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Dicleji Kare. 
Rodo-i, kad Kuropos tautu im- 

tynės dar -labjau išsiplatys, jog 
kartu įsikiš dar daugiau tautu, 

o su laiku gali but įtraukta dar 
ir likusios neutrališkos tautos, 
nors tokių jau nedaug liko. Ga 
Įima sakyti, jog tikrai neutrališ- 
kos viešpatystes Kuropoj yra 
vien: Skandinavijos tautos, Hol- 

Jandija ir Šveicarija; iki šiol 
neutrali ka yra ir Bulgarija, bet 

ji gali 1 .(tt ir be noro karėn 

įtraukta. Dar mūšiuose nedaly- 
vauja Portugalija ir Ispanija, bet 

pirmutinė turi sutarimą su Ang- 
lija, kuriai turi padėti, o antroji 
su l'rancu/ija, ir kilus karei Eu- 

ropoj, turi ginti šiaurinės Afri- 
kos franeuzų kolionijas: Morok- 

ko, Algierą ir Tunisą. Iki šiol 
dar neva neutraliuos yra Itali- 

ja ir Turkija, bet ir Washing- 
tone mano, kad neilgai jos galės 
neutrališkumą palaikyti, ir šoks 

v„. 

Rusijoj rutnanų yra nemaniau, 
negu Vengrijoj, bet kad ruma- 
nai austrų dar labjau negu rusu 

nekcniča, tai jeigu Runiauija bus 
j karėti įtraukta, tai ji -tos Rusi- 
i jos ir Prancūzijos pusėn. Pini- 

įgus karės reikalams parūpins jai 
1 Prancūzija. 

Vakaruose, taigi Prancūzijoj, 
nors mūšiai l>e perstojimo trau- 

kiasi jau antra savaitė, bet kuri 
pusė viršų paims, nieks įspėti 
negali. Svarbiausi mūšiai trau- 

kiasi Aisne paupiuose. Kartais 
francuzai paima vokiečių men- 

kesnes pozicijas ir juos truputį 
toliau nu>lumia. bet kitur vokie- 
čiai franeuzams atlygina: taip 
einant, nei viena pusė negali galu- 
tinai kitos įveikti ir greitai, tur- 

būt, neįveiks, nes lygiai vokie- 
čiai. kaip ir franeuzai iš savo sto- 

vyklų lanke padarė tvirtoves ir 

i kareiviai yra grabėse už apkasų. 
Koi vien voKieciai turėjo ame- 

Ies apgulimo kanuoles, jie si*, jo- 
mis franeuzams galėjo daugiau 
blogo padaryti; bet dabar tokias 
kanuoles parsitraukė ir franeuzai 
ir vokiečiams atsilygina. Bet to 

vis-gi nepakanka išvijimui vie- 
nos, ar kitos pusės iš pozicijų. 
Abiejų pusių pozicijos yra tai 
tikros tvirtovės, bet lauke, ne 

aplink koki miestą, yra tai tvir- 
tovės ant mūšio lauko, ko iki- 
šiolinėse karėse dar niekur nebu- 

vo. Tai vienos, tai kitos pusės 
kariumenės išeina iš savo apka- 
sų, bet i apkasus priešų įsiveržti 
negali, o kad ilgai priešų ugnies 
išlaikyti negali, turi grįžti atgal 
už savo apkasų. Tokiu budu pra- 
dėtas Aisne paupiuose mušis ga- 
li trauktis be jokio išrišimo ir 
kelias savaites. Perlaužti linijos 
nei viena pusė neįstengia, todėl 
negali priešo išvyti iš jo pamig- 
tos tvirtovės, negali priversti at- 

cnl trauktis. Mnšiai tie 
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kietiją, o antroji užpuls Rusi- 

ją, o gal ir Persiją. įsikišus ka- 

rėn Turkijai, nepasiliks neutrališ- 
ka ir Rumanija; toliau karėn ga- 
li but įtrauktos ir Skandinavijos 
tautos, ypač Švedija, jeigu Ru- 

sijai karė nesisektų, jeigu ji nuo 

pirmutiniu smūgių atsigriebti ne- 

galėtu ; jeigu Rusija butų įveikta, 
gali Fiuliandiją atgauti. 

Italiją Vokietijos ciesorius pa- 

gązdino net savo kerštu, kad 

ji neina Vokietijai pagelbon, nors 

aulyg padaryto sutarimo, ji nepri- 
valo Vokietijai padėti, kol ant 

jos kiti neužpuola. Dabar gi ant 

Vokietijos kitos tautos neužpuo- 
lė, bet ji pati Rusijai ir Francu- 

yijai karv apšaukė; Anglija gi 
karėr. įsikišo gindami Belgiją, 
kurios neutrališkumą Vokietija 
sulaužė. NTe kitos tautos todėl 
užpuolė Vokietiją, bet ji kitas; 
o tokiame atsitikime Italija ne- 

privalo ją gelbėti. 
rods ir vienai, ir kitai pusei daug 
nuostolių atgabena, bet tos au- 

kos be naudos, nes pergalės atga- 
benti negali. Tvirtoves galima 
badu priversti pasiduoti, čia gi 
ir to negalima padaryti, nes abie- 
jų pusiu susinėsimai atviri, kiek- 
vienas gali sau viską reikalingą 
parsigabenti. Ta čia pusė įveiks 
kitą, kuriai pasiseks priešo spar- 
nus apeiti. 

Sustiprinimui savo kariumenos 
filiu franeuzai prie Aisne upės 
parsigabeno daugiau kareivių iš 
Paryžiaus ir jiems pasisekė iš ke- 
lių menkesnių pozicijų vokiečius 
išstumti, bet kad pastiprinimą 
gavo ir vokiečiai, tai ant tos 

mūšio lauko linijos viskas pasi- 
lieka po senovei, viena pusė kitos 
jveikti nejstengia. 

Bet vokiečiams vis-gi pasisekė 
vėl priešakiu nusiirti ir vėl pri- 
eiti prie svarbaus franeuzų mies- 
to Rheims. Vėl prasidėjo kru- 
vini mūšiai tarp Rheims ir Ar- 

gonne. Čia franeuzams pasisekė 
kiek vokiečius nustumti. 

Pereitą savaite anglai ir fran- 
euzai užpuolė vokiečių stovyklas 
tarp Oise ir Maas upių. Vokie- 
čiai pasitraukė atgal, nes buk 
toks buvo jų štabo išdirbtas plia- 
na?. Vokiečiai pasitraukė j to- 
liau esančias sudrutintas stovyk- 
la-. Franeuzai gavo iš Paryžiaus 
pastiprinimą ir vokiečius nuvijo 
į antrasias sustiprintas jų sto- 

vyklas. 
Franeuzai mėgino perlaužti vo- 

kiečių dešinjjj sparną, bet tas ne- 

pasisekė ir jų užpuolimas su di- 

lgeliais nuostoliais tapo atgal at- 

j muštas. Kairysis franeuziškos 
kariumenės sparnas gavo taimri 
sustiprinimą ir gali prieš v<>kie- 
čuts atsiremti. 

Franeuzų tvirtove Verdu n iš 

dviejų pusių tapo vokiečių ap- 
gulta. Tą patįs franeuzai pat vir- 
ti na. 

Vokiečiai buvo apleidę- miotą 
Rheims, turinti apie ioo,ooc gy- 
ventojų, kuriame yra daug labai 
puikių senovės triobų, o tame 

puiki katedros bažnyčia, kurioj 
j būdavo vainikuojami Francuzijos 

Pagązdinimas Vokietijos cie- 
soriaus ne tik kad neišgązdino 
italų, bet priešingai, karš- 
tu italų kraują dar labjau uždegė 
ir gal paskubys Italijos įsikišimą. 
Karalius ir ministeriai nenori 
Vokietijai kenkti, gal norėtų jai 
padėti, jeigu nebutu tas surišta 
su dideliu pavojumi. Bijodamas 
įsikišimo pasekmių, karalius su 

ministeriais norėtų neutrališkumą 
palaikyti, bet gyventojai vokiečių 
nekenčia ir bijo jų dar didesnio 
susidrutinimo. Todėl veik vi- 
suose Italijos didesniuose mies- 
tuose gyventojai kelia neprie- 
lankias Austrijai ir Vokietijai 
demonstracijas ir reikalauja ka- 

rės, n^ kitaip, keičiant po karei 
Europos žemlapį, Italija gali su 

tuščiomis rankomis išeiti, o nuo 

Austrijos, jeigu ji bus sumušta, 
ko nors galima tikėtis, yra kas 

pelnyti, nes jai, nors ji senai nu- 

žudė svarbesnes itališkas provin- 
cijas Veneciją ir Lombardiją, dar 
vis priguli keli italų apgyventi 
apskričiai, kaip tai: Tridento, 
Triesto ir išdalies Dalmatija, ku- 

rioj dauguma gyventojų yra ita- 
lai. Tuos kraštus ir nori Italija 
atgauti nuo Austrijos. 

Italija skubiai mobilizuoja savo 

kariumenę. Amerikoj esanti Ita- 
lijos konsuliai gavo prisakymą 
pašaukti kariumenėn Amerikoj 
gyvenančius italus. Valdžia tai 
daro išvengimui žmonių sukilimo 
pačioj Italijoj. Ji norėtų sumo- 

bilizuotą kariumenę siųsti vokie- 
čiams pagelbon, bet bijosi savo 

žmonių, kurie galėtų tąsyk prieš 
valdžią sukilti, nes gyventojai 
pritaria franeuzams, kadangi iš- 
tikro Italija tokia, kokia dabar 
yra, yra franeuzų sutverta, taip- 
jau kr.ip Amerika tapo galinga ir 
laisva taipgi pasidėkavojant fran- 
euzams. 

Kad Ita'ija neitos Austrijos ir 
Vokietijt s pnsOn, galima manyti 
iš to kad ji pusę miliono karei- 
vių pastatė ne prie Prancūzijos, 
bet prie Austrijos rubežių. 

Rumanija gal daugiau pelnytų 
nuo Rusijos negu nuo Austrijos, 
jeigu Rusija butų sumušta, nes 

Karaliai. Miestą tą buvo užėmę 
franeuzai, bet paskui vėl vokie- 
čiai prie jo prisiartino ir bom- 
bomis beveik suvisu išgriovė, c 

tame ne vien puikią katedros 
bažnyčią, bet ir daug kitu puikiu 
senovės triobų, taipgi ligoninę, 
kur buvo gydomi sužeisti karei- 
\ iai, lygiai franeuzai, kaip ir ant 
mūšio lauko surasti vokiečiai. 
I)č! to visame sviete pakilo ru- 
... 

Lojimai ant vokiečių, nes r.ai- 

j kinti dailės, mokslo ir senovės 
■dnktus, taipgi ligonines ir karės 
j laike uždrausta tarptautišk^mis 
'teisėmis. Bet vokiečių generolai, 
į matyt, nežino kas tai yra tarp- 
Į tautiškos teisės. Rods Yokieti- 
jos karės ministerija išreiškia pa- 
sigailėjimą dėl išnaikinimo se 

novės liekanų ir dailės daiktų, 
bet sako, jog kitaip elgtis m 

galėjo, nes franeuzai šaudė j vo- 
' kiečius. Gal franeuzai šaudė, bet 
turbut bažnyčios, senovės buda- 

|vonės, ligoninės ir jose esanti 
ligoniai šaudyti negalėjo. 

Ryme gauta žinia, jog vokie- 
čiai ant visos linijos iš Francuzi- 

! jos traukiasi atgal per Belgija. 
Apie tai vienok reikia abejoti 
nrs trauktis, jeigu būtinai reikė- 
tų, jiems parankiau butų p c." 

iiiekeno neginamą Luxemburgą 
Šveicarijos laikraščiai gavo ži- 

nią, buk Austrijos ciesorius Fran- 
jeiškus Juozapas jau savaitė atgai 
kaip mirė, bet jo mirtį slepiama, 
nes valdžia bijosi slavų sukilimo 

1 prieš vokiečius. Panaši žinia 
apie Austrijos ciesoriaus mirtį 
jau antrą kartą svietan leidžia- 
ma, todėl nežinia, ar dabartinė 
yra teisinga. Jeigu jis ištikro 
mirė, tai gali Austrijos slavai 
sukilti; jeigu jie, nors nuo senai 

įvaldymo budu neužganėdinti, 1 
maištų nekelia, tai vien todėl, 
kad nori senam ciesoriui leisti 
i ainiai numirti, o 84 metų sene- 

lis ilgai gyventi negali. Prieti- 
kiai Austrijoj ištikro nenormališ- 
ki. Nors ten 2/s gyventojų yra 
slavai, bet centralinė adminis- 
tracija yra vokiška; kur tik yra 
trečdalis vokiečiu, o Vengrijoj 
magyarų, jau ten visose valdžios 
įstaigose viešpatauja vokiška ir 
magyariška kalbos. Tas, žino- 
ma, slavams, kadangi jų yra dau- 
guma, patikti negali. Jie noriai 
vokiečiams pasipriešintų, ir da- 
bartinėj karėj neitų vokiečiams 
pagelbon, nes sudrutinimas svar- 
biausio priešo nei jokiai tautai 
patikti negali. 

Nuo rytinio ir pietinio mūšio 
laukų prieštaraujančios ateina si- 
nios. Bet galima manyti, kad 
bent austrams negeriausiai seka- 
si. Nors rusų oficiališkonis ži- 
nioms tikėti negalima, b;t iš ka- 
riumcnių pasikrutinimų matyt, 
kad Galicijoj rusai žengia vis 
toliau ""t-orKc V,An- '••• <la* 
iv.o Sandomiro žengia prie Kro- 
\avo, o kita jų armija nuo rytų 
ir nuo Lenkijos žengia prie tvir- 
tovių Jarosla\v ir Przemysl. Ru- 
sijos karės ministerija praneša, 
buk rusai subombardavę Jaros- 
'awą, pradėjo bombarduoti Prze- 
mysl'ių. Padėti gintis tvirtovei 
Przemysl skubina vokiečių ka- 
riumenė. Sulyg tų oficiališkų ži- 

jnių, Galicijoj Saxų kariumenė ta- 

po sumušta. Prie Sandomiro ta- 
f 
po sumustas antrasis vokiškos 

|kariumenės korpusas. 
Rusijos štabas pagarsino, jog 

vokiečių žengimas priešakiu Pru- 
snose tapo sulaikytas ir buk Ru- 
sija prie Austrijos ir Vokietijos 

[rubežių turi 7 tnilionus kareivių. 
Apie teisingumą tų žinių reikia 
abejoti. Jeigu prie rubežių rusai 
turėtų 7 milionus kareivių, tai jų 
žengimo nei vokiečiai, nei aus- 

trai, kurie drauge nei pusės tiek 
kareivių neturi, sulaikyti negalė- 
tų. Apie sulaikymą vokiečių žen- 
gimo rytų link taipgi reikia abe- 
joti. Jeigu rusai butų vokiečius 
nulaikę ir pati- butų pradėję prie- 
šakiu žengti, tai vokiečiai nebūtų 
galėję Rusijos rubežių peržengti, 
o !>et-gi vokiečiai užėmė Suval- 
kus, Augustavą, Suvalkų guber- 
nijoj, o Lomžos gubernijoj Šču- 
činą ir Osoviec (Osoviec yra 
antros kliasos tvirtovė). Suval- 
kų gubernijai vokiečiai paskyrė 

jau ir savo gubernatorių. Tris 
vokiečiu korpusai traukia prie 
Gardino. Kadangi miestą^ tas 

atviras, tai jj t aimti nesunku; 
vokiečius nulaikyti gali Ga:dino 
gubernijoj vien tvirtovės G o- 

niondz ir Lietuviškoji Brasta 
(Hrest Litewsky). Apie Įsiver- 
žimą vokiečių kitur J.ietu'on ži- 
nių nėra, kaip nieko negirdėt 
svarbaus apie rusų laimėjimus 
Prusnose. 

T vokiečių rankas pakliuvo ka- 

zokų vadovas, generolas Martos, 
kuris liepė kazokams užmušinėti 
Prusnose vyrus. Generolą rete- 

žiuose atgabeno i Ilallę, kur jis 
bus pastatytas prieš karišką teis- 
mą. Rusų valdžia sako, buk už- 
mušinėti buvo prisakyta vien 
vokiečius veteranus. Ir tas jau 
negerai. 

Japonai sumušė vokiečius 
Azijoj, jų valdyboj Kiati-čau. 
Mušis tas buvo prie \Yang Ko- 
Huang. 

Prancūzijoj, po 20 dienų ap- 
gulimo, vokiečiai užėmė miestą 
Luneville ir ten išgriovė 100 na- 

mų be jokio reikalo. 

Iš Kares Lauko. 
Paryžius. Besitraukianti iš 

Prancūzijos vokiečių kariumenė 
sustojo sudrutintoj apkasais po- 
zicijoj prie upės Aisne, Ardennes 
departamente, prie Alzatijos ru- 

bežių. Cia vėl prasidėjo kruvini 
mūšiai, kurie traukiasi antra sa- 

vaitė. Cia vokiečiai dar labjau 
siengiasi atstovėti, nes jeigu ne- 

pasisektu, francuzai įsiveržtų Vo- 
kietijon. 

Francuzų generolas iJau sten- 

giasi apsupti dešinį vokiečių ka- 
riumenės sparną, sujungti savo 

kariumenę su belgais ir drauge 
užstoti •vokiečiams pasitraukimo 
kelią Belgijon. Vosgesų kalnuo- 
se francuzai stumia vokiečių ka- 
riumenę iš Frar.cuzijos į Alzat:- 
ją ir Lotaringiją, šiauriuose bel- 
gai pradėjo žengti priešakiu ir 
atėmė jie nuo vokiečių miestą 
Aesliut ir artinasi prie Louvain. 

Berlinas. Sumušę rusus Prū- 
sų Lietuvoj, sustiprinimui kariu- 
menės Francuzijoj, vokiečiai iš- 
siuntė generolą Bolinn su nauja 
armija iš keturių korpusų. 

Londonas. Mušiuose su ru- 

sais, kurie trarkėsi 17 dienų, aus- 

trai tapo visiškai ^umušti ant vi- 
sos linijos. Laikraštis "Central 
Nevvs" iš Rymo gavo žinią, jog 
į 17 dienų rusai paėmė belaisvėn 
180,000 austrų; į rusų rankas te- 
ko 450 lauko kanuolių, 1..000 tvir- 
tovinių, 4,000 amunicijos vežimų 
ir 7 orlaiviai. 

Varšava. Gauta čia žinia, jog 
vokiečiai, kurie buvo Lenkijoj 
užėmę Čestachavą, Lodz ir kitus 
miestus, mušiuose nužudę 50,000 
kareivių, skubiai traukiasi prieš 
naują rusų armiją. Sulyg tos 

žinios, Lenkija jau beveik suvisu 
išvalyta nuo austrų ir vokiečių. 

Bukarest, Rumanija. Pasitrau- 
kė nuo vietos prielanki Austrijai 
ir Vokietijai ministerija, ir jos 
vietą užėmė nauja iš Rusijos 
šalininkų. Karalius yra vokietis, 
tai ,žinoma, jis vokiečiams prie- 
lankus, bet gyventojai reikalauja 
karės su Austrija ir atėmimo nuo 

jos runianų apgyventos Vengrijos 
dalies. 

Londonas. Vokiečiai užpuolė 
anglišką valdybą Afrikoj Abern- 
corti, prie Tangunyjka ežero, bet 
tapo sumušti ir atgal išvyti. 

Londonas. Nors valdžios žinių 
biuras ir užgina, bet sulyg priva- 
tiškų žinių Rusija atsiuntė 70,000 
savo kareivių Hdgijon. Mašinis- 
tas angliško transportinio laivo 
\Ydcli užtikrina, jog jis tarna- 
vo ant laivo, atgabenusio iš Ar- \ 
changelsko į Ostendą 2.500 kazo-Į 
kų. Sulyg kitų žinių, Belgijoj ir ; 
Francuzijoj yra 300,000—400,000 

rusų. Bet apie tai reikia abejo- 
ti, nes kaip iki šiol, vokiečiai mu- 

ša rusus ir juos jau išvijo iš 
Prūsų Lietuvos, jeigu Suvalkuo- 
se pastatė savo karišką guberna- 
torių. 

Mūšiuose Belgijoj vokiečiams 
I radėjo nesisekti; jie trau- 
kiasi iš Brussels u/, linijos Na- 
mur-Liege. Liege jie drutina 
naujais apkasais. Belgai atmu- 
šė atgal tris vokiečių kariumenė- 
korpu.-us, kurie skubinosi pagel- 
bon saviemsiems Francuzijon. 

Francuzijoj vokiečiai vis trau- 
kiasi atgal, pasitraukė iš Pran- 
cūzijos tarp Nancy ir Vosge-ai 
kalnų. Generolai Kluck ir von 

Buelow traukiasi į šiaurius ap- 
leido labai drūtas pozicijas tarp 
Campiegne ir Soissons. 

Dešinysis vokiečių sparnas, 
stovėjęs prie Amicns, pasitraukė 
už miesto St. Ouentin. Francu 
zai užėmė vokiečių stovyklas Ar- 
gono giriose. Šiauriuose vokie- 
čiai skubiai traukiasi prie Belgi- 
jos rubežių, dalis kariumenės jau 
perėjo rubežių. Pietuose Fran- 
euzija nuo vokiečių išvalyta iki 
miesto Rheims, apie kur j susi- 
spietė franeuzų ir vokiečių ka- 
ruiinenės. 

Prancūziškas kariumenės šta- 
bas nors ikišiolinius mušius* ne- 

laiko dar tikru priešų pergalėji- 
mu, bet mano, kad vokiečiai jau 
neatsigriebs, kad franeuzai ima 
jau viršų. Sustiprinimui dabar 
mušančios vokiečius kariumenės, 
Paryžiuj yra nauja armija iš 
500,000 kareivių, kurių dalis pa- 
siųsta prieš vokiečius. 

Brindisi. Albanijos mahome- 
tonai įsiveržė j krikščionių mies- 
tą Zaerani ir išskerdė 200 žmo- 
nių, tame daug moterų ir vaikų. 

New York. Kadangi Vokieti- 
jai karės vedimui pritruko jau 
pinigų, tai ji jieško paskolos 
Amerikos bankuose. Amerikos 
vokiečiai stengipsi pampinti pa- 
skolą 100 milionų markių. Ne- 
ilgam vienok to pakaks. Turbut 
su pinigais Vokietijai jau dabar 
yra trumpai. 

Petrograd. Japonijos kariu- 
menės aficierai pastatė reikalavi- 
mą, kad Japonija susirištų su Ru- 
sija. 

Londonas. Atėjo čia žinia, 
jog didėji austrų kariumene pa- 
sidavė rusams. Patvirtinimo tos 
žinios vienok nėra; turbut tas 
neteisybė. Pasidavimas austrų 
kariumenės reikštų karės pabai- 
gą, nes viena Vokietija negalėtų 
prieš visus priešus atsilaikyti. 
Tąsyk Austrija išnyktų nuo žem- 
lapio. 

Atėjo Londonan žinia, buk prie 
Mlavos, Lenkijoj, Vokietijos ka- 
riumenė tapo sumušta ir turėjo 
nešdintis namon iš Lenkijos, iu- 
žudžiusi mtišyj 50,000 kareivių. 'Jž 
tai vokiečiai garsina, buk Pr '.sų 
Lietuvoj vokiečių generolas Ilin- 
denburg sumušė rusus, paimė 
belaisvėn suvirs 30,000 kareiviu. 

Londonas. Kopenliagene gp.i- 
ta žinia, buk austrų generolas 
Auffenberg su visu kairiuoju ka- 
riumenės sparnu tapo atskirtas 
nuo kitų kariumenės dalių. Ta- 
me sparne buvo trįs lenkų regi- 
mentai ir lenkai liuosnoriai sa- 

kalai, besilaikanti Austrijos. Jie 
pasidavė rusams. Taipogi Bukovi- 
nos sostinė Cernovec ir visa ap- 
linkinė pasidavė rusams. 

Vokiečiai, užėmę Lenkijos 
miestą Kalis, tuoj jo vardą per- 
keitė į Grossgarten, nors nežinia 
dar, ar jj įstengs palaikyti. 

Smarkus mušis buvo prie Čę- 
stachavo, kur vokiečiai buvo aps 
kasę. Rusai paveržė vokiečių ap- 
kasus ir juos iš jų stovyklų iš- 
\ i jo. 

Vokiečiam- Prancūzijoj pri 
truko jau maisto ir amunicijos, 
Francuzai, besitraukdami Pary- 
žiaus link, paėmė gyvulius ir ja- 
vus, kad vokiečiai nieko gauti ne- 

galėtų. Atgabenti iš Vokietijos 
pakaktinai maisto intendantūrą' 

negali suspėti. Paimti belaisvėn 
vokiečiai kareiviai pasakoja, kad 
kartais j 48 valandas nieko vai-! 
gyti negaudavo. 

Rymas. < šauta čia žinia, kad j 
prie \\ illielinshaven tapo paskan- { 

bintas vokiškas kariškas skrai-į 
diuilis " 11 c 1 a." Paskandino jį. 
angliškas povandeninis laivelis. 

Londonas. Anglijos valdžia 
nuo visu svetimtaučių reikalauja 
pasportij, be pasporlo nieko Ang- 
lijon neįleidžia. 

Anglija ir Japonija sutarė ne- 

leisti laivu -11 anglimis iš Manila 
porto nors jis priguli Amerikai, 
nes laivai mat anglimis aprūpina 
ant jnriu esančius vokiškus ki- 
riškus laivus. 

Japonai ant pussalio Shantung, 
Kynuose. išsodino 25,000 savo 

kareiviu. 

Bordeaux. V adovystę Turki- 
jos kariško laivyno, nors jis la- 
bai silpnas, paėmė j savo ran- 

kas vokiškas admirolas. 

Petrograd. Atėjo čia žinia, 
buk rusų generolas Rennen- 
kampf sumušė vokiečius prie 
Karaliaučiaus. Mušiuosc vokie- 
čiai nužudė daug kareiviu; rusu 

I 
i nuostoliai buvo daug mažesni. 

Rymas. Ryme gyventojai ke- 
lia neprielankias Vokietijai ir 
Austrijai demonstracijas. Reika- 
lauja su jomis karės, padėjimui 
Anglijai ir Prancūzijai. Prie 
Austrijos ambasados reikėjo pa- 
statyti kariumenę. Valdžia nori 
su Vokietija laikytis, bet bijo 
piliečių sukilimo. 

Londonas. Mušiuse =u rusais 
Galicijoj austrai nužudė 500,000 
kareivių. 

Petrograd. Rusai no mano ap- 
valdyti Vindoboiui, nei Peštą, 
bet jie, sumušę austrus Galicijoj, 
su visomis pajiegomis nori trauk- 
ti Berlinan. 

Paryžius. Ant kairiojo spar- 
no francuzai mušasi su vokie 
čiais. Žinia \Yolfo biuro paleis- 
ta, buk Vokietijos sosto įpėdinis 
apgulė tvirtovę Verdun, nesutin- 
ka su teisybe. Verduno vokie- 
čiai nepasiekė. Vokiečiai šaudė 
kelis kartus į fortą Trayon, bet 

jis nepriguli prie tvirtovės Ver- 
dun, bet ir nuo to forto atėjęs 
pastiprinimas, vokiečius nuvijo. 

Miestą Rheims paėmė frpncu 
rai. Dešinysis franenzų kariu- 
menės sparnas nustumė vokie- 
čius prie Chateau Šalnas. 

Prūsų Lietuvoj padėjimas be 
permainų, bet laukiama tolesnio 
rusų žengimo. 

Vindobona. Austrijos valdžia 
sako, jog žinia apie rusų laimė- 
jimus ir sumušimą austrų Gali- 
cijoj yra neteisinga, buk austrai 
paėmė belaisvėn 100,000 rusų. 

Paryžius. Paryžiaus tvirtovė 
drutinama toliau, nors kariume- 
nės vadovai netiki, kad vokiečiai 
dar kartą prie Paryžiaus ateiti 
galėtų. 

Karišku dalykų žinovai mano, 
kad mūšiai prie Aisne, tai tik 
įžanga didelio mūšio, kuris bu- 
riąs ant visos kariaujančių ka- 
riumenių li'iijos. Nors abidvi 
pusės slepia kareivių skaitlijfl, bet 
manoma, kad abiejų pusių pa- 
jiegos beveik lygios. Francuzai 
ir anglai, turėdami savo rankx>: 
geležinkelius, gali atsiųsti j rei- 

kalingas vietas pastiprinimą. 

Londonas. Lenkai aristokra- 
tui sutvėrė lenkų liuosnorių kor 
pusą, kuris eina su rusų kariu- 
mer.e iš\ien. 

Londonas. Xct« >1 i Koiisbrugge 
'.ooc franeuziškų raitelių sumu- 

-ė diviziją iš 3,000 vokiškų rai- 
telių ir atėmė nuo jų tulą kanuo 
!ių skaitlių. Francuzai užklupo 
vokiečius pietus valgant. Paini 
ta 100 \okiškų raitelių. 

Rugsėjo iŠ d., mušyj prie upė.; 
Aisne anglai paėmė 12 kanuolių 
ir 600 vokiškų kareiviu. Mūšiai 
tarp Rheiius ir Charlous tran- 
kaisi jau kelias dienas, o rytinė 
vokiečių kariuincnė traukiasi ru- 
bežiaus i ink. 

Galicijoj užstojo šaltas oras, 
nuo šalčio kenčia abiejų pu-ių 
kariumenčs. Vindol^onon atka- 
ki) daugybė pabėgėlių iš Cial ici- 
os. Veik \ isos Austrijos cio- 

soriškos giminės kunigaikštienės 
išėjo karėn kaipo sužeistų p;- 
žiūrėtojos, kitos įtaisė sužeis- 
tiems ligonines ir pačios jas pri- 
v 1111* 1 

Berlinas. Vokiškos kariume- 
l ės vadovas Prūsų Lietuvoj, ge- 
r.crolas Ilindenburg pranešė, jog 
jis su visu sumušė antrą, trečią, 
ketvirtą ir 20-tą rusu kariume- 
nės korpusus, dvi rezervos di- 
vizijas ir 5 kavalerijos divizijas. 
Rusiška Gardino armija tapo prie 
miesto Lyck sumušta; ji susidė- 
jo iš 22tro, 6to ir dalies Sibe- 
rjjos korpusu. 

Generolas Heeringen pradėjo 
žengti priešakiu ir išvijo fran- 
cuzus iš Alzatijos nuo Altkirch. 
Pri; Beltorto ir Giromagny trau- 
kiasi dar mūšiai. 

Prancūzai stengėsi perlaužti 
vokiečių dešinįjį sparną, bet ta- 

po sumušti ir atgal nustumti. 

Berlinas. Austrijoj yra jau 
41,000 rusų ir 18,000 serbų be- 
Icisvių; paimta ir 300 rusiškų 
kanuolių. 

Austrijos karės ministerija gar- 
sina, jog įsiveržę per upę Savą 
Vengrijon serbai tapo iš jos iš- 
vyti. Ji s«iko taipgi, jog po ne- 

Pasektningam mušiui prie Iluiz- 
wa rusai iš rytinės Galicijos ta- 
po išvyti. Rusai tapę sumušti 
taipgi prie Komorno. 

Paryžius. Atėjo Oia žinia, 
jog Turkija prie Bulgarijos ru- 

težių sutraukė savo kariumenę. 
Vadovu jos yra vokiškas gene- 
rolas Sanders, organizatorius 
Turkijos kariumenės. 

Londonas. Iš Rymo gauta, ži- 
nia, jog dvi austrų kariumenės 
Galicijoj, generolo Datikl ir Auf- 
fenbergo suėjo krūvon apielinkė- 
*e Rzeszovo, Galicijoj, 2 mylios 
nuo tvirtovės Przemysl. 

Gauta čia žinia, jog vokiečiai 
Suvalkuose pasodino savo gene- 
ralgubernatorių ; tai turėjo jie 
Suvalkus paimti. Butų tai ženk- 
las, jog vokiečiai Lietuvon jau 
įsiveržė. 

Paryžius. Laikraštis "Petit 
Journal'' gavo iš Kopenhageno 
žinią, buk Vokietijos ciesorius 
ke'iauja į rytus ir j savo rankas 
paims visą karės vedimą su Ru- 
sija. Vokietijos ciesorius ir Ru- 
sijos caras yra giminės. Caras 
taipgi nori karėti keliauti. 

VVashington, D. C. Pamok- 
slininkas John Moht atsišaukė j 
prezidentą Wilsoną su prašymu 
pasiųsti j Turkijos pakrantes ke- 
lis kariškus laivus ginti ten gy- 
venančius krikščionis, nes tarp 
mahometonų didinasi krikščionių 
nekentimas; jie rengiasi krikščio- 
nims apšaukti šventą karę ir juos 
išskersti nori. 

Philadelphia, Pa. Tapo paga- 
dinta bevielinio telegrafo staci- 
ja Tuckcrtone, kurią Vokietija 
Danaudodavo žinių persiuntimui. 
Vokiečiai Amerikoj pakėlė rik- 
smą, nes mano, kad Anglijos pa- 
pirkti agentai staciją pagadino, 
kad užkenkus Vokietijai. 

Tokio. Gauta čia žinia, jog 
i-okiškas skraiduolis "Emden" 
)rie Indijų pakrančių paskandįt*- 
penki- angliškus prekių t'.iai- 

kius. Žmonės jų su <tvim pa- 
jinė. 

Berlinas. Visi keturi fakulte- 
tai Karaliaučiaus universiteto, už 

išvijimą rusų iš Pru^ų. pripažino 
Įį«'u. ITinden'mrgui garbės dak- 
taro dipliomus. 



Londonas. Angliškam kanale 
fupo išnaikintas Anglijos kariško 
laivyno laivas "Erebus." 

/š Šveicarijos atėjo žinia apie 
muštus, kurie traukėsi kelias die- 
na?; pri»: Francu/.i jos ir Alzatijos 
rubežių. Prancūzai palengva 
stumia vokiečius algai. 

Anglijos kolionijose rytinės 
Afrikos taipgi prasidėjo mūšiai 
su vokiečiais, kuriuo- muša ang- 
lai gana pasekmingai. Prie 
0 range upės nelaisvėn pakliuvo 
dalis vokiškos kariu menės. Visi 
gyvenę: angliškose pietinės Afri- 
kos valdybose nuo 19 iki 45 me- 
t'r tapo suvaryti i koncentruotas 
stovyklas prie Rol>crt Ilaighte. 

1 urbuf anglai bijosi vokiečiu su- 

kilimo. 

Venecija. Mušiuose su ser- 

bai^, Austrijos kariuinenės vadai 
pasinaudojo iš ne->ikentimo chor- 

atų su ierbais ir chorvatus pir- 
myn ugniu pasiuntė (chorvatai 
yra tie patįs serbai, bet katali- 
kai. ir dėl tikėjimo skirtumo jie 
nck< nčia Serbijos serbų); chor- 
vatu labai daug žuvo. 

Mūšiuose prie Lvovo austrai 
nužudė penktą veik savo kariu- 
menės dalį. Mušvj austrų arti- 
lerija šaudė j austrų infanterija. 
nes manė, kad tai yra rusai. Per 
'ą klaidą austrai labai daug karei- 
vių nužudė. 

San Francisco, Cal. Pasa/.ie- 
ritiis Kanados garlaivis "Em- 
press ol Asia" tapo kanuolėmis 
apginkluotas ir paverstas j ka- 
ri š-k.7 skraiduolį. 

Paryžius. Aplinkinėse Braine, 
a:it franeuzų kariumenės kairiojo 
'(•no per dvi dieni buvo girdėt 
nesilaujanti kanuolių šūviai. 
Franctizu artilerija bombarduoja 
tvirtas vokiečių stovyklas, o 

•'raneu/iški orlaiviai nurodinėja 
i-rtilcrijai, kur kokiose vietose 
stovi vokiečiai. Vokiškų orlaivių 
nematyt; angliški šauliai užtikri- 
na, kad jie tiek vokiškų orlaivių 
pagavo, Vid likę nedrįsta ties 
karittmenėmis pasirodyti. 

Amsterdam. Gauta čia žinia, 
jog Francuzija, Anglija ir Rusija 
susitaikė su Vokietija klausime 
apsikeitimo Vlaisviais. 

New York. Gauta čia žinia, 
jog angliškas skraiduolis paskan- 
dino Bremos Lloydo garlaivį 
Kronprinz Wilhelm." 

Washington, D. C. Vokiškas 
ambasadorius garsina, buk fran- 
.'uzn žinios- apie francuztj laimė- 
jimus yra neteisingos. Ambasa- 
dorius užtikrina, jog vokiečiai 
traukiasi vien iš taktiško atžvil- 
gio. Taigi, ir ambasadorius ne- 

užgina, kad vokiečiai pasitraukė. 
Hesistengimus francuzų perlauž- 
ti vidurį vokiškos kariunienės vo- 

kiečiai lengvai atmušė. 
Prancūzijos gi ambasadorius 

garsina, jog traneuzai, nors vo- 
kiečiai gavo pastiprinimą, veja 
juos toliau. Francuztj ir angltį 
kariunienės stovi tarp Pie sur 

Maisne, Soissons ir Laon. Lai- 
ko jie kalvas šiaurinės Prancū- 
zijos iki Ville sur Tourvc. Vo- 
kiečiai pasitraukė iš miesto Va- 
remes. 

Londonas. Gauta čia žinia, 
jug įsiveržusi Vengrijon serbų 
kariumenė iš taktiško atžvilgio 
sugrįžo atgal Serbijon. Dabar 
turbut visai nėra sumuštų, visi 
traukiasi vien i> taktiško at- 

žvilgio. 
Francuzijoj dabar stoja dide- 

liu mušin iš abiejų pusių 3 mi- 
.-lionai žmonių. Mūšio linija turi 

150 angliškų mylių. Vokiečiai 
sustiprino savo stovyklas; gavo 
jie iš Lotaringijos daugiau karei- 
vių. Dabartinis mušis yra labai 
svarbu-; nuo jo gali priklausyti 
tolesnis karės bėgis. 

Londonas. Stačiatikiskas sino- 
iia^ Rusijoj apšaukė šventą karę 
su Austrija ir Vokietija. liet 
šventos karės tarp civilizuotų 
tautų jau senai iš mados išėjo 
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Berlinas. Galicijoj suėmė apie 
1,800 išdavėjų, nežinia ar lenkų, 
ar rusinu. Jie už pinigus signa- 
ats davinėjo rusams žinias apie 
Anstriios karhimenės pasikruti- 
nimus. Juos išgabeno j Gratz. 
kur jie bus kariškam teismui ati- 
duoti ir kaip mano, bus sušau- 
dyti. Tai aišku, jog ne viso? 
Austrijos tautos laikosi vokiškos 
^aidžios skverno. 

Berlinas. čionykščiai laikraš■ 
čia talpina žinias apie kazoku, 
j Prusus jsivcržusių, žiaurumus. 
Aficieras kirasierių regimento 
Ticdemann užtikrina, jog ji? ant 

kelio rado 21 vokišką kareivį, bai- 
liai kazokų sukapotą. Kojos ir 
rankos buvo nukapotos, nosis ir 

ausjs nupjuatos. Aficicrą lydinti 
žandarai pagavę rusų aficierą ir 

kišeniuj radę nukirstą moterišką 
pirštą su auksiniu žiedu. Vado- 
vas ir to armijos korpuso užtik- 
rina, jog rusai vyrams kaimie- 
čiams nupjaustė pirštus. Rado 
jis 20 moterų, kurių krutįs buvo 
išplėštos, arba nupjautos. 

Petrograd. Rusai pertraukė 
susinešimus tarp austrų tvirtovių 
Krokavo ir Przemysl'io. 

Londonas. Atėjo čia žinia, 
buk vokiečių kariumenė Francu- 
/ijoj gavo prisakymą trauktis už 

c.pės Reino. Tas reikštų, jog vo- 

kiečiai nesitiki užsilaikyti Pran- 
cūzijoj. 

Tokio. Japonai apvaldė Kiau- 
čau geležinkelio stoti, Kynuose, 
it tokiu biulu vokiečiams perkir- 
to visai susinešiinus. 

Petrograd. Rusui nuo aitai rų 
atėmė pradžioje karės jų už- 
imtus Lenkijoj miestus Rado- 
rną ir Sandomirą ir Galicijoj 
užėmė svarbų miestą R/.cszov ir 
paėmė 5,000 austru ir .$o kanuo- 
lių. 

Londonas. Vokietijos cieso- 
rius atstatė nuo vietos vadovą 
antrosios Saxų armijos, Hanse- 
ną, ir jo vieton paskyrė buvusi 
karės ministerį, generolą Eincn. 
Keitimas kariumenės vadovų ro- 

do, jog vokiečiams ištikro prade- 
da nesisekti. 

Londonas. Gauta čia žinia, 
jog vokiečiai suvisu išdegino 
miestą Alost, turintį 40,000 gy- 
ventojų. Belgai privertė vokie- 
čius miestą atiduoti, todėl jie, 
besitraukdami, miestą iš visų pu- 
sių uždegė. 

Ryme gauta žinia, jog vokie- 
čiai traukiasi iš Belgijos ir renkn 
l«i Vokietijoj, YVestfalijoj ir Han- 
overo provincijose. Vokiečiai bi- 
josi Anglijos laivyno užpuolimo 
ant portų Cuxhaven, Bremcn ir 
Hamburg. 

Vokiečiai mėgino įsiveržti į 
Belgijos valdybą Kongo, Afri- 

koj, bet belgų kariumenė juos 
bjauriai sumušė. 

Iš Vokietijos mokyklų ir uni- 
versitetų tapo prašalinti visi pro- 
fesoriai ir mokytojai svetimtau- 
čiai. 

Daug pabėgėlių iš Austrijos 
kariumenės atsišaukia prie rusų 
generolų ir pastoja rusų kariu- 
menėn; daugiausiai tokių buva 

cechų, slovakų ir chorvatų. 
Indijose tveriasi iš indiečių 

nauja kariumenė, kuri bus pa- 
siųsta pagelbon anglams ir iran- 

euzams. 

i nauja pasauKc tarnysten at- 

sargos kareivius. Taigi, matyt ji 
jsikiš karėn, bet nežinia, kurion 
pusėn ji stos. Vokietijos cieso- 
rius gązdina Italijai atkeršijimu, 
jeigu neis vokiečiams pagelbon. 

Gauta Londone žinia, buk Aus- 

trija, negalėdama rusams atsirem- 
ti, nori su Rusija taikytis, visai 
nepaisydama Vokietijos. 

Karė Vokietijai kas dieną lė- 

šuoja 15 milionų doliarių, o Fran- 
euzijai gal daugiau. 

Chicago. Amerikos vokiečiai 
Vokietijos Raudonojo Kryžiaus 
draugijai sudėjo iki šiol 200,000 
markių. Graži tai auka! Pinigai 
Bcrlinan pasiusti. 

Petrograd. Generolas Rennen- 
kampf, įsiveržęs Prūsų Lietuvon, 
gavęs pastiprinimą, vėl žengia 
priešakin. Daugelyj vietų vokie- 
čiai traukiasi atgal. 

Londonas. Paryžiaus kores- 
pondentas Exchange Telegraph 
Co. pranešė, jog numylėtas Vo- 
kietijos ciesoriaus gvardijas 
korpusas mušiuose prie Maas be- 
veik suvisu tapo išnaikintas. 

Berlinas. Vokietijos valdžia 
karišku Suvalkų gubernijos gu- 
bernatoriumi paskyrė grafą Mer- 
veldt. 

Paryžius. Mušiuose, kurie 
traukė-i be perstojimo keturias 
'.'ienas ant linijos Noyon ir 

Metz, nors mušis dar neužbaigę 
;as, franeuzai išdalies bent lai- 
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PRADEDANT KARĘ. 
" 

Viršuje: Rusijos caras, raitas, laimina kareivius, einančius karėn. 
Kareiviai suklaupę apie carą. 

Apačioje: Vokiečiu rekrutai mokinasi kareiviavimo. Patėmyk:-te 
Jau pagyvenusį žmogų, stovintį priešakyje. 

įriC'jo. Aisne paupiuose francu-| 
zai su durtuvais rankose metėsi 
ant vokiečiu stovyklų ir juos nu-t 
stūmė 7 mvlias toliau. 

...... i Prancūziški orlaivmtnkai sura- 

do vietas, kur buvo pastatytos 
daug blogo fraucuzams darančios 
didėsės vokiečių kanuolės. To-j 
dėl ten franeuzai nukreipė sava-j 
sias kanuoles ir j trumpą laiką' 
vokiškas nutildė. 

Mušiuose 15 ir 16 rugsėjo vo- 

kiečiai mėgino apeiti franeuzų 
kariumenę, bet ji dešimtį kartui 
atmušė vokiečių užpuolimus, co- į 
dėl jie turėjo atgal trauktis, pa- 
likę labai daug užmuštų kareivių. 
Prie Aisne besimušanti vokiečiai 
gavo iš Rytinių Prūsų pastiprini- 
mą. 

Smarkiausi mūšiai traukiasi 
ant kairiojo kariumenės sparno, 
kur franeuzai stumia kariumenę 
Vokietijos sosto įpėdinio ir Ba- 

varijos kunigaikščio Rupprechto. 
Lotaringijoj vokiečiai traukiasi iš 
senųjų pozicijų arčiaus prie 
rubežiaus. Sambre paupiuose vo- 

kiečiai sudrutino apkasais savo 

pozicijas. Alzatijoj franeuzai at- 
ėmė nuo vokiečių miestą Thann. 

Bordeaux. Prancūzijos karės 
ministerija pašaukė kariumenėn 
vaikinus, neturinčius 20 metų, ku- 
rie užims spragas, pasidariusias 
franeuzų kariumenėj. 

Berlinas. Berline ir didesniuo- 
se portiniuose Vokietijos mies-' 
tuose buvo išlipinėti pliakatai su 

parašu. "Norime santaikos ir ka- 
rės užbaigimo!" 

Rymas. Cia atėjo iš Cetinjos 
žinia, jog montenegrinai užėmė 

miestą Geradza, 30 mylių nuo 

Scrajevo. 

Copenhagen. Gauta čia žinia, 
buk 90,000 austrų mėgino Serbi- 

jon įsiveržti, bet su dideliais nuo- 

stoliais serbai jų užpuolimą at- 

mušė. 

Berlinas. Oficiališkai pagar- 
sinta, buk I3tas ir 4tas vokiškos 
kariumenės korpusai, gavę pa- 
stiprinimą ir pradėję stumti fran- 
euzus, paėmė jų daug nelaisvėn 
Apsupo ir paėmė tvirtovę P.eau- 
mont ir paėmė nelaisvėn 
franeuzų; jų kariumenė, per kal- 
nus Alzatijon įsiveržusi, tapo 
atgal per rubežių išvyta, ir vo- 

kiečiai žengią vėl prie Paryžiaus; 
o franeuzai ir anglai atgal trau- 

kiąsi; jie neįstengią žengti prie- 

Išaklr., nes neturį kuom jų eilėse 
pasidariusių spragu užpildyt'. 

Kazoku generolas 1'artos, ku- 
ris savo kareiviams liepes nepai- 
syti balfos vėliavos ir daug" žmo- 
nių Prūsų Lietuvoj liepęs be pa- 
mato sušaudyti, kaimus sudegino, 
paklitivo nelaisvėn ir tapo Vo- 

kietijos kariškam teismui ati- 
ciuotas. Bus, turbut, sušaudytas. 

Galicijc»j anglai ir vokiečiai už- 
ėmė naujas pozicijas ir laukia 
rusu užpuolimo ant tvirtovės 
Przemysl. 

San Francisco, Cal. Ant Paci- 
fiko, kaip mano, japoniško kvi»- 
ko laivo tapo paskandintas Ame- 
rikos garlaivis "Francis H. Leg- 
gett." Pražuvo 62 žmonės, iš- 
sigelbėjo tik 3. 

Pražuvo Australijos laivyno 
povandeninis laivas "A. E. f." 
Kas jį sunaikino, dar tikrai neži- 
nia. 

Londonas. Adriatiškose jūrė- 
se Austrijos mūšio laivą "Ycri- 
tas Unitis" užpuolė angliški lai- 
vai, bet nors jis tapo drūčiai pa- 
gadintas, vis-gi nuo ji gaudančių 
laivų pabėgo. 

Vokiečiai Aisne paupiuose ga- 
vo pastiprinimą ir laiko savo po- 
zicijas. 

Tokio. Japonai išsodino sa 

vo kariumenę porte Laoshan. 
Raiteliai užėmė Kiau-čau gele- 
žinkelio stotį. 

Londonas, iš Rymo atėjo čia 
žinia, jog Austrijos kariškas lai- 
vynas bombarduoja Montenegro 
portą Antivari. 

Londonas. Iš Rymo atėjo čia 

žinia, bule vokiečiai iš Francu 
zijos į Prūsų Lietuvą prieš rusu j 

sugrąžino 8 savo kariumenės kor- 

pusus. Rusai Vokietijon siun- 
čia 7 miliontls kareivių, ir, kaip 
mano, to užteks suvaldymui vo- 

kiečių ir austrų (užtekti gali, be', 
kas-žin ar rusai tiek kareivių pa- 
statė prie Austrijos ir Vokieti- 
jos rubežių). 

Londonas. Vokiečiai, priversti 
pasitraukti, stivisu išnaikino Bel- 
gijos miestą Termonde; išgriovė 
jį kanuolių šūviais. 

Rymas. Austrijos kariumenė 
užėmė visas strategiškas vietas 

prie Italijos rubežių; perėjimai 
Rachetta tapo apkasais sudruti •- 

t i. Keliai minomis apsaugoti. 
Prie tiltų parengti apkasai. 

Londonas. Vidurinė Austri- 

jos kariumenė krūvon suėjo; va- 

dovu jos yra generolas Svctozor 
Uorovič. Rusai traukia vakaru 
link nuo Strvjo. 

Petrograd. Vokiečiai, trau- 
ki; į.ti prie Lenkijos rubežių, tapo 
atgal nustumti. Generolas Rei?- 
nenkampf veja besitraukiančius 
ant visos linijos ir žengia j Pru- 
sus. 

Iki šiol rusai nuo savo priešu 
atėmė 1,000 kanuolių. Galicijoj 
rusu kareivių yra milionas; per 
Lenkiją žengia jų Galicijon 900,- 
000, o toliau yra 2 milionai, ku- 
riuos greitai galima prie inbe- 
žiaus pritraukti. 

Londonas. Vokietijos cieso- 
rius, atsiremti prieš vėl j Prusus 
besiveržiančius rusus, iš Prancū- 
zijos pasiuntė 350,000 kareivių. 

Berlinas. Vokietijos valdžia 
garsina, jog prie upės Aisne vo- 

kiečių kariumenė palengva trau- 
kia priešakiu, o franeuzai trau- 
kiasi atgal. Sulyg angliškų ir 

franeuziškų telegramų, buk vo- 

kiečiai ant visos linijos traukiasi 
atgal. Sunku todėl supaisyti, 
kurioj pusėj yra teisybė. 

Washington, D. C. Iš atėjusių 
čia telegramų užsienių ministeri- 
ja mano, kad Italija apšauks 
karę Austrijai ir Vokietijai. Ita- 
lijos konsuliams Amerikoj prisa- 
kyta pašaukti kariumenėn Ame 

rikoj gyvenančius italus. Stos 
karė 11 rusų pusėn turbut ir Ru- 
mania. Ir Vokietijos ambasado- 
rius jau netiki, kad Italija galė- 
tų užlaikyti neutrališkumą, nes 

karėn valdžią gyventojai stumia, 
o anglai ir franeuzai taipgi smar- 

kiai agituoja. 

Londonas. Zanzibaro uoste, 
rytinės Afrikos pakrantėse, vo- 

kiško kariško laivyno skraiduo- 
lis "Koenigsberg" paskandino 
anglišką skraiduolį "Pegasus." 

Lenkijoj, prie Augustavo, Su- 
valkų gubernijoj, vokiečiai su- 

mušė 4tą finų kariumenės bri- 
gadą, o Lomžos gubernijoj vo- 

kiečiai užėmė Grajevvą ir Šču- 
činq. 

Prie upės Marne, rods nepa- 
vojingai. pašautas ketvirtasis Vo- 
'■ iv tijos ciesoriaus sunus, kuni- 
gaikštis August \\ ilhelm. 

Angliškas skraiduolis "Carma- 
uia" paskandino vokiškus skrai- 
duolius "Cap Tratalgar" ir "lier- 
M11." Tas atsitiko Pietinėj Ame- 

rikoj. 

Berlinas. Vokiečiai su oriai- 

viu pagavo žinomą trancuzišką, 
orlaivininką Ch~villLrd. Ii^, ti- 
kėdamas, Uad lekia ties anglų 
stovyklomis, nusileido žemai ir 
tapo šaulių žemyti nutrauktas ir 
belaisvėn pakliuvo. Pas jį rado 
svarbius dokumentus; orlaivyj 
buvo kelios bombos. 

Paryžius. Rlieims apielinkėsc 
Brimont kalvos, kurias francu- 
zai buvo užėmę, vėl perėjo j vo- 

kiečių rankas, o francu/.ai už- 
ėmė La Pompelle. 

Algiero čiabuvių kariumenė vėl 
laimėjo vieną vokiečių vėliavą. 
Visi vokiečių pasikėsinimai per- 
laužti franeuzų liniją tarp Rhcitns| 
ir Craonnc tapo atgal atmušti. 
Už tai vokiečiai, perpykę be jo- 
kio reikalo bombardavo puikią 
Rbeims katedros bažnyčią ir 
drūčiai ją pagadino, o paskui už- 
degė. 

Prancūzijos karės ministerija, 
nors vokiečiai senai pasigyrė, 
negavo žinios apie paėmimą tvir- 
tovės Maubeuge. 

Prie Aisne vieni vokiečiai turė- 
jo sunkias kanuoles, bet dabar ir 
franeuzai tokias atsigabeno; todėl 
geriaus įstengs atsiremti. 

Petrograd. Rusai pradėjo jau 
tvirtovės Przemysl apgulimą. 
Austrų kariumenė, kuri tarp Ba- 
varinko ir Ruchinovo mėgino ru- 

sus sulaikyti, tapo sumušta. 
Rusų karės ministerija garsi- 

na. jog Prūsų Lietuvoj rusai vėl 
tolyn žengti pradėjo ir vokie- 
čius sulaikė; vokiečių kariumenė, 
kuri buvo iš Breslau pasiųsta 
veržti Ivangorodą. tapo atšauk- 
ta. 

Niš (Serbijoj). Prie Novy Ba- 
zar serbai sumušė 20,000 autsrų. 
Bet Novy Bazar yra taipgi Ser- 
bijoj, tai išpultų, kad austrai vėl 

Serbijon įsiveržė. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ MOTELIO. MASS. 

Prakalbos. Karės pasekmes. 
Pastaruoju laiku šiatnc mieste at- 
sibuvo visa eilė prakalbų, kurias 
rengė "šakininkai" (nauja par- 
tija? Red.), socialistai ir katali- 
kai. Vienos tų prakalbų buvo ka- 
talikų parengtos rugsėjo 8 d. Vie- 
tos klebonas sušaukė "bepartyvĮ" 
susirinkimą, kuriame suteikė aFki- 

nimų apie karę, apie R.-K. Fede- 
racijos kongresą ir tos organizijos 
politišką seimą Chicagoje. Pabai- 

gus klebonui kalbėti, klerikas Vari- 
nauskas paagitavo į tuos Federaci- 
jos susirinkimus siųsti atstovą ir jo 
kelionei parinkti aukų. Taip ir pa-, 

daryta. Paskirtieji kolektuotojar 
perėjo per susirinkusią publiką, ku- 
rios buvo apie 100 r >11101111, ir su- 

rinko aukų netoli $30. Paskui rin- 
ko atstovą, "gerą kataliką, kurs ga- 
lėtų abiejuose suvažiavimuose 
(fed. kongrese ir seime) atstovauti 
tnontelliečius ir parodyti, kad dar 
ir Montello katalikų yra." Tuo 
atstovu išrinkta p. F. Norkūnas. 
"Vyčių" prezidentai Mandato pa- 
rašymas— tai jau klebono deri:v. 

T iek apie tą "bepartyvj" susirin- 
kimą. Pridursiu dar. kad ji igno- 
ravo kiti vietos lietiniai, kurie da- 
bar tariasi sušaukti visuotiną \k- 
tos lietuvių susirinkimą, kad «■ ].ta- 
rus atsibusiančio Lietuvių \ ist; įti- 
no Eepartyvio Seimo Xe\v Vorke 
ir Lietuvos šelpimo klausima?. 

Šiaip nieko nepaprasto šiame 
mieste nėra. Vien tai, kad. karei 
Europoj prasidėjus, čia .skaitymas 
pakilo. Kiekvienas dabar griebia- 
si ui laikraščio, kad pamatyt "ką 
gazietos rašo apie vainą." N 1; ik- 

raščių čia iki šiol buvo išsiplatinę 
daugiau, kaip juos vietos ,< •ne- 

vadina "džianbambiniai." Uet da- 
bar jų vietą pradeda užimti p re- 

gresyvi šk i tautiškieji laikraščiai: 
"\ ien. Liet.," "Lietuva" ir "Atei- 
tis, ypač "Ateitis." Tane, žino- 
ma, reikia pripažinti nuopelną >0- 

eialistams, kurie, bekeikdami tauti- 
nius laikraščius, gerai juos išgarbi- 
no. Dabar kuomet, žingeidauda- 
mi, žmonės paima skaityti tautiš- 
kuosius laikraščius, tai pamato -o- 

cialistų paskalų leidimo ir keikime 
nepamatingumą. ir tuomet geltonų- 
jų laikraščių žmonėms nei uždyką 
neįbrauksi. 

J. Paprusis. 

Girtybė ir kova su ja. Šiame 
"sausame" mieste tarp lietuvių yra 
labai išsiplėtojusi girtybė, su ku- 
ria valdžia veda smarkią kovą. 
Žmonės ne tik pinigus, girtuokliau- 
dami, praleidžia, bet jei policija 
sugauna girtą tai nubaudžiama 
teisme 5—25 dol. Svaigalus !>e- 

pardavinėjantieji yra nubaudžiami 
75 dol. Girtybės ir kovos su jaja 
didumas galima suprasti iš to. kad 
per vieną tik savaitę, sekdama> vie- 
tos anglų laikraščius, suskaičiau 
$2S5.00 baus'j.ių, surinktų iš lie- 

tuvių už girtybę, muštynes ir sh-p- 
tą alaus pardavinėjimą. Galima 
sakyti, kati vietos lietuviai Cpri- 
skaitoma jų čia apie 3000 asmenų) 
kiekvieną savaitę maž-dr.ug po tiek, 
jei ne daugiau, sumoka. Tokiu bu- 
du per metus susidaro apie 14-15 
tūkstančių doliarių. \'isi tie pi- 
nigai teismams sumokama, o kur 
dar išlaidos advokatams, svaiga- 
lams pirkti ir 1.1? Rods, neapsi- 
riksiu pasakęs, kad šio "sauso" 
miestelio lietuvių sudedami girtv- 

Photo bv American Pr» sa Assoclation. 

PARYŽIAUS NOTRE DAME. 

Paveikslėlis rodo žinomą Paryžiaus katedrą (bažnyčią) Notre Dirtie. 

iš paveikslo panašią i garsią Rheimso mieste katedrą, kuri, kaip paskutiniu 
dienų žinios sako, yra vokiečių kanuolėmis į griuvėsius paversta. 

Rheims'o katedr- 700 metų, kaip pastatyta. Jinai buvo Francuzijos 
garbe ir stebuklu iš dailės atžvilgio sunaikinimas iššaukė visama 

■vlete audra pasipiktinimo prieš vckiečiua. 



!,Cs dievaičiui pinigai siekia meti- 
nes sumos $50,000. Kas butu, jeigu 
tuos pinigu^ sunaudojus, ažuot 
girtybės, kultūros tikslams; kiek 
naudos butų iš, nekalbant jau apie 
girtybės aukas, kaip tai: sveikatos 
sunaikinimas, pavienių ir šeimynų 
gyvenimo suardymas ir t.t. istai 
šio mėne-io pradžioj vienas vietos 
lietuvis, Jakovouis, sakoma, sumu- 

šęs, girtas būdamas, savo pačią ir 
sau apsipjaustęs lyties organus.,.. 
Kita rado sale gatvės negyvą nuo 

girtybės.... 
/. Paprusis. 

IŠ I'ITTSTON, PA. 

Prakalbos. Darbai L S. S. 
\ f( rajonas parengė prakalbas. 
T kalbėtojus buvo pakviestas p. St. 
Michclsonas iš So. Boston, Mass. 
Jisai kalbėjo dviejose temose. Pir- 
moje kalbėjo apie darbininkų par- 
tija ir ragino rašytis prie socialis- 
tu. Pertraukoje buvo dekliamaci- 
ju, kurias atliko p. M. Annoniene 
ir p. K. Karsokas. Pastarasai už 
dekliamacijas gavo daug plojimų. 
Po dekliamacijų p. Michclsonas vėl 
kalbėjo; šį karią apie karių žiauru- 
mą ir nuostolingumą. Žmonės pas- 
kui gailėjo, kad kalbėtojas nepakė- 
lė klausimo apie šaukiamąjį Ame- 
rikos lietuvių bepartyvį politišką 
seimą, kuriame visi lietuviai, nežiū- 
rint partijų nei pa/valgų skir- 
tumo, žada aptarti bendruosius 
reikalus. Nors Piustone iki šiolei 
nieko apie šaukiamąjį seimą nekal- 
bėta, tačiaus tikimasi, kad piltsto- 
niečiai nepasiliks kitų kolionijų v uo- 

degoje ir bus tinkamai atstovau- 

jami visuotiniame seime. 
Žmonių rajono prakalliose buvo 

arti 200. Visi užsilaikė ramiai. 
Prie L. S. S. 32 kp. prisirašė 3 

nauji nariai. Tuom ir užsibaigė 
prakalbos. 

Darbai pas mus eina neblogai. 
Atvažiavusiam darbas galima gaut, 
bet uždarbiai maži. 

Nevedęs. 

IŠ SEATTLE, IVASU. 

\'uo karės Lietuvoje nukentėju- 
siems. Vietos lietuvių 1). L. K. 
'jedimino draugija ^avo su>irinki- 

įtne rugsėjo 13 d. pakėlė klausimą 
apie tėvynės Lietuvos padėjimą 

!(:.\narfirėjc luiropos karėje. Ap- 
svarsčius dalyką, buvo pripažinta, 
kad Lietuva, ypatingai T?rusų pa- 

; rukžiais, baisiai nukentės nuo ka- 
rės kaip turtu, taip ir žmonių gy- 
vybe, ir kad prisiartinanti žiema 
padidins tą nelaimių jurę, kurioj* 
dabar paskendusi Lietuva. Kad 

sušelpus Lietuvą ir bent kiek pa- 
lengvinus jos vargus, draugija 

; nutarė parengti spalio (Oct.) 10 d. 
\\. sliington svetainėje, 14tli ave, 

ir Fir st.. Seattle, W'asb., balių, 
kurio visas pelnas eis naudai nu- 

kentėjusių nuo karės. Įžanga vy- 
rams 50c.. moterims dovanai. 

Ttiom pačiu Lietuvos sušelpimo 
tikslu draugija žada skirti is savo 

! geležinio kapitalo tiek, kiek iš- 

gulės. Aukoms rinkti draugija pa- 
skyrė komitetą, susidedanti iš pp, 
S. Kraniutaičio. T. L'lskio, 1*. Ma- 
lė-ko ir p-lės Onos Madelackiutės. 
šisai komitetas rinks aukas kiek- 
vienoje vietoje, kurią tik galės pa- 
siekti. 

Tikimasi, kad Seattle ir apielin- 
kių lietuviai kuoskaitlingiattsiai at- 

silankys j minėtąjį balių ir suteiks 
savo pašelpą nukentėjusiai Lietu- 
vai. Negalinčių jų atsilankyti as- 

meniškai j balių prašoma aukas 
Lietuvos šelpimo tikslu siųsti per 
pačtą by kuriam minėtojo komi- 
teto narių antrašu: 416 Main st., 

Seattle, \Vasli. Aukavusiųjų var- 

dai bus pagarsinti laikraščiuose. 
A. Kairaitis, 

d r-jos sekr. 

svetainės samdymo išlaidoms pa 
dengti. Taip tai suteikta "pagelba' 
"Lietuvai kraujuose." 

Ž-s—. l-s. 

Susitvėrė teatrališkas ratelis 
Prie T. M. 1). 17 kp. susitvėrė 
teatrališkas ratelis. Ratelio klausi- 
mas buvo p. V. Sabaliausko pa- 
keltas T. M. D. kuopos susirin- 

jkime, ir visi vienbalsiai pritarė. 
; Prie ratelio iki šiol prisirašė 16-17 
! narių. Rateliui duota yra pilnu 
į autonomija, ir jisai savo susirin- 

kime išrinko sekančią valdybą: 
pirmininku—Y. Sabaliauskas, vice- 
;-pirm.—A. Čalpis, rašt. I. Hiliu- 
nas. Tame pačiame susirinkime 
buvo kalbėta apie vakaru rengimą 
ir knygyno steigimą. I skelta taipogi 
klausimas kaslink savo organo pa- 
siskyrimo. Ratelis, geresniam na- 

riu. taip sakant, surišimui, paskyrė 
Įstojimo mokesties 25c ir mėnesi- 
nės lOe. Kilo dar klausimas 
apie paskyrimą pelno nuo vakaru 
(kaip jisai išrišta? Red.). Dėlei 
kaž-kokių priežasčių atsirado tokių, 
kurie nori ratelio darbą suardyti. 
Atkalbinėja narius, vadina ratelį 
bedievišku ir t.t. Darbo ardyto- 
jams pasisekė atitraukti šiek-tiek 
narių iš ratelio, bet ratelis mažai 
ką sau iš to daro. Teisybė, išpra- 
džių pradėta jau lyg svyruoti, bei 

paskui kai-kurie energiškesniej 
vietos lietuviai atėjo pagelbon, ii 

tasai ardymo darbas sulaikyta. 
Ratelis neužilgo žada pradėt 

'mokintis dideli veikalą "Ponas ii 
i Mužikai." Ž-s—A-s 

iri visa savaitę viešėjo pas savo tė- 
vus ant ūkės l'cacock, Mieli. Yie- 
tinis jaunimas. >ten^dr,masis užimti 

svety, turėjo malonią savaitę. P-lė 
Kiatiniukė išsivežė su savim bukie- 
tą gėiuj. kuriomis ;':adėjo apkaišyti 
visą Uiieagos "Aido" chorą. Vie- 
šėjusioji svetė, regis, čia yra augu- 
si, bet lietuviškai gražiai kalba ir 

nevengia, kaip tai dažnai yra. savo 

prigimtos kalbos nei namie, nei vie- 
išose vietose tarp svetimtaučiu. 
Kiek galima buvo iš jos kalbos su- 

prasti. jinai myli skaityti ir mušu 

laikraščius. II'. S-į/as. 

/.? KOKOMIS, 1LL. 

Lietuvos šelpimo reikale. Nors 

či;-nykščiai lietuviai neturi jokių 
draugijų nei kuopų, bet bendrieji 
tautos reikalai yra aljaučiami ir su- 

prantami nemažiaus negu by kit 
rioje kitoje kolionijoje. Šioje sun- 

kioje kančių valandoje, kuomet Lie- 
tuva yra verčiama j pelenus ir krau- 
jas teka upeliais, Nokomis'o lie- 
tuviai. atsiliepdami j Lietuvos Gel- 
bėjimo Fondo sumanymą, suaukavo 
isviso $8.50. Žinoma, tai ne vis- 
kas. l'.us aukauta ir toliaus tiek, 
kiek galima. Šliaukantieji pinigai 
yra pas žemiau pasirašiusįjį Alex 
Popeiką, kurisai atsako už tuos pi- 

iiiigus. Vėliaus, išrinkus visuotiną 
j iždininką, visos aukos bus jam įteik 
■ tos, ir jisai galės pagarsinti atskirų 
'aukautojų vardus. Tos priežasties 

į dėlei, dabar aukautojų vardų nc- 

Igarsinama. Tikimasi, kad vietos 
lietuviai, nepasitenkindami keliais 
sumestais doliariais, savo aukose 
nebus pralenkti kitų tokie pat di- 
dumo kolionijų. Kiekvienas susi- 
pratęs Nokomis'o lietuvis dės savo 

auką visuotinam reikalui. 
Alc.v Paprika. 

IŠ SO OMAHA, NEBR. 

Prakalbos. Šio mėnesio pradžio- 
je pas mus buvo prakalbos, šauktos 
sąryšyje su esančia j a dabar Europo- 
je kare. Tarp vietos lietuviu buvo 

praplatinti plakatai su užvardžiu, 
kad Lietuva kraujuose kviečia lie- 
tuvius susirinkti. Plakatuose bu- 
vo žadėta prakalbų apie karę. ypa- 
tingai Lietuvos padėjimą. Toksai 
nepaprastas k\ieti;nas sutraukė Į 
prakalbas didelį skaitlių lietuvių 

i Kuomet susirinko žmonės, ura- 
I 
sidėjo prakalbos. Pirmas kalbė- 
jo p. A. Ūkelis. Jisai stengėsi api- 
pilti dabartinę karę ir paniekinti 
priežastis, dėlei kurių karė kilo. 
Sulyg kalbėtojo žodžių, karūnuotie- 
ji Ruropos valdovai supjuaę žmo- 
nes vienus prieš kitus ir s kai t.'] 
tai didvyrišku atsižymėjitnu. Vie- 
nas iš publikos paklausė kalbėtojo, 
kaip gali.na karė -ulaikvti. Į tokj 
klausimą dabartinėse aplinkybėse 
sunku butų ir Saliamonui atsakyti 
Juo sunkiau tai buvo kalbėtojui 
Kitas "kalbėtojas" drožė apie.... 
apie viską, bet nieko apie tai, ka< 
šiose prakalbose buvo reikalinga 
Bekalbėdamas, nuslydo j asmenis- 
kus užsipuldinėjimus apie automo 
bilius, biznius, pralobimus, saliu- 

i v. 

rnts ir 1.1. Sios "prakalbos pa- 
baigoje buvęs publikoje biznierius 
lietuvis pašoko ir padėkavojo "už 
biznio išgarsinimą." 

J. Marijonaitis vėl kalbėjo apie 
dabartinę karę. Remdamasis švent- 
raščiu, prirodinėjo, kad jau atėje 
"paskutinė svieto pabaiga." Pas- 

ukui kalbėjo kun. Ivaškevičia, kuri- 
sai, sakoma, už pasipriešinimą vy- 

jskupui ar už ką kitą esąs suspen- 
duotas. Jisai pradėjo nuo "vairių,' 
perėjo prie dvasiškijos ir socialistu 
ir galop turėjo pertraukti save 

"prakalbą," nes publika pradėjo ty- 
čiotis. Kun. Ivaškevičia So. Oma- 
hos lietuviams yra gerai žinomas 
nes jisai, pastatęs savo bažnyčią 
ilgoką laiką čia kunigavo, kol dėle 
nesusipratimų su vyskupu, nebuve 

[priverstas apleisti vietos. Dabai 
jisai tik taip sau gyvena be vietos 

Apie tikslą, kuriuom prakalbos 
kviesta, tai yra apie Lietuvą, buve 
visai užmiršta. Buvo rinkta auki 

Iš IV1LKES-BARRE, PA. 

Prakalbos. Rugsėjo 13 d. L. S. 
S. VII rajono jiegomis F. Kava- 
liaucko svetainėje buvo surengtos 
prakalbos. Kalbėjo p. Michclso- 
nas apie darbininkų klausinių: kaip 
kapitalistai skriaudžia darbininkus, 
kaip galima darbininkams pagerin- 
ti savo būvis ir 1.1. Kaipo vaistą 
nuo visu blogumų, siūlė prisirašy- 
ti prie vietinės socialistų kuopos. 
Kalbėjo dar apie apšvietos reika- 

lingumą visiems ir ypatingai mo- 

terims. Moterims apšvieta reika- 
linga, sakė kalbėtojas, todėl, kad 
jos, būdamos vaikų auklėtojomis, 
turi didelę įtekmę priaugančiose 
gentkartt'se ir padaro iš žmogaus 
tai. kuom jisai butia suaugęs. Prie 
pabaigos pradėjo labai girti so- 

cialistus ir jųjų laikraščius. Ne- 
socialistiškus laikraščius ragino ne- 

skaityti, nes jie neatneša jokio- 
naudos. Prie tokių laikraščių jisai 
priskaitė "Lietuvą" ir "Vienybę 
Lietuvninkų." Girdi, žmogus už 

i... -"> .11 „:^t. 

IS U'ELLSTON, MICII, 

KudTniui prasidėjus. Svctč 
Pas Michigan valstijos ukininkuf 

[prasidėjo rudens darbai: laukų va- 

lymas. Apie Big Ba*s Ežerą save 

javams iškulti lietuviai, susidėję 
krūvon, turėjo pasisamdė kuliamą- 
ją mašiną. Iškūlė rugius, kviečius 
avižas ir kitus javus ir dabar pra- 
sidėjo koriui valymas nuo lauko 
Paskui eis bulvių' kasimas. Drau- 

ge su valymo darbais eina ir ru- 

gių sėja. 
Kai-kurie musų ūkininkai šįmel 

turtingi šienu. Daržovės gerai už- 

augo, ir kas jųjų turėjo pasisodi- 
nęs, dabar gali pasigirti. Nuėmus 

J nuo laukų javus, prasidės žemės 

(girios? Red.) valymas. Kai- 
kurie ūkininkai-šįmet visai nevale 

'žemės nei nieko nesodina. Susi- 
rupinę iškilusiaja kare, visą save 

i atyda yra atkreipę j Europą ir lau- 
kia. kurion pusėn virs karė. 

Kugs. 12 d. išvažiavo atgal Chi- 
'cagon p-lė Natalija Kiauniukė, ku 

i'iM/rvą.i w UUIV1 1U Ii 11 

nąs (Jei pranešimas yra teisingas, 
tai nekalbant jau apie tokio pasi- 
elgimo doriškąją pusę, panašus už- 

sipuolimas gali kartais atsidurti 
ir teisme. Todėl, savo jausmus ir 
nuomones išreiškiant, patartume 
visuomet prisilaikyti atsargesnės 
formos. "Liet." Red.). Lygiai 
taip pat lmvo užsipulta ant kata- 
likiškųjų laikraščių. 

Buvo padaryta 10 minu tų per- 
trauka, laike kurios rinkta aukų 
susirinkimo išlaidoms padengti, 
pardavinėta socialistų knygos bei 
ženkleliai ir siūlyta užsiprenume- 
ruoti papiginta kaina lietuvių so- 

cialistų organą. Po pertraukai p. 
Michelsonas kalbėjo apie dabarti- 

nę Europos karę, socialistų atsine- 
šiiną j ją ir visuotiną Amerikos lie 
tuvių seYną. 

Prakalbose buvo suvir- 1 šimtai 
vyrų ir apie 50 moterių. 

Ten Bui'įs 

IŠ EAST CH1CAG0, INI). 

Apvaikščiojimas. Nusifotogra- 
favo. Darbai. Rugsėjo 7 <1. buvo 
čia apvaikščiojimas, L. A. L*. Kliu- 
bo parengtas savo vienų metų gy- 
vavimo sukaktuvėms paminiti. Ap- 
j vaikščiojime dalyvavo sekančios 
draugijos: vietinė T. M. D. 127-ta 

.kuopa, L. P. Kliubas, šv. Pran- 
ciškaus ir šv. Jono dr-stės—visos 
trjs iš Indiana Ilarbor; 1). L. K. 
Vytauto draugija iš Hammondo ir 
L. Darbininkų draugija iš Gary. 
Tai dar pirmu sykiu toksai didelis 
lietuvių būrys vaikščiojo E. Cliica- 
gos gatvėmis. Parodai pasibaigus, 
buvo prakalbos. Kalbėjo vietinės 

į T. M. D. kuopos pirmininkas, p. 
J. M., ir dar p. B. -Y. (Kaip 
pilnos pavardės? Red.). Pirmasai 

RUSAI TRAUKIA KARĖN. 
Visa rusu kariumenss rota (karmanija) traukia prie rubežiaus mušti tokius pat kaip ir jie imones, tiktai kitą kalbą vartojančius. Sale rotos traukia Ir asilas, matomai, rotos "numylėtinis; jisai Ir muš "nemcus." 

.Maut 11 mntr fiaccj... 

j BELolAN H0SP1TAL AT TERMONDE % BURNED BY GE.RMANS 
* 

BELGŲ LIGONBUTIS, VOKIEČIŲ SUGAUDYTAS. 

Paveikslėlis rodo bclgtj ligonbutį Termcnde mieste, gulinčiame 16 
mylių į rytus nuo Ghent. Vokiečių kanuolčs ligonbutį beveik į rėtį pa- 
vertė. Kuomet mušis prasidėjo, sužeistieji buvo visai nakčiai į laukus 
perkraustyti. 

—riaijiiii.il m 

kalbėjo apie Amerikos istoriją; ant- 
rasai griežtos temos neturėjo, bet 
prakalba jam geriau pavyko negu 
pirmam kalbėtojui. Platesnio prog- 
ramų su deklamacijomis, dainomis 
ir t.t., nebuvo parengta. Po prog- 
ramui buvo šokiai. Žmonių buvo 
daug. Tvarka užlaikyta gera. 
\ i-i smagiai pasilinksmino. 

Tą pačią dieną visi vietini- T. M. 
D. kuopos nariai nusifotografavo 
krūvoje Kiekvienas kuopos narys 
galės gauti po kopiją. Žadama dar 
padaryti didelis paveikslas, kurisai 
kabosiąs svetainėje, kame kuopa 

j laiko savo susirinkimus ir knvgv- 
'ną. 

Darbai pas mus labai suma/ėjo. 
į Daugybė žmonių jau keli mėnesiai 

vaikščioja be darbo. 
}'i pirus. 

IŠ BALTI M ORE, M n. 

Rengimasis politiškan katalikų 
sciman. Vietos lietuviai gavo iš 

I .. ... Lietuvių R.-K. Federacijos politiš- 
kojo seimo rengėjų pakvietimą da- 
lyvauti seime, parengtame prie 
šjmetinio Federacijos kongreso. 
Rugsėjo M d. susirinko vietinės 
lietuvių parapijos nariai ir išrinko 
seiman delegatu p. J. V asiliauską, 
S. T.. R.-K. A. centro sekretorių. 
Tą pačią dieną turėjo savo mėne- 
sini susirinkimą šv. Jurgio dr-stė, 
kuri delegatu išrinko p. A. Laukai- 
ti 

Pirmsėdzio (? Red.) vakare bu- 
vo sušaukta;; "bepartyviškas" visu 
vietos lietuvių susirinkimas. Žmo- 
nių atsilankė susirinkiman daug. 
Kalbėtojų išviso buvo keturi. Vi- 
si jie nupeikė kares, žmonių sker- 
dynes. Vienas kalbėtojų, p. V. 
Nagornauskis, padavė įnešimą, kad 
išrinktieji delegatais nuvež- 
tų seiman sekančius nutarimus: 
1) kad Mažoji Lietuva butų pri- 
jungta prie Didžiosios Lietuvos. 
2) kad Lietuvai butų duota sio- 

'kia-tokia savvvalda su seimu Vil- 
niuje, 3) kad Vilniuje butų įsteig- 
tas universitetas ir 4) kad lietu- 
viams butų geriaus pasilikti po ru- 

sų valdžia negu po vokiečių arba 
lenkų. Susirinkusieji tuos įtieši 
mus karštu rankų plojimu priėmė, 
bet kuomet prisiėjo rinkti delega- 
tus, kurie tuos nutarimus nuvežtų 
seimui, visa mašina pabiro: iš pen- 
kių draugijų ncišrinko nei 1 dele- 
gato. I. R. 

Jš KANSAS CITY, KANSAS. 
Įvairumai. Darbai. Lietuvių 

čia yra pusėtinas būrelis. \'i>i <u- 

tikime gyvena. Yra lietuviška šv. 
Kazimiero parapija, kurią, nesant 
lietuvio kunigo, veda airis. Para- 
pijos reikalai eina gerai, l'arapijo- 
njs, kiek teko patirti, norėtų ta- 
čiaus turėti lietuvį kunigą. 

Savaitė nuo rugsėjo 7d. iki 15 d. 
buvo labai nelaiminga kanaanie- 
čiams: dideli lietus užplukdė mies- 
tą andeniu, siekusiu 2 pėdų gilu- 
mo; ; nuostolių padaryta rpie mi- 
lionas doliarių. 

Vietinė šv. Kazimieru draugija 
gyvuoja gerai ir sparčiai darbu* ja- 
si. Vytauto Kliubas mano Lle'gti 
lietuviškai-anglišką mokslainę. Šv. 
Kazimiero parapija rengia lapkri- 
čio d. M. S. svetainėje. 1717 
W. ('th st.. balių. 

Darbai eina pas mus vidutinis- 

j kai. Norintis dirbti gali ra'ti dar- 
bo. 

Kas nori daugiau žinių apie šią 
vietą, tegul kreipiasi antrašu: Jonas 
Balonis, 645 Tenney ave., Kansas 
City, Kans. Jius pasistengta su- 

teikti visos reik?laujamos informa- 
cijos. J. Bal§nis. 

IŠ PORT JVASITINC TOK, 11'IS. 

A. A. Mirė čia, didžiai savo 

draugų ir pažįstamų apgailiamas, 
Kazimieras Žilinskas, sulaukęs 49 
metų amžiaus ir išgyvenęs Ameri- 
koje. 23 m. Velionis buvo nevedęs 
ir savo turtą (apie $1,500 banke) 
niekam neužrašė. Velionis buvo 
žymus veikėjas tarp savo sanparapi- 
jonų ir šv. Lamino draugijoje, ku- 
ri įsisteigė lapkričio 2 d. 1902 m. 

ir kurioje jisai nuo pat jos įsistei- 
gimo buvo veikliu nariu. Taip il- 

gą laiką išbuvęs draugijoje, jisai 
nei karto nesirgo, nei pašalpos ne- 

ėmė. Draugai jau ruošėsi {taisyti 
jam auksinį medalį už taip ilgą pa- 
šelpos neėmimą. Bet nebuvo lem- 
ta velioniui sulaukti tos dovanos. 
Parapijoje išbuvo maršalka 11 me- 

tų. Velionis pašvęsdavo visą savo 

liuosą laiką visuomenės ir parapi- 
jos reikalams. 

Velionis Žilinskas paėjo iš Pra- 
pimų kaimo, Kvedainos parap., Ra- 

seinių pav., Kauno gub. 
Parapijotias. 

Mykolo, dr-stė Lietuvos Sunų ir 
dukterų, dr-stė S. Daukanto ir S. 
L. A. 77 kp. Kitos draugystės 
laukia savo suarfnkimų. Draugy- 
stės, prisidedančios prie šio dalyko, 
skiria po du delegatu, kurie su- 

sirinks ir iš savo tarpo išrinks vie- 
ną ar du pasiuntiniu, pagal išgalės. 

| V'S* 

IS IVESTVILLE IR GEORGE- 
TOIVN, ILL. 

Darbai. Margumynai. Darbai 
anglių kasyklose eina silpnai. Dir- 
bama po dvi-tris dienas j savaitę. 

Šioje apielinkėje didelė sausu- 
ma. Georgetoun žmonės beveik 
visai neturi vandens. Aš pats pra- 
šiau trijose vietose vandens atsi- 
gerti, bet negalėjau gauti. Iš vieno 
šulinio vandeniu naudojasi dvyli- 
ka šeimynų, bet, bijodamas, kad 
vandens pačiam nepristygtų, to šu- 
linio šeimininkas, man būnant te- 

nai, žadėjo uždaryti šul'nj kitų nau- 

dojimuisi. Žmonės visai neturi 
kuom karves girdyti. 

Westvillėje žmonių atydos centru 

yra bažnytiniai reikalai. Mat, da- 
bai tenai yra dvi parapiji: Rymo 
katalikų ir neprigulminga. Sako- 
ma, didesnė pusė žmonių prisidė- 
jusi prie neprigulmingos parapijos, 
bet, kaip teko išgirsti, daugelis 
žmonių kreivai žiūrį j neprigulmin- 
ga kun. Jankauską. Ant kun. 
Skrypkos gi labai smarkiai rugo- 
jama, kam jisai ankščiaus nepasi- 
traukęs. Sakoma, vyskupas labai 
užtaręs kun. Skrypką ir buk net iš- 
sitaręs, kad kun. Skrypka tol bu- 
siąs \Vestvillėje, kol jisai vyskupo 
vietoje. Dėlei to, sakoma, ir iški- 
lusi suirutė. 

Rugsėjo 15 d. kun. M. Gustaitis 
laikė čia prakalbas. Žmonių buvo 

pusėtinas būrys. Vietos klebonas 
rinko aukas "Žiburio" mergaičių 
progimnazijai Mariampolėje. Ne 
visi pasirodė prielankus tani daly- 
kui. Atpenč. buvo griežtai prie- 
šingų aukavimui. Žmonės čia skai- 
to laikraščius, kimba prie knygų ir 

apšvietos. IV. G% 

IŠ ELIZABETII, N. J. 

| Bedarbė. Sulaikė Europoje kle- 
boną. Prasidėjus Europoje karei, 
darbai pas mus labai susimažino. 
C. R. R. oi N. J. (pilnas vardas? 
Red.) dirbama išviso 4 dienas po 

;9 valandas į dieną. Singer Seuing 
Machine Kompanijoje, kur pir- 
miaus buvo užimti 11.000 vyru, da- 
bar dirba tiktai 4000, ir tie patįs 
dirba vos 4 dienas po 8 valandas 
Į dieną. Tiems, kurie nieko netu- 

rėjo sučėdiję, bedarbė, be abejonės, 
yra sunki našta. Kalbama dabar, 
kad darbai išnaujo prasidčsią. Ne- 

ž'vrint šių gandu apie darbų page- 
rėjimą, vyrai važiuoja j kitus mies- 
tus darbų j ieškoti. Todėl j ieškan- 
tiems darbo neužsimoka važiuoti 
Į čia. 

Tarp kitų, kuriuos užklupo karė 

Europoje, yra ir vietinis klebonas 
įkun. Ik Žindžius. Tikrai nežinia, 
kokioje vietoje jisai yra, bet sulyg 
gautųjų žinių, sprendžiama, buk 

i jisai esąs Įsrutyje (Insterburgę). 
Vielinis. 

IS ROCKFORD, ILL 

Parystlinyns vestuvės. Prie vi- 
suotino seimo. Rugsėjo 13 d. V. 
S. Jokubyno namuose atsibuvo ve- 

stuvės p. J. J. Petraičio su p-le ()na 

Eringiute. \'estuvėse buvo sve- 

čiais parinktos ypatos, tarp jų ir 

J vietinis klebonas, kun. Y. R. Taš- 
! kūnas. \ estuvėse nebuvo muzikos 
nei šokių, kas tarp rockfordie:ių 
yra nepaprastu dalyku. Baigian- 
lies vakarui. Į svečius prakalbėjo 
Y. Žemaitis, paaiškindamas kritiš- 
kas dienas mūsų tėvynėje Lietuvo- 
je. kuri kenčia dėlei Europinės ka- 
rės, ir prašydamas sudėti kiek aukų 

J nukentėjusių lietuvių sušelpimui. 
Svečiai iniciatoriui pritarė, aukau- 

jdami: J. K. Guokas $1.00; V. S. 

Jokubynas, K. Jokubyniene, Y. 
I Žemaitis, J. Petraitis, O. Petraitie- 
nė, J. Ranis, K. DeskeviČiutė ir J. 
Liudžius—po 50c. Yiso suaukau- 
ta $6.50 kurie pasiųsta "Tėvynės'' 
redakcijon, idant įteiktų kur reikia. 

i rinki nt visuotino, Amerikos lie- 

tuvių >eimo, vietinės draugystės. su- 

jungtomis jiegomis rengiasi siųsti 
vieną ar du pasiuntiniu ir padeng- 
ti jų kelionės lėšas. Iki šiol prie 
šio reikalo prisidėjo: dr-sL3 šv. 

IŠ SILVER C R E F. K, PA. 

Gaisras kasyklose. Rugsėjo 8 d. 
vakare Silver Crcek anglių kasyk- 
los No. 1 liufte gimė gaisras. Ka- 
sykloje yra 5 liufte i, kuriuose bu- 
vo pilna dumu, kuom darbinin- 
kams įvaryta nemažai baimės, 

j Kai-kuriose vietose buvo labai 
trošku. Dalis darbininkų paleista 
namon, kiti gi griebėsi gesint ug- 
nį. Gesinimas traukėsi iki rugs. 

į 15 d. Šita ugnis grį'sė daugeliui 
žmonių pavojum, ir kova su ja 
buvo sunki, l'gnis Įsikūrė tokioj 

i vietoj, kur kadaisiai buvo didelė 
skylė, apie 500 kubiškų pėdų. Ta 
skylė užpildyta -enais medžiais. 
Spėjama, kad padegta tyčiomis. 
Prie ugnies dirbantiems buvo pa- 
vojinga, nes ugnis buvo viršuje ge- 
sintojų galvų. Heto. jau nedaug 
tereikėjo persiinušt ugniai per pi- 

iliori j tuštumą, kur buvo prisirinkę 
dujų (gazn), ir galėjo kilti baisi ex- 

pliozija. Tas gręsė pražūtim ir 
ant paviršiaus esančiam Silver 
Creek kaimeliui. I.aikc gesinimo 
ant vietos, pačioje kasykloje, buvo 
įtaisyta specialė ligoninė. Dieną ir 
naktį dabojo gydytojai ir pritošku- 
sius darbininkus laiks nuo laiko 
gydė. Šita ugnis ir apielinkčs mie- 
stelių gyventojus kuriu didžiuma 
lietuviai, surupino. nes toji ka- 
sykla, tai vienintelė užpelno vieta, 
prie kurios dirba apie 10(X) darb. 
biznieriams ir namų -aviniukams 
butu prisuję palikti \i-ka ir kraus- 

tytis toliciis. Rūgs. 15 d. viršum 
ugnies esančiuose liufinose pradėjo 
dirbti, bet liufte. kame buvo gais- 
ras, dar nedirba. Korės. 

Phoio by American Press ABSociation. 

PARYŽIAUS DALIS. 
Viena gražiausiųjų Paryžiaus vietų, taip vadinamoji septynių til'L 

o.merama, kuriai, kaip ir abelnai visam Paryžiui. g>es« sunaikinimo pa 
v'ojuc, jei vokiečiams butų pa^-t'o cpculti Paryty. 



NUO REIKI K CIJOS 
Visi iikiitrsiicini siunčiami rankraš- 

čiai turi fruti pažymėti autoriaus pa- 
radu ir adresu. Pasirąžantieji pseudo 
nim^ia n et pauuoti, RetlakcijOB žiniai, 
ir savu tikrąjį včurdfj. 

Redakcija pasilieka sau teisę atsiun- 
čiamus jai rankraščius trumpinti ir 
taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija pareikalauta, gr.ąžina auto- 
riui afsal jo lėšomis. 

Reikia visada rašyti plunksna Ir tik 
ant vienos prjpiero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp ellučtu. 

Apžvalga. 
Kuzistii sumas visuotinas? Prieš 

eilinį Amerikos lietuvį dabar sto- 
\i gan keblus ir tragiškas klausi- 
niai. Visi vieiM balsu šaukė jam 
ir j isai pats laikraščiuose skaitė 
apie karę. \ir*i žino. kad dabarti- 
nėj i F.urepos karė yra didžiausia 
visos zmomios istorijoje, kad Lie- 
tuva, jojo tėvynė ir dažniausiai 
gimtinė, yra tos karės sukuryje, 
kad Lietuva baisiai nukentės ir kad 
reikalinga dabar tuojaus nevilki- 
nant griebtis \\> tvarkymo tos pa- 
gelbos, kuri bu*. reikalinga Isietu- 
vai, kuomet karė pasibaigs ir ga- 
lima bu- susinešti su Lietuva. Pa- 
rioje pradžioje Inivo maukiama, kad 
visi Amerikos lietuviai, be pakraipų 
skirtumo, privalo sueiti krūvon ir 
bendromis jiegomis varyti Lietu- 
vos gelbėjimo reikalą. Kad tai 

padarius;, f y. kad galėjus išvien 

gelbėti Lietuvą, buvo sumanyta 
šaukti semias. į kurį suvažiuotu 
visų pakraipų lietuviai, susitartų 
tarp savęs n\ nustatę nenorą pna- 
ną, pradėtu bendrą darbą varyti. 
V:si vienu balsu apie tai šaukė, ir 

rodėsi, kad toksai bendras veiki- 
mas yra pilnai galimas ir jau prie- 
angyje stovi Eilinis lietuvis visa 
tai girdėjo, džiaugėsi ir rengėsi 
pamatyti kuopuikiausius to bendro 
veikimo vaisius. Bet kaip tiktai 

pasistengta praktikoje įvykdinti 
tie vienybės obalsiai, tuojaus 
gražiai skambėjusiame iki šiolei 
koncerte pasigirdo kakafoniją, Įtai- 

sų nesutarimas. Galutiniame re- 

zultate išdygo du seimai: vienas 

Chicagoje I.ict. Rytno Katalikų 
Federacijom šaukiamas, antrasai 
šaukiamai \'ow Yorke. Pa-sidarė 
kryžkelė, i kurią atėjęs lietuvis, 
neseka- visų mU5U gyvenimo poli- 
tikos vmguriavimų, nežino k^ da- 

ryti: traukti vienon ar kiton pu- 
sėn? Iš viso dalyko aišku viena: 

kad bendro veikimo idėja sugriuvo 
ir jinai reikalinga palaidoti, rasir 
amžinai, nes jeigu dabar, tokiame 

svarbiame istoriškame momente, 

negalima susitaikinti ir bendrai 

veikti, tai vėliaus, peružus visoms 
audroms ir atslūgus gyvenimui į 
įprastąją savo vagą, negali buti 
nei kalbos apie sutartinį visų vei- 

kimą. 

Taip, visuotinos vienybės idėja 
žuvo. Bet to fakto konstatavimo 

(pažymėjimo) dar neužtenka. Gy- 
venimas verda, reikia jame daly- 
vauti. Reiškia, reikia pasirinkti ir 
kurisai nors kelias. Tam dalvkui 
reikalingu įsileisti ir kiek smulkiau 

j taip vadinamąją politiką. 

Atsitikimai, surišti su visuotino- 

jo seimo kiausimu, taip greit bė- 

ga, kad stovėti visą laiką jųjų prie- 
šakyje yra gan sunku. Kataliku 

federacijos seimas atsibuvo šios 
savaitės pradžioje. Visuotinas gi 
seimas, šaukiamas New Yorke, 
bus sekančios savaites ketverge, pėt- 
nyčioje ir subatoje, spalio 1—3 d. 

Tačiaus, pripažįstant katalikii su- 

rengtąjį seimą kaipo įvykusį fak- 

tą, galima pažvelgti į jįjį visuo- 
tinumo atžvilgiu ir nubriežti para- 
lelės liniją tarp jojo ir \"ew Yorke 

įvyksiančio. Tokiu budu geriau 
paaiškės >v klausimas, kaip atsi- 
nešti j busimąjį Ne\v Yorke sei- 

mą. 
Visuotino seimo klausimas bu- 

vo pakeltus, kaip tiktai iškilo kart 

ir pasirodė, kad jinai Lietuvos 

neaplenks. Laikraščiai iškarto 

pradėjo svarstyti visą klausimą. 
Seimo vietos ir laiko paskyrimas 
buvo pavestas spaudos ir keturiti 

didžiųjų organizacijų (S. L. A., 
S. L. B.-K. A., L. S. S. ir T 

M. D.) nubalsavimui. Reikalin- 
buvo cnt ras, kurisai tvarkyti] 

dalyką, neisimaišydamas kaipc 
sprendžiamas veiksnys. Tuom 
centru buvo Lietuvių Spaudo? 
Draugija ><>s sekretoriaus asmeny- 
je. Bm n/klausti visi laikraš- 
čiai ir taipogi minėtosios 4 or- 

ganizacijos, kaip žiūrima į dalyką 
kokia vieta įr laikas seimui pato 

[giatj ir t.t. 2odžitt sakant, prasi- 
dėjo procedūra, l>o kurios <cimo 
.šaukimas, pastatytas i tokias vė- 
žes. negalėjo ap-ieiti. f r matomai 
v i i sutiko su tokiu tvarka. Iš 
niekur nepasigirdo protestu arba 
nepasitenkinimo balsu. Aiškiu pri- 
tarimu, dalyvavimui balsavimuose 
arba ir neproiestavimu visi davė 
savo sankciją tokiam seimo šauki- 
mui. Viskas butų susidarę kuo- 
geriausioje tvarkoje, ir Imtume tu- 

rėję tikrai visuotina seimą su visų 
sriovių dalyvavimu. 

Bet kas tokio pasimaišė. Į pa- 
sekmingai pradėtą ir tvarkingai 
varytą darbą įsipynė elementų, 
kurie privedė prie dabartinės sui- 
rutės. Kas tai atsiminė, kad rug- 
sėjo pabaigoje šaukiama Cbicagoje 
Amerikos Lietuvių Rymo Katali- 

kų kasmetinis kongresas. Kokį 
sąryšį galėjo turėti tos Federaci- 
jos kongresas su visuotinu seimu 
—sunku pasakyti. 

Visuotinas seimas yra dalykas, 
lygiai svarbus visai Amerikos lie- 

tuvių visuomenei, kurios tarpe yra 
ne tiktai daug katalikų, bet ir daug 
kitokių pažiūrų ir pakraipų žmo- 

nių. Visuotiname seime svarstyti 
pastatyta visos lietuvių tautos klau- 
simai. Federacijos gi seimas—tai 
grynai katalikų dalykas, ir tai tik- 
tai tų katalikų, kurie priklauso prie 
Federacijos. Taigi čia savi vidu- 
jiniai reikalai, kurie nieko bendro 
su visuotinais lietuvių reikalais 
neturi. 

Tokia, rodos, liogiška mintis pri- 
valėjo ateiti omenių tiems, kurie 
užsimanė sujungti Federacijos 
kongresą su visuotinu seimu. 

Vienintelis argumentas, tariant, 
tederacijinio seimo rengėjų ran- 

kose buvo tai, kad Federacijos 
kongreso laiku suvažiuoją daug 
atstovų; todėl nereikėsią daugeliui 
važiuoti du kartu į dvi vieti, ir su- 

taupintasias lėšas galima busią su- 

dėti Lietuvos šelpimui. 
Toksai pasiteisinimas vienok bu- 

vo visiškai silpnas. Šaukimu sei- 
mo prie r ene racijos Kongreso du- 

vo pakeliama grasinanti kumštis ant 
viso spaudos ir didžiųjų organiza- 
cijų pradėtojo darbo. Federacija, 
saukdama visus staigiai savo su- 

rengtai! semian, galėjo labai gerai 
žinoti, kad tuom jinai Įneš disor- 
ganizaciją į visą darbą; kad pir- 
miaus pradėtojo darbo, jau pla- 
čiai užvesto, vistiek negalima bus 

sustabdyti, ir kari todėl jos darbas 
—tai tiktai spėkų dalies atitrauki- 
mas nuo bendrojo darbo. 

Federacija bcgaliniaime savo 

skubinimeai, kaip praeitame '"Liet." 
numeryje jau nurodyta, savo šau- 
kiamam seimui paskyrė išsyk net 

dvi vieti: šv. Jurgio svet. ir Ma- 
sonic Temple "Drill Hali." Kam 

taip baisiai skubintasi, kuomet skti- 
binitnasis net savus žingsnius mai- 
šo? Kokis tikslas tame, kad su- 

griovus pradėtą darbą? 
Nenorėtume niekeno nekaltai 

įtarti, bet kaip išaiškinus tą nepa- 
prastą skubumą? Kongresan su- 

važiuos katalikai delegatai. Jie, 
be abejonės, bus skaitlingiausiu 
gaivalu rengiamamjame prie kon- 

greso ?cime. Reiškia, jie tame 

Tai yra vienintelis išvedimas, kurį 
gali padaryti bešalis žmogus. 

Toks, rods, yra vienintelis moty- 
vas, kurisai iki šiol, taip sakant, 
lar nebuvo sukritikuotas. Visi gi 

kiti argumentai vienos ar kitos mu- 

sų spaudos dalies buvo jau nagri- 
nėti, ir kiekviename atsitikime tie 
irgumentai neišlaikė nei silpnos 
kritikos. 

Dabar, imant dalyką iš forma- 
lliškos pusės, męs taipgi nemato- 

nc, kuom galėjo chicaginio seimo 
rengėjai remti savo žingsni. Pra- 

lėtame aukšeiaus ir Liet. Sp. Dr- 
ujos tvarkomame seimo šaukimo 
larbe visos sriovės be išskyrimo 
lalyvavo. Nei vienai sriovei ne- 

buvo duodama kokių nors privile- 
jii. \ isi lygiai dalyvavo. Jei- 

gu dešinėj i sriovė butų jautusi, 
kad jinai yra aplenkta, tuomet 

toksai žingsnis, kuri padarė Fede- 
racija, butų buvęs pateisintinas. 
Tuomet partizantiškumas butų bu- 
vęs atsakymu partizantiškumui. 
Bet to aplenkimo nebuvo. S. L. 
R.-K. A. dalyvavo balsavimuose. 
Jeigu Federacija jautėsi, kad jinai 
yra aplenkt? jai reikėjo pakelti 
balsas prie- joi aplenkinu, ir ji- 
nai butų buvusi pakviesta j balsuo- 
tojų skaitlių. Mę> neturime jokiu 
prirodymų ir jokio pamato ma- 

nyti. kad Federacija buvo tyčiai 
aplenkta. \ isuotino seimo šauki- 
mas mmj sriovių pagclba buvo. ma- 

tomai apsireiškimas, kame darbiu 

pilnai sutiko su luom, kas 
buvo skelbta. Galop, jei 
Federacija jautėsi, kad jinai 
turinti teisę vadovauti visuo- 
tino seimo šaukime, jai reikėjo iš- 
pradžiu kreiptis prie rengėjų, ku- 
rie jau turėjo visuomenės sankciją, 
ir patraukti juos prie savęs, arba 
pasiekti to, kad pradėtasai jau dar- 
bą- butų jųjų pertrauktas, arba jai 
pavestas. Tokiu budu Federacija 
butų Įgijit-i visuomeninę sankcija 
ir jos seimas butų buvęs visuoti- 
nas. Bet kadangi nei vienos tų 
sąlygų nepildyta, tai Federacijos 
seimą* buvo tiktai dalims, tam tik- 
ros žmonių, ar atstovų, grupės suva- 

žiavimas, svarstęs, tyčiomis ar išne- 
tyčių, tuos pačius daug-maž Mau- 
simu.-, kurie Ijiiš svarstomi ir vi- 
suotiname seime. Tai, kad Fede- 

racija kvietė ir kitų sriovių žmo- 
nes dalyvauti jos seime, dalyko nei 
kiek nemaino. Prasidėjus visuoti- 
no seimo šaukimo darbui, galėjo ir 
by kuri kita viena organizacija 
paskelbti, kad jinai šaukianti vi- 
suotiną seimą ir kviečianti kitus 
jin. Taip galėtų daryti ir ne vie- 
na, bet kelios draugijos. Ar tuo- 

met tie visi seimai ir butų visuoti- 
ni ? Kadangi visuomeninė sankci- 

ja pavesta tam tikram organizuo- 
jančiam kunui, tai visi kiti šau- 
kiamieji seimai, nors jie ir pasi- 
vadintų visuotinais, tokiais istik- 
rųjų nebus. Taigi Federacijos 
seimas negalėjo buti visuotinas. 

[š visa ko attkščiaus išdėstyto 
męs prieiname ir prie antros išva- 
dos: kad seimas, kurisai šaukiama 
Nevv Yorke, yra visuotinas, visų 
sriovių sankciją turis. S. T.. R.-K. 
A., būdamas dešiniojo sparno atsto- 

vu, pridėjo ir savo sriovės paramą 
tam seimui. Taut: linkai ir so- 

cialistai tą seimą taipogi remia. 
Taigi tasai seimas yra tikrai vi- 
suotinas. 

Katalikams privalu dalyvauti; 
inmp kain ir vUirm« ! 

Chtcagojc rugsėjo 21 ir 22 d. die- 
nomis buvo tūlos iš įvairių Ame- 
rikos dalių suvažiavusių žmonių 
grupės seimas. Diena prieš tai 
buvo Cbicagos dr-jų seimas, arba 
konferencija. Vienas ir kitas 
išnešė tam tikras rezoliuci- 
jas. Vienos tų rezoliucijų bus 
siunčiamos vienon vieton, kitos--! 
kiton. Dalykai nuo to nesimaino, 
ir visuotinas seimas, kaip tai v i s ų' 
s r i o v i ų nutarta, atsibus spalio 
1. 2 ir 3 d. Ne\v Yorke. 

Linkime Visuotinam Amerikos 
Lietuvių Politiškam Seimui kuo- 
geriausio pasisekimo ir tikimės, \ 
kad Amerikos lietuvių atstovai, su- 

sirinkę jame, tinkamai ir prideran- 
čiai išris tuos klausimus, kuriuos 
ši svarbioji valanda pastatė prie- 
kin. 

Dėlei tulu laikraščiu papročių.] 
"Tėv." 38-tame numeryje tilpo po- 
no A. pastaba, pavadinta "Lite- 
ratūros vagystė." Toje žinutėje! 
sakoma, kad spausdinamoji dabar 
"Keleivyje" "Žmonių skerdykla," 
kaipo originalis p. Negeistino vei- 
kalas, esanti vokiečių rašytojo Lam- 
szus'o parašyta ir originale pava- 
dinta "Das Menschenschlachthaus." 

■ Pranešęs tai, p. A. sako: "Panašių 
;apsireiškimų musų raštijoje buna 
nemaža. Ar nc laikas jau butų 
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į/v.uuMį uuįoiua uttl (ILUia^ j 
vagis kaip nors pamokyti. Juk! 
jie žemina visą lietuviu raštiją ir 
klaidina visuomenę." 

Kiekvienas doros taisyklių pri-j 
silaikantis žmogus turi būtinai su-i 
tikti su p. A. Vogimas, kokioje 
formoje neišsireikštų, visuomet vo- 

jgimu ir pasiliks. Bet, jei n. A. 
ivra gyvenęs kiek ilgiau Ameriko- 
je ir sekes musų spaudą, tai jisai 
galėjo pastebėti, kad j sias daž- 
uias literatūros vagystes jau ne- 

kartą buvo atkreipiama atyda. iš- 
reiškiamas joms griežtas pasmer- 
kimas, tačiaus tos vagystes kaip 
gyvavo, taip ir gyvuoja. Kai-kada 
galima užtėmyti lietuvių kalboje 
parašytų ir kiek seniaus išleistų 
veikalu perspausdinimas be nuro- 

dymo šaltinio, iš kur tai paimta. 
Amerikos laikraštininkai labai ge- 
rai tą mato, ką liudija karts nuo 
karto girdimieji protestai. Bet 
mažai tie protestai, matomai, reiš- 
kia, jeigu veikalų vogimas nesi- 
liauja. Kaip tam nelemtam pa- 
pročiui užkirtus kelią—sunku ras- 

ti pastovus ir tikras būdas. Gerai 
padarė p. A., iškeldamas eikštėn 
minėtąjį "incidentą." Bet tai tik- 
tai pavienis atsitikimas. Kur yra 
budjj, kuris užkirstų kelią tam ap- 
sireiškimui ateityje? Kas išris tą 
klausimą, tas gali laukti padėkos 
iš visuomenės ir musų raštijo.- 
branginto j ij. 

Pakvietimas Visuotinan Seiman. 
j ( 

Am. Liet. Skaudos Draugijos 
iniciatyva padarytoji anketa įvyko, 
ir balsavimo temimas pasibaigė 
rugsėjo 10 d. Ralsavime dalyva- 
vo laikraščiai:1 Naujienos, Jaunimo 
Sapnai, l'irnįbv Lietuvninkų, Ka- 
talikas. Tėj-yiiė. Jaunoji Lietuva, 
Tarka, Dilgfles, 'Keleivis. Ateitis, 
Saulė, Kova (čitir. l'iiv." N 36) 
ir Laisvė, ir organizacijos: TMD., 
S1..I., SLRK.l. ir I.LS. Absoliu- 
ti balsų didžiuma išsireiškė, kad 
seimą reiktų sušaukti New Yorke 
spalių 1,2 ir 3 d. LSS. dėl techni- 
kos kliūčių savo galutinos nuomo- 

nės dar i.epridavė, bet iš atskirų 
jos vadovų ii vadovaujančiųjų or- 

įjauų atsiliepimų galima tikėtis, kad 
jos balsas taipgi prisidės prie abso- 
liutės balsų didžiumos skaičiaus. 

Tokiuo budu mtisų visų sriovių 
ir pakraipų laikraščių bei organi- 
zacijų absoliutės balsų didžiumos 
nutarimu, visuotinas Amerikos lie- 

tuvių seimas bus Nen> Yorke spa- 
liu 1, 2 ir 3 dieną. 

Visos Amerikos lietuvių kolioni- 
jos ir organizacijos teiksis rinkti 
tan seiman savo atstovus. Didžio- 
sios organizacijos, k. a.: TMD., 
SLA., SLRKA. ir LSS. teiksis sa- 

vo atstovus atsiųsi! bent viena die- 
na ankščians dėl gintino dieno- 
tvarkės priėmimo. 

Draugijos ir jų atstovai ir atski- 
ri asmenis, kurie pasiryžę dalyvau- 
ti Seime ar turi savu sumanymu ar 

įnešimų, teiksis pranešti apie lai 

Lietuvių Spaudos Draugijos Se- 
kretoriui (Y. K. Račkauskui, 307 
\\. 30th st'., New York, N. Y.),] 
kad jis tuos pranešimus perduotn 
\ftrooklyno ir Ne:o Yorko lietinių 
komitetui, kurs užsiims visu Seimo 

surengimu. 
V. K. Račkauskas, 

Am. Liet. Spaudos 
Dr-jos Sekr. 

"Lietuvos" Prierašas. 
Tš visa to, kas buvo rašyta "Lie- 

tuvoje" apie visuotiną Amerikos 
lietuviu seimą, ir taipogi iš d, 
kad "Lietuva" viena pirmiausių jų 
pakelė balsą dėlei visuotino seimo 
sušaukimo, galima aiškiai suprasti, 
kad visuotinam seimui "Lietuva" 

pritaria. Pilnai sutinkame su 

daugumos nusprendimu, kad sei- 
mas butų atliktas Ne\v Yorkc pa- 

skirtuoju laiku (žiur. redakcijinį 
straipsnį). 

Ghicaps ir Apielinkes Draugijų Pri eš- 
Seimine Konferencija. 

(Nuo savo specialio reporterio) 

Chicagos dratigijų priešsciminė 
konferencija atsibuvo praeitą ne- 

clėldienį, rugsėjo 20 d. M. Melda- 
žio svetainėje, 2244 W. 23 r d pl. 
Konferenciją atidarė S. L. A. Ant- 

rojo Apskričio pirmininkas, p. šar- 
ka. kurisai, atidarydamas susirin- 

kimą, pranešė, kad nors šioji kon- 

ferencija buvo* S. T,. A. Antrojo 
Apskričio sumanyta, tačiaus josios 
rengėjais yra kaip Antrasai Ap- 
skritys, taip ir H'lricago Lietuviu 

Draugijų Sąjunga. Savo įžanginės 
prakalbos pabaigoje p. šarka pra- 
nešė. kad šiame susirinkime spren- 
džiamąjį balšą turės tiktai tie. ku- 
rie yra įteikf'silsirinkinitii manda- 
tus nuo draugijų, kurias jie at- 

stovauja; visi kiti gi susirinkusieji 
Lurės tiktai patariamąjį balsą. 

Toliaus p. Danta skaito manda- 
tus. Konferencijoje dalyvauja: 

1) Nuo Chicagos Lietuviu Draugi- 
jų Sąjungos: K. G'ugis, Dr. A. Zimon- 
tas. M. Jurgelioniene, V. Mišeika, Pr. 
Kybartas, A. Bieržinskas, M. šilkaitis, 
M. Juška. Dr. K. Drangelis. 

2) Nuo S. L. A. Antrojo Apskričio 
delegatai: M. Aarka, M. Damijonaitis 
ir P. Simaitis. 

3) Nuo S. L. A. 36 kuopos: P. P. 
Bradchulis ir Kl. Jurgelionis. 

4) Nuo S. L. A. 139 kuopos: Marti- 
nas Bacevičius, Kazimieras Kelmirtis. 

5) Nuo S. L. A. 194 kuopos: P. 
Stankaitis, V. V. Cėsna ir J. Girijotas. 

'J) Nuo S. L. A. 74 kuopos: J. Tri- 
jonia ir P. Simanaitis. 

7) Nuo S. L. A. 182 kuopos: B. Ja- 
nulis ir A. Čepas. 

8) Nuo S. L. A. 122 kuopos: A. 
Bieržinskas ir F. Kybortas. 

9) Nuo S. L. A. 226 kuopos: J. Ka- 

lainė, P. Galskis ir P. Indrelė. 
10) Nuo L. S. S. 158 kuopos: St. 

Medžiauskas. 
11 \ M.,,* I C C LimnnD' T 

gijos: Z. Mickevičius ir A. Miežiais-! 
kis. 

30) Nuo Visuotino Cicero Lietuvių 
Susirinkimo: A. Sideravičia, V. But- 

į vilas. B. Jonaitiene. 
31) Nuo Liet. D. K. Gedimino Drau- 

gijos, Kensingtou: D. šatkus, P. Lu- 

; kauskis. 
!J2) Nuo Lietuvių Moterų "Apšvie- 

tos" draugijos: M. Olševskienė, A. 

I Misčikaitienė, 1'. Šileikienė ir Z. Pu- 
nišklenė. 

34) Nuo Lietuvos Ūkininko Draugi- 
jos: H. Zaura. J. Rimavičia ir M. 
Juška. 

35) Nuo Teisybės Mylėtojų Draugi-, 
jos: N. Girdvainis, Povilas Mažeika, 
Kazys Kudulis. 

I 36) Nuo Dr-stės Lietuvos Mylėtojų,! 
l Cicero, 111: Mot. Gabraitis, A. Mile-į 
ris ir Fel. Srelčiunas. 

37) Nuo Lietuvos Mylėtojų Dr-stės: 
J. Norvaiša ir J. Vebliauskas. 

| 38) Nuo "Naujienų" Redakcijos: P. 
Grigaitis. 

39) Nuo "Draugo" Redakcijos: M. 
Zujus. 

40) Nuo Aušros Knygyno ir Skai- 

tyklos, Roselande: J. Varekojis. 
41) Nuo Lietuvių Katalikų šv. Ka-Į 

zimiero Brolių ir Seserų Draugijos: 
A. Nausėda, V. Mereckas ir Br. Tre- j 
čiokas. 

42) Nuo šv. Augustino Vyskupo 
Draugijos: Jonas Janulis. 

43) Nuo Lietuvių Giesmininkų Dra- 

mat. Dr-stės po Prieglauda šv. Ceci- 

lijos: Juozas Sedaitis, M. Mažeika.1 
Domininkas Žutautas ir Antanas Ru- 

Rienls. 
I 44) Nuo 8. L. R.-K. A. 16 kuopos: 
Kazys Pakštas, ir Ant. Bacevičius. 

45) Nuo Lietuvos Vyčių 5 kuopos: 
Ona Strezalauskaitė, Konst. Pakštaitė 

ir Vincas Mickus. 
46) Nuo Pilnųjų Blaivininkų 38 

kuopos: Adomas Stulginskas tr Sta- 

nislovas Kybartas. 
47) Nuo Aušros Vartų šv. Panos 

Marijos Draugijos: M. Jokubka. 
48) Nuo šv. Pranciškaus Draugijos: 

Matf. Neverauckienė ir Juozapa Bor- 
iinukionp. 

49) Nuo Šv. Mykolo Arkaniolo No.! 
■2 Draugijos: Antanas Uepšis, Juozas 

Valaitis, Ignacas Kieliočius, Pranas 

Vaškuuas, Kazys Kublis ir Mykolas 
Daugirda. 

50) Nuo šv. Juozapo Apiekuno 
Draugijos: Al. Stanevičius, And. Mar- 

I cinkevičius, Juozas žiekaitis ir Pra- 

!nas Budrevičius. 
f>l) Nuo Šv. Mykolo Parapijos: Jo- 

nas Rutkauskas, Juozas Čepaitis, Jo- 
nas Rainevičius, Jonas Raraaška, Adol- 
fas Kupris, Kazys Šatas. Juozas Nau- 

jokas, kun. Julijonas Kazokas, Ant. 
Golubickas, Art. Malkevičius ir Juo- 
zas TTnikauskas. 

52) Nuo Liuosybės Draugijos: St. 
Danta ir B. Liubinas. 

53) Nuo Laisvės Mylėtojų Vyrų ir 

Moterų Draugijos, Aurora, 111.: Ta- 
idas šiurna. 

54) Nuo T. M. D. 139 kuopos, Au- 
rora, 111.: Kazys šiurna. 

55) Nuo Lietuvių Dainos Mylėtojų 
Draugijos: Zlg. Mickevičia ir A. Mlež- 
laiškis. 

56) Nuo Lietuvių Muzikalės Drau- 
gijos '-Aidas," Roseland, 111.: J. Gry- 
bas. 

57) Nuo S. L. A. 129 kuopos: A. F. 
I Kazlauskas, J. Juknius ir R. Linkaus- 
I kas. 
! Kai-kurių draugijų atstovai paaivė- 
lavo ir prisr.atė savo mandatus, jau 
prasidėjus susirinkimui. 

VAU) Y110S RINKIMAI. 

Prasidėjo konferencijos valdy- 
bos rinkiniai. Kandidatais i pre- 
zidentu:- pastatoma A. Petraitis. 
Dr. Zimontas ir p. (iugis. Prieš 
balsuojant halsų skaitytojais pa- 
skiriama pp. Janulevičius ir Rier- 
žinskas. Balsavime pasekmės: Pet- 
raitis 52 bal., Dr. Zimontas—27 
bal., (uigis—45 bal. Pirmininku 
liekasi Petraitis, Gugis—I vice- 

KarpaviCia ir J. Dailydė. 
12) Nuo L. S. S. 4 kuopos: A. Le- 

kavičius, A. Lalis, J. Markus, J. Bu- 

ragas, M. Petrauskas, St. Markauskas, 
J. Grigas, A. Petratis, J. Puniška, Jo- 
nas Starulis ir .T. šimbelis. 

1P>) Nuo L. S. S. 137 kuopos: M. 

Arbačiauskas. 
14) Nuo L. S. S. 22 kuopos: A. 

Ambrazevičia, K. BMža. 

15) Nuo L. S. S. 170 kuopos: A. ci- 

nikas. 
18) Nuo L. S. S. 81 kuopos: P. M. 

Kaitis, A. J. Karalius, J. Galskis, A. 

Kairis ir J. Iiepšis, 
17) Nuo L. S. S> 178 kuopos: Cice- 

ro. 111.: K. P. Deveikis, A. Lingė, K. 

Tumas ir J.'Niukas. 
18) Nuo 'Socialistų Partijos Sky- 

riaus, Cicero, Iii.: J. Gubavičia. 
19) Nuo Socialistu Partijos Lietu- 

vių Skyriaus. Melrose Park, 111.: J. 

Paleckis, « i* 
20) Nuo T. M,. D. 22 kuopos: K. 

Draugelis ir A. Misevičia. 

21) Nuo T. M. D. 113 kuopos. Ken- 

siuston: Pr'i Grybe.s 
22) Nuo Draugystės Tėvynės Lietu- 

vos Mylėtojų, ĘngIe\vood: Antanas 

želnis, Juozas Valionis, Alfons rini- 

kas. i-^. 
23) Nuo Simano Daukanto Draugi- 

jos: AI. Damijonaitis, J. JanulovFia, 
F. A. Golubicfcas ir A. Kudauakas. 

24) Nuo Vakarinės žvaigždės Kliu- 

bo, Cicero, 111.: Antanas TumaviCia. 

25) Nuo D. L. K. Keistučio Pas. ir 

Polit. Kliubo: J. Aleksandravifia, J. 

A. Povilaitis, J.; Gustaitis. 

26> Nuo Dr-stes Lietuvių Brolių ir 

Seserų Amerikoje: Jonas Sereika ir 
Stan. Skirgaila. 

27) Nuo "Birutės" Muzikos Draugi- 
jos: Kvtetkauskaa, V. Vitkevičius, 
A. Glebaitis ir V. Elzbergas. 

28) Nuo Lietuvių Jaunikaičių Dai- 
nos Mylėtojų Draugijos: J. J. Stasiū- 
nu. 

29) Nuo D ro Vinco Kudirkos Drau- 

r.. S. S., T. M. D. ir S. L. R.-K.1 
A.) organai paskyrė seimą Ne\v 
Yorke. tai męs pritariame 
šaukiamam Ne\v Yorke seimui. | 

]) r. Z i m o n t a s. Pritarsime J 
ar ne. seimas Ne\v Yorke bus. 
Musu dalvkas, ar siusime atstovus 

iii?' l' 
Pakštas. S. L. R.-K. A.! 

nepritaria seimui, šaukiamam Ne\v 
Yorke. 

Dubickis pataria išrinkti po 
vieną kalbėtoja iš kiekvienos srio- 
vės, kad sutaupinus laiką. 

Pirmininkas. Męs nesi-1 
skiriame | srioves eia. 

J u r g e 1 i o n i s, gavęs balsą, j sako gan ilgą ir karštą prakalbą. ^ kurios turinys suglaustoje formoje 
skamba: i' 

Chieagos draugijos sudaro vieti-i1 
nj seimą, kaipo dali judėjimo, iš-j' 
^platinusio tarp visų Amerikos! 
lietuvių. Lietuva nelaimingiausia-į* 
me padėjime, ir męs privalome ją i' 
gelbėti. Nežinome, kas ten darosi, I 
bet žinome, kad pagelba reikalinga, j1 
Yisi Amerikos lietuviai privalo su- 

1 

sieiti ir apsvarstyti, kaip pagelbėti. 
To klausimo męs negalime pilnai 
išrišti dabar; turime laukti žinių 

1 

iš Lietuvos. Bet dabar privalome 
laikytis vienybės, visi sueiti 

krūvon ir ruoštis. Tai atliksime į ; 
seime, kurisai nutarta laikyti Xe\v 

Yorke. Viena sriovių, katalikų 
Federacija, rengia kongresą rytoj 
(rugs. 21 d.). Tie kalbės apie visą 
reikalą. Fed. tai darė, norėdama 

paimti vadovaujančia role visame 

judėjime. Ji sakosi atstovaujanti < 

B5-(H3% Amerikos lietuviu ir kvie- I 
čia kitus prie savęs. Toksai Fed. ; 

pasielgimas, noras paimti visus sa- 

vo globon, yra skaldymo darbas; \ 
toksai veikimas yra peiktinas. Vi- \ 

-i lietuviai pritaria N. Y. atsi- t 

busiančiam seimui. Reikia protes- ; 

tuoti prieš S. L. R.-K. A. priker- : 

gimą prie to Federacijos pradėtojo > 

ardymo darbo (plojimai). i 
Moteris atstovė sako, 

kad ne Federacija visą darbą ardo, 
liet priešingoji pusė, nes jinai ne- 1 

prisidedanti prie darbo. i 

Kįla trumputės diskusijos. Vic- 

aas atstovas atsimena Vilniaus \ 

seimą, kame buta 1000 kjnigų; \ 
jie atsisakę svarstyti žemės klausi- c 

mą. Tai seimas buvo visuotinas; c 

~isai irgi visuotinas, ir jame visi 1 

privalome dalyvauti. Diskusijose 1 
nurodoma j tai, kad Fed. tai viena i 

:lr-ja. o N. Y. rengia seimą kelios j 

Ir-jos. Vienas atstovų sako, kad 1 

:>erdaug diskusuojama. I 
1) r. Z i m o n t a s. Chicagos 1 

seimas, be abejonės, nevisuotinas. e 

O'hicagor lietuvių inteligentų bure- j 

lis, kuriame buvo Chic. seimo kvie- t 

tėjai, rugs 14 d. Grand Pacific l 

lotelyje davė Chic. seimui defini- i 

:iją: "Amcriko- Lietuviu Rymo! 
Kataliku Federacijos seimas, j ku- i 

rj kviečiama kitos sriovės." Ui 
tą definiciją balsavo šeinio kvietė- 
jai. Visi laikraščiai, išskiriant 
"Draugą" ir "Žvaigždę," pritarė 
visų organizacijų, bet ne Federa- 
cijos šaukiamam seimui. Manau, 
kad jr Federacija pasius savo at- 
stovus Į Ncw Yorkc rengiamoji 
visuotiną seimą. Taip greitai ne- 

galima buvo sušaukti visuotino 
seimo. Ir S. L. R.-K. A. pritarė 
visų organizacijų, ne Federacijos 
rengiamam seimui. 

S arka aiškina, kad Antrasai 
\pskritys nc partizaniškais tikslais 
uišaukė šią konferenciją; Apskri- 
ys tiktai sušaukė ir pavedė darbą 
risoms draugijoms. 

Gabrys (pasivėlavo konferen- 
:ijon). Čia neturime galės nu- 

tręšti, kuris seimas yra visuoti- 
įas. Visi turi teisę gelbėti Lietu- 
vą. Mes turime remti Chicagos ir 
\'cw Yorko seimų rezoliucijas. 
Man rūpėjo kuogreičkiusiai su- 
jaukti seimą. Patjs seimai nu- 

spręs, ar gali pasivadinti visuoti- 
nais ar kitaip. Chic. seimas at- 
stovauja Vakarų lietuvius, Ne\v 
Vorko seimas—Rytų lietuvius. 
\bu seimu išrinks atstovus į visuo- 
iną tarybą (Pirm. kviečia kalbė- 
:oją prie tvarkos. Maži kivir- 
čai tarp pirm. ir kalbėtojo. Skai- 
oma svarstomasai įnešimas). Pa- 
ariu remti abu seimu (Pirm. vėl 
šviečia prie tvarkos ir galop ati- 
na balsą). 
Grigaitis cituoja Jurgelio*- 

ūo prakalbos dalj, kame kalbama 
įpie Fed. norą užbėgti tikrai vi- 
suotinam seimui už akių, ir toliaus 
,ako: Atminkime, kad Ne\v Vorke 
,*ra visuotinas seimas. Ar męs 110- 
ime dalyvauti visuotiname seime 
\Tew Yorkc? (moteriškas balsas iš 
niblikos! \*f»^ 

TRIUKŠMO PRADŽIA. 
Pabaigus Grigaičiui kalbėti, bal- 

>ą ima nepažįstamas reporteriui 
itstovas, kurisai vadina Jurgelio- 
įio prakalbą bjauriu užsipuolimu 
mt katalikų (Pirm. kviečia 
calbėtoją prie tvarkos. Susirin- 
kime triukšmas. Pirm. grasina 
riukšmo darytojus išguiti). Šiaip- 
aip nusiraminus visiems, kalbėto- 
as klausia, kodėl katalikams nėra 
•also (triukšmas vėl didyn eina). 

Kitas atstovas klausia, ar nega- 
ima seimo laikyti Ne\v Yorke ir 

"hieagoje (Pirm. kviečia laikytis 
varstomojo įnešimo). 

Duodama įnešimas diskusijas už- 

laryti. Priimama. G a b r y s sa- 

;o, kad susirinkimui užmetama iš- 
calno priėmimas seimo, atsibu- 
iančio Ne\v Yorke. Reikia sta- 

yti balsavimui abu seimu (Trink- 
imas). 
Sekretorius skaito įnešimą, 

ir šisai susirinkimas pritaria sei- 
liui, atsibusiančiam Ne\v Yorke. 

P i r m. užklausia, kaip atskirti 
uos, kurie turi mandatus, nuo ne- 

urinČiujų. 
Duodama įnešimas atskirti atsto- 

us, publiką ir korespondentus | 
ris vietas. Atmetama. 
Jurgelionis duoda įnešimą 

>alsuoti australišku budu, t. y. 
aukiant atskyrus atstovus vardais, 
nešimas paremta ir priimta. 

SKANDALAS. 

Susirinkime kįla triukšmas dėlei 
'"eder. seimo neįdėjimo įnešiman. 
šnaujo skaitoma įnešimas, ir pra- 
lodama balsuoti. Sekretorius šau- 
na vardais atstovus, kurie atsako, 
ir pritaria visuotinam seimui New 
t'orke, ar ne. Balsavimas eina 

pero j e tvarkoje. Į kai-kuritj atsto- 

-ų vardu iššaukimą nėra atsaky- 
no. Balsavimo pradžia rodo ne- 

ibejotiną linkimą naudai visuotino 
eimo Ne\v Vorkc. Viduryje bal- 
avimo pakila skandalas. Kuomet 
ššaukta suvirs 50 vardų, iš kurių 
Į4 balsai už įnešimą (seimą N. 

f.)., o 6 balsai prieš, dalis atsto- 

•ų su triukšmu keliasi iš sėdynių 
r eina prie durių. Triukšmo da- 

ytojai sako, buk sekretorius ne 

isus balsus užraks. Taeiaus ne- 

>ersitikrinatna. Einant jiems prie 
lurių, dalis susirinkimo ploja. Pasi- 
laro visuotina suirutė. Pirminin- 
:as veltui šaukia prie tvarkos. Pa- 
:iltisi ir prie durių susigrudusi 
.tstovų dalis pakelia baisų trink- 
tną. Iš tenai girdėtis gatviniai 
;eikstnai; kai-kurie stovinčiųjų 
>rie di rių grąsina susirinkimui 
:umščiotThd. Keletas atstovu pri- 
ina prie pirmininko ir ragina pa- 
aukti policiją, kad nuraminus 
riukšmadarius. Kiti atstovai su- 

:jla nuo kėdžių ir laukia. Keletą 
ninutų salėje viešpatauja neapsa- 
oinas liartnas. Dalis susitelkusių- 
ų atstovų išeina visai iš salės. Ki- 



ta <iu#3 atskyrose grupėse tariasi 
tarp sutęs. Paskui vienas po kito 
jh taipogi apleidžia salę. Išeinan- 
tieji drlrgatai atsiima savo man- 

datus. Atsiima mandatus apie 
10 draugiju atstovai. Triukšmai 

po truput) mažinasi. Pasiekus 

tvarko*, duodama pirmininkui 
patarimas paskirti keturis 
inaršaVka* tvarkai daboti. 
Pirmininke paskiria maršalkomis 

Jaimfevičm, Šarką, Vitkevičių ir 
Ad. Miccvičiij ir aiškina maršal- 
kų priedermes. 

PKlfiMlMAS V1SU0 Tl\T0 
SEIMO NEW YORKE. 

Pirmininkas kviečia prie per- 
trauktojo balsavimo. Keičiama 
balsavimo tvarka j paprastąją, ir 
visuotinai -cimas Xew Yorke pri- 
imama vi«ais balsais prieš 5. Tuom 

užsibaigia pirmasai dienotvarkes 
numeris 

JAV. TU V O S G E LB f J IMAS. 
Ant stalo stovi antrasai klausi- 

nas: Lietuvos gelbėjimo, išskir- 

styta- » dvi dalis: medžiaginę ir 

jrtiliti-k; Abi dalis paeiliui ir yra 
■i var^tom. J.š susirinkusiųjų 
tar|x> girdėti balsu, kad Jurgelionis 
k;ilb<"tn. 

IJ ir moji Dlais. 

Jurgelionis. Lietuva nuo 

kares nukentės daugiausia medžia- 

giškai. tlatt buti Lietuvai ir poli- 
tišku nelaimių, bet to dar nežino- 
me. Žinome tiktai, kad Lietuva 
nukentės (Kalbėtojas toliaus aiš- 
kina. kaip rusu valdžia turi sutvar- 
kius paselpą nukentėjusiems nuo 

karės kareiviams, ir rodo silpna- 
sias to sutvarkymo puses). Pini- 
gai. kuriuos Amerikos lietuviai siųs, 
gali nepasiekti savo tikslo. Gali 
būti veikalą- 'siųsti slaptai, las 
bus matyt. Dabar visose Amer. 
lietuvių kolionijose reikia steigti 
aukų rinkinio komitetus, kurie pri- 
valo ku«'greičiausiai pradėti veikti; 
vietiniai komitetai turi buti suristi 
su centralio komitetu, kurį išrinks 
visuotinas seimas New \orke. 

Po Jurgelioniu! kalba keletas at- 

stovų, kurių kalbose pakeliama 
klausimas, kad ir Amerikos lietu- 
viai, kenčianti nuo bedarbių, rei- 
kalauja pašetpos. 

Šarka nurodo i aukų rinkimą 
kituose miestuose ir mato įeika- 
lingu išrinkti komitetu, kurisai ir 
čia jau pradėtų rinkti aukas. 

Diskusijos uždarytos. Balsuo- 
jama Jurgelionio įnešimas, paduo- 
tas jo kalbos pabaigoje, kad aukas 
pradėtų rinkti kuogreičiausiai at- 

skyru miestų komitetai, suristi su 

cent raliu komitetu, kurisai bus iš- 
rinktas visuotiname seime New 
Yorke. | nešimas priimama vien- 
balsiai. 

Antroji Dalis. 
Pereinama prie svarstymo poli- 

tiško Lietuvos gelbėjimo klausimo 
Grigaitis. Medžiaginis Lie- 

tuvos šelpimas yra klausimas, anl 

kurio lengva visiems sutikti. Po- 
litiškasai klausimas yra aštresnis. 
Kaslink Lietuvos politiškojo klau- 
sinio esama dviejų sriovių: viena 
nori pasinaudoti proga ir iš Ame- 
rikos lietuvių statyti reikalavimus 
valstijoms Lietuvos klausime; ant- 

roji sriovė nepripažjsta Amerikos 
lietuvius turinčiais teisę kalbėt 
Lietuvo- vardu, nes nežinia, ko pa 
ti Lietuva nori. As (kalbėtojas) 
laikausi antros nuomonės. Visa 
nėra tikra, kad viena kuri pust 
pergalės. 'ali atsitikti, kad ab 
pusės, nusilpnėjusios, pertrauks 
karę ir pasiliks prie senųjų rube- 
žių. Tuomet karės pasekmėje vi 
si, tame ir lietuviai, tik nukentės 
Todėl Lietuvos -dpnnas stovi pir 
iiiujc vietoje. iMtsupnejus <11 

džionis valstijoms gali kilti maži 
tautu Federacijos tvėrimo klausi 
mas, kuriam gali ir Lietuva pritar 
ti ar nepritarti. Męs gi, Amerikos 
lietuviai, galime remti Lietuvos 
politiku, kuomet ją sužinosime. Ii 
Amerikos negalima reikalauti ne 

autonomijos, nei revoliucijos Lie 
tuvoje kelti. Visai tai pasidarys 
prie tinkamu aplinkybių pačioj< 
Lietuvoje. Męs galime tiktai reng- 
tis prie pageli* »s suteikimo Lietu- 
vai. Jeigu Lietuva bu> autono- 

miška, turi Imli ir laisvė darbinin- 
kams. Foksai palinkėjimas veiki; 
pasiųsti visuotinam seimui N. Y 
Keik b įnešti pasmerkimas ta 

tvarkai, kuri pagamino šią kan 
(Kalbėtojai taipogi pasmerkia dip 
liomatiskus budus autonomijos ga 
vinao Lietuvai). 

Pasibaigus, šiai prakalbai apskel- 
biama pertrauka dešimčiai minutu 
Laike pertrauko^ persikeliama ki 

ton svetainėn iŠ antro augšto | pir- 
mąjj. 

Presos komisijai pavedama su- 

taisyti rezoliuciją, visuotinam sei- 
mui N. Y. pasiųstiną, ir kol ko- 
misija rengia rezoliuciją, balsas su- 

teikiama Dubickiui. Kalbėtoja 
prisimena Philadelphijos seimą it 
užmeta tautininkams ir katalikams, 
kad jie iki šiol per 9 metus nieke 
nuveikę. Pradeda kalbėti apie ka- 
rę ir pataria pasiųsti Suv. Valsti- 
jų kongresui rezoliuciją, reikalau- 
jančią referendumo apšaukiant ka- 

rę (Pirmininkas kviečia prie tvar- 
kos ir galop atima balsą). 

Duodama įnešimas leisti kalbė- 
ti nedaugiau 5 injnutu; priimama 

Presos komisija skaito rezoliu 
ciją: 

Męs, Chicagos ir apielinkių !ie 
tuviai, lietuviu draugijų ir kuopi 
delegatai, susirinkę Meldažio sa 

lėje rugsėjo 20 d. išreiškiame gili 
pageidavimą, kad Lietuva po karei 
įsigytų kuodaugiausia laisvės, ir ii 
savo pusės pasižadame visomi: 
išgalėmis remti Lietuvos kovą u; 

'lisvę. Kad t^s musų rėmimas 
butų sutvarkyta? ir tikslus, mę: 
patariame Visuotinam Amerikos 
Lietuvių Politiškam Seimui išrink' 
ti ar priimt taisykles išrinkimu 
Centraiio Amerikos Lietuvių Ko- 
miteto Lietuvos Politiškam Gelbė- 
jimui,—tokio komiteto, kuriam< 
butų teisingai atstovaujamos lie- 
tuvių politiškos sriovės." 

Rezoliucija priimama vienbal 
sir.i. 

G u g i s duoda įnešimą, kad au 

kų rinkimas Chicagoje butų paves 
tas Chicagos Lietuvių Draugi j i 
Sąjungai, {nešimas iššaukia ilga: 
diskusijas. Galop visais balsai; 
prieš vieną įnešimas priimama pa 
taisytoje formoje: kad aukų rin 
kimas butų pavestas Ch. Liet. Dr 
-jų Sąjungai išvien su Chicagoi 
draugijomis bei kuopomis. 

Z i m o n t a s pakelia klausimą 
kaip dalyvauti visuotiname seim< 
New Yorke. Pataria draugijom; 
susidėti po kelias ir bendromis lė 
šornis siųsti delegatus. 

K a i t i s duoda įnešimą, kad šio 
ji konferencija išrinktų tris atsto 
vus ir kad atstovų siuntimui drau 
ertme curlpfu C1 

i priimamas balsu dauguma. 
j G u g i s pataria, kad atstovai ču 
pat gvarantuotų, kiek jų draugijos 
galės tam tikslui sudėti pinigų. 

Daugelis atstovu neturi jgalio 
jimo gvarantuoti. Gvaranlavo 
moterių "Apšvietos" dr-ja—$10.00 

j "Vienybės" dr-ja, mu/.ikalė "Aido' 

j dr-ja, Liet. Mylėtojų dr-ja, Ch 
Liet. Savitarpinės Pašelpos dr-ja 

ITeisybės Mylėtojų dr-ja, Liuosy^ 
;bės dr-ja, Sim. Daukanti dr-ja ii 
"Cicero dr-ja, kurią Janeevskis 
vienas sudaro"—visos po $5.00 
S. L. A. kp. iŠ Kensingtono— 
$6.00. Viso labo $56.00. 

K a i t i s duoda įnešimą, kad vi 
sos dr-jos turėtų savo extra susi 
rinkimus ir kad aukavusios be 

'aukausiančios dr-jos prisiųstų p( 
3 savo atstovus j kitą susirinkim; 
delegatams į visuotiną seimą rink 
ti. 

Miščikaitienė įneša patai 
symą, kad visi šios dienos delega 
tai galėtų atvažiuoti į busimąjį su 

sirinkimą. 
Nutarta, kad kiekviena dr-ja pri 

siųstų po 3 atstovus Į busimąjį su 

sirinkimą. 
Duodama įnešimas, kad busima 

;sai susirinkimas butų sušaukta: 

{sekantį nedėtdienį, rugsėjo 27 d. 
,1 vai. dienos, "Aušros" svetainėje 
3149 So. Halsted st. Įnešima 
priimama. 

Daroma ir priimama įnešimas 
L-od viet 1fiiL-rrw<Mni nntra r-;intii < 

susirinkimą. 
! Pirmininkas pertraukia konfe 

rcnciją iki rugsėjo 27 d. 1 vai 
dienos "Aušros" svetainėje. 

AMERIKOS LIETUVIŲ PO 
LITIŠKAS SEIMAS. 

Amerikos Lietuviu Politiška 
Seimas, kuri šaukė Amerikos 

Į Lietuviu Rymo-Katalikit Federa 
cija, atsibuvo rugsėjo 21 ir 22 d. 
Chicagoje, Masonic Temple na 

me, "Drill Hali" kambaryje. 
Pirmininkavo Dr. A. K. Rut 

ikauskas; vice-pirmininkais išrink 
ta pp. Elijošius (Chicago), P 

1 Vaišnora (Pittsburgh, Pa.), i 

p-lė Jakaičiutė (\Vorcester 
Mass.). Sekretoriais buvo pp 
Kaupas (Chicago) ir Yasiliaus 

■ kas (Baltimore), Md. 
Seiman išviso suvažiavo su 

virš 270 delegatų, tame skaitliu 
J1 

I 

je didžiuma atstovavo po kelias 
ir keliolika draugijų. Atstovau- 
ta buvo visa eilė. LSS., SLA. ir 
,TMD. kuopų. Kunigų buvo 

apie 50 
Seimas pasiuntė Suv. Valsti- 

jų prezidentui YVilšonui telegra- 
mą, kuriame prašoma prezidento, 
kad busimoje taikos konferenci- 
joje jisai užstotų lietuvių reika- 
lavimus. 

Išnešta sekančios rezoliucijos: 
t) reikalauti Lietuvai autonomi- 
jos ir Mažosios Lietuvos sujun- 
gimo su Didžiąją Lietuva; 
2) reikalauti Suvalkų gubernijos 
atskyrimo nuo Lenkijos; 3) iš- 

reikšta pageidavimas, kad auto- 

nomiška Lietuva susirištų federa- 

tyviai su autonomiška Latvija; 
4) išreikšta linkėjimas kaimynams 
lenkams, baltgudžiams ir ukrai- 
niečiams išgauti autonomiją. 
Nutarta steigti laikinį Tautos 

i Fondą nukentėjusiems nuo ka- 

rės lietuviams sušelpti h* Lietu- 
1 vos automijai išgauti. Sąryšyje 

su tuom nutarta apskelbti visost 

! Suvienytose Valstijose "Lietuvoj 
: Dieną," kurios uždarbis eitų tau- 

tos Fondui. Šiais metais taja 
diena nutarta yra Padėkavonės 

■ Diena, lapkričio 26 d. 
Išreikšta pageidavimas, kad 

: butų jsteigta Tautos Taryba, su- 

sidedanti iš visų didžiųjų orga- 
nizacijų atstovų, šiaja tvarka: 

organizacijos, susidedančios ii 
nemažiaus tūkstančio narių, turi 

po vieną atstovą; organizacijos iš 
■ nemažiau 5,000 narių turi 2 at- 
■ stovu; atstovus rinkti dviems 
! metams. 
1 Prie šio seimo ypatybių reika- 
i linga pažymėti, kad, sulyg p. Eli- 

jošiaus paduoto ir seimo pri- 
imto įnešimo, visi posėdžiai bu- 
vo atidaromi ir uždaromi su mal- 

1 da. Kita ypatybė buvo tame, 

kad nesigailėta "atskalūnų" busi- 
mam New Yorke seimui. Kai- 

kurie atstovai parodė labai mažq 
(jei bent kokj) tolerancijos laip- 
sni, užsipuldami ant nekuniginiij 
laikraščių, kuomet šie pasirodč 
seime. 

Posėdžių išviso laikyta penki: 
keturi reguliariai ir vienas extra, 

Reguliariai posėdžiai buvo lai 
1 kyti rugsėjo 21 ir 22 d. nuo ę 

ik 12 ir nuo 2 iki 5. Extra po- 
į sėdis buvo laikytas rugsėjo 22 d 
1 nuo 5 iki 9 vai. vakaro. 

AR GALI PAIMTI Iš SUV. 

VALSTIJŲ K ARĖ N 9 

Pakilus dabartinei karei, dauge- 
lis lietuvių, neatsitarnavusių Rusi- 
joje kariumenės arba csaifcių re- 

zervoje (zapase) ir atvykusių j 
Ameriką, klausiasi, ar gali ru- 

sų valdžia paimti juos iš Suv. Val- 
stijų, pargabenti Rusijon ir priver- 
sti stoti karėn. 

Ateivių kareiviavimas savo gitn- 
tinėse šalyse yra klausimas, su ku- 

1 riuom Suv. Valstijos gana dažnai 
susitinka. Tarp Suv. Valstijų ii 

į Europos šalių dėlei to klausime 
nuolat kįla ginčai. Iš vienos pu- 
sės, Suv. Valstijos stengiasi apgin- 
ti savo gyventojus kuolabjau; iš ki 
tos, Europa priešinasi toms Suv 
\ralstijų pastangoms. 

Europos valstijos baudžia kiek- 
vieną, kurisai vengia tarnavimo sa- 

vo šalies kariumenėje. Ta bausint 
tačiaus negali pasiekti ateivio tol 
kol jisai gyvena Suv. Valstijose 
Ar ateivis yra išsiėmęs pilietybės 
popieras, ar ne—skirtumo nedaro 

» ir iš Suv. Valstijų jokia Europos 
> valdžia negali paimti žmogaus ii 

j parsigabenti j savo kariumenę 
Negalėdamos pasiekti čia gyvenan 

! čio ateivio, Europos valstijos pra 
dėjo bausti jo gimines. Tokiu bu 

■ du norima priversti žmogų grįžt 
atgal ir atlikti tarnybą. Pastaruo 
ju laiku Suv. Valstijų šiame klau 
sime su kai-kuriomis Europos vai 
st i jomis padarė tam tikras sutartis 
kurios visokią bausmę prašalina. 

Šios sutartį.s vienok apgina tikta 
tuos ateivius, kurie turi išsiėmę pi 
lietybės popieras. Jeigu kas nor: 

atvažiuoja Į Suv. Valstijas, ir, at 

važiavusiamjam dar netapus pi- 
liečiu. jisai vra šaukiamas savo ša- 
lies kariumenėn, tai, jeigu jisai ne- 

pildys savo valdžios pašaukimo, jc 
giminės gali buti baudžiami. Jeigt 
tokis vėliaus pasidarytų piliečiu ii 

sugrįžtų savo tėvynėn, jisai gal 
buti paimtas kariumenėn. 

Paaiškinsime tai pavyzdžiu. Sa 
kyšime, daugelis lietuvių atvažiuo 
ja į Suv. Valstijas 18, 19 ar 2( 
metų. Ateivis gali buti natūrali 
zuotas. tai yra virsti piliečiu, pra 
gyvenęs šioje šalyje 5 metus. Tai 

gi, atvykus 18r ;3į> ar 20 m. am- 

žiaus, piliečiai kilimą pasidaryti 
tiktai turint 2^, 24 ar 25 m. Ru- 
sija šaukia kariumenėn savo gy- 
ventojus, pasiekusius 21 metų. 
Taigi kariumenėn šaukimo lriku 
ateivis nėra dar Suv. Valstijų j»! 
liečiu. Jeigu jisai nuvažiuotų Kn 

sijon, gavęs pilnas pilietybės po- 
pieras, tos šalies valdžia gali jj pa- 
imti savo kariumenėn. 

Pastaruoju laiku, prasidėjus ka- 

rei, daugelis ateivių skubinasi iŠsi- 
i imti pirmasis s pilietybės popieras. 
Jeigu kurs daro tai, kad išvengus 
pašaukimo kariumenėn, tai yra vel- 
tus darbas, kadangi tuom neatsi- 
siekiama norimo tikslo. Kaip 
jau minėta, iš Suv. Valstijų nei vie- 
no negali paimti kariumenėn,—tat 
baimės nėra. Pirmos popieros nie- 
ko nereiškia ir nuo jokių bausmų 

513. /o kur atsirado šokiai? 
Patsai žodis "šokiai" nurodo j tam 

tikrus kuno judėjimus. Lietuviai 
savo žodžiu "šokiai" stovi atskyrai 
nuo visų kitų Europos civilizuotų 
tautų. Anglai, vokiečiai, francuzai, 
rusai, lenkai ir kiti vartoja žodj 
vienos ir tos pačios kilmes 
(dance, Tanzen, danse, tanec, ta- 

niec ir t.t.). jis kur yra kilęs 
šisai žodis—sunku yra pasakyti. 
Kai-kurie tyrinėtojai suveda jįjį 
sąryšiu su senovs vokiečių kal- 
bos žodžiu danson, kas daug-maž 
reiškia raivytis. Taigi ir čia nuro- 

doma j tam tikrus kuno judėjimus, 
tiktai kitokios rųšies negu kad 
lietuvių kalboje nurodomieji. Pa- 
imant lietuvių žodj ir aną tarptau- 
tiškajį krūvon, galima pasakyti, 
kad aolamai tasai žodis reiškia tuos 

arba kitus kuno judėjimus, daro- 
mus tam tikru tikslu. 

Tyrinėtojas, norintis surasti šo- 

kių pradžią, tai yra tam tikrą rube- 
žių, nuo kurio pasirodo šokiai pas 
atskiras tautas, negali to atsiekti. 
Tauta, ant kaip žemo išsivystymo 
laipsnio jinai nestovėtų, visuomet 
turi tai, kas galima pavadinti šo- 
kiais. Šiądien ant žemės gyvuoja 
tautų, stovinčių ant įvairiausių iš- 

sivystymo laipsnių. Kai-kurios 
(taip vadinamos "laukinės") tau- 
tos stovi ant laipsnio, ant kurio ci- 
vilizuotosios Europos tautos stovė- 

jo daugel amžių atgalios. Pagal 
tas tautas galima spręsti, koki bu- 

jvo gilioje senovėje civilizuotieji 
J žmonės. Kadangi "laukinės" tau- 

tos stovi ant įvairiausių išsivysty- 
įmo laipsnių, tai sudedant jas, taip 
sakant, laipsniškoje tvarkoje, ga- 
limu matyti tuos visus laipsnius per 
kuriuos turėjo pereiti civilizuotas 

europietis, kol nepasiekė dabarti- 
nio savo stovio. Ir ant tų visų 
laipsnių galima užtikti šokiai. 

Šokiui, kaip tokiam, sunku duoti 
trumpa ir aiški definicija( prasmės, 

Iturinio apibrėžimas). Berods, ga- 
lima butų pasakyti, kad "šokis yra 
jausmo išreiškimas pagelba kuno 

judėjimų," tačiaus šioji definicija 
yra labai plati ir užgriebia srytis, 
nieko bendro su šokiu, kaip tokiu, 
neturinčias. 

Galima butų dar pasakyti, kad 
šokis yra tautos (surištos daug- 
skaitlingos vienutės) gyvenimo, 
įpročių ir t.t. veidrodis. Šokyje 
galima rasti nemažai istoriškų ele- 

mentų, ir šokis dažnai gali nurody- 
ti ne tiktai aplinkybes, kuriose tau- 

tiškoji vienutė dabar gyvena, bet 
taipogi ir į tas aplinkybes, kurios 
jau senai yra mirusios. 

Šokiu, plačioje to žodžio prasmė- 
je, turi uiiti jmegsta visai tai. ką 
męs, lietuviai,* vadiname tautiškais 
žaislais. Fas tautas, stovinčias ant 

žemesnių išsivystymo laipsniu, ga- 
Įima užtikti tiktai toki žaislai, ži- 
noma, įvairiose formose. Jie iš- 

i reiškia dalį t% kuom tauta užsiima. 
gyvena, ką daro. Kad aiškiaus su- 

1 pratus, painishue 'lietuviams gerai 
žinomą šokįj/'Agųbnčle.'' Čia su- 

glaustoje ir aiškiai išreikštoje for- 

moje męs matome dalį tų darbų, 
kuriuos lietuvis-įikininkas kasmet 
daro. Kiti šokiai (žaislai) taipogi 

i nurodo j kitus bendrus atliekamus 
darbus. Kai-kada šokio prasmė 

i nėra taip aiškiai išreikšta, bet, ge- 
rai įsitėmijus, galima rasti paslėp- 
ta kolcių nors darbų arba įpročių 
pamėgdžiojimas. 

1 Tauta vystosi. Tai reiškia, kad 
vienos gyvenimo formos pasęsta ir 

išnyksta, o jų jo vietą užima nau- 

>|jos. Šokis, arba žaislas, tačiaus 

tiepaliitosuoja. kadangi turintis pir- 
mcsias popieras piliečiu dar nesi- 
skaito. 

Jeigu esanti- rezervoje (zapasc) 
turi pirmasia> popiera- ir jeigu 
spėja išsiimti an'trasias popieras, 
kol jisai nepašauktas kariumenėn, 
tai vėlesnio >atikimn nepildymas 
(jau turint antrasias p«.picras) ne- 

užtraukia ant jo jokios hauslnės. 

Sakysime, jei šj mėnesi, bus išsi- 

imtos antro>i< s popicros. o kitą mė- 

nesį pašauktu kariumenėn. tai už 

nepaklausymą negali buti jokios 
bausmės. Bet jeigu išsiimantis 
antrasias popieras gaus jas kitą 

j mėnesį, o ši mėnesį bus pašauktas 
tarnauti, tai tuomet bausmė gali 
buti uždėta (žinoma, ant likusiųjų 
užjuryje giminių arba ant paties 

'išeivio, jeigu jisai sugrįžtų savo 

! gimtinėn). 

gali likti. Tuomet jisai yra buvusių 
'gyveninio formų pamėgdžiojimas, 
I ir tame yra kulturiniai-istorinė 
kai-kurių šokių svarba. Tų šokių 
'pagelba męs galime išdalies įgyti 
supratimą apie tas formas, kuriose 
išsireiškė tautos gyvenimas senes- 

niuose laikuos.e. 
Paimkime dabar taip vadinamus 

kares Jokius, kurie yra užtinkami 
pas laukiniasias tautas. Kai-kada 

i 
tai buna sokimas ratu apie ugnį, 
stabą ar ką kitą. Nesunku supras- 
ti. kad tasai daiktas, aplinkui kurį 
šokama, gali reikšti Įsivaizdintą 
priešą, jau kariautojų apsuptą ir 

turintį pasiduoti, jei nenori žuti 
nuo ginklų, kuriais jam apsupu- 
sieji grūmoja. Toksai iškalno nu- 

lemtas priešo likimas, kaip lengvai 
galima suprasti, yra didelis padrą- 
sinimas einantiems mušiu. Karės 
šokiai taipogi gali rodyti Į medžio- 
jimą: į žvėrį, kuriam rengiamasi 
užduoti paskutinis mirtinas sinu- 

erte 

Taigi ir čia nurodoma tos ap- 
linkybės, kuriose tauta gyvena arba 
seniau gy eno. Tokiu bttdti šokio 
kilmę galima definiuoti kaipo: 
trumpai suglaustą esančiųjų arba 
buvusiųjų gyvenimo formų pamėg- 
džiojimą. 

Kaip ir viskas, šokis, jojo forma 

; ilgainiui tobulinosi. Šokiai vis dai- 

|linta. Šiądien taip toli nueita, kad 

jkai-kuriuose šokiuose visai nega- 

lima susekti jųjų kilmes. Kai-ku- 
i rie šokiai yra ištisai padirbti pasta- 
ruoju laiku. Tačiaus šokis, kaipo 
tokis, yra kilęs iš paties gyvenimo 

'pamėgdžiojimo ir tiktai vėliaus, 
'gražumo dėlei, atsitolinta nuo to 

j pamėgdžiojimo. Savo išvaizdoje 
dabar šokis yra žmogaus skonio 
vaisius, bet jojo kilmė pasilieka 
ta pati. 

□Eū 
514. Kiek laiko užėmė greičiau- 

sios kelionės per Atlantikg? Se- 
nesnieji Amerikos lietuviai gerai 
atsimena tą kelionę, kurią jiems 
reikėjo padaryti, atsisveikinant su 

gimtine ir leid/ianties tolimon ke- 
lionėn j nepažįstamą užjurio kraš- 
tą Ameriką. Ne iš vieno tenka 
girdėti, kaip reikėjo per Atlantiko 
jūres važiuoti po 4-6 savaites, o 

kartais ir ilgiau. Nekartą girdi pa- 
saką, kaip užsitraukus kelionei, rei- 
kėjo misti sausais sūkuriais ir dar 
tų pačių nesiskubinti valgyti; kaip 
vėtros nešiojo mažą laivelį "į vieno 

j marių krašto j kitą" ir kaip visi 

j buvo nustoję vilties pasiekti Ame- 
riką ir ruošėsi mirti didjurio gi- 

, luinose. 
.» nj uuiuu par>arwiij u u u LllU" 

metinius vargus kelionės jūrėmis 
jaučiasi kartais tiek pergyventos 

į baimės, kad šių laikų lietuvis-iš- 
eivis sunkiai gali sau įsivaizdinti 

į tai. ką turėjo perkęsti pirmieji iš- 
eiviai. 

! Dabar galima pervažiuoti per 
jūres ir jūrių visai nematyti. Mil- 

tinai garlaiviai, nesantieji keliau- 

ninkus, yra tikri plaukiojanti mies 
tai, kuriuose jautiesi beveik taip 
pat saugi.ii, kaip ant žemės. Su 
neišpasakytu greitumu neria be 

atvangos, dieną ir naktį, tasai mil- 

žinas, ir nei nespėjai apsižiūrėti, 
kaip jau atsidūrei Amerikoje. 

Sulyginant su seniau, nau- 

jieji garlaiviai atsižymi nepaprastu 
! greitumu. Čia paduosime keletą 
j taip vadinamųjų "rekordinių," tai 
:vra greičiausių, kelionių per At- 
lantiką. Geresniam greitumo su- 

pratimui paduodame ir tų kelionių 
Iilgumą. Ne\v York stovi atstu: 

nuo Southampton—3.100 mylių, 
nuo I'lvmouth—2,962 mylių, nuo 

Queensto\vn—2,<S00 mylių, nuo 

Uierbourg 3,047 mylios, nuo 

Havre 3,170 mylių, nuo Hatn- 
burg 3,820 mylių. 

I apkričio 23-2') d. 1897 m. Kai- 
ser <k-r < irosse padarė kelionę iš i 
Xeu Vork j Southampton Į 5 die-| 
nas 17 vai. ir H miliutas. 

Sausio 4-10 d. 1900 m. ta- pats 
laivas atvažiavo iš New Yorko j 
Cherbourg'ą j 5 d. 16 vai. 

Iš Southampton j Xe\\ Vorką 
Kaiser \Vilhelm der (irosse kovo 
30—bal. 5 d. 1<S(>8 m. atvažiavo į 
5 d. 20 vai. (važiuoti iš Europos į! 
Ameriką yra sunkiau, nes reikia 
perskruošti linkui Europos šiaur- 
vakari] tekantj Ciolfštromą). 

Iš Ne\v Vork o į Plymouth'ą gar- 
laivis Deutshland rugsėjo 5-10 d. 
l'K)0 m. padarė kelionę į 5 d. 7 
vai. 28 inin. 

Rugpjūčio 19-25 d. 1908 m. 

Kronprinzessin Cccilic padarė ke- 
lione iš Cherbourgo į Ne\v Yorką 
j 5 d. 11 vai. 9 min. 

Iš Hamburgo į New York'ą at- 

, važiuoti rugsėjo 2-8 d. 1903 m. 

Deutshland'ui užėmė 5 d. 11 vai. 
54min. 

Rugpjūčio 15-20 d. 1908 m. Lu- 
sitania atvažiavo iš Quecnstown 
j Ne\v York'ą į 4 d. 15 vai. 

Rugsėjo 15-20 d. 1909 m. Mau- 
retania iš Ne\v York'o j Ouecns- 
town atvažiavo Į 4 d. 13 vai. 41 
min. 

Geriausią vienos dienos kelionę, 
būtent 671 mylią, padarė ta pati 
Maurctania vasario mėnesyje 1909 
metuose. 

□HD 
515. Kaip yra įspėjamas oras? 
Kaip svarbu yra žinoti, kokis 

bus oras keliose sekančiose dienose, 
kiekvienas gerai supranta. Ypatin- 
gai svarbu yra tai šalims, kurios 
turi išplėtotą žemdirbystę. Todėl 

šiądien kiekviena pažangesnė šalis 
turi įsitaisiusi įstaigas, užsiiman- 
čios išimtinai oro spėjimu. Oro 
spėjimas, surištas su visais apsi- 

\.ir>i\.iiuai:> aciiic> illlllUMCIUJC, >TH 

išsivystęs j atskirą mokslo šaką, 
meteoroliogija vadinamą. 

Kaip yra abclnai spėjamas oras, 
;galima turėti supratimas, peržvel- 
gus tai, kas šiuom atveju įreng- 

.ta Suvienytų \'alstijose. Visoje 
i šalyje yra išviso apie 200 meteoro- 

logijos stočių. Kiekviena stotis 
tėmija savo apielinkėje barometro 
spaudimą, temperatūrą, oro drėg- 
numą, debesius ir vėjus. Menu ir 
tuom pačiu laiku visos stotjs tele- 
grafuoja savo tėmijimus YVashing- 
tonan, kame yra vyriausioji meteo- 

rologijos stotis. Iš gautųjų žinių 
vyriausioji stotis tuojaus sutaiso 
taip vadinamą "oro mapą." Iš tos 

mapos matyt, kur koksai oro spau- 
dimas, j kur eina lietus, vėjai ir 

(taip toliaus. Sulyginus kelių dienų 
mapas, galima lengvai matyti, kok- 
sai kur bus oras rytoj. Iš \Yash- 
ingtono siunčiama paskui tos "oro 

mapos" į visas Suv. \'alstijas. 
Kaip gerai yra isdbirta oro spė- 
jimo sistema Suv. Valstijose,! 

j matyt iš to, kad \Vash- 
ingtone oras (jo abelnas sto- 

vis visoje šalyje) yra spėja na( 
visai savaitei ir visa tai telegrafu 
pranešama j 2,300 atskirų 
vietų. Paskui telegrafų, telefonų, 
laikraščių, krasos ir kitų įstaigų 
pagelba oro spėjimas pasiekia gy- 
ventojus. Apskaitliuojama, kvl 
tokiu budu Suv. Valstijose oro spė- 
jimas yra pranešamas apie 4,000, 
(XX) gyventojų kasdien. 

Apart vyriausios meteoroliogijos 
stoties Washington'e, yra ištisa eilė 
antraeilių, tariant, srytinių stočių. 
Tos yra sekančiose vietose: Chica- 
go, New Orleans, Denver, San 
Francisco ir Portland, Ore. Šios 
stotjs užsiima oro spėjimu .savo 

apielinkei tiktai. 

□0Ū 

516. Kokios upės yra ilgiausios 
ant čemčs? Ilgiausią upę ant že- 
mės turi Suvienytos Valstijos. Tei- 
singiau salca.it, tai yra ne viena 
upė, bet dviejų upių sistema, su- 

sidedanti iš Mississippi ir Missouri. 
Jinai teka j Mexikos įlanką ir turi 
4,194 mylias ilgumo. 

Antrąją savo ilgumu upe yra 
Afrikos Nilas, tekantis į Vidurže- 
mio jūres. Šios upės ilgumas yra 
lygus 3,670 mylių. Kai-kada Ni- 
las yra skaitomas ilgiausia upe. 
Ištiesti, jisai yra ilgesnis už Missi- 
ssippi arba Missouri, atskyrai pa- 
imtas, bet nepralenkia jų sudėtų 
vienon sistemon. 

t 

I Trečią pagal ilgumą upę turi 
Pietų Amerika, būtent upę Ama- 
zon, 3,300 mylių ilgų. Šioji 
upė skaitosi plačiausia ir vandenin- 
giausia visame pasaulyje. Tarp 
kit-ko, jinai atsižymi tankiausio- 
mis ant jos krantų giriomis, vadi- 
namomis Silvasais. Amazon van- 

denįs teka į Atlantiką. 
Vakarų Sibcrijoje yra ketvirta 

ilgiausia pasaulio upė—tai Ob, tu- 
rinti 3,234 mylias ilgumo. Ji teka 
j Šiaurės Arkliškas jūres. 

Penktą vietą užima Jan-tsi- 
Kiang, turinti 3,000 m. ir tekanti į 
Rytų Kynijos jūres. Šioji upė te- 
ka per derlingiausią ir daugiau- 
siai apgyventą Kynijos dalį ir yra 
svaruiausia Kynijos vandenine ar- 

terija (gisla). 
Toliaus seka Pietų Amerikos La 

Plata, tekanti j Atlantiką—ilgumas 
2,950 myliu; Siberijos Lena, te- 

kanti, kaip ir Ob, j Šiaurės Arkliš- 
kas jures—ilgumas 3,860 mylių; 
Afrikos upė lvongo, tekanti į At- 
lantiką—jos ilgumas 2,800 myliu. 
Rytu Siberijos Amūras, tekantis j 
siaurą pertaką. skiriančią Aziją 
nuo Sachalino; jo ilgumas—2,700 
mylių. Amūras yra rubežium tarp 
Siberijos ir Mandžiurijos. Sekan- 
čią vietą užima upė Mekong (arba 
Kambodža), esanti pietų-rytų Azi- 
jos dalyje. Jinai 2,600 mylių ilga, 
ir teka j Pietų Kynijos jures. To- 
liaus eina Afrikos upė Niger—2,<>00 
mylių ilgio (teka j Gvinėjos Įlan- 
ką). Siberijos Jenisci—2,500 my- 
lių (teka į Šiaurės Artiškas jures) 
ir galop europinėje Rusijoje esan- 

ti Volga, kuri teka į uždarytasias 
Kaspijos jures. Volga turi 2,325 
mylias ilgumo. 

Didžiausia Kare! 
■aa—a—n— ■ne——EBBig— 

Kur? Lietuvoje! Mūsų Tevyneje 
Jei norite dasižinoti, kas dabar Lietuvoje de- 

dasi, kaip ir kur Europoje karė siaučia, tai 
užsirašykite 

Kasdien Einančią 
"Amerikos Lietuvą" ✓ 

Laikraštis "AMERIKOS LIETUVA" išei- 
na kasdien 4 valandą po pietų ir paduoda visas 
naujausias žinias ir telegramus tos pačios die- 
iv s iŠ karės lauko. Tiktai šiame laikraštyje 
msite naujausias ir tikriausus karės žinias. 

Todėl užsirašykite "Amerikos Lietuvą" tuo- 
jau ir gausite ją k sdien pačtu į savo namus. 

Kaina vienam mėnesiui $ .50. 
" Dviem mėnesiam 1.00. 

Pusei metų 2.75. 
" Visam metui 5.00. 

Užsirašydami, siųskite ir prenume atos mo- 
kesti drauge, Money Orderiu arba pinigai9 
registruotame laiške adresu: 

"Amerikos Lietuva" 
3252 So. Halsted St. Chicago, 111. 



—Berryman in VVar.hington Star. 

DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS KARĖ. 
Bomba pataiko j orlaivį ir jįjį sprogdina. 

Iš to matome, kad Azija turi 

daugiausia didžiausių upių (6). 
F.uropa gi turi vos vieną. 

KLAUSIMAI. 
517. Ką reiškia žodis "dakta- 

ras" ir iš kur jisai kilęs? 
518. Kaip eskimosai susituokia? 
519. Kokį sąryšį turi žmogaus 

protas su jo gražumu f 
520. Kur kaliniai leidžia savo 

laikraštį? 
(Atsakymai bus kitam numeryje.) 

■ 

VOKIEČIAI SUVALKIJOJE. 

Leidžiant laikraštį spaudon, iš 
Londono atčjo sekantis telegra- 
mas : 

Laikraščio Daily Telegraph ko- 

respondentas iš Petrogrado (Pe- 
terburgo) sako: 

"Novoje Vremia pirmu kartu 
suteikia informacijų kaslink vo- 

kiečių įsiveržimo Rusijos Lenki- 

jon (taipgi ir Suvalkų gub.), pra- 
nešdamas, kad vokiečiai rugsėjo 
17 d. išsikraustė iš miestų Nau- 
miesčio, Vilkaviškio, Mariampo- 
lės, Kalvarijos ir Suvalkų, šie 
miestai, kurių nei vienas nėra 

daugiau 20 mylių (angliškų) at- 

i>tu nuo rube/iaus, nurodo, ma- 

tomai, giliausią vokiečių įsiverži- 
mo liniją." 

Kaip iš to telegramo matyt, 
vokiečiai buvo užėmę kuone visą 
Suvalkiją. Prieš šio telegramo 
atėjimą buvo žinia, kad vokie- 
čiai renka savo kariumenę apie 
Kauno tvirtovę. Ar buvo Su- 
valkijoje pastaruoju laiku kokių 
nors susirėmimų, nežinia. Iš 
aukščiaus tilpusio telegramo ir iš 
kitų žinių, galima suprasti, kad 
vokiečių įsiveržimas slūgsta ir 
kad jie iš Suvalkijos kraustosi, 
ar jau išsikraustė, atgal Vokieti- 
jon ir Mažojon Lietuvon. 

kaip tik ypatai, kuriai laiškas ad- 
resuota. Senoji moteriukė rūpestin- 
gai išpildė savo darbą, ir pulkinin- 
kas, skaitydamas laišką ir apžiūrė- 
damas atnešėją, nemažai buvo nu- 

stebintas. Vienok karaliaus palie- 
pimai buvo pildytini, ir jisai 
privalėjo pamatyti juos išpildytus. 

Dalykas buvo slėpiniu iki kara- 
liaus sugrįžime, kuomet jisai no- 

rėjo pamatyti naujai sutuoktąją 
porą. Karaliaus buvo labai nuste- 
bintas, pamatęs moterį, ir paklausė, 
kaip išdrįso j t padaryti tokį ap- 
gaulingą "triksą." Biedna sena 

moteris atsakė, kad jinaf nedariusi 
jokio "trikso," kad jiji yra užsitik- 
rinus, jog jos vyras neturįs nieko 
jai užmesti, ir kad jojo didenybė 
teiksis priimti jos širdingiausią pa- 
dėką už parupinimą jai tokio gero 
apsivedimo. 

BENJAMINO FRANKLINO 
ŠVILPUKAS. 

Kuomet aš buvau septynių metų 
amžiaus, sako Franklinas,*) mano 

draugai vieną šventadienį prikrovė 
mano kišetius variniais pinigais. 
Aš buvau jau beeinąs į krautuvę, [kur pardavinėjo žaislus; bet, 

[užžavėtas balsu švilpuko, ku- 
rį pamačiau kito vaiko rankose, aš 
pasiuliau jam už švilpuką visus 
savo pinigus. Tuomet aš parėjau 
namon ir traukiau švilpdamas juom 
per visus namus ir kliudydamas 
visai šeimynai. Mano broliai, se- 

serįs ir pusbroliai, suprasdami kai- 
ną to, ką aš pirkau, pasakė man, 
kad aš keturius sykius brangiau 
užmokėjau, negu jisai buvo vertas. 
Tas pagimdė manyje mintį apie vi- 
sus gerus daiktus, kuriuos aš bu- 
čiau, rasi, nusipirkęs už likusius 
pinigus. Namiškiai juokėsi iš ma- 

nęs už mano kvailystę tiek daug, 
kad aš susikrimtęs verkiau, ir at- 

siminimas suteikė man daugiau 
sielvartos, negu aš turėjau smagu- 
mo iš švilpuko. — Tai tačiaus, ačiu 
pasilikusiam omenyje įspudžiui, 
vėliaus buvo naudinga man; taip, 
kuomet pagunda ėmė mane piikti 
kokį nereikalingą daiktą, aš saky- 
davau sau: "Neduok perdaug 
už Švilpuką," ir aš sutaupindavau 
pinigus. Kaip tėmijau žmones, 
tai aš manau, kad sutikau daugel, 
labai daugel žmonių, kurie perdaug 
davė už savo švilpuką. 

•) Benjaminas Franklinas buvo vie- 
nas aštuoniolikto amžiaus žinomu 
Siaurinės Amerikos rašytojų ir rialy- 
vų viešame veikime. Gimė 1706 m., 
mirė 1790 m. Su dideliu vargu už- 
b&igS augštesnį mok3lą. Buvo labai 
įtekmingu veikėju Pennsylvania val- 
stijoje. Drauge su viešuoju veikimu 
jisai darė mokslo tyrinėjimu® ir iš-, 
rado perkūnsargi. | 

PRŪSŲ KARALIUS FR1ED- 
RICtlAS IR KURPIAUS 

DUKTĖ. 

Friedrichas, Prūsų karalius, vie- 
ną dieną važiuodamas per Bran- 
denburgo miestą, pastebėjo puikią 
jauną merginą, bent šešias pėdas 
augštą. Jisai paliepė atvesti ją pas 
save ir, sužinojęs, '<ad ji yra ne- 

turtingo kurpiaus (šiaučiaus) duk- 
tė, tuoj aus parašė laišką karališkos 
sargybos grenadierų pulkininkui, 
paliepdamas sutuokti (apženyti) 
laiško nešėją su augščiausiu vyru 
visame korpuse. 

Iš merginos buvo reikalaujama, 
kad jiji nugabentu laišką Berlinan, 
bet j«i nebuvo praneštas rašto tu- 
rinis. Mergina, nežinodama, kad 
tas, kuris įteikė laišką, buvo kara-i 
lius, ir neturėdama noro keliauti 
Berlinan, atidavė laišką senai mo- 

teriai, keliavusiai j ten, griežtai 
jsakydami neįteikti j j niekam kitam, i 

VIETINES ŽINIOS. 
Municipalė liuosa prekyvietė. 

Nuo šios savaites ketvergo, rug- 
sėjo 24 d., atsidarė municipalė 
(miesto) liuosa prekyvietė Old 
Goldsmith mokykloje, prie Max- 
vvcll gatvės, arti Union gatvės. 
Toji prekyvietė (angliškai: Mu- 
nicipal Free Market) yra paties 
miesto jsteigta, ir ją prižiūri 
Chicago Municipal Markets Cotn- 
mission. Josios tikslas yra tame, 
kad suartinus vartotoją su ga- 
mintoju. Kiekvienas gali atneš- 
ti ten prekes (tavoms), kurias 
jisai pats pagamino ir pardavi- 
nėti; muito už tai nereikės mo- 

kėti jokio. Nereikalinga nei jo- 
kiu laisnių. Prekyvietė yra at- 

dara kasdien, išskiriant nedėldie- 
nius, nuo 6 vai. ryto iki 7 vai. 
vakaro. Kiekvienas j prekyvietę 
gali nešti parduoti daržoves, vai- 
sius, pieno produktus, naminę 
paukštieną, kiaušinius, duoną ir 
kitus naminius produktus. 

"Birutės" antras vakaras. Šj 
nedėldienį, rugsėjo 27 d., "Biru- 
tės" draugija šv. Jurgio parapi- 
jos svetainėje turė.s antrą i.š eilės 
cavo sezonini vakarą. Statoma 
operetė ''Maluninkas ir Ivaniina- 
krėtis," mužiką AT. Petrausko. 
Operetė "Maluninkas ir Kamina- 
krėtis" Chicagoj jau bene du ar 

tris kartus buvo statyta, pasku- 
tini sykj apie pora metų atgal. 
Jos pastatymas šj kartą jau gan 
senai plianuota, ir, kiek teko gir- 
dėti, geresniam veikalo pastaty- 
mui nesigailėta darbo. Muzi- 
kos dali veda p. A. Pocius, vie- 
nas Lietuvių Konservatorijos di- 

rektorių ir mokytojų. 

Pervažiavo vaiką. Praeitą 
savaitę vežėjas Juozas Olkukas, 
4436 So. Ilermitage ave., grei- 
tai važiuodamas, užvažiavo ant 

septynių metų kūdikio Ashland 
ave. prie 50-tos gatvės. Kūdi- 
kis likosi ant vietos užmuštas. 

POLEMIKA. 

"Liet." No. 35-tame kun. Kru- 
šas, polemizuodamas su p. A. Boo- 
benu, palietė Palaimintos Lietuvos 
Draugystę. Klebonas, apšaukda- 
mas p. Boobeno pranešimus netei- 
singais, drauge su tuom ir pats pra- 
sižengia prieš teisybę. Kaipo da- 
lyvavęs derėjimuose su kun. Kru- 
šų, skaitau reikalingu pakartoti 
faktus, taip, kaip jie ištikrųjįj at- 

sitiko. Skaitytojai gali sulyginti 
juos su tuom, ką kun. Krušas ra- 

šė minėtame "Lietuvos" 35-tame 

numeryje. 
Palaimintos Lietuvos Draugystės 

susirinkime buvo duotas Įnešimas 
pasistengti gauti pobažnytinę sve- 

tainę draugijos susirinkimams lai- 

kyti. Pasiteiravimui pas kleboną 
draugija išrinko komitetą. Pir- 
tr.Iaus draugija nesiuntė pas kun. 

Krušą jokių komitetų tame reika- 
le (kun. Krušas sako, kad buvę 
pas jį kelis kartus draugijos ko- 
mitetai ir jisai vis prižadėdavęs pa- 
vesti svetainę draugijos susirin- 

kimams). Draugija, nepasiteira-į 
vusi per savo komitetą pas kun.l 
Krušą, negalėjo buti tikra, ar bus 

leista jai naudotis svetaine. 

Aš atsilankiau parapijos mokyk- 
lon ir išdėsčiau visą reikalą, pri- 
kergdamas, kad draugija yra lais- 
va ir prie jos gali prigulėti be jokio 
pažiūrų skirtumo kiekvienas lietu- 
viškai kalbantis. Pirmas kun, Kru- 
šo žodis buvo paklausimas, kokj 
laikrašti draugija turi už organą. 
Aš atsakiau, kad turi "Keleivį," kur 

valdyba ga.rsinima, bet, kaip buvo 

mano pridurta, draugijos nariai nė- 

rt verčiami imti organo. Kun. 
Krušas atsakė Į tai, kad, girdi, jei- 
gu jus (tai yra draugijos nariai) 
skaitote tokį purviną laikraštį, tai 

jis (kun.) negalįs draugijos įsileisti 
"svetainėn" nes "tas purvina-, 
laikraštis griauna katalikų tikėjimą 
ir bažnyčią," "Keleivio" leidėjai- 
kiiip klebonas toliaus aiškino, esą iš i 

[Lietuvos j čia atvykę prasikaltėliai. 
I'ric to kun. Krušas įtarė "Kel." 
leidėjus kaž-kokios moters apgavi- 
me. 

Nors turėjau daug ką atsakyti, 
bet, nenorėdama? įięjsti klebono ir 

parodyti, kad aš atėjau diskusijų 
varyti, trumpai pastebėjau, kad aš 
skaitau "Keleivį," "Lietuvą" ir 

"Draugą" ir kad visi jie man iš- 
rodo lygus. Klebonas atsakė į tai 
kad, "jeigu skaitai "Keleivį" "Lie- 
tuvą" ir "Draugą," tai nežinai, kas 
juodas ir kas raudonas. Kas skai- 
to tokius laikraščius, nėra geras 
katalikas, ir geram katalikui nėra 
valia skaityti kitokiu laikraščių 
kaip "Draugas" ir 'Katalikas." Aš 
atsakiau, kad juo daugiau žmogus 
skaito, juo daugiau žino, ir skaity- 
mas yra geru dalyku; reikia tik 
pačiom galvoti. Kun. Krušas at- 

sakė, kad "nereikalas katalikui vis- 

ką žinoti ir skaityti." Toliaus aš 
priėjau prie tų, pagal kun. K r u."o 
nuomonės, nuodėmių ir paaiškinau, 
kad P. L. Dr-stė priklauso prie 
Viešojo Knygyno ir Tautiškų Ka- 

pinių. Kun Krušas atsakė: "Šitai 
ir vei nauji sunkus griekai." Tau- 
tiškas Kapines kun. Krušas pava- 
dino atskalūniškomis ir pradėjo iš- 
dėstineti savo nuomones, kurias 
galima rasti "L;et." 35-tame nu- 

meryje. Nusibodo man klausytis 
tos kalbos ir, persiprašęs, kad ne 

diskusijoms atėjau, apleidau mo- 

kykla drauge su p. Pranu Mede- 
linsku, kurio kun. Krušas sakosi 
nepažinęs. 

Toksai tai buvo pasikalbėjimo 
turinys. Užbaigiant, pažymėtina, 
kad P. L. Dr-stė yra viena didžiau- 
siųjų draugijų šioje miesto dalyje, 
prie draugijos priklauso patįs baž- 
nyčios komiteto nariai ir nei vienas 
jųjų nebuvo priešingas Tautiškų 
Kapinių pirkimui. 

E. Čepulis. 

Paliudijimas. 
"Lietuvos" rėdakcijon atėjo se- 

kantis raštelis: 
"Gerb. "Lietuvos" Redakcija! 

Męs, žemiaus pasirašęs komite- 
tas Apveizdos Dievo parapijos, per- 
skaitę "Liet." No. 35-tame kun. 
Krušo atsakymą p. Roobenui. liu- 

dijame. jogei "ten viskas teisingai 
yra parašyta. 

Petcr Zičkus. 
A n driejus B r u očis, 
Joc Januška, 
Jusliuas Z.dancvižius, 
Frank Smith. 

REDAKCIJOS ATSAKYPIai. 

p. W. Strygas (Wellston). Priklau- 
so nuo to, iš kur tie atsiliepimai pina. 
Jeigu tai yra rinitų ir gerai prityru- 
sių žmonių nuomonė, tai, be abejonės, 
jinai yra kievienam įdomi. Tenyk- 
ščių lietuvių ir svetimtaučių santi- 
kial yra įdomus dalykas, ir vienų 
nuomonės apie kitus (jei jos yra 
daug-maž išsiplatinusios ir turi įtek- 
mės J santikiuB) yra spausdintinos. 

p. B. Palulis (Christopher, III.). į 
Netilps, nes nepadavėte savo antra-j 
šo. Priegto, Tamista nepažymi, ar 
buvo tenai ir lietuvių. 

Visiems, čia neminėtoms. Peržiū- 
rėsime ir ką galėsime, sunaudosime. 

Apgarsmimai. 
GERA PADARĖ. 

Štai, ką Air. John Repik sako 
nesenai rašytame savo laiške: 
"Aš noriu nuoširdžiai padėkavoti 
jums už Trinerio Amerikonišką 
Kartaus Vyno Elixirą, kuri aš 

apturėjau visiškoje tvarkoje. Aš 
turiu pasakyti, kad jisai man ge- 
ra padarė, nes jisai užlaikė ma- 

no skilvj geroje tvarkoje visą 
laiką. John Repik, R. F. D. 
No. i, Vancouver, Wash." Tai 
yra naturališka, kadangi Trine- 
rio Amerikoniškas Kartaus Vyno 
Elixiras yra didelė pagelba virš- 
kinimui ir kadangi jisai niekuo- 
met neleidžia atmatoms likti vi- 
duriuose i rnuodinti juos. Jisai 
susideda iš raudono vyno ir pa- 
rinkti] žolių ir .suteikia goras pa- 
sekmes virškinimo organu ligo- 
sc, ypatingai kuomet tai supai- 
niota su užkietėjimu. Aptieko- 
se. Jos. Triner. Manufacturer, 
1333—1339 So. Ashland avenue, 
Chicago, 111. 

* * 

Trinerio Linimentas yra labai 

veikmingas reumatizmo ir neural- 
gijos skaudėjimuose. Trinerio 
Linimento kaina 50c., per pačtą 
Goc. 

DMMĮj BEIMUI 
Pirmas Iškilmingas 
BALIUS ! 

su 
DAINOMIS IR MUZIKA 

LIET. ZECERIŲ S-GOS AM. 
SUB., RUGSĖJO 26 d., 1914 m. 

Sv. Jurgio parap. svet. 
32-as PJ. ir Auburn av. 

Pradžia 7 v. vak. Įžanga 26c. porai. 
Dainuos keturi žymiausi Chorai, Mu- 
zika, Monoliogai, kokiai ir žaismės. 

Visi Lietuviai ir Lietuvaitės kvie- 
čiami yra atsilankyti j š{ linksmų, va- 
karą, kurį rengia lietuvių spaustuvių 
darbininkai. Jie nori palinksminti 
gerb. publiką ir supažindinti ją. su sa- 
vo naujai sutverta Sąjunga (Unija). 

Grieš Broliu Sarpalių Orkestrą. | 
LIET. AMERIKOJ TAUT. 

Ki.lUEiO ADMINISTRACIJA, 
Chicajc, III. 

J. Jankauskas, Pirm., 
927 W. 34th pl. 

A. Zalatorius, Pagelb., 
917 W. 33rd Bt. 

D. Gulbinas, Prot. Rašt., 
927 W. 34th pl. 

P. Motiejūnas, Turtų Kašt, 
930 W. 33rd 8t. 

T. Radavifio, Kasieriu* 
936 W. 33rd Et. 

J. Mikalauskas, Užžiurėt.-org. 
841 W. 33rd et. 

DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS 
VIRŠININKAI. 

A. Gimus, kompoz., Mokytojas choro 
902 N. California ave. 

11. Vaitiekūnas, Režisierius, 
3149 So. Halsted st. 

r»7. M. Juodis, Pirm. choro ir dramos. 
3252 So. Halsted st. 

Mitingai Ptsibuna kiekviena pirmą 
nedoldienj mėnesio 1-mą, valandą po- 
•Matų T. Radavičiaus svetainėje, 931! 

r. 33-čios gatvės, r«nt antrų lubų. 
faipcgi choro ir dramos repeticijos, 
atrftjna toje pacioie svetainejc. Cho- 
r) repeticijos atsibuna seredomis, 
7:30 vai. vakare. Teatrų repeticijos 
; tsibuna pėt:iyč iomis, 8-tą /al. vak. 
Taigi, jauni vaikinai ir inerginoB, jei 
mylite prasilavinti dailėje, kaip tai 

dinose ar teai.ru lošimuot>, tai kvie- 
čiam prigulėti prie Jaunų Lietuvių 
Am. Taut. Kliubo, nes J. L. A. T. K. 
ntjvieii tik užsiima dainomis, loši- 
mais, bet taipogi ir pašelpa llgoK 
Taigi, kiekvienas lietuvis ir lietuvai- 
tė privalo prisidėti prie jo auk'ėjimo. 

Su pagarba, J. L. A. T. K. 

Paieškojimai. 
$10 RADYBŲ. 

Pajieškau savo vyro Simanavičių Petro, iš Cižinų kaimo, Aukštodvario 
parap., Vilniaus gub. 7 metai Ame- 
rikoje. Meldžiu atsiliepti antrašu: 

Sinninavičienė, 
312 Poplar st., Mt. Carmel. Pa. 

Pajieškau savo brolio Jono Mar- 
cinkaus, Morkiškio kaimo, Kražių 
parap.. Raseinių pav., Kauno gub. 
Gyvena Amerikoje jau apie 7-8 me- 
tai. Pranešėjas gaus $5.00. Jo pa- 
ties, ur kas jį žino. meldžiu atsi- 
šaukti adresu: 

Kazimieras Marcinkus, 
Box 125, North Jay, Me. 

Pajieškau savo brolio Jono Vitke- 
vičiaus, pusbrolių Vincento ir Pran- 
ciškaus Vitkevičių ir dėdės Boles- 
lavo Alisausko, visi iš Jurkaičių kai- 
mo, šidlavos parap., Raseinių pav., 
Kauno gub. Gyvena visi Amerikoje 
apie 14 m. Turiu labai svarbų rei- 
kala. Jų pačių, ar kas juos žino, 
meldžiu atsišaukti adresu: 

An. Vitkevičiūtė, 
322 Broad st., Bndgewater, Mass. 

Pajieškau savo dėdės Adomo Per- 
lavičiaus, ič žiekdrių kaimo, Prienų 
gmino, Mariampolės pav,, Suvalkų 
gub. 17 metų Amerikoje. Gyveno 
pirmiau "'Sziukennoj." Aš 10 mėn 
kai iš Lietuvos, norėčiau pasima 
tyti. Meldžiu atsišaukti adresu: 

Mr. J. Gelcis, 
44 Loku st., Warren, Pa. 

Pajieškau savo brolio Tamošiaus 
Miller, paeina iš Karklino kaimo, Tel 
šių pav., Kauno gub. Gyveno jisai 
Scranton, Pa. Turiu labai svarbų rei- 
kalą. Jis pats, ar kas jį žino, mel- 
džiu kuogreičausiai atsišaukti adresu 

Eg. Miller. 
County Hospital, Douglas. Ariz. 

SKAUDĖJIMAI IR DIEGLIAI..... 
nuo reumatizmo, neuralgijos, strėnų diegimo 

ir "sciaticos" greitai prašalinami, jeigu 

SEVERAS 
GOTHARD OI L 

(Severos Gothardiškas Aliejus) 
yra pavartojamas tepimtiisi. Jisai sumažina už- 
degimą, prašalina tinimę., ir. apmalšo mėšlun- 

giškus traukimus ir stingumų. 
Kaštuoja 25 ir 50 centŲ. Gaunamas kiekvienoje aptlekoje. 

Puikiausis Taips' Kera^ maudymuisi Ir iJCirCicl t> 11'vUiv.ili.u skutimuisi ir 

toiletinis Clnii Cnr j\ galvos 
muilas yra uAlll uvdp plovimui. 

(Severos Gydantis Odini! muilas.) Kaštuoja 25 centus 

Ts'n I 9V Cukrinis viduriu suliuosuotojas. Vaikams 
OCVblUO I uL udA ir suaugusiems. Kaštuoja 10 ir 25 centus. 

Aptiekoje reikalaukite vien Severos sutaisytų gyduolių ir 
neimkite jokių užvaduotojų. Jeigu aptiekoriiiB negalėtų 
išpildyti jūsų reikalavimo, tai parsitraukite tiesiog nuo 

W. F. SEVERĄ C0., Ccdar Rapids, Iowa. 

Pajieškau savo vyro Bronislovo Ne- 
fo, 30 metų amžiaus, paeiaa iš žvirb- 
lių soti., Ramygalos parap., Panevėžio 
pav,, Kauno gub. 7 metai atgal iš- 
važiavo iš Chicagos j Spokane, VVash. 
[Tž pranešimų apie gyvų, ar mirusj, 
$125.00. Jo paties, ar kas jį žino, 
meldžiu atsišaukti adresu: 

Pranciška Nefienė, 
715 W. lCtb Bt., Cliicago, 111. 

Pajieškau savo brolio Juozo Bro- 
i.o iš Kalvų sodžiaus, Kražių parap.. 
Raseinių pav., Kauno gub. Meldžiu 
E. įsišaukti antrašu: 

Dom. Brožas, 
4339 S. Heruiitage av., Cliicago, 111. 

Pajieškau savo pusbrolio Juozo lt 
gučkos, iš Panemunės kaimo, Veivr 
rių parap., Mariampolės pav., Suv; l 

kų gub. Turiu labai svarbų reikal 
Jo paties, ar kas jj žino, meldžiu at 
sišaukti adresu: 

Mr. Tonis Bendoraitis, 
23 Hlgliland av., Torrington, Coun. 

Pajieškau savo pažįstamo Juozapo 
DinkeviMaus (rašosi Tiškevičius), p; 
eina iš Pakaušių sod., Pumpėnų pj 
rap., Kauno gub. Turiu svarbų rei 
kalą. Jo paties, ar kas j] žino, mel 
džlu atsišaukti adresu: 

Mike Ažubalis, 
39V2 Madison av., Pittsfield, Mas? 

Reikalavimai. 
Reikalaujama—Vyrų ir Vaiky mo 

iintis barberystės. Pagal mūsų naują 
sistemų, jųs galite išmokti į 4 iki C 
savaites. Męs taipgi mokiname mote- 
•is barberystės ir mauikurystžs. Męs 
;alime pradėti jums varyti biznį su 
iktai $50. Informacijoms rašykite: 
^'ossokoff's Barber School, 1202 Penn 
įve., Pittsburg. Pa. 

Ant Pardavimo, 
LABAI PIGIAI 

9 lotai po 30 pėdų pločio. Parsi- 
duoda tik už $1200; palima ant išmo- 
kėjimų. Lotai randasi prie pat (Trano 
fabriko. Kreipkitės pas: 

A. Visbaras & Co. 
3112 So. llalsted st.. Chieago. 111. 

Tel. Yards Slt>9. 

BUK NEPRiGULMINGAS— 
TURĖK FARMĄ 

Rock Island Linijų žemdirbystė* 
Departamentas yra tyrinėjęs žemdii 
bystės progas visose valstijose, šit 
geležinkelio aptarnaujamose, kad su 

žinojus, kaip jos tinka ūkininkaut. 
Europoje gimusių žmonių skoniam;- 
išgalei ir kapitalui. Męs esame per 
aitikrinę, kad tiems, kurie yra atvykt 
iš centralinės ir vakarinės Kuropos 
"cut-over"' žemės Arkansase ir Loui 
sianoje suteikia geriausių progų. Ha 
šykite, ar kreipkitės dėlei informaci 
|ų J L. M. Allen, P. T. M.. Rock ls 
land Lines, Room 718 La Šalie Sta- 
tion, Cbicago. 

Parsiduoda: lotas labai pigiai lie- 
tuvių apgyventoje vietoje, arti lle 
tuviškos bažnyčios. Cicero, III. Kreip- 
kitės pas savininką: 

Iz. A. Pupauekis, 
3232 Emerald av., Cbicago, 111. 

Parduodama mūrinis namas prie 
Parnell av. ir 35-tos gat.. triml aus 
štais ir užpakalyj medinis, abu labai 
pigiai. $500 reikia įnešti, o likiihi 
suma lengvomis išlygomis. Atsišauk 
ft reikia A. Olszevgkio Rankon, 325J 
?o. Halsted st. 

RAULAI, KUR BĖGI? 
NUGI PAS PETRĄ ŠLIAKj, 

nes esu labai ištroškęs. Pas jj gali 
ma gerai atsivėdinti, nes turi puik: 
bavarską alų, ruską. očiščeną ir eiga 
rus net iš Havanos. Be to jis pa 
tarnauja kaipo perkalbėtojas teis 
muose. 

PETRAS ŠLIAKIS, 
3301 S. Halsted st., CHICAGO, ILL 

Tel. Drover 7173 

■■■ManBUMMHRJlIBKlVHHBHn-* 

SPAUSTUVE 

3252 

\ South Halsted Street 
h CHICA60, ILL. 

3 VISOKIUS 

< Spaudos 
§ywgpfi 

Atlieka greitai 
pigiai 

ir 

grabai. 

| Kaip tai: 

\ Knygas, 
Konstitucijas, 
Vizitines ir Biznio 

Korteles, 
Uzprašymus 
Ant vestuviu, 

Perstatymams ir 

Baliams 

Programus, 
^ Afišas, 

Tabeles, 
Cirkuliorius, 

^ Bankos čekius, 
Laiškams ir 

Konvertams 

AntPalvius, 

ą Biznieriams 

\ Sieninius 
Lietuviškus ir 

^ Angliškus 
^ Kalendorius, ą| i\uienuur 

\ Etc. Etc. 

i Naujausio stiliaus 
į raidės 

graži spauda. 

325? 

| South Halsted Street 

į CHICAGC, ILL. 
y 
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Kas turi $1.000 gali Įsigyti gėry l 

murini narna prif? Halst.ed gat., tarp 
'.1-mos ir gar. Namas atneša 
^erą raadą. Likusi išmokėjimui sn- 
ma leidžiama lengvomis išlygomis 
Atsišauki) reikia. A. Ohnsevvskio Ban 
kon, v.ibl 3a. Halsted st. 

Pa r s įduoda: ■—Bar /.das kuty kla labai 
pigiai; lietuviu ir lenkų apgyventoje 
vietoj*', dėl ligos. 
Tel. Yards JFttS S. Honore st. 

Kas turi |M0 gali iaigyti du mari- 
niu namu keturioms šeimynoms, neša 
gerą ran<i;i Netoli nuo Halated gat- 
vės ir kitu tramvajų. Likusi sumos 
da!i> labai lengvomis išlygomis. Yt- 
sišaukite j A, Olszevvskio Banką, 
32"»2 Ho. tbitati-d st. 

Parsiduoda:—Milijardinė, stilai. ri- 
diriiai, kėdės. Labai geroj, Ii >tuviu ir 
lenkų apgyventoje vietoje. Savinin- 
kas greitu laiku turi išvažiuoti. Pla- 
tesnėms žinioms kreipkitės adresu: 

I*. A. Miller, 
Bos 736, Collinsvilie, Conn. 

Parpiduoda:—grosernėg ir mėsiny- 
flos Įtaisai; $75 paima juos. Kreip- 
tis: 
15278 Archer ave., Chicago, III. 

Farmos, Farmos! 
Geros ūkės parsiduoda pigiai 

Michigano valstijoj. 
Didžiausioj lietuvių kolionijoj, guli- 

ma pirkt gerų formy, gyvenamu su 

triobomifl, sodais ir gyvuliais, taipgi 
turiu ir negyvenamų farinų; laukai 
geri, prie upeliu ir ežeru, netoli nuo 

geležinkelio ir portavų miestu. Kai- 
na žemės nuo $5.00 iki $75.00 už ake- 
rj. Galima pirkt įmokant tik $100, li- 
kusius jaukiame daugel} metų pa- 
gal sutarties. Kas p^rkn ukę, tam ke- 
liones kastns apmokam. Kas nori but 
turtingu ir aveiku, tegul perka farmą! 
Gera proga! Atvažiuokit dabar, tai 
pamatysite, kokie javai lr daržovės au- 

ga. Aš aprodysiu daugel] tarnui, iŠ 
kuriu galenite rlnkties ir praleist va- 

kacljas ant sveiko ir tyro oro. Va- 
žiuojant, pirkt tikieią j Peacock 
Lake Co., Mich. Atvažiavę i Peacock, 
damokekit Jflc. konduktoriui ir pasa-j 
kykit kad išleistų ant sekančios sto- 
ties, tai 3 mylios nuo Peacock, Little 
Menistte Iliver. Tai atvažluosuo ant 
mano farmos prie pat namo. Laiškus 
rašant padek adreSį taip: 

ANTANAS ZABIELA, 
Peacock, Box 1, Lake Co., Mlch. 

Israncfavo jimui: — Dtdells kampinis 
Storas, sena saliuno vieta, bet gera 
by kokiam bianiul. Kreiptis: 

A. OLSZEVVSKI BANK, 
8252 So. Halsted st., Chicago, III. 

MOKYKLA ANGLŲ KALBOS. 
Dienines ir Vakarinės Kliasos. 

Kurie negali lankytis j mokyklą ypa- 
tiškai, mokiname per laiškus (ko- 
respondencija) labai pasekminga me- 

todą. Platesnių žinių, rašyk'te pas: 
WAITCHES BROS., 

1741 W. 47th st., Chicago, III. 

Kambarys Pilnas Vartoty Ma- 
žu Grand Piany pas 

Lyon & Healy 
M<;* pasiūlome puiku pasirinkimu mažų 

Grami Pianų papigintomis kainomis. Labai 
liratųs ma/i instrumentai bus rasti šiame pa- 
sirinkime. Daugelis šių p:anų yra naujųjų po- 
puliarlškij itylių ir tokiame puikiame stovyje, 
kad sunku pažinti, jog jie buvo vartoti. Tarp 
tistatytų padirbintu yra: 

Kverett, Estey, Haincs liros., Kranich * 

Baili, Fiazeltou liros., Chickering ir kiti ly- 
giai žinomi. 

Mokytojai ir studentai gerai padarytų, jei 
cuci^reičiaasiai atsilankytų apžiūrėti. Labai 
aia/.i įmoksimai Kali buti sutaisyti, kuomet 

separanku mokyti visa grynais pinigai'). 

KALBAMA LIETUVIŠKAI. 

Didžiausia Pasaulyje Muzikos Jstaiga 
VVabash Avenue ir Adams Street 

"LIETUVOS" AGENTAI. 
AT1IOL, MASS. 

Kaz. Granickas, 28 Easex St 

BALTIMORE, MD. 
L. Gawlls. 1834 N. Castle st 
VincaB želvis, 520 W. Conway »t 

BP'YIKLYN. N. Y. 
J. Ambrozt,;us, 120 Grand at 
Vlacas Daunora, 229 Bedford Ava. 

BURLINGTON, N. J. 

g. Petrunas, 413 Earl at. 
Pas Sluoa mus agentu* galima u ir 

■laakyti "Lietuvą" metama ar ai c 

puaej metij ir užsimokėti. 
CAMBRIDOE. MASS. 

Pet. Batkevlčlua, 87?CamDrldga at 
CICERO, ILL. 

A. K. Boczkus, 1318 So. 49th Ct. 
GRAND RAPIDii, MICH. 

C. Kentraitis, 448 Leouard St. N.W. 

GARY, IND. 
Ant. Malkinis, .1109 Jeferaon st 

HERRIN, ILL. 
J. T. Adomaitis, 820 So. 16th et 

CHiCAGO, ILL. 
Juozas Aleksa, 8374 Rerkoff av2. 
Juoz. Braknia, 3327 Lowo are. 
Ed. Butkevlčia, 3153 Emerald ave. 
Jona Bimba, 1801 S. Johnson at. 
Antanas Grištua, 708 W. 17th PI. 
W. Gaižauskas, 10759 S. Ilichlgin av. 
Adomas Jodetts, 1709 Rublo at. 
Julius Kaupa*, 2232 W. 24tli st 
J. A. Rimkus, 920 W. 20th PI. 
Jonas Visockis, 8139 Vincennes Rd. 
Ane. Zolnys, 3240 S. Moriso sl 

INDIANA JIARBOR, IND. 
B. Yasiulis. S«04 Deador st 
Petras Kurkulis Chicago, III. 

KENOSHA, WIS. 
M. K Petrauskas, 415 Middle at 

LEWISTON, ME. 
K. Vllanlškls, 14 Summer ai. 

KJSN03HA, WIS. 
J. Sukelia 712 Park st 

LOS ANGELE8, CAL. 
P. 0. Mankua, 319 Germiln Bldg. 

M'*LR0SE PARK, ILL. 
WIad. Vaišvila, 2215 Lako «t. 

»i/NERSV1LLE, PA. 
J. IfarUiiiMnska*, Bot 538. 

NAUfSATUCK. CONN. 
J. J. Inamiltla, C Ciirtia st 

NKVVARK. N. J. 
V. Amlirazevičla, 178 Ferry at 

NEW BRITAIN, CONN. 
M. J. Cbe[,unld, 510 Main 3t 

PETERSON, N. J. 
A Varaškevičlus, 70 Lafayette st 

PITTSBl'KO, PA. 

Baltrušaitis Bros., 2400 Fifth ave. 
Jonas A. Ignotas, 46 So. 22-nd st 
Pins Zaviackas, 445 Statkum st. 
Juoz. Petrikys, 1514 koss ave. 

PITYSTON, PA. 
J. Kazakeviiia, 103 N. Main st 
J. 3. Vaškcvičiiua, 72 N. Main st. 

ELIZABETH. N. J. 
Dom. Boczkus, 211 First st. 

LAWRENCE. MASS. 
A. Ramanauskus, 101 Ouk st 

LOWELL, MASS. 
A. Jankauskas, 131 E. Merrimaok et. 

MONTELLO, MASS. 
B. P. Miszkinia, 35 Arthur st. 

NEW HAVEN, CONN. 

K. A. Makarevieh, 255 Wallace st. 
PATERSON, N. J. 

Atklndtt Bros., 273 Rlvsr st. 

PHlLADELPHIA, Pa. 

M. A. Ignotą^, 102S So. 2-nd st. 

PITTSBURGH, PA. 
J. B. MiskoviCla, 2135 Sarah st. S. S. 

POItTLAND. OREO. 

Bovman Xews Agency. 

RACINE, WIS 
J. Phi'ipavičla, 600 Slstb Lt. 

UTICA, N. Y. 
V.'. S. Tarczynnki. 130 Whitesboro t*. 

WOkCESTER. MASS. 

M. Paltanavičia, 15 Alulbury st 

\VATERBURY. CuNN. 

K. Ch. Kažcmekas. 785 Bank st. 

WAUKEGAN, ILL. 
Jos. Matulenas, 140S I„incoln avc. ' 

PLYMOUTH, PA. 
Ii; 

S. Poteliunas. 245 S. River si. 
PURITAN, PA. 

Jonas Martinkaitls. 

ROCHESTER, N. Y. 

J. Shacek 135 Wefger st. 

SHENANDOAH, EJA. 

T. Kryžanauskas, 38 E. Centre 8t 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Paul P. Mikalauskas. J>48 W. 4th St 
K. Yurgeliunas. 213 Broadway 

SPRINGFIELD, ILL. 

G. Tachilauckas, 2145 So. 15th at 
ST. CHARLES. ILL. 

Sirn. Kijla. 575 \V. Gth „t., 
WA TERBURY, CON'N. 

Jurgis žemaitis, 827 Bauk st Kuk uaUTI "LIETUVĄ" 
Galima gauti kiekvienu savaitę 
"Lietuvą" už 5c., šiose vietose: 

CHICAGO, ILL. 
Aušros" skaityk., 3149 3. Halsted st 

J. I. Bagdžiuuas, 2334 S. Oakley av. 

A. Dargia, 732 VV. 18th bL 
Jonas I.'gaudas, 1841 S. Halsted st. 
Fr. A. Jakutis, 733 W. 14th PI. 
P. M. Kaltis, 1607 N. Ashland ave. 

Ant, Kasperas, 3416 Auburn av. 

Zlg. Mlckevlčla, 2342 S. Leavltt st 
M. J. Tananevlče, 670 W. 18th sL 
Mike ValasKaa, 345 Kensington ava 

M. A. Vabol, 1700 N. Ashland ave. 

BALT1MORE, MD. 
Just. Mandrovickas, 112 N. Green st. 

BROOKLYN, N. Y. 
Ant Jankauskas, 65 Hudson ave. 
Balt. Juozupavlčlus, 222 Berry st 
Jan Mile'.,-.ski, 166 Grand bt 
Ant. Plochoclrl, 87 Grand st 

CLEVELAND. OHIO. 
P. ftukya, 2118 St Clalr ave. 

Geriausi Kariautojai Tėvynėje 
jgija savo išsilavinimą Vokietijos universi- 
tetuose. Cla jie yra mokinami išvystyti 
savo kūną kaip ir protą. Tarp gerų daly- 
ku. jųjų išmintingų profesorių patariamu, 
.vra vidutiniškas vartojimas sciyklo ir apy- 
nių alaus kaip 

ALiViA RflATER 
ši^ai nesulyginamas alus yra pasekme 50 
metų alaus darymo žinojimo, paremto pa- 
vyzdinga 20-to šimtmečio įstaiga. Tai yra 
geriausi* alus iš visų, kurie yra pagamina- 
mi iš geiiiusių miežiu ir apynių, augančių 
pasaulyje. Užsisakykite dėžę Šiądien. 

Tclefonuokite Calumet 5401 išsyk. 
McAvoy's Malt Marrow yra speciali sutal- 
sa iš sciyklo ir apynių sveikatai jgyti ir 
atgaivinti. Puikus tonikas ligoniams ir se- 
niems. Gaukite jo iš savo aptickos. 
McAVOY BREVVINC CO CHICAGO, ILL 

/>'«• jay y. I;,' r.' & 

i. OLSZEVSKIO BMII 
3252 So. Halsted St., CH1CAGO, ILL. 

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
Įsteigta 1893 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Doliario iki didžiausių sumų ir moka už juoa 
3 procentą metams. 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvų 

išmokesčių. 
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolcktuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. SIUNČIA pinigus i 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, sn 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 (Boxcs) saugiai jrengtoje Bankoje, prie kurios 
ne vagis, nė ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš kitų miestų ir farmų gali šioje Bankoje atlikti savo reikalus per laiš- kus. Rašykite adresu: 

A. OLSZEYVSKl BANK 
3252 So. Halsted St., CHICAGO, 1LL. 

Atvažiavusius iŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti ir mūsų Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. J 

PERSKAITYK IR PASAKYK SAVO 
DRAUGAMS, 

kad galima jgyti farmas su visai ma- 
iais pinigais be jokio vargo Didžiau- 
sioj Lietuviškoj Kolionijoj VVisconsin. 
žemė gera: juodžemis su moliu, ne- 

toli nuo miestelių, geležinkelių, mo- 

kyklų ir bažnyčių; parduodame vi- 
sai pigiai ir ant lengvų išlygų. Per- 
kautiems žemos duodam darbo, jei 
reikalauja; perkantiems kelionės kas- 
ius apmokame. 

Platesnių žinių kreipkitės šiuo ant- 
rašu: 

Chas Zekas & Co. 
186 N. LaSalle st., Room 214, 

Chicago, III. 

MOKĖKITE UŽ NAMUS DIRBDAMI. 

Medžio kompanijos Arkansase ir Loui- 
sianoje parduos jums žemės pigiai su 

mažu jmokėjimu ir duos užtektinai lai- 
ko likusiai daliai išmokėti. Jusų šei- 
myna galėtų padaryti geriausių gyve- 
nimų. kok| ji kuomet nors turėjo iš 
daržo, karvės, kiaulių ir vištų. Kuo- 
met jųs nereikalingi savo farmoje, me- 

džių kompanijos noriai samdys jus. 
Pabandykite. Rašykite ar ateikite vi- 

sų smulkmenų gauti. L. M. Allen, P. 
T. M., Rock Island Lines, Room 718 
La Šalie Statlon, Chicaęo. Mūsų 
žemdirbystės Departamentas yra nau- 

dingas visiems apsigyvenantiems. 

ŠOKIŲ MOKYKLA. 

Mokinu nemokamai visokių šokių, 
Valco, T\vo Step, Tango, Dnnek ir ki- 
tokių. Pirmas lietuvių šokių mokyto- 
jas Amerikoje prof. Julius Silsko. 
Kviečiu atsilankyti, kol yra nemoka- 
mai. nes toliaus reikės mokėt. Adre- 
sas; 

Julijonas Silkauskis. 
1127 So. Desplain st.. kampas Bunker 
st., arti 12-tos ir Halsted gat. Chi- 
cago, 111. 

fONAS KŪLIS 

3259 So. Halsted st., Chicagc 
^.iENEHALidivAS AGENTAS 

Lankosi Clūcagoj, užrašinėja 
Lietuvą". Renka apgarsinimus 

ir šiaip spaudos darbus, l'erka 
namus, liotus ir parduoda. iv 

iiaip suteikia informacijas biznu, 
reikaluose. 

A. 01szewski, 
"Lietuvos" leidėjas. 

PETRAS VAITIEKŪNAS 
"LIETUVOS" AGENTAS 

lankosi dabar C.iicagoje. Pas jj 
galite užsisakyti "Lietuvą" ir prenu- 

meratos pinigus užsimokėti. 

A. OLSZEVVSKI, 
"Lietuvos" leidėjas 

Pigumynei vyru ir jaunikaiiiy aprėdy 
Nauji, aut užsakymo padaryti pavasariniai 

siutai, vilnoniai, po $35, $45 lr $50, dabar par- 
siduoda nuo $10 iki $L'0. Dėvėti siutai, kurift 
buvo padaryti už $40 ir $50, dabar parsiduoda 
už $5 ir augščiaus. 

Didelis pasirinkimas ant užsakymo padarytų 
keliniu, padarytų už $4, $5 ir $0, daba parsi- 
duoda už $2.50. 

Speciali?kūmas ant kuparų ir valizų drabu 
ilams. 

Paduoti užsakymai veikiai aprūpinama. 

S. GORDON 
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ STORĄ 

1415 S. Halsted St. Chicago, III. 

Telefonas Humboldt 4532 

Atdara Dieną ir Naktj. 
L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO. 

Rusiškai-Turkiškos Ir vi- 
sokių rųšių maudyklas. 

1914-1916 W. Division Street 
Arti Robey Bt. 

Taipogi Rusiškai-Turkiškų maudyklių 
kambariai ir moterims. 

Daridaskutykla krūvoje. Chlcago. 

TELEPHONE DRdVER 721S 

Geriausia Akušerka 

0. Jonikiene 
3364 S. Halsted St. 

(Kampas 34 tos) 

Chicago, III. 

VASARA! 

Visur galima gauti marškinių 
bet ne visur bus toki, kaip pac 
mus. Kitur parsiduoda po $2.00 
$1.75, $1.50 — męs parduodame 
po $1.25. 

Pasiskubink, kolei yra geras 

pasirinkimas. 
THE BRIDGEPORT 

CLOTHING CO., 
3246—48 So. Halsted st., 

JI! 

Naujas Savaitin s Laikraštis 

"ATEITIS" 
"Ateitis yra bepartyviškas laik- 

raštis, tarnaujantis jaunimo 
ir kulturos reikalams. Tal- 
pina daugybę įvairiausių ži- 
nių. Didelio formato, 8 pusi. 
Kaina tik $1.50 metams, o 
85c. pusei metų. 

"Ateitį" išleidinėjų bendrovė, in- 
korporuota ant $25,000. Da- 
bar laikas užsirašyti "Atei- 
tį". Reikalaukit vieno nume- 
rio pažiūrėjimui uždyką. 
Adresuokit taip: 

"ATEITIS" 
366 W. Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. 

'O flfcu 

Lietuvišku Knygy Krautuvė. 
Mylėtojai gerų kningų, norinti 

išlavinti savo protą ir išsimokinti 
angliSką kalbą, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuves. Čia 
gaunama visokios lietuviškos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš- 
kos ant užsakymo. Scenos mylė- 
tojų rateliai imdami kompletus, 
s. v. gauna papiginta kaina. Krau- 
tuve adara kas vakaras. 

Iš kitų miestų atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogu dykai. Adre.: 

M, J DAMIJONAITIS 
901 West 33-rd SI., CHIGAGO, ILL. 

K.ZURAITIS 
UI PIRMAEILINIS BUFETAS 

m 
Saitas alus, gera deg- 

□ tinė, kvepianti ciga- 
rai. Priima svečius 
: kuoširdinglauslai. : 

2200 S0. HALSTED ST. 

m-——j 

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 So. Ashland ave., Chicago. 

A. J. BIERZYNSKI, pres. 

Priima bankon pinigus ir trcka 3%. Į Už sudėtus pinigus niusų bankoj duo 
Įdunie čekių knygutę, Iš kurios para- 
ižyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdo bankines 

'skryneles (boxes) po $2.50 metams. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 

j j visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 
reriomis,, ketveriais ir subatomis nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliomis, utar- 

ininkais ir petnyčiomie nuo 8 ryto i!:i 
i 5 vakaro. 

Tclephone Canal 285 

K. KATUTIS 
LIETUVIŠKAS 
GRABORIUS 

710 W. (8th St. Chicago 

TcL Canal. 2118 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 S0. HALSRED SI GHIGAGO, ILL. 
CORNER 181h STREET 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

3259 So. Halsted StM Chicago, UI. 
Gydo visokias ligas moterių, vaikų ir 

vyrų. Speciališkai pydo limpančias, už- 
sisenčjusias ir paslaptingas vyrų ligas 

GERA PROGA! 
Crsmatlka an<rlHkoskalbim->- 
Jfytif.be mokyto jo(apdaryta)$ 1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky- 
tu skaityti ir rašyti be mokyto- 
jo 15c 

Naujas Budas mokytis rašyti bs 

mokytojo 10c 
Aritmetika mokiaimuisi rokua* 

dų, su paveikslais (apdaryta)..33c 
V iBo $1760 

Kas atsiųs iSkirpęs šitj apgarsi- 
nimą iš "Lietuvos" ir $1.00 per 
money order, tai gaus visas i 
knygas W)c. pigiau. 

P. Mikoiainis 
Bos 62 New York City 

LIETUVIŠKA BANKA 
Town of Lake Savings Bank 

Joseph J. Elias, Savininkas 
4600-4602 S. Wood St., Chicago. 

Jfniicame pinigus j Banką užčėdi- 
jtinui nuo vieno doiiario ir daugiaua 
ir mokamo trečią procentą ratomia 
ant metu. Siunčiamo pinigus J vi- 
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tei- 
singai, o svetimų žemių pinigus mai- 
nome, perkame ir parduodame. Par- 

[ duodame šifkortes ant visų linijų | 
krajų ir 19 krajaus, taipgi tikietua 
ant geležinkelių po viBą Ameriką ir 
Europą. 

Muaų Banka Išdirba visokius raštus 
ir dokumentus visose kalbose ir duo- 
da rodą lietuviam i visokiuose atsi- 
tikimuose lr reikaluose ypatiškal ir 
pt" laiškus. Tik kreipkitės viršminS- 
to antrašu. j 

f 

Phone Drover a032 
DR. K. DRANGELIS 

LIETUVY8 DENTI6TAS 
VALANDOS:-nuo 8 iki 11 ryte nuo 1 iki 

A popiet nuo 7 iki 9 vak. Nedėliom pagal 
nutartį- 
3261 So. Halsfed St. Chicago, III. 

Prieiai A. Olševskio Banką 

Tel. Canal 4052 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
: 302 So. Lcavltt St. Kampu ,'3-čioj Kalves 

Cliic; l:..nois 

Dr.O.C.HEINE 
DBNTtSTAS 

OFISAS—Kampai 31 Ir So. Halattd gal. 
(IjvulBaa liriiptlikoa.) A GUICA60, ILL 

Tel. Mm ton Park 351 

AnnaE.Tuttli 
Chicagoje Pirmutinė 
Mokslą Baigusi L e- 
tuve Nursė. Akušerė 
: ir Masažistė. : 

1339 S. 48th Ct. Cicero, III. 

»'* T" 

r: F. i. JOZAPAIfIO AP.IcKA 
įiii Telefonai VarJt 155 i'trds 551. 
] Užlaikome tik geriausius vaistus. -J Ypatingu aty<lq atkreipiame j geij i.V 

f-Į pildymą receptų. Reikalui esant, md- 
dzi »me pas mus kreiptis. 

.aiškus tik tiem atsakome, kurie pri- 
siunčia ui 2c. stamp.-). 
F. A. ]osapa\tis, Aftrekos Provisorins. 

j 3601 So. Halsted St. Chicago l||. i 

įj- -.A* A y 

Prekybos 
ir Kalbu 

Dienine ir g#j 
Vakarine 

MOKINAMA: 
An^lų kalba nuo pra- 
«ln«s iki augSčlauslal 
Arltmatika 
A'Jgštesn. Matoatika 
Istorija, Geografija 
Politiška Ekonomija 

Lietuvių 
[ KALBOS Rusų ir 

Lenkų 
Knygvcdysto 8ra2r«*t. 
LalSk'i raSyreas 
Prekybo* taisės Ir tt. 

G. Leveskis. Vedejas Mokyklos 

|3103 So. Halsted St., Chicago. 



10 METŲ 

Kaip Lietuva 

Atgavo Spaudą 
Visi privalo žinoti, kokią 
milžinišką svarbą turi spau- 
da kiekvienos tautos kultū- 

riškam gyvenime. Todėl pa- 
tariame perskaityti labai žin- 

geidžią ir naudingą knygą 

Kultura ir Spauda. 
aitą knygelę verta perskai- 
tyti visiems laikrašti u skai- 

tytojams, Korespondentams 
ir lo-metirno jubilejaus at- 

gavimo spaudos rengėjams. 
Knygos didumas 153 pusla- 
piai. Kaina tik 45 centai. 
Imant didesnį skaitliu,—dar 
pigiau. 

Adresuokit, kartu prisiųsdami 
ir pinigus: 

Lietuva Pi'blishing Co. 
3252 SOUTH HALSTED STREET. 

CHICAGC, ILLINOIS 

if-3. ZJSIK ̂  71*."-'-* r-^Ti PA H11 > 

Geriausia dovana ura«-arns Lietuvoje 
yra lietuviu katalikų 

savaitinis laikraštis 

"DRAUGAS" 
DRAUGAS" paduoda žinią iš viso 

pasaulio, nušviečia Amerikos lietu- 
'*1 gyvenimą. suteikia daug skaity- 
tio iš visuomenes, politikos, litera- 

tūros, gyvenimo, ir yra geriansias 
.{raugas, kaip lietuviams darbinin- 
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje. 

Rusui cenzūra "OlUUOį" į Lletuyą Inieidžla 
"DRAUGAS" atsieina met. $2, pusei m. $1: 
Užsieniuose metams $3, pusei metų $1.50 

DRAUGAS PUB. CO. 
1800 W. 46t!i St., Chicago, 111. 

Talephon* Orover 6114 

du-kart nedelinjs laik- 
raštis 

Eina jau 25 metai 
Utarninkais ir Petnyčiomis 

Prenumerata metams $2.50 
„ „ pusei meti? $1.25 

Adresuokit taip: 
W. B. B0C2K0VVSKI CO,, 

Mahanoy City, Pa. 

Telefonas Humboldt 4532 

Dr. G. M. Glaser 
niuomi apreiškia pugociotai visuo- 

menei, jog esu seniausias gydytojas 
ant Brįdgeporto, praktikuojant per 22 
motus, perkėliau savo ofisą ir gyveni- 
mą j savo locną namą po numeriu 

3149 S. Morgan St. 
Kert$ 32-ros gatvės 
Telefonas Yarda 687. 

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, Jog gerbiama publika 
!r toli'Uie mano rems, eslu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 
tį. Eaiu specialistas ligose vaikų, mo- 
terų Ir vyrų ir užsendlntose ligose. 
Darau visokią operaciją. 
Liejuosi su pagarba 

Dr. G. M. Glaser 
3149 S. Morgan St. 

Kerta 32-ros gatvės. 

Jei nori teisingų žinių iš Anglijos, 
užsisakyk sau metams ar 

pusmečiui 
"IŠEIVIŲ DRAUGĄ" 

Vieninteli Didžiosios Britanijos lie- 
tu vlų-katalikų-tautininkų laikrašti, 
eln.inti kas dvi savaiti. Kaina su 
prisluntimu } namus metams $l~pus* 
mečiui — 50 centų. 

Adresas: 
Rever. Jos. Norbut, 

Mossend, Lanarkahlre, Scotland. 

F. P. BRADCHULIS 
Attorney & Counselor at Law 

30 N. LaSa"e St„ Cor. Wasiiln^oii St. 
Stoch tichar.„fe Bldg., Rooms 1107-11U 

TeUf'hone Hranklln 1171 
lietuvis advokatas, balįęstaisių raooli A n»• nioja. Veda fUokiaa bylos, civiliokas ir Binaliiliaa tisuos* teismuos* (suduota). 

6)v. 3112 S. Halsted St., arti JI-10 
leicpbona Yarda2J9<* 

Geriausia Gyduole 
PLAUKAMS 

tusliprina skclpį, sujudina .*aknis, 
plauku* padaro švelnius, bli/nančius. 
yra geriausis vaistas nuo Dandruff 
"Unkii". Vartojant du ar tris kartiu 
j savaitę, sustabdjs plaukų slinkiin*. 

Trinkie Kerai į skeli*, aut šaknų kas antra ar trečia dieni). 
Preke 5Cc. Ir $1.00. 

F, A, POSZKA'S PHARMACY 
3121 So Morgan Srreet 

Tel. Yards 695 CHICA60, ILL. 

UJNGJI 
Ui/ / / 

Jaunoji 
Lietuva 

Vienintelis savo rūšies 64 puslapių 
Iliustruotas mėnesinis Lietuviu laikraštis. 

J:;::: c dedama geriausi moks- 
liuiai straipsniai ir geriausios apysakos. 

Kalba gryna, graži ir supran- tama, Jei nori smagiai ir naudingai lai- 
ką praleisti skaityk Jčiunąją Lietuvą. 

Kaina metams $3.00; pusei 
metų $1.50; vienas numeris H5c. 

Užsisakyk tuojaus: 

"JAUNOJI LIETUVA" j 4611 S. Paulina St. Chicago, III. į 

Kur Galima Kasti Tūkstančiai?, 

Daugelis žmonių, atvykę j Ameriką, padarė čia tūkstančius. Ko- 
kiu bud u? Nes jie išmoko anglu kalbą, ėjo biznin ir, ačiū anglu 
kalbos žinojimui, savo reikalus galėjo vesti su visais Suv. Val- 
stijose gyvenančiais žmonėmis. Pirmą žingsnj ir pamatą savo 
laimei jie padarė, kuomet pradėjo mokintis anglų kalbos. Jei 
tūkstančiai pasiekė savo laime tokiu budu, kodėl Tamistai tas ne- 

galima? Kiekvienas lietuvis dabar lengvai gali tai atsiekti, ne? 

gali įgyti "Lietuvos" Lietuviškai-Anglišką ir Angliškai-Lietuvišką 
Žodyną, didžiausi, rūpestingiausiai sutaisytą ir sulyginamai pi- 
giausi žodyną, kokis kuomet nors pasirodė tarp lietuvių. Su šio 
Žodyno pagelba ir nemokantis gali viską perskaityti ir suprasti 
angliškai. Trečioji Žodyno laida jau baigiasi. Pasiskubinkite! 
Kaina abiejų dalių—$6.00, puikiuose, brangiuose ir drutuose ap- 
daruose (kaip ant paveikslo) — $7.00. Lietuviškai-Augliškoji 
Dalis—$2.00, gražiuose apdaruose—$2.50. Angliškai-Lietuviškoji Dalis (su nurodymu, kaip tarti kiekvieną anglišką žodį)—$3.00, 
drūtais ir dailiai padirbtais aptaisais—$4.00. Reikalaukite kny- 
gelės su žodyno aprašymu. Išsiunčiama uždyką. Žodyną išsi- 
rašydami, ar knygelės su aprašymu reikalaudami, rašykite: 

LIETUVA PUBLISHING CO. 
A. OLSZEVVSKI, Pns. 

3252 So. Halsted St. Chicago, III. 
<• .j# >'f .j. •;« ►> •> •> •> •> •> ♦> »> »>•!• »> »> •!• •!• <» •!» •> <• »> •> •> <• •> »> •> 

* <• UŽSIRAŠYKITE SAU AR SAVO GIMINĖMS LIETUVOJE ❖ .> 
<♦ •> Pažangiosios pakraipos dienrašti "LIETUVOS ŽINIAS" ir "LIETU- ❖ •> VOS Ui".ĮNINKA" per šitų laikraščių generalę agentūrą Amerikoje. ❖ «> Prenumorata "LIETUVOS ŽINIŲ" Amerikoje: metams $6.00, pusei <« ❖ metų — $3.00, norint-gi gauti du kartu savaitėje po 3 num. antsyk, ❖ •> metams — $4.30, pusei metų — $2.15. Lietuvoje: metams — $3.20, ♦> ♦> pusei metų — $1.60. "LIETUVOS UKIMiNKO" ęrenum. metams ♦> ❖ Amerikoje — $2.20, pusei metų — $1.10; Lietuvoje — metams — <• ❖ $1.65, pusei metų 85 centai. •> ❖ Gener. "L. t." ir "L. U." Agentūroje Amerikoje galima gauti vi- •> ❖ sos Europos leidimo kningos. Reikalingi yra agentai. Užsakymus •> ir piningus siųskite Bendrovės vyriausiam atstovui Amerikoje šituo ❖ ❖ adresu: 
«j« ** 
❖ ❖ V.K.RAČKAUSKAS, « <• Madi«. Square Stat. Box 204. New York. N Y ❖ A 

❖ * <♦ ❖ ❖ <• ♦> ❖ •> •> * .% {, * .j, .«. ... ............... ̂  ̂ ... 

Kodėl Neskaitai!! 
Ar interesuojiesi kada nors gerais ir teisin- 

gais apgarsinimais, kurie gali atnešti naudą ir pi- nigą užčėdyti? 
Ateik pas mus, ir matysi, kaip pigiai męs 

parduodame siutus. Nebuvo girdėti tokiu pigu- 
mynų! 

Siutai $.30.00, $27.00, $25.00 
parduodami $18.50 

Taipgi turime daug visokių siutu, kur par- 
duoda už $6.50, S7.00 ir $10.00. Pasiskubink, 
kol dar \ra geras pasirinkimas. 

k HE BRID6EP3HT GL0TH1NG 00. 
3246 So. HALSTEO STREET 

CHICAGO, ILL. 

SUSI VIENIJIMASI 
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ĮSTEIGTAS 1886 M. 
Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisidėti 

prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po 
$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius: 
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$300 

Išmokėjo našlėms ir našlaičiams posmcrtinių pa- 
šalpų $91.797.68; įvairiems kulturos reikalams $8.431.18. 
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36. 

A. B. Strimaitis, Centr. Sekr. 
307 W. 30th S t. • New York, N. Y. 

j LIETUVIU APDRAUDOS DRAUGIJA 

R 

Aptakias A. Šlakis 
A U> VOK AT AS 

Veda visokias bylas, civiliškas ir kriminališ- 
kas visuose teismuose (suduose). Peržiūri 
obstraktus ir padirba visus kitus legališkus 

dokumentus. 

MIESTO OFISAS: 

Room 1014 Association Bldc. 
19 So. LaSalle St. 

C h I C A G O 

| Telephone RANDOLPH 5246 

BR1DGEP0RT0 OFISAS: 

3255 So. HalsteJ Street 
(Priešai 33-čią gatvę) 

VAKARAIS: nuo 7 ik 9 vai., 
i.šs .iriant nedelias 

Telepbone DROVER 5326 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaiku ligų specialistė 

unsas 

\/ 25 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Woodgat. 

Fhone Cinai 1203 
Valandos: 

111) 8:80 iki 12:00 vai ryto 
ruo'JtfO iki 8:00 vai. vak. 

N edėlioms 
tuobiSOikl ]a.-j0vaL ryto 

Rezidencija 

5208 W, Harrison Street 

Tel. Austin 737 

Valandos: 

tiktai iki 9:00 kiekviena ryt} 

Europos Kare Gali Padaryti Amerikoje 

Geriausius Laikus. 
Dabartinė Europos karė yra didžiausia, kokia 

kada nors sviete buvo. Joje kariauja ne vien Vo- 
kietija su Rusija, bet visos Europos viešpatystės. 
Šita karė nc vien kad išmuš šimtus tūkstančių 
žmonių, bet išdegins miestus, kaimus ir fabrikus, 
išgriaus tiltus ir geležinkelius, išnaikins javus ir 

viską, kas gyvenimui reikalinga. Pasibaigus ka- 

rei, Europa neturės nei duonos, nei namų, nei dra- 

panų, nei padarų ir tą viską bus priversta pirkti iš 
Amerikos. Amerika turės dirbti dieną ir naktį su 

visais darbininkais, kad spėti pristatyti tą viską, 
ko Europa reikalaus. 

Tokiu budu Amerikoje bus didžiausia darbymetč 
ir geriausi uždarbiai, koki kada nors čia buvo. 
Pakils čia ne vien išdirbystė, bet ir visoki bizniai. 

Todėl dabar čėdykite pinigus, kad, karei užsi- 
baigus, turėtumėte už ką parsikviesti savo alkanus 
gimines iš Europos, kurie ten liks gyvi, nes Euro- 
poje bus badas ir maras. Čėdykite pinigus, kad, 
prasidėjus geriems laikams, turėtumėte už ką biznį 
pirkti ir pasidaryti daugiau pinigų, kada bus tam 

proga. 

Jei perkate propertes, tai pirkite jas ne laukuo- 
se, bet mieste, tokioje vietoje, kurioje galima biz- 
nį daryti ir kurioje properčių kainos kįla, kad jusų 
įdėti pinigai atneštų jums antrus pinigus. 

Geriausia bizniui vieta yra tai Halsted gatvė, 
tarp 31-mos ir 33-čios gatvių. Čia yra didžiausias 
žmonių susitelkimas, didžiausi biznio namai sta- 

tomi, ir properčių kainos kįla. Čia dar šiądien 
galite pigiai pirkti namus ir lotus, o laikams pa- 
gerėjus jų kainos kils, ir tie, kurie čia propertes 
turės, galės pasipinigauti. 

Męs čia dar turime pardavimui keletą labai ge- 
rų biznio namų ir lotų. Jei manai pirkti, tai ateik 

pas mus, o pirksi pigiau kaip kitur. Męs nereika- 

laujamo visų pinigų; įmokėk tiek, kiek gali. o li- 
kusius ipatįi namo randa išmokės, nes musų visi 
namai neša geras randas. 

A. 9LSZEVSKI BANK 
3252 So. Halsted St., Chicago, 111. 

PUIKI FARMA 
Didelė farma iš 325 a kerių, tame apie 200 akerių išdirbtos žemės, 

0 reštas miškas ir ganyklos, žemo nesunki išdirbimui, gera kernams, 
bulvėms, javams lr daržovėms. Tiktai keturios angl. mylioB nuo 
strytkario ir geležinkelio ir tik 6 mylios nuo miesto. Puiki vieta. 
Aplink daug lietuvių farmerių. 

Ant farnios visi naujausi ūkiški Įtaisymai ir Jrankiai. Sai'o (rau- 
ginimui kornųj ant 25 karvių, tartokas lentų pjovimui, geri budinkal; 
1 arkliai, dvi poros jaučių, 10 karvių ir t.t. Viena mylia nuo "kryme- 
••i," kur svipptą dirba ir visą pieną superka. Mokykla ant fnrmog 
lauko. Parduodama su visais šiemetiniais javais. 

Savininkas pats prižiūrėti negali. Todėl parduos ant lengvų išly- 
gų: gali parduot visi# farmiį, arba dalimis (nes susideda ji iš dviejų 
farmų viena prie kitoB), gali išmainyti ant gero namo mieste. Kas 
nori artimesnių žinių, tegul atsišaukia adresu: 

ŪKININKAS 
260 E. Main st., Amsterdam, N. Y. 

Turėk Savo Namuose 
'Geriausią Degtinę (arielką) jei 

rnori buti sveikas ir turėti kuom 

'pavaišinti savo mylimą svečią. 
Daktarai rekomenduoja už geriau- 
sią degtinę 
, S-O-L-O Rye 

Kaipo Skanų, Tvirtą ir sveiką geryiną 
Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine. 

Gaunama visuose goresniuose Saliunuose 

STRAUS BROS, CO.-'M DEP'T L. CHICAGO, ILL 

I -A A>T) RIE<DP> 

i 
^ SįicAGO.. 

216 W. Madison St A. CHAPOSKE, ir T. PODLASKIS lietuviai a ]9ita 

Rusiškas Dovierennastis, 
Pasportus, Affidavitus, 
Kontraktus Pirkimo Namų ir 
Biznių ir Visokius kitus Rejenta- 
liškus Raštus Geriausia Padaro 

į [IETIMIS REJEHTALISKAS BIURAg § 
Iškolektuoja vekselines paskolas, algas, da- flj 
les ir pinigus, paliktus kitose bankose Ame- 

rikcįe ir Europoje greitai ir pigiai. 

LIETUVOS REJENTALIŠKAS BIURAS 
A. OLSZEWSKIO BANKOJE 

3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO. 

BIUSO VALANDOS: 
Utaminkais, Ketvcrgais ir Subatomis nuo 6 iki 9 vakarais 

Nedėtomis nuo 9 iki 12 rytais 

Bell i Mk D System 

Kares ir jįj šmėklos gali tęstis tik neilgai 
•tokia yra visų viltis. 

Bet kova biznio laukuose eina nuolatai. ir 

biznierius nuolatai turi buti gatavas hu♦ ik- 

ti ir atmušti, plianuoti ir daryti užpuo- 
limus, 

Rudens kova prasidėjo. O kaip stovi te- 

lefono komunikacija? Leiskit mums Mirti 

jusu aparatus, ir jei jie nepate.tkina, lai 

męs padidinsime. Laikykite telefono kulius 

plačius ir atvirus. Tenebunie lnijos per- 

pildytos ir nepereinamos. 
■ 

Chicago Telenhone Company 
Bell Telen Building 

O&cial 100 
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