvą. 
Kįr 

šifkortės atvažiuoti iš Archan- 
gelsko į Chicagą kaštuoja $71.00 
Išvažiuoti iš Chicagos į Petro- 
gradą (Peterburgą) $64.60 
Kelionė ima tik 13 dienų per 
vandenį; 

Šifkortės ir pasportus gausite 
« 

A. 01szewskio Bankoje 
3252 So. Halsted St Chicago. 

Rašomos Mašinos. 
Pigiausios ir geriau- 

sios rašomosios maši- 
nos (typewriterB) 
"New American" už 
$10.00. 

Jeigu nori turėti dru- 
I tą, pigią, ir gerą rašo- v mąją masiną, tai pirk 

"Ne\v Amerlcari," o ne- 
sigailėsi. 

» "New American" ra- 
žo taip gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos sistema taip pa- 
prasta, kad kiekvienas, 
paėmęs ją 1 savo ran- 
kas, iš pirmo sykio su- 
pranta, kaip su jaja ra- 
šyti. 

* 

K&taiiogą rašomųjų 
mašinų ir visokiu knv- 

yu yuaiuiicia.'ue uzayKį. 
Agentams ir pcrkupčiar.s, perkant kelias mašinas, cJuoaam Bfcrą nuošimti. /'• 
Reikalautam! adresuokite Šitaip: 

LIETUVA PUBLISHING CO., 
~ 

3252 So. Halsted str., Chlcagc, |||. 

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

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

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A. OLSZEWSKIO 
3ANKA 

3252 South Halsted St, 
CHICAGO, ILL 

MOKYKIS BARbERYSTfiS. 
Męs išmokiname šio lengvo, šva- 

raus ir greitai išmokamo amato { ke- 
lias trumpas savaites; geriausi {ren- 
gimai; expertai mokina; jrankiai su- 
teikiama; darbas kiekvienam žmogui; 
ateikite pamatyti mus arba rašykite 
uždyką gaunamoms informacijoms. 

BURKE BARBER SCHOOL, 
610 W. Madison et., Chlcago, III, 

PILNAI DARBO VISIEMS. 
KodSl esi nenaudingu, jeigu su ma- 

žais iškaščiais gali išmokti gerą ama- 
tą; kur tik tinka ten gali darbą tu- 
rėti ir būti pats ant savęs ponu. Iš- 
mokęs barzdaakutystės, busi liuosas 
visoj pasaulyj. Rašykite—o gausite 
visas smulkmenas dovanai. Nosso- 
koft'o Barber, Hairdressing Ir Mani- 
euring Mokykla, 1202 Penn ave., Pitts- 
burg, Pa. Seniausi ir atsakančiausi 
mokykla apielinkėje. Pasiklausk ži- 
nančiu. 

Męs duodame visokios darbus jy 
Jiežkautiems. 

* Vėsiausia vleti Chicagoje Tai 

į MILDA-TEATRAS 
13138-42 So. Halsted St. > Todėl i šitą Teatrą ir (ląuĮęj^usiftį. imo- 1 nių atsilanko, kad čia ir. kariiiausioje die- noje yra vėsu. Mat šita? Teeatras turi Į geriausią ventiliacijų sistemą, kurios_ pri- j pildo ji šviežiu ir vėsiu oru kas minuta. 
J x lr da Todėl 

I šį Teatrą daug žmonių atsilanko, kad čia už Sc mato gražesnį Teatrą, kaip vi- » durmiestyje už 50c. 

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

Subatom ir nedeliom 10c bai- 1 konas, 15c žemai. 
Prasideda 7ralardą leas vakaras Subatomi ir nedėliomi 2 vai. po pietą, Jei nori linksmai praleisti valanda liuo- » so laiko ir atsivėdinti vasaros karščiuose, > Ui ateik į 

MiLDOS-TEATRĄ. 

Naujas Savaitinis Laikraštis 
"ATEITIS" 

"Ateiti* yra bepartyvlškas laik- 
raštis, tarnaujantis jaunimo Ir kulturos reikalams. Tal- 
pina daugybą įvairiausių ži- 
nių. Didelio formato, 8 pusi. Kaina tik $1.50 metams, o 
85e. pusol metų. 

"Ateitį" išleldlnėją bendrovS, In- 
korporuota ant $25,000. Da- 
bar laikas užsirašyti "Atei- tį". Reikalaukit vieno nume- 
rio pažiurgjimul uždyką. 
Adresuoklt taip: 

"ATEITIS" 
366 W. Broadvvay, 

so. boston, Mass. 1 

Teleskopai ir Stereoskopai. 
HM' <■■■ 

Jei nori savo namuose 

linksmai praleisti laiką, ir 
pamatyti svetimų žemių 
miestus, gražiausius dar- 
žus, sodus ir puikiausias 
viso svieto vietas, tai nu- 

sipirk Teleskopą su stere- 

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

vieno Teleskopo kaina 75c., o 6 beriju >8.45, bet perkant sykiu, 
parduodam viską už $3.20. 

Katallogų Teleskopų, Stereoakopų ir visokių knygų prisiunčiama 
uždyki}. 

Reikalaudami adresuokite šitaip: 
LIETUVA PUBLISHING CO.f 

3252 So. Halstcd ctr., Chica^o, III. 

DIDŽIAUSIS 
Amerikoj "LIETUVOS" Knygynas. 

\ 
"LIETUVOS" IŠLEISTOS KNYGOS: 

211G ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškos kalbos, 439 pusi $2.00 Kietais audimo apdarais 2.50 •2117 ŽODYNAS Angliškai-Lietuviškos kalbos, 835 pusi. 3.00 
Gražiais "Half Morocco" skuros apdarais 4.00 2118 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškos kalbų vienoje knygoje. Formatas ir apdarai tokie kaip No. 2117. Pusi. 1274 G.OO 

2119 ŽODYNAS. Tas pats kaip No. 2118, tik apdarytas pilnai (Full Moiocco) brangia Mnrr-i ,■ ekura 7.00 

1192 Geografija ąrba žemės Aprašymas «■> 
A .k V4" Apdaryta. 00 

$2.50 ,J v-.uv 1199 Išsivystymas Vaisiaus Gyvūnų. 10 1201 Iš Kur Atsirado Mušu Naminiai Gyvuliai. .. '-'0 1218 Kada ir Kokiu Bildu Svietas Susitvėrė 35 1219 Kada ir Kokiu Budu Gali Svietas Pasibaigti? 35 Apdaryta 50 1220 Kaip Gyvena Augmesys? 1 35 1221 Kiek Senovės Graikai ir Romėnai 20 1250 Nematomi Priešai ir Draugai žmonių 30 1256 Oras, Vųduo, šviesa ir šiluma 40 1261 Paėjimas Organiško Svieto 35 1271 Senų Gadynių Išnykę 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 Etimologija arba Mokslas apie žemės Tautas $2.00 Apdarta $2.50 1358 Gadynė šlėktos Viešpatavimo Lietuvoje $1.50 
Apdaryta. $2.00 1360 Gyvenimo Mokykla. $1.25. Apdaryta $1.50 1380 Istorija Abelna. Tomas I. $1.00. Apdaryta. .T.. $1.25 1382 Istorija Suvienytų Valstijų Siaurinės Auiorikos. ...... $1.00 Apdaryta 

.. i $1.25 1383 Istorija Chicagos 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 Pratėviai Mažoje Azijoje. 50 1480 Rašto Istorija. $1.00. Apdaryta. $1.25 1510 Tikėjimų Istorija. Aūdaryta. ". $5.00 1511 Truuipa Senobės Istorija. $1.00. Apdaryta. $1.25 1600 Apie Turtų Išdirbimų 35 1605 Aukos Karės Dievui 10 1660 Kaip žmonės su Ponais Kovojo 10 1668 Ko Mums Reikia Pirmiausiai? 20 1680 Labdarybė Pirmiaus ir Dabar ". .V. 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 Hygicna. Daktariška Knygelė 35 1954 Pamatas Visokiai Reformai a. 30 2001 Angliškos Kalbos Vadovėlis 25 2038 Kaip Rašyti Laiškus, Lietuviškoje ir Angliškoje Kalbose. .. .75 Apdaryta. $1;00 2055 Lithuanian Self-Instruc'tion 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 Vaikų Auginimas? 20 2398 žinynas. Knyga žinių. $1.50. Apdaryta $2.00 2401 Dekliamacija ir Sceniškoji Mimika 10 2458 Tikri Juokai. Lietuvių Pasilinksminimui 50 2496 Lietuviškas Sapnlnykas. 50c. Apdarytas 70 2506 Naujas Pilnas Orakulas. $2.50. Drutuose apdaruose $3.00 2516 Paslaptys Magijos bei Spiritizmo. 50 2532 Svieto Pabaiga 10 2558 Kalendorius "Lietuvos" 1896 metams 05 2617 Tikyba ar Mokslas? ...J 50 2629 žydų Likimas Gudijoje 05 

NB. Ant sekančių knygų perkupčlams duodame tok{ pat rabatą, kaip ir ant "Lietuvos" išleistų. 128 15 Gyvenimo Samojedų 10 266 Olga Liubotavičiutė 
10 296 Po Priedanga šventenybės 25 825 Patkulis. Politiška tragedija 20 1274 Spėka ir Medega- Apdaryta $2.00 1088 Tikras ženybinis Gyvenimas 25 2120 žodynėlis. Ariglišįai-Lietuviškas 30 2191 Trumpa Geografija 25 

I 
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'n' 

'l. 
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MAŽI AUKSO ALTORĖLIAI. 
2901 Mažas Aukso Altorėlis 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 

.50 

.60 
$1.00 
$1.25 
$1.00 
$1-50 
$1.75 

Taipogi'"Lietuvos" Knygyne randasi visokios svetimų 
spaudų Liet#Viš£6s Knygos, išleistos Amerikoje ir Europoje. 

Agentams ir perkupčiams duodame gerą nuošimtį. 
Reikalaudami' Katalogo, kurį prisiunčiame uždyką, arba 

ciųsdami užsakymą ir pinigus, adresuokite šitaip; 

LIETUVA PUBLISHING CO. 
A. CLSZEWSKI, Pres. 

♦ 

3252 80. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! j Męs neesame bankierial, bet męs gvarantuojame Tamstai bučS-' dymį 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- rams Ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki 150.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus parduodame po $5.00 Ir brangiau. Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangLus. Vaikų siutai $2.50 iki $7.50. 
Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 6 vai. vakare. 

Didžiausia Lietuviška Naminiu Rakandų 
(Furniture) Krautuve Chicagoje, 

•JAUNŲJŲ ATYOAI. 
Norintieji nusipirkti pui- 

kius, tvirtus,- gražiai padirb- 
tus, naminius rakandus (Fur- 
niture) nuėeminta kaina, te- 
toUl atsilanko į musy krautu- 

vę, kur įas didžiausj pasirin- 
kimą visokiu namie reikalin- 
gu daiktu. 

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 25.00 ir daugybė visokių namuose reikalingu rakandų, taip pat labai pigiomis kainomis. 
Nepamirškite kad dar turime užsilikusių ledaunių (Ice Box) ir kūdikiams vežimėlių (Baby Carriage), kuriuos dabar parduo- dame labai pigiai. 
Atkreipiame atydą, kad pirkdami pas savuosius pakeliate lietuvišką pramone ir abelną gerbūvį visų lietuvių. Patėmijame, kad pirkdami pa.- mus nebusite nuskriausti ar- ba apgauti; musų tavorai yra atsakanti ir visuomet bus jumi są- žiniškai tas pats tavoras atvežtas, kurį pasirinksite. 

s Reikalaujantiems duodame lengvais išmokėjimais. 
Krautuvė atidaryta vakarais: 

Utaruiiiliais, Ketveriais ir Suimtoms. 
South Halsted Farniture House Telephone Drover 700 

3224 So. Halsted St. Chicago. S. -— 

SIUTAI. 
Dabar laikas pirkti dailias dra- 

į panas, ir pigiai. Dienos yra gra- ibios. Kožnam miela išvažiuoti 
'i laukus pasibovinti. Dar mie- 
liaųs 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. 

Štoras Atdaras 
Vakarais 

Utarninke, Ketverge, Su- 
batoj, Nedėliomis 

ligi pietų. 

Bridgeport Clothing Co, 
3246-3248 So. Halsted St. Chicago, 111. 

Bell | System 

Pora Žingsnių Biznio Su- 
budavojimui. 

Daugybė biznių vietų medžiagiškai pa- 
sididina padrąsinimais daryt pirkinius 
per telenfoną Tai yra tikras, prastas ir 
mažai kainuojantis būdas prekystes su- 

budavoįimui. 
Pirma — persitikrinkite, kad jusų telefono 
prietaisos yra užtenkamos. Musų Vaisbos 
Depai'tmentas maloniai patarnaus jums tame 
savo patarimais. 

Antra—garsinkite faktą, kad jus visada esate 
pasirengę priimt ir duot greitą ir rūpestingą 
atydą užsakymams, kurie ateina per telefoną. 
Tuomet—dabokit jusų biznio augimą. 

Chicago Telephone Comoany 
Bell Telephone Building 

Official 100 



■ OmWSKIO MNU 
3252 So. Halsled St, CHICAGO, ILL. 

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
Įsteigta 1893 metuose. 

Va/do kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

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

SKOLINĄ pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvų 

išmokesčių. 
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus 

važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon. 
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, bi- 

las ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas 
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsa- 

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

nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš kitų miestu ir farmų gali šioje Bankoje atlikti savo reikalus per laiš- 
kus. Rašykite adresu: 

A. OLSZEWSKI BANK 
3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL. 

Htvtltivusius IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti Ir mu»ų Bt, 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergais ir 5ubatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki <6 yakaro. 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 
~ 

Josepb J. Eitas, Savininkas 

4600-460j S. Wood St., Chicago. 
Priimame pinigus 1 Banką užCėdt- 

Jiiuui nuo vieuo doliano ir dauglaua 
lr mokumo trečiu procentu ratomia 

t>.ut mct'j. Siunčiame pinigus | vl- 

6uu svieto dalis pigiai, greitai ir tel 

aingai, o svetimų žemių pinigus mai- 

nome, pcikamą, ir parduodame. Par- 

duodame Sifkortea ant vist) linijų l 
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus 

aut geležinkelių po v Įsą Amorikų ir 

iSuropą. 
Musų Ranka išdirba visokius raštus 

lr dokumentus visose kalbose ir duo- 

dc. rodę lietuviams visokiuose atsi- 

tiki mu030 h- reikaluose ypatiškal i? 

pt: >aiškus. Tik kreipkitės vlršmln6» 

lc antittfu. 

KAS NORITE? 
A IsiJsinoti ctpie moterų higieną ir jų U- 

gas, akailvkiti> 

at nmimTu 

TC!SIMQO J 

PflSLflFTlJ 

«uii/u me<vierm nttn.NA 
m norcitis rw imoTi 

*PTiM L/1IDH 

Knyga dyiizio S 1-2 *8 colius I 
T ii yra naudingiausia knygą moteriw ir kiek- j 

Viena privalo ją turėti. S n paveikslai!. Pri- I 
nitfsk ~.'ic krasos ienkleliais, o tuojaus aptai- j 
kyšite lt| įdomią ir naudingą knyįą. Adrituokitt j 

M. G. VALASKAS 
349 Kenslngton Avc. Chlcagc j 

PHCNE (.ROVER 4247 

Dr. J. JONIKAITJS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
4611 So. Astlaol Ave., Ciirgo. 

Rusiškas 
Lietuvos Rejentališkas Biuras 

Rusiškas Dovierennastis, Aktus pirkimo, pardavimo, lšrrtn- 
davojimo ar kitam pervedimo žemės ar ūkės- Lietuvoje- 
•Rusijoje. Parūpina pasportus išvažiuojantiems Lietuvon- 
-Rusijon ir visokius kitus rejentališkus raštus padaro ge- 
rai, greitai ir pigiai. IšKolektuoja dalės, skolas ir pinigus,' 
paliktus Rusiškuose Bankuose. 

Dėlei informacijos Chicaglečiai kreipkitės asabiškal, o iš 
kitų miestų raštų, adresuojant: 

LIETUVOS REJENTALISKAS BIURAS 
3252 So. Halsted St. Chicago, Dl. 

GERIAUSIAI PADARO: 

Visokiuose reikaluose 
Informaciją suteikia dykai. 

Biuro 
Valandos 

Nuo 8 ryto iki 6 vakz.:o. Utarninkais, Ket- 
vergais ir Subatomls nuo 8 ryto iki 9 vaka- 
ro. Nedėliomi nuo 9 ryto iki i po pietų. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialistė 

Ofisas 
1725 West 18th Street 
Iarp Paulina ir Wood jat. 

1 fcrae Caoai 1203 
Val&ndoa: 

ii 16;£0 iki 12:00 ryta 
luuii iki 8:00 tiL vak. 

Mcdeiioma 
ivo C iBC iki 12:00 v»L ryto 

Rezidencija 
5208 W, Hamson Street 

TeL Aostia73/ 

Valandos ■ • 

Ūktai iki 9:00 kiekvitn§ryt| 

Lietuvišku Kąj®! Krautuvė. 
—! 1— 

Mylėtojai gei^j kningų, norinti 
išlavinti savo protą ir išsimokinti 

anglišką kalbą, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuvės. Čia 
gaunama visokios! Ictuviškos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš- 
kos ant užsakymo. Scen.^ mylė- 
toji] rateliai imdami kompletus, 
s. v. gauna papiginta kaina. Krau- 
tuvė adara kas vakaras. 

Iš kitų miešti) atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalflfą dykai. Adre.: 

M. J DAMIJONAITIS 
901 West 33-rd SI., CHICA60, iLL. 

F. P. Br>adchulis 
Attorney & Counsdor a t Law 

Lietuvis [Advokatas 

30 N. LtSilie St., C įsago, Iii. 
Siock Eichange Bldg., Rooms 1107-111 ♦ 

Tetepbone Pruikllo 1174 

6yv. 3112 S. Halsted St., arti 31-a j 
leleptaoM YarcU3i59 

LIETUVIŲ LIUTERONŲ 
AT YDAI. 

Iš priežasties europinės karės 
dabar negalima gauti jokių kny- 
gų iš Europos. Bet męs da turime 

j po keletą lietuviškų liuteroniškų 
Į maldaknygių ir giesmių knygų sa- 
vo krautuvėje, ir pas pas mus da 
galite jų gauti. 

Todėl, kurie reikalaujate mine- 
tų knygų, t-j 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., Chicago, 111. 

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina jau 30-tus metus. 

Prenumerata $2*00 metams; $1.00 
pusei metų. Kanadoje $2.50 metams; 
$1.25 pusei metų. Anglijoj. Lietuvoj ir 
kitur $3.00 metami; $1.50 pusei m. 
Pamatimui vieną num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogą siunčiame ant pareika- 

lavimo dovanai. 

J. J. Pauksztis & Co. 
120- 1 24 Grand Str., 

Brooklyn, N. X. 

Dr.O»G.HEINE 
DBNTISTA9 

f ISiS—R»mp»t 31 Ir So. Hilitid gri, 
(MnMttS tfrsajMu.) X CUIOM, ui 

Tel. Canal 5395 

J. 6. Mezlaiszkis 
Generaiis 

Kontraktorius ir 
Namų Statėjas. 

i 2302 S. Leavitt St. Cbicago 

Phono Drovor 5052 

DRANGELIS & SAPRANAS 
Lietuviai Daktarai-Dentlstai 

Valandos nuo 9 ryte Iki 9 vakari 
3261 So. !Ialsted St, Chicago 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
3259 So. Halstfcd St.f Chica^o, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų ir 
vyrų. Speciališkai gydo limpančias, už- 
Bisenejusias ir paslaptingas vyrų lijjaa 

LOTAI GERIAUSIOJE VIETOJE. 
Piet-rytinis kampaB Emerald ave. ir 

33-Cios gatviŲ, 48 pėdos plotis, 
125 pėd. ilgis. Tinka visokiam 
bizniui. Parsiduoda už $3,500.00 

323G So. Union ave. Lotas 25x125. 
Parsiduoda už $950.00 

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

Parsiduoda ant lengvų išmokės- 
čių. 

Ar jus žinote, kad šitie lotai, yra 
tris sykius verv«sni<už lotus ant Ked- 
zie ave. ir R8-1os gat., už kuriuos ten 
moka žmonės po $800.00 

A. OLS?€W8KI BANK, 
3252 So. Halsted 3t, Chicago, III. 

APSIGYVENK KOLIONIJOJE SU ! 
SAVO VIENGENČIAIS. 

Slinkimas priai žemiU|Jš po nukirstų 
miškų Arkansas iE Louisianoje jau 
prasidėjo. Apsigyvenimai prasidėjo 
per kelelį. tautysCių. Mažas {mokes- 
tis nupirks Tamstai gerą plotį, ant 
kurio Tamsta gali pragyvent iš pat 
pradžios, ženės parsiduoda nuo $12 
ir iki $15 už akrą. Du vaisiu j mėtį 
yra užauginamu. KiaulėB ir vištos 
atneša gatavus pinigus. Daržas pri- 
augins visko tiek, kiek tik galėsi 

j suvalgyt. Reikalauk pilnų išaiškini- 
mų, rašydamas pas L. M. Allen P. 
't. M. Rock Island Lines, Room 718 
La Salle Station, ^hlcago. (4) 

Jau Išėjo Iš Spaudos 
MILŽINIŠKAS VEIKALAS 

ISTORIJA 
f 

L";.- .• Visas veikalas sudaro 1086 puslapius gražaus ir 
^Jengvai skaitomo rašto. Knyga yra papuošta skaitlin- 
gais piešiniais, kurie palengvina skaitymą ir padaro j[ daug vaizdingesniu. 

milžinišką knygą parašė, 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 tikėjimų-religijų, pradedant nuo seniausių amžių 
ir baigiant dabartiniais laikais. 

Skaitydamas Tikėjimų Istoriją, suprasi, kaip žmo-" 
gus laipsniškai tobulinosi savo tikėjimiškose pažval- 
goše, kol ęalop nepriėjo prie dabartinių tikybų. Tikė- 
jimų Istorija yra veidrodžiu, kuriame aiškiai, kaip ant 
.delno, matai žmogaus dvasios plėtojimosi kelius. Ne- 
galima suprasti žmonijos vystymosi, jeigu nežinai, kaip 
išsivystė tikyba. Tą gi gal .na kaip sykis sužinoti 
šioje naujoje Tikėjimų Istorijoje. 
Tikėjimų Istorija yra milžiniškiausiu lietuviškai 

parašytu veikalu toje šakoje. 
?• Knyga yra didelio formato, gražiais tvirtais ap- 
darais, nugara ir kampai skuros, šonai audimo, aukso 
titulu ant nugaros. 
Kaina tiktai $5.00. Sulyginus su veikalo didu- 

mu ir jojo svarba, kaina yra be galo maža. 
Kiekvienas skaitantis save apšviestu ir norintis 

buti inteligentišku lietuviu privalo būtinai perskaityti 
šią knygą. 

Reikalavimus Siųskite Antrašu: 

Lietuva Publishing Company 
A. OLSZEVVSKI, Pres. 

3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL. 

AMERIKOJ 

LIETUVIU DIENRASTIS 

VISUOMENES, 

m 

Literatūros ir Politikos iliustruotas Laikraštis 
Amerikos Lietuvių Dienraštis "KATALI- 

KAS" paduoda vėliausias žinias apie karų ir 
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pil- 
nas indomii) straipsni)). 

Dienroštis "KATALIKAS" eina tautiš- 
kai krikščioniškojo dvasioje. 

DIENRAŠČIO KAINA: 
Metams $5.00. 
Pusei metų 3.00. 
Trims mėnesiams 1.75. 
Dviem mėnesiam 1.25. 
Europoje metams .... 7.00. 

PraneSkite savo adresą, o gausito 
pasižiūrėjimui vteną numerį veltui. 

TAIPPAT UŽLAIKOMA 

Didžiausia Kningij ir Muzikos Krautuve 
REIKALAUKITE KATALOGO 

RaSydami lai&kus ir siųzdami pinigus vi- 
sados adresuokite šitaip: 

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY m 
3249-53 South Morgan Street 

CHICAGO, ILL., U. S. A. 

GAMTOS ISTORIJA 
Pagal Pov. Bert, vertė Dr. A. Bacevičia. Knyga 3 dalyse; 1 dalyje 

telpa aprašymas {vairių gyvulių; £l dalyj—aprašymas visokių augalų; 

III dalyj—apie. akmenis ir žemę. Trumpai ir suprantamai išaiškina gam- 

tos istoriją., aiškesuiam supratimui telpa 126 paveikslėliai: žmonių, pauk- 
ščių, gyvulių, žvėrių, žuvų, vabalų, žolių, augalų, akmenų ir t.t. 

Gamtos istorija yra labai žingeidi ir kiekvienam žmogui reikalinga pa- 

žinti. Gamta—tai visų gyvūnų motina, todėl męs ją privalome geriau- 

siai pažinti—studijuoti gamtos mokslus. Kas nepažįsta gamtos, Jos {sta- 

tymų, tas nesitaiko prie gamtos, ir tokis neilgai gyvena, nyksta ir žuva. 

Užtai reikia pažinti gamta, jos gražuma ir paslaptis. Knyga Gamtos 

Istorija yra gražiai ir aiškiai atspausta, 210 pusi. Popieros viršais. Kal- 
50c. 

na 
Ta pati clhitali* audimo viršais 75c. 

Norėdami gauti eitą knygą, kreipkitės krautuvėn: 

M. J. DAMIJONAITIS, 
901 W. 33rd Street, CHICAGO, ILL. 

NEW CITY SAVINGS BANK 

4601 So. Ashland ave., Chicago. 
A. J. BIERZYNSKI, prea. 

Priima bankcn pinigus ir moka 3%. 
Už sudėtus ,in!gus mūsų bankoj duo- 

dame Čekių knygutę, !š kurioB para- 

feytl čekiai tinka visur. Skolina pini- 
pus ant P.eal Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Iš3amdo bankines 

skryneles (boi-<») po $2.50 metfima 

Parduoda šlfkortes ir 6iunčia pinigus 
f visas svieto dalis.. 

Bankoc Valandos: Panedėliais, se- 

redomia; ketrergais tr subatomis nuc 

8 ryto iki 9 vakaro; nedėllomle, utar- 
ninkak if pishiyčiomiB nuo 8 />to fd 
C vakaro. 

I 

TELEPHOIVE DRCVER7215 

Geriausia Akušerka 

0. Jonikiene 
3364 S. Halsted St.; j 

(Kampai 34 tos) 

Chicago, III. 

Cinai. 2113 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTEO ST CHICAG3, ILL 
CORNER ISth STREET 

eismo rar 
Dienine ir RfAlfVIfl A 
Vakarine mUfVIALA 

MOKINAMA: 
Angiy Kama nuo pra- 
dines iki augščlauslal 
Aritmetika 
Augštesn. Matematika 
Istorija, Geografija 
Politiška Ekonomlla 

Lietuvių J 
f S"-BOl 

LeaCų ) 
Koygvedyste 6ražrašt. 
Laišką rašymas 
Prekybos teisės Ir tt. 

į G. Leveskis. Vedėjas Mokyklos 
3106 So. Halsted St, Ch osgo. 

du-kart nedelinis laik- 
raštis 

Utarninkais ir Petnyčiomis 
Prenumerata metams $2.53 

„ pusei metiį $1.25 
Adresuokit taip: 

W. B. B0C2K0WSKI CO,, 
Mahanoy City, Pa, 

GERA PROGA! 
Crrrr&tika aneliSko'jkalb'ji-nv 
ky thbe moky tojo(apdaryta)$ 1.03 
Veiku Draugas arba kaip moky- 
thskaityti ir rašyti bo mokyto- 
jo 153 
Naujas Budas mokytis rašyti b) 

mokytojo 10c 
Aritmetika moktnimulsi rokun* 

6u,bu paveikslais (apdaryta).. 33c 
VišoSLGO 

Kas atsiusiSklrpes šitą apgarsU 
nimn iš "Lie'uvos" ir 11.00 par 
money order, tai gaus visai 4 
knygas 60c. pijtau. 

P. Mikolaini* 
Box 62 NewYork3lty 
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