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Dideji Kare. 
Vis daugiau Europos kraštų' 

įsikiša karėti. Dabar karėti įsi- 
kišo jau Turkija. Turkiški ka- 
riški laivai, turinti iš vokiečių 
suriedančią įgulą, bombardavo į 
prie Juodųjų jūrių be formai iško' 
karės apšaukimo Rusijos mies- 

tus: Odessą, Theodosiją, Sevas- 

topoli ir Novorossijsk. Pirma 

paskandino keturis Rusijos tor- 

pedinius laivelius ir vieną tor- 

pedų gaudytoją, kurie mėgino 
nelci>ti iš Bosforo j Juodasiasj 
jūres turkiškų laivų. Prie Odes-j 
sos turkiški laivai paskandino 
karišką laivą "Doncc." 

Talkininkai nuo Turkijos pa- 

reikalavo išsiteisinimo, dėl ko jos 
kariški laivai bombardavo Rusi- 

jos miestus santaikos laike. Su- 

lyg Petrogrado žinių, pirktų nuo 

Vokietijos laivų Goeben ir Bres- 

lau kapitonai neturėjo paliepimo 
bombarduoti Rusijos miestų. 
Tas gal but teisybė. Vadovai 
ir jgula tų laivų yra vokiečiai, i 
Gal but, kad Vokietija, negalė- 
dama Turkiją karėti įtraukti ki-, 
taip, užpuolimu ant Rusijos 
miestų padarė ją neišvengiama. 
Vokietijai Turkijos pagelba bu- 

o labai reikalinga, nes savo pa- 

jiegomis ji neįstengia talkininkų 
įveikti. 

Juodose jūrėse Rusija neturi 

tokios vertės laivų, kaip Turki- 

jos ngo Vokietijos pirkti Goeben 

ir Breslau, nors ji ten turi lai-! 

vų daugiau, negu Turkija. Tal- 

kininkų ambasadoriai nuo Turki- 

jos pareikalavo persiprašymo ir 

prašai initno nuo laivų vokiškų 
aficierų ir jūreivių, bet Turkija 
Ptsisakė tai padaryti, kas rodo, 
kad ji geidžia karės ir stoja Vo- 

kietijos ir Austrijos pusėn. To- 

dėl talkininkų ambasadoriai iš- 

keliauja iš Konstantinopolio, o 

Turkijos ambasadoriams talki- 

ninkų sostinėse sugrąžinti jų pas- 

fortai. 
Turkija jau -pagarsino, jog prie 

savo valdybų priskiria pirma jai 
prigulėjusį, o dabar Anglijos 
valdomą, Egiptą. Bet kad jj 
anektuoti, turi pirma jį apvaldy- 
ti. Prie Suezo kanalo pasiųsta 
buvę Tarpžeminėse jūrėse ang- 
liški kariški laivai neleisti turkų 
prie kanalo, kad jo išnaikinti ne- 

galėtų. Bet Egipte gyvena ma- 

hometonai, tik maža jo gyvento- 
jų dalis susideda iš krikščionių 
koptų. Todėl jame Turkija gali 
prieš anglus Egipto mahometo 
nits sukelti; ginklus ir amunici- 

ją jiems suteiks Vokietija, nors 

pirma gana rugojo, kad tokios 

augštai stovinčios tautos, kaip 
Anglija ir Prancūzija susijungė 
su barbariška Rusija ir užpuolė 
civilizuotą Vokietiją. Nors Ru- 

sija kulturiškai žemiau už Vo- 

kietiją stovi, bet vis-gi kur kas 

rugščiau už Turkijos mahome- 
tonus, tarp kurių yra ir visai 
laukiniai gaivalai, o bet gi jie, 
kaipo padėtojai, Vokietijai tinka. 
Atėnuose manoma, kad Turkija 
a^auks šventą karę mahometo- 

nų prieš rusus, anglus ir fran- 
euzus; Turkijos miestuose ma- 

hometonų bažnyčiose laikomos 

pamaldos už vokiečių laimėjimą. 
Mieste Damascus gyventojai jau 
nuo seniau rengė neprie'ankias 
Anglijai demonstracijas ir rei- 
kalavo karės su ja. 
• Vokiški agentai nuo senai 
kurstė visur mahometonus prieš 
Ancrlij^. 1908 m., kada kilo di- 
deli nesusipratimai Anglijos su 

Vokietija, paskutine pasiuntė 
Turkijon daug visokiu ginklų, 
kanuolių, amunicijqs, pontonu ir 

kariškų automobilių ir darė tai 
slapta. 

Turkijos piliečiams prisakyta 
j 24 vai. iš Rusijos išsinešdin- 
ti. Trapesund apielinkėse buvo 
pirmas rusų su turkais susirė- 
mimas. Netoli Egipto rubežių 
atsirado jau dideli pulkai tur- 

kiškų raitelių. Skaitlingi turkų 
pulkai traukia prie Kaukazo ru- 

bežių, o agitatoriai stengiasi j 

Kaukazo mahometonus prieš Ru- 
siją sukelti. Daro jie tą patj 
Egipte, todėl ten pagarsinta ka 
res laiko teisės. Madridan atėjo 
žinia, jog Algiere mahometonai 
Užsilaiko neramiai; jie atsisako 
eiti kariunienėn. 

Stodama Vokietijos pusėn, 
Turkija rizikuoja visą savo liki- 
mą, nes jeigu Vokietija karę pra- 
loštą, Turkija išnyktu taipjau, 
kaip ir kitas Vokietijos padėto- 
jas—Austrija; laimėjus gi Vo- 
kietijai, daugiausia gali gauti ko- 
kį Kaukazo šmotą. 

Klausimas dabar, kas dar dau- 
giau karėn Įsikiš. Visos Balka- 
nų tautos sumobilizavo kariu- 
menes, laukia progos karėn įsi- 
kišti bet dar nežinia katra kat- 
roj pusėj. Bulgarija pradėjo ta- 

rybas su Rumanija, bet tikrai 

nežinia, apie ką jos tariasi; be 
abejonės, apkalba jos kilusios ka 
rės reikalus. Grekija, be abejo- 
nės, stos Prancūzijos ir Angli- 
jos pusėn, nes čia stojant, yra 
kas pelnyti, o nuo Vokietijos ir 
Austrijor nieko gauti negalima. 
Rumanija n.io Austrijos gali gau- 
ti rumanų apgyventas Austrijos 
provincijas—Bukoviną ir Tran- 
sylvaniją, o stodama su Austrija, 
jeigu toji laimėtu, gali gauti Ru- 
sijos Bessarabiją. 

Bulgarija taipgi dar nežino 
kur stoti, nors pralaimėjus Tur- 
kijai, gali atgauti Adrianopolic 
£ pskrit j, kurį jau buvo užka 
rtavusi, o gal ir ką daugiaus, 
jeigu jau Konstantinopolio jai 
neduotų. Bulgarija sumobiliza- 
vo visą atsargos kariumenę, bet 
k; rėn kištis nenori. Karai u.;1 

Konstantinoplin pasiuntė savo 

asabišką sekretorių raminti Tur- 
kiją, išreikšti savo prielankumą 
ir užtikrinti sultaną, kad prieš 
Turkiją Bulgarija nestos. Bet 
toki raminimai fr užtikrinimai 

paprastai nieko nereiškia. Juk 
ir Turkija užtikrino, kad užsi- 
laikys neutrališkai, karėn nesi- 
kiš, o vienok be tikros priežas- 
ties pasižadėjimą sulaužė. 

Italija taipgi nežino kur stoti, 
bet aišku, kad ilgai neutrališku- 
mo užlaikyti negalės. Jeigu fran- 
cuzus vokiečiai gerai sumuštų, 
nors gyventojai pritaria francu- 
zams, Italija stotų drute^niojo 
pusėn; jeigu atsitiktu atbulai, 
tai eis su anglais ir francuzais. 
Fasitraukė nuo vietos norinti 
neutrališkumą užlaikyti Italijos 
ministerija; jos vietą užims, tur- 

but, karės šalininkai, todėl ir 

Italija greitai pakryps kurion 
nors karę vedančių tautų pusėn. 
Stoti Anglijos ir Prancūzijos 
priešų pusėn gana pavojinga, nes 

Prancūzijos ir Anglijos laivynai 
gali išnaikinti Italijos pakrančių 
miestus, o jų Italija turi daug. 
Vokietija jai pagelbėti negali. 

Londone manoma, kad Rusija 
duos Bulgarijai užklausimą, ku- 
rion pusėn ji stos, ir pareikalaus 
tikro atsakymo. Tokiu budu Bul- 
garija be noro gali but karėn 
įtraukta taipjau, kaip Belgija. 

Prancūzija ir Anglija savo 

kraštų atstovystę Konstantinopo- 
Ivj pavedė Suvienytu Valstijų 
ambasadoriui, o Rusija tuom tar- 

pu pavedė Italijos ambasadoriui. 
Laikraščiai praneša, buk Sibc- 

rijos geležinkelis tapo uždarytas 
žmonių ir prekių vežiojimui, nes 

visi traukiniai paimti japoniškų 
kareivių vežimui, kuriuos buk ji 
siunčia Europon pagelbon talki- 
ninkams. Bet apie teisingumą 
tos žinios galima abejoti, nes ja- 
ponų kariumenės Europoj nei 
nereikia; pakaks, jČigu japonai 
nuo vokiečių apgjs angliškas ir 
franeuziškas kolionijas Azijoj ir 
Australijoj, ir Tndijose užlaikys 
įamumą, o ten Japonijos karei- 
vius gabenti nereikia nei jokio 
geležinkelio. 

Ant vakarinio mūšio lauko vo- 
kiečiai smarkiai pradėjo prieša- 
kiu žengti ant visos linijos j 
rytus ir į pietus nuo Ypres. Vi- 
sus jų užpuolimus dienok tal-l 

kininkai atmušė. Prancūzai nu- 

žengė toliau į šiaurius nuo Ypres 
ir į rytus nuo jo. Vokiečiai luivo 
užėmę tvirtas pozicijas prie 
Ilollectee ir Messines, bet iš jų 
tapo talkininku išvyti. Viduryj 
linijos vokiečiai mėgino prieša- 
kiu žengti, bet tapo atgal nu- 

stumti. 
Ir Argonne giriose vokiečiai 

mėgino priešakiu žengti, bet taip- 
gi tapo talkininkų sulaikyti ant 

visos l'.nijos. Čia buvo labai 
smarki s mušis ir ab.Jvi ptiocs 
daug kareivių nužudė. Per vie- 
ną savaitę talkininkai paėmė !>e- 

laisvėn 7,^)84 vokiečius. Yokii- 
č!ų pasikrutinimus sunkina van- 

duo, nes talkininkai išardė pyli- 
mus tarp Yser ir Yprc* ir už- 

liejo aplinkinius laukus. Vo- 
kiečiai užtikrina, jog prie Ypres 
jie toliau nužengė ir paėmė C>oo 
anglų; jie sako, jog ir prie LiHo 

jie toliau nužengė. Smarkus mū- 

šiai buvo taipgi tarp tvirtovių 
Verdun ir Toni. Laikraščių ko- 

respondentai mano, kad vokie- 
čiai atnaujjs užpuolimus ant tvir- 
tovės Verdun. Kol jos nepa- 
ims, tol toliau j vakarus žengt! 
negali. Ir franeuzams nepa>- 
sekė išstumti vokiečius iš St. 
.Mihiel apielinkių. Tas pozicijas 
vokiečiai laiko nuo rugsėjo pa- 
baigos. 

Mūšiuose prie Ostend vokie- 
čiai turėjo milžiniškus nuosto- 

lius, bet turėjo atgal trauktis, 
o talkininkai užėmė Leftinpic. 
3 mylios Į rytus nuo Osl:ani». 

Nors nei vienai pusei nepasi- 
sekė galutinai priešą įveikti, jei- 
gu kuri pusė toliau kartą nužen- 

gia, tai paskui dažnai turi atgal 
i'rjžti. Nors mūšiai Aisiu- pa- 
upiuose traukiasi jau antras mė 
nuo, bet nei viena pusė negali 
tikra pergale pasigirti. \ is-gi 
vienok nuo spalio 1 d. talkinin- 
kai nustume vokiečius atgal 05 
mylias. 

Austrijos ambasadorius garsi- 
na apie sumušimus rusų Galici- 
joj. Bet iš' visko matyt, kad ru- 

sai stumia sujungtas austrų ir 
vokiečių kariumenes iš Lenkijos 
Rusai užtikrina, jog jie atgavo 
atgal Bukovinos sostiny Cerno- 
wiec, o Austrijos ambasadorius 
garsina, jog rusai tapo sumušti 
prie miesto Turk, Bukovinoj ir 
Sano paupiuose ir buk jie tapo 
nuvyti nuo Przemysl tvirtovės. 

Kad Lenkijoj vokiečiams nesi- 
seka, t;j jie patįs patvirtina, bet 
ramina gyventojus, kad jie trau- 
kiasi atgal be jokių trukdy v.ų. 
Laikosi dar prie Naumiesčio ir 
Bakalarze\vo, Suvalkų gub., o 

nuo Pavislio tapo nuvyti už Ka- 
lišo; turėjo apleisti Radomą, 
Petrokavą ir Čenstachavą. Len- 
kijoj kaimiečiai užpuldinėja ma- 

žesnius vokiečių pulkelius. 
Ant pietinio mūšio lauko, tai- 

gi Bosnijoj ir Serbijoj, taipgi 
Azijoj prie Tsing-tao nieko svar- 

baus neatsitiko. Tsing-tao bom 
barduojamas toliau japoniškų ir 
angliškų kariškų laivynų, bet be 
pasekmių. 

Iš Kares Lauko 
Tokio, spalio 29 d. Anglijos 

ambasadai pranešama, kad vo- 

kiškas skraiduoi;s Emden, plauk- 
damas su išpliesta japonu vė- 
liava, įplaukė j Penang uostą, ne- 

toli Malajiško' pussaiio (Azijoj) 
ir torpedomis paskandino rusų 
«kraiduolj Žemču^ ir franeuzų 
laivą, torpedų naikintoją. 

Kad apgauti priešus, Emden, 
apart japonų vėliavos, dar pri- 
istatė ketvirtą kaminą. Žem- 

:ugas turėjo 324 žmones įgulos. 
Sakoma, apie 200 jūreivių ant 

ibiejų laivų buvo expliozijos už- 
mušta. 

Petrogradas, spalio 20. Vakar 
vakare apskelbtas oficialis pra- 
nešimas sako, kad laike mūšio, 
airis nuo 4 dienų siaučia į p e- 

his 'nuo upės Pilica, miškno'-e 
• pie Radom, rusai vėl bjauriai 
•umušė austro-vokišk§ kariume- 

Tarp Pilicos ir Glovacze\v ru- 

sai spalio 26 d. galutinai sulaužė 
20-to vokiečių korpuso ir vokiš- 
ko? gvardijos rezervu korpuso 
pasipriešinimą. 

Toliaus tame pačiame nišų 
štabo pranešime sakoma, kad 
vokiečiai atkartotinui bombarda- 
vo rusų pozicijas BakajUrzevvo 
apielinkėse, bet kiekvieną syki 
buvo rusų atmušti atgal. (L»a- 
kalarzevvo miestelis yra prie pat 
Pruiti ru'beiaus, tiesiog j vakarus 
niio Suvalkų miesto). 

Petrogradas, spr.lio 28 d. nit- 

sų oficialis pranešimas, nežiūrint 
vokiško štabo tvirtinimo, skelbia, 
kad rusai vis dar neatleidžia bė- 
gančių atgal vokiečių. Šubas 
sako, kad visi vokiečių mėgini- 
mai sustoti ir užpulti rusus nu- 

ėjo perniek. 
Žinios, kurias prisiuntė Didis 

kunigaikštis Nikalojus, vyriau- 
sis rusų armijos vadas, nurodo, 
kad vokiečiai negali tikėtis at- 

griebti atgal kairjjj Yislos kran- 
tą netoli lvangorodo. Jis prant 
ša, kad vokiečiai traukiasi atgal 
j pietus nuo upes Pilicos. 

Šaltas oras, sakoma, darąs 
daug nuostolių vokiečių eilėse. 
Kalnuotose apielinkėse iškrito 
sniegas, ir ka/okai naudojasi 
tuom, kad nesilaujančiais užpuo 
limais neduoti vokiečiams ramu- 

mo nei ant valajidos. 
Daugelis vokiečių, sakoma, 

įasta šieno kupetose; jie sirgo 
arba karštlige, arba dizenterija 
(kruvine). 

Pas 11/muštus ties Varšava vo- 

kiškus afieierus rasta raštiški 
paliepimai, iš kurių matyt, kaip 
labili vokiečiai buvo įsitikinę, kad 
jie Varšavą paimsią. Vienam 
lokiam paliepime pasakyta, kad 

Varšavoj viso^jinedikaliskos prie- 
taisos, gyduolės, bandažai ir 1.1, 

turi buti tuojaus konfiskuotos. 
Kitam paliepime nurodomu, 

k »kias vict;:s vokiški pulkai turi 
užimti ir kokioj tvarkoj pradė- 
ti tjimą iš Varšavos ant st.prios 
rusų tvirtovės Lietuvių Brastos 
(Ifres4 l.itovsk). 

Petrogradas, spalio 20 d. Ar- 
ir.ijos laikraštis praneša, k;.d lai- 
ko paskutinių 10 dienų rusai pa- 
či,.ė nelaisvėn apie Vislą dau- 
giaus negu 35.00c vokiečių. 

Londonas, spalio 29 d. Ko- 

respodentas Exchang«_ Tele- 
grapli praneša iš Petrogrado: 

'"Visiems austrams ir vokie- 
čiams, išskyrus tuos, kurie pri- 
klauso prie slavų, franeuzų ir 
italų tautystės, paliepta išsinešti 
iš Petrogrado laike dviejų savai- 
čių." 

Londonas, spalio 28 d. Kad 
Pietinėj Afrikoj prasidėjo tikri.1, 
karė tarp sukilusių boerų ir ang- 
liškos kariumeriės po vadovyste 
fen. Botha, apie tai liudija šią- 
dien vakare paskelbtas oficialis 
pranešimas. 

Jame sakoma, kad Botlios ka- 
rittmenė susirėmė su sukilėliais 
mušyj, kuris išsitęsė ant 3 mylių 
ironto ir kuriame dalyvavo nc 

tik pėstininkai, bet ir artilerija. 
Anglų kariumenė šturmu užėmė 

sukilėlių pozicijas, bet jų kariu- 
menė pabėgo. Anglai pagavo 80 

pilnai apginkluotų boerų. 

Londonas, spalio 2g d. Laik- 
raščio Daily Mail korespondentas 
šiaurinėj Francu/.ijoj, kalbėda- 
n a.s apie nepaprastą belgu pasi- 
šventimą- ir narsumą, sako: 

"Daugiaus negu io.ooo vyrų 
tapo užmušta arba sužeista. Su 
ketvirtadaliui visos kariumenės, 
dalyvaujančios pajūrio mušyj, jie 
gynė teritoriją nuo Dixmude iki 

Nieuport—sklypą žemės, vargiai 
didesnį už didelę vokišką farmą. 

''Beveik visos jų žaizdos yra 
žaizdos g.nnto9 iš užpakali'., vie- 
nok niekados žaizdos nebuvo gar- 
bingesnės už šitas, nes kulkos 
ir šrapneliai užgaudavo, kuomet 
jie gulėjo išsitiesę ant žemės po 
lietum, priešo kulkų. Belgų liki- 
mas yra tikra šios karės tragedi- 
ja." 

Londonns, spalio 29 d. Ko- 
respondentas laikraščio Daily 
Mail praneša iš Petrogrado: 

"Vokiečiai yra nustebinti i: 
prislėgti tuom, kari jie visuomet 
susirinka »u šviežiais ir pilnais 
energijos pulkais. Rusu plunas 
mat yra toks, kad užpakalyj 
kiekvienos savo armijos jie laiko 
milžinišką rezervą ir dažnai mai- 
no fronte pulkus, nepalikdami 
ant mūšio linijos ilgai tu pačių 
savo kareivių. 

"Tokiu budu milžiniškas rusų 
armijos didumas, kuri* niekia 8 
milionų vyrų, pradeda rcdvti pa- 
tėmylmą Įtekmę šioj karėj." 

Bordeaux, spalio 29 d. Finan- 
sų nunisteris leido šiądien pa- 
garsinti nekurias tran/akcijas 
l-ranci'./iijos iždo, kurios parodė, 
kad Prancūzija ik šiam laikui 
jau padarė žymias paskolas savo 

draugams, reikalaujantiems pini- 
gų. Belgijai ji paskolino 250 mi- 
lionų frankų, Serbijai paskolinta 
90 milionų frankų ir Montenegro 
--pusė n.iliono frankų. 

Tokio, spaHo 30 d. Rusų am- 

basada čia paskelbė, kad Tur- 
kija pradėjo karę su Rusija. 

Vokiškas skraiduolis Breslau, 
kuris pabėgo iš Viduržemio jū- 
rių l urkijon ir čia jį turkai ruo 

vokiečių atpirko, dabar plaukio- 
ja Juodose jūrėse po turkų vėlia- 
va. 

Breslau pasirodė ties Tlieodo- 
•^ijos uostu ir pradėjo boin'u. r- 
davimą be jokio persergėjimo. 
Laivo kapitonas, kuris, kaip ir 
dauguma skraiduolio Breslau jū- 
reivių, yra vokietis, nepasiuntė 
Tbeodosijos mięstui jokių reika- 
lavimų 

Lygiai 9:30 išryto laivo ka- 
nuolės atidarė ugnį. Per visą 
valandą kanuolės nuolatai ap- 
šau !inejo ]vairias meisto dalis. 
Aiit laimės nieks nebuvo užmuš- 
tas ir tik vienas kareivis tapo 
sužeistas. Bet namams padary- 
ta nemažai nuostolių. Katedra, 
c.rkvė ir keletas kitu namų tapo 
pataikinti ir sugadinti. Rusų 
svetimtautiškos vaizbos banko 
skyrius užsidegė. 

Po valandai laiko Breslau pra- 
sišalino piet-vakarių linkui. 

Tlieodosija yra svarbiausis ant 

(,ifct-rytitiio Krymo pussalio kran- 
to uostas ir randasi apie 100 my- 
lių atstu nuo Sevastopolio. 

Londonas, spalio 30 d. D11 
tu.kiški torpediniai laivai šaudė 
i Odes sos uostą, nuskandindami 
vieną prekinį laivą.* 

Londonas, spalio 30 d. Žinia 
iš Petrogrado i Reuterio telegra- 
mų agentūrą praneša: 

Žinia iš Kerč (uostas Kryme) 
praneša, kad netoli nuo Takol 
šviturio, rusų pasažierinis gar- 
laivis Jalta, plaukiantis iŠ Kau- 
kazo, tapo torpeduotas turkų 
skraiduolio Goeben. Laivo Įgu- 
la ir pasažieriai išgelbėti, laivai 
nuskendo. 

"Kitas garlaivis, Kazbek, kuris 
skubino Jaltai pagelbou, tapo 
pataikintas dviejų torpedų. 
Daug pasažierių nuskendo sykiu 
su Kazbeku." 

Novorossijsk, spalio 29 dieną. 
Turku skraiduolis Hamidieh šią- 
dien reikalavo šito miesto pasi- 
davimo, grasindamas bombarduo- 
ti miestą, jeigu jo reikalavimu 
neišpildytų. To to turkų konstt- 
hs ir konsuliato valdininkai šia- 
me mieste tapo areštuoti. Skrai- 
duolis prasišalino. 

Novorossijsk yra ant šiaur-ry- 
tinio Juodųjų jūrių kranto ir 
skaitosi Juodųjų jūrių (Cerno- 
morskoj) provincijos sostine. 

Petrogradas, via London, spa- 
lio 30 d. Rusų kariškas laikraš- 
tis praneša kad rusų vyriausi* 
vadas leido lenkams tverti sa\c 

legijonus, t. y. atskirus lenkiškus 
kariumenės pulkus su lenkais afi- 
cierais ir vadais. Legijonai turi 
pat's parūpinti sau uniformus. 
bet rusų valdžia pristatys gink- 
lus, amuniciją ir maistą. Vi-1 
aiose Lenkijos miestuose ir kai- 

jiiuose tapo išlipdytos proklama- 
cijos, kuriose šaukiama gyven- 
tojui prisidėti prie lenkiškų le- 

gijonų ir išvyti priešą iš Lenki- 
jos. £itie legijonai susideda vien 
iš katalikų, turi lenkus aficierus 
ir lenkiškus kapelionus-kunigus. 

Londonas, spalio 31 d. Žinia 
iš Konstantinopolio praneša, kad 
naujas mušis prasidėjo Juodose 
jūrėse, netoli nuo Odessos. Lai- 
ke vakarykščio bombardavimo j Odessos, sulyg žinių, atėjusių iš 
Konstantinopolio, Odessos uoste 

paskandinta 3 kanuoliniai rusų 
lai vienas torpedinis laivas ir j 
'ienas komercijinis garlaivis. 

Laike nuskandinimo rusų gar 
laivių Jalta ir Kazbek, sakoma, 
žuvo 7^ pasažieriai ir jūreiviai. 

Amsterdam, via London, spa- 
lio 31 d. Du Amsterdamo laik-1 
rašėiu, llandelsblad ir Telegraf 
praneša, kad vokiečiai apleido 
miestą Ostend, Belgijoj. 

Londonas, spalio 30 d. Ke/.ig-| 
na-o tino savo vietos vyriausiai 
laivyno ministerijos perdėtini;, Į 
Pirmas Admiralijos Lordas, ku- 
nigaikštis Louis Battenberg. 
Priežastim jo rezignacijos yra I 
tai, kad Louis Battenberg ya 
vokiškos kilmės, jo tėvas buvo! 
prūsiškas aficieras. Tas sukėlė | 
tarp dalies anglų neužsitikėiimą 
ir kunigaik. Battenberg, nors tar-j 
navo Anglijos laivyne per 40 su- 

uršum metų, nusprendė, kad 
jam bus geriau rezignuoti. 

Jo vieton paskirta admirolas 
jolin Fisher. Naujas vadas Ang- 
'ijos admiralijos yra žymus ir 
tnergiškas jūreivis ir jo pasky- 
'irnas pilnai užganėdino anglų 
visuomenę. 

Rotte/damas, spalio 31 d. Pra- 
nešama, kad keletas vokifkų po- 
\ancleniniu laivą, suardytu i da- 
lis, tapo pervežta per Liegc lin- 
kui Anglijos kanalo pakrančių. 
Taipgi vokiečių transportas su 

30 sunkiomis kanuolėmis perėjo 
per Liege, traukdamas linkui 
Nieuport, kur dabar verda smar- 

kus mūšiai. 

Venecija, per Paryžių, spalio 
31 d. Žinios, atėjusios eia iš 

Austrjos praneša, kad cholera 
platinasi Austro-Vengrijoj ir kad 
beveik iš visų dalių ne tik Aus- 
trijos, bet ir Vengrijos ateina ži- 
nios kasdien vis apie naujus su- 

sirgimus. 

Londonas, spalio 30 d. Laik- 
raščio Daily Mail koresponden- 
tas telegrafuoja iš Prancūzijos, 
kad francuzai su anglais užėmė 

miestą Lille ir dikčiai pasistūmė 
j rytus. Jie taipgi užgriebė Tur- 
coing, 10 mylių atstu į šiaur-ry- 
ciu;- nuo Lille. 

Times'o korespondentas pa- 
tvirtina šitą žinią, sakydamv, 
kad jis ią gavęs "iš neabejotinu 
šaltinių." 

Petrogradas, spalio 30 d. Vė- 
liausis rusu oficialis pranešimas 
sako, kad smarkus tursini ant 

Suvalkijos rubežiaus nesiliauja, 
bei iki šiolei visi atkaklus v<->_ 

Kiečių užpuolimai tapo atmušti. 
Lenkijoj rusai, vydami bėgan- 

čius atgal vokiečius, užėmė Lodz 
ir stipriai prispaudė vokiška 
ariergardą (užpakalines sargy- 
bas) aut linijos Lodz-Z\vichost. 
Rusai užgriebė sunkių kanuolių 
u keletą orlaivių. 

Įdomu pastebėti dar ir tas 
oficialiame rusų pranešime, kad 
jame sakoma, jog apielinkėse 
Tarno\v rusai spalio 29 d. padai" 
austrams sunkių nuostolių ir pa- 
ėmė apie 1,000 nelaisvėn. Pasta- 
raisiais laikais manyta, kad rusai 
iš tų apielinkių visai buvo pas-i- 
traukt'. 

Londonas, spalio 30 d. I !ugh 
Oibson, amerikoniškos legacijos 
sekretorius Brusselyj, praneša, 
kad jis nesenai atlankė belgų ka 
ralių Dixmude apielinkėse. :n 

lyg jo pranešimo, karalius Alber- 
tas pats veda savo kareivius ir 

pats su jais sykiu dažnai buva 
tranšėjose po priešo ugnim. Ka- 
talienė gi pati gelbsti sužeistus 
kareivius, perraišinėdama jietru 
žaizdas užpakalinėse mušiu lini- 
jose. 

Londonas, lapkričio 2 d. Iš 
Petrogrado ateina žinia, kad vie- 
tiniai laikraščiai garsina, jog lai- 
vas Goeben ir Uresl?.it ir dar 
keturi turky torpediniai laivai 
bombardavo Krymo pakraščius 
netoli nuo Sevastopolio. Rusų 
! aterijos atsakė šūviais. Po to 
laivai prasišalino. Nuostoliai pa- 
daryta nedideli. 

Theodosija antru sykiu tapo 
bombarduota pereitą subatą, kuo- 
met turklį skraiduolis paleidi 
miestan 30 šūvių. 

Bordeaux, lapkričio 1 d. Ofi- 
ciališkai čia pranešama, kad fran- 
euzų, anglų ir rusų ambasadoriai 
Konstantinopoiyj vakar prašė su- 

grąžinti jiems jų pasportus ir šią- 
dien išvažiavo iš Konstantinopo- 
lio. Prancūzijos interesai Turki- 
joj tapo perduoti j rankas Ame- 
rikos ambasadoriaus. 

Washington, D. C. Ameri- 
k s ambasadorius Konstantino- 
poiyj savo raporte, kurj jis pa- 
siuntė spalio 31 d. savo valdžiai 
\Vashingtonan, praneša, kad 
Turkija apreiškė, jog ji neleis 
išvažiuoti rusų konsuliams iš 
Turkijos patol, pakol ji negaus 
užtikrinimo, jog Turkijos konsu- 
liai galės saugiai apleisti Ru- 
siją. 

Petrogradas, lapkričio i dieną. 
Rusi;, generališkas štabas išleido 
šiądien pranešimą, kuriame sako- 
ma, kad rusų armijos Lenkijoj 
vėl pasekmingai pasistūmė pir- 
myn. Šiame pranešime sakoma, 
kad ant Pritsų rubežiaus rusai 
taipgi padarė progresą ir atmu- 
šė vokiečių atakus Bakalarze\vo 
apielinkėse. Pranešime rašoma: 

"Ant P* iinės Prūsijos rube- 
žiaus musų kariumenė turi lai- 
mėjimų Naumiesčio apielinkėse, 
Suvalkų gub. ir Romintų miš- 
kuose. Vokiečių atakai apielin- 
kėse Bakalarzewo pasiliovė spa- 
lio 31 d. po to, kaip priešas 
apturėjo milžiniškus nuostolius 

"Lenkijoj męs visur buvome 
pergalėtojais ir pasistumėme vi- 
su frontu pirmyn. Męs užėmėm 
Piotrkową, Opoczno ir Opato\v. 
Mūšiai atsitiko ant kelių, lydin- 
čių j Opato\v ir čia męs išblaš- 
Kėm vokiečių ariergardą (užpa- 
kalines sargybas). Męs paėmė.M 
400 belaisvėn ir užgriebčm 6 
kulkasvaidžius, taipgi transpor- 
tus su provizija. 

"Prie upės San, Galicijoj, rusų 
pulkas, žingsnis po žingsnio, 
tranšėjomis pasiekė priešo pozi- 
cijų ir šturmu paėmė austrų 
įuomlaikinj fortą. Penki aficie- 
rai ir 500 kareivių paimta be- 
laisvėn, taipgi užgriebta 5 kul 
I asvaidžiai. 

Londonas, lapkričio 2 d. Ko- 
respondentas laikraščio Daily 
Mail telegrafuoja, kad Britanijos 
saldžia Pretorijoj, Pietinėj Afri- 
koj, sutiko padaryti 5-kitj die- 
ni pertrauką mušiu su sukilusių 
boeru vadu, gen. De\Vet. Per- 
traukos tikslas, menama, bus ap- 
kalbėti apie išlygas susitaikinimo. 

Tokio, lapkričio 1 d. Priva- 
tiškos nepatvirtintos žinios pra- 
neša, kad Tsing-tao tvirtovė ilgai 
neišsilaikys, nes jau tik du for- 
tai, liko, kurie dar laikosi kaip 
reik,—tai fortai Kaiser ir Iltis. 
KiM fortai esrj jau pusiau su- 

griauti. 

Rymas, lapkričio 1 d. Rezig- 
navo visas Italijos kabinetas. Šią- 
dien rezignavęs kabinetas turėjo 
per dvi valandas posėdi su kara- 
lium. Posėdyj buvo svarstomas 
dabartinis karės stovis ir ką Italija 
turi toliaus veikti. Kabineto re- 

zignavimas, sakoma, iššauktas pa- 
skutiniais atsitikimais Turkijoj. 

Įvairiuose •"iestuose, iš- 

girdus apie ui kijos įsimaišymai 



kilo truksmingos demonstracijos, 
reikalaujančios, kad Italija pradė- 
tu are, nes Turkijos įsimaišymas 
gn ;ia pavojum Italijos interesams 
Albanijoj ir Tunise. N'umalšini- 
mui demonstrantų nekuriose vieto- 
se rrikėjo pavartoti kariumenę. 

Ncw York, lapkričio i dien^. 
ko kct'ellero labdaringasai fondas 
su -avo milžiniškomis sumomis bus 
atidarytas gelbėjimui nukentėjusiu 
nu!i karės belgiškų šeimynų. Di- 
džiausiu vmtis dabar Xe\v Vorko 
uostp tunurališkas Iaiva- tapo pa- 
siūdytas u/ $275,000 ir prikrautas 
vien tik maistu. Sercdoj šitas 
laivas sti 4.000 tonų maisto iš- 
plaukia j Kottcrdamą, i.-> kur, su 

pagelba amerikoniško konsulio, 
maistas bus išdalintas tūkstančiams 

badaujančių belgiškų šeimynų. 
Rnckcfellcrio Fondo valdyba pra- 
neši", kad, reikalui esant, ji yra 
prisiruošusi išleisti tam tikslui mi- 
lionus doliarių. Amerikos ambasa- 
dorių-- l.ondone pranešė, kad išgel- 
bėjimui belgiškų šeimynų nuo ba- 
davimo reikės mažiausiai po vie- 
ną inilioną kas mėnuo per kokius 
7 ar 8 mėnesius laiko. 

Londonas, lapkričio 3 d. Reu- 
ter: > telegramas iš Petrogrado pra- 
neša, kad caras apskelbė ukazą apie 
karę su Turkija. Janie sakoma, 
kad Vokietija su Austrija prilcal- 
bino 1 urkiją užpulti ant Rusijos. 

I kazas .sako, kad Rusija susi- 
tiks šitQ naują priešą ramiai, ir pa- 
sitiki, kad kaip pirmiaus, taip ir 

dabar rusu armija u/triumfuos ant 

turkiškų hordų. Neišmintingas 
Turkijos žingsnis išriš seną l>al- 
kanu klausimą ir šio Turkijos žing- 
snio pasekmės bus fatališkos jai 
pačiai. 

Petrogradas, lapkričio 3 dieną. 
Turku ambasadorius Fehredden 

fley apleido Petrogradą ir per Fin- 

landiją išvažiavo iš Rusijos. 
Persijos legacija Petrograde ap- 

reiškė, kari nėra jokios sutarties 

tarp Turkijos ir Persijos ir kad 

gandai apie tokią sutartį rusų ir 
kitose spaudose yra be pamato. 

Vienna, via Amsterdam ir Lon 

don, lapkričio 3 d. Viennoje se- 

kantis oficiali* pranešimas buvo 
apskelbtas čia vidurnaktj: 

"Ant rusi.škal-turkiško rubežiaus, 
netoli nuo Trebizond prasidėjo mū- 

šiai tarp rusiškos ir turkiškos k?.- 
riumenčs." 

Haaga, Hollandijoj, lapkričio 
a d. Laikraštis HanacloDlad tal- 
pina žinią iš Kopenbageno, Dani- 
joj, kurioj sakoma, kad Nobelio 
taikos dovana paskirta Hollandijos 
valdžiai, kuri turi ją sunaudoti pa- 
gelbėjimui belgiškų pabėgėlių, esan- 

čių Hollandijoj. Nobelio taikos 
metinė dovana išneša $40,000. 

Rymas, lapkričio 3 d. Sako- 
ma. kad Anglija ir Italija susitai- 
kė veikti išvieno «pgynime savo 

interesų Siaurinėj Afrikoj. 

Berlinas, lapkričio 2 d. Ži- 
nios, ateinančios čia iš Lenkijos 
nurodo, kad dalykų stovis pradeda 
taip tvarkytis, jog netrukus galima 
laukti vėl didelių musių tarp aus- 

tro-vokiškų ir rusiškų armijų. 
Austrai ir vokiečiai užbaigė savo 

pasitraukimą į naujas pozicijas, 
kurias jie pirmiaus sau apsirinko. 
Kuomet rusų avangardai (priešaki- 
nės sargybos) prisiartino prie šitų 
linijų, jie susitiko su vokiečiais, ku- 
rie toliaus, matomai, negeidė trauk- 
tis atgal, ir rusai buvo atmušti. 

Sulyg austro-vokiškų pranešimų, 
pietinėj (ielirijoj austrams pasise- 
kė nustumti atgal rusų kairįjį spar- 
ną tarp Turką ir Sambor. 

Londonas, lapkričio 3 d. Laik- 
raščio M o r n i n g P o s t korespon- 
dentas telegrafuoja iš Petrogrado 
soka;*iai: 

"Čia vis eina gandas, kad Prze- 

myslio tvirtovė tapo paimta, bet 
toks gandas yra neteisingas. Iš- 
tikro atsitiko štai kas: 

Rusai pagavo ir paėmė belais- 
vėj 4,000 Przemyslio garnizono 
kariuinenės, kuri buvo mėginusi iš 
tvirtovės persimušti per rusus; prie 
to paimta didelis skaitlius ginklų 
ir amunicijos. 

'"Didelis skaitlius grįžtančių nuo 

ru?ų fronto sužeistų moterių pa- 
rodo, kad diktokas skaitlius "avan- 
turistiškn" moterių j ieško nepa- 
prastų atsitikimų mūšių laukuose. 

"Kazokė-merjįna vardu Elena 
Choba, pasižymėjusi, kaipo gera jo- 
jike, paikiui valdanti kardu ir šau- 

(lykto, gavo leidimą valdžios ir pa- 
stojo j kazoku pulką. 

"Pulkininko Tomilobskio dūkto, 
kuri kariŠVam unitarine ldikc Au- 
gustavo mušiu atsižymėjo kaipo 
skautu hderis, tapo sužeista tris 
sykius." 

Bcrlinas, lapkričio 2 d. Majo- 
ras Moralit, kariukas exportas laik- 
raščio T a g e h 1 a 11, rašo šiaip: 
"Mušu (vokiška) armija šiaur-ry- 
čiuo.se (ant Suvalkijos rubežiaus), 
laike mūšio, kuris tesėsi per kelias 
dienas, išlaikė savu pozicijas. Męs 
galime tikėlis, kad ji ir toliaus galės 
apsaugoti Rytinės Prūsijos rubežių. 
l ai yra jos pirmučiausia užduotis, 

vėliaus ji turės kitą užduotį." 

Washington, D. C., lapkr. 2 d. 
Kariškas stovis tapo apskelbtas šią- 
dien visam Egipte. Anglijos at- 
stovas oficiališkai apie tai pranešė 
Amerikos diplomatiškiems agen- 
tams Kaire. 

Suljg paliepimo, atėjusio iš Lon- 
dono. vyriausis Vadas anglu ka- 
riumenės F.gipte paėmė Į savo ran- 

kas visą valdžią. Jam prisakyta 
aštriai nuslopinti sukilimus pačioj 
pradžioi, jeigu jie pasirodytų. 

NAUJA KARE ANT 
BALKANŲ. 

\Vashingiotian nuo Amerikos 
konsulio gauta žinios, buk ant 

Balkanų rengiasi nauja karė, ku- 
ri su dabartine didžiąją tik gana 
tolimą turi susirišimą. Sulyg tų 
žinių, Italija sutarė su Grekija 
pasidalinti Albanija. Mat pripa- 
žinusios Albanijai savistovystę, 
to Austrijai reikalaujant, didė- 
sės Europos tautos dabar tarp 
savęs kariauja, tai jos negalės 
ginti Albanijos savistovystės. 
Apart Austrijos, kitoms tautoms 

Albanijos savistovystė ir pirma 
mažai rūpėjo, o kada paskui 
jau neva ncprigulmingoj kuni- 
gą ikštyjstėj kilo naminė karė, gy- 
ventojai atsisakė mokesčius mo- 
kėti, o be pinigų nei valdžios, nei 
ncprigttlmystės palaikyti negali- 
ma ; tai atsisakius nuo sosto Eu- 
ropos paskirtam naujos valsty- 
bės valdonui kunigaikščiui Wied, 
visi užmiršo, o dabar, k-ius Eu- 

ropoj milžiniškai karei, niekas ir 
laiko neturi rūpintis Albanijos li- 
kimu. 

Pietinėj Albanijoj dar vis yra 
sukilimas, kurio neįstengia su- 

valdyti paėmęs valdžią į savo 

rankas buvęs Turkijos generolas 
Essad Paša. Todėl Italija, prie- 
kabių jieškodama, išsodino nuo 
karišku laivų jureivius porte Av- 
lona, grekų gi žemės kariume- 
i;ė peržengė Albanijos rubežių ir 
užėmė miestą Vasiri. 

Taigi Italija, nors didėjėj Eu- 
lopos karėj nedalyvauja, bet iš 
jos mėgina pasinaudoti priešais 
Austijos norus. Italija senai 

norėjo Albaniją užimti, nes ji se- 

nai Italijai prigulėjo, bet tam pa- 
sipriešino Austrija ir užmanė pri- 
pažinti Albanijai neprigulmybę, 
nes pati, pirma pasižadėjusi nie- 
ko neimti, nenorėjo leisti ir Ita- 
lijai tvirčiau atsistoti kitoj Adria- 
tiko pusėj. Išsodinimas itališkų 
jūreivių padaryta priešais Austri- 
jos norą, bet ji, turėdama didžiąją 
karę, negali Italijai pasipriešinti. 
Kas toliau su pačia Austrija gali 
atsitikti, dabar niekas įspėti ne- 

gali; jeigu Rusija karę laimėtų, 
Austrija gali suvisu išnykti, tai 
ir Albanijos savistovystės ginti 
negalės. 

Rods, Italija kitiems kraštams 
pranešė, kad Siaurinę Albaniją 
užima tik tuom tarpu, kad suki- 
lėliams neleisti krašto naikinti; 
kaip tik užgims ramumas, italai 
žacla pasitraukti. Bet toki paža- 
dėjimai paprastai nieko nereiš- 
kia ; nenorintiems pasitraukti nie- 
kada ramumo nebūva; jie pef 
šimtmečius savo globoj laiko 
tuom tarpu užimtus ir ramiau- 
sius kraštus. 

MILITARIZMAS AZIJOJ. 
I£u ropos tautu nuo 1871 m. 

didžiausias rūpestis buvo — dru- 
tinti savo kariškas pajiegas, dau- 
ginti kariumetię, nors tas veik 
trečdalį visų tautų surinkimų su- 

ėsdavo, o per tai gerinimui gy- 
ventojų būvio, produktyviškiems 
reikalams permažai pinigų lik- 
davo. Tas gimdė visų neuž- 
ganėdinimą ir galų gale privedė 
prie dabartine- karės. 

Nors dab.r i n f karė ir pasi- 
baigtų v i i: k ; rgalėjimu mili- 
tarizmo palaikytojos Vokietijos ir 
teisingesniu Europos kraštų pa- 
dalinimu, tuom dar nebus praša- 
lintos karlf priežastį^ Dabajrti- 

Photos by American Press Associatlon. 

Viršuje: Kaizerio kilnojamas namelis, kuri jis su savim 
vežiojasi. Sienos ir stogas padaryti taip, kad ju kulkos negali 
permušti. Patėmykit vokiečiu karišką vėliavą iš šono: ji panaši 
į senovės kryžeivių vėliavą. 

Apačioj: Kaizeris (ant arklio) ir jo generalis štabas. 

tiė karė luiropoj yra karė slavu 
ir romanų su germanais ir už 
germanų paveržtus kitų tautų /.«■• 

mės plotus, paljuosavimą. kad 
apsilpninus vokiečius, jų paverg- 
tų tautų, bet priežasčių tautų 
aidams yra gana ne vien Kum- 

poj, i»et ij kituose žemės kraš- 
tuose, nes ir kitur netrūksta eu- 

ropiečių pavergtų tautų, norin- 
čių pasiliuosuoti nuo pavergėjų 
Visur yra rasių nesikentimas, ku- 
ris, vietoj nykti, mažėti, auga 
vis labjau. Ir Amerikoj matome 

kaip baltspalviai nekenčia juo- 
dųjų ( ia gana dažnai, ypač pie- 
tinėse valstijose, pasitaiko kruvi- 
ni susirėmimai baltspalvių su 

juodspalviais Xe iš meilė.- ame- 

rikonai baigia ir indijonus nai- 
kinti. Todėl giliau žiūrinti viso- 
kios veislės pašaukti ir nepašauk- 
ti pranašai netolimoj ateityj pra- 
našauja kruvinas kares tarp kitų 
spalvų tautų—Azijoj geltonspal- 
vių su baltspalviais, o Afrikoj 
tarp baltspalvių .r juodųjų. 

Karės dėl veido spalvos skir- 
tumo gal užgims vėliau, bet yra 
ir kitokios vaidų priežastjs. Azi- 
joj ir Afrikoj, apart rasių nesi- 
kentimo, kaip tai ir Europoj bu- 
vo viduriniuose amžiuose ir pradžioi 
naujųjų, yra dar skirstantis žmo- 
nes tikėjimo skirtumas. Ten ti- 
kėjimas dar drūčiai riša net skir- 
tingos kilmės tautas. Azijoj ir 

Afrikoj prieš krikščionis euro- 

piečius stoja mahometonai. Rods, 
daugumas jų yra po europiečių 
valdžia, bet yra ir nepriklausan- 
čių europiečiams. Tos nepri- 
klausančios europiečiams niaho- 
metoniškos tautos kjla iš miego, 
orgmizuojasi ir organizuoja ki- 
tas to paties tikėjimo tautas. Gal- 
va ir vadova" mahometonų yra 
Turkijos sultanas. 

Jau ne kartą Turkija gązdino 
krikščionis apšaukimu šventos ka- 
rės krikščionims. Norėta tokion 
karėn pakviesti visihi mahometo- 
nus laike italu įsiveržimo Tripo- 
liu. Tokia kare gązdino Turkija 
ir Rusiją laike karės 1877 m. To- 
kion karėn po bausme išlikimo 
turėtu stoti visi mahometonai vi- 
sur ir jie rengtų krikščionių sker- 
dynes, kaip tai d;m" didžiųjų Ka- 
lifu laikuose. Kariautojų gali su- 

sirinki' beveik tiek, kiek Rusi- 
ja tur' kareivių, nes Afrikoj ir 

Azijoj beveik tiek jau yra maho- 
metonų. Angliškose Indijose yra 
suviršum 40 milionų mahometo- 
nų; Turkijoj. Arabijoj, Persijoj 
ir Afganistane yra dar daugiau. 
Visa šiaurinė Afrika, Anglijai 
priklausantis Egiptas, Italijos 
Tripolis ir Francuzijos Tunis, 
Algier ir Mtfrokko yra kraštas. 

mahoųietonų apgyventi; Rusijoj, 
a 11L Kaukazo, Tltrkcstane ir ant 

Krymo pussalio, Kazaniaus gub., 
gyvena apie H) niilionų mahome- 
tonu. 

N'eprigulmingi ir pusiau nepri- 
gulmingi mahomėtoniški kraštai 

organizuojasi, ginkluojasi. Nors 
1 urkiją įveikė susijungusios |cru- 
von Balkanų tautos, bet ji šią- 
(iieji vis-gi jau ne ta pati, kokia 
buvo 1S70 m., arba ir laike pas- 
kutinės karės, nors ir seniau rna- 

liometoniškos tautos garsios bu- 
vo savo narsumu ir mėginiu ka- 
riu. Juk Rusijai reikėjo 40 me- 

tu suvaldymui susidedančios vos 

iš dviejų milionų čerkesų iaute-j lės. Ne kiek mažiau l 'iko ir j aukų franeuzams užėmė suval-i 
dynias Algiero arabų: daug lai-' 
ko paims ir suvaldymas Morokko. j 

Azijoj pabudo ir susiorganiza- 
vo mahometonų apgyventas kraš 
tas, esantis neva po Anglijos glo- 
ba—tai Afganistanas. Jis smar 

kiai ginkluojasi ir vis smarkiau 
šiaušiasi iš vienos pusės prieš 
Angliją ir stengasi sukelt šiau- 
rinių Jndijų mahometonus, iš ki- 
tos pusės prieš Rusiją ir kursto 
Turkestano mahometonus, ir Af- 
ganistano emyrui tas gana se- 

kasi. 

Jauni afganai mokinasi nuo 

europiečių dabartinių karių vedi- 
mo budo ir geriausių ginklų dir- 
bimo. Seni titnaginiai karabinai 
jau senai tapo užmesti, dabar pa- 
čiame Afganistane moka padirbti 
tokius jau karabinus, kaip ir 

Kuropos kariumenių. Mieste-Ka- 
bul yra vokiečių įrengtas arse- 

nalas, kuris gali lygintis su ge- 
riausiais Europos arsenalais. 

Aiganistąpę yveclė visuotinai 
tarnavimą k,ąriuiucnėj. Santaikos 
laike yra 70,000 gerai apginkluo- 
tų kareivių, o karėti to krašto 
\aldonas gali pastatyti apie pu- 
sę miliono kareiviu. Afganista- 
no kariumeyės «la 1 i s traukia jau 
prie Pešauar, Indijose, o kita, 
kaip sako, Įsiveže Į Rusijos Tur-į 
kestaną ir išmėtė j padanges 
Kušle tunel|v jungianti Turkes- 
taną su mii&u Pferat. Kaip sa- 

ko, žuvo prie to 2.000 rn-isku 

kareivių. Turkija iš Vokietijos 
gauna laivus? orlaivius, povande- 
ninius laivelius ir pinigus kariti- 
menCs reikalams. Turkija dabar 
turi apie 900.000 kareivių. 

Kadangi Vokietija savo valdy- 
bose mahometonų beveik neturi, 
jie gyvena jos piiešų valdybose, 
tat ii mahometonų sukilimo ne~i-j 
bijo, todėl jos agentai ir kursto 
mahomet uitis sukilti ir tai seka- 
si. Neramu ink tarp Kaukazo 
ir Turkestano mahometonų; tas 

pats yra Egipte; Morokko sulta- 
nete maurai išnaujo prieš fran- 
euzus sukilo; kilo maištai tarp 
Indijų mahometonų %ir Somali pa- 
krantėse. 

REVOLIUCIJŲ LIZDAS. 

Karė Europoj uždengė revoliu- 
cijas Mexikoj, bei jos ten nesi- 
liauja nuo prasišalinimo nuo pre 
zidento vietos Diazo. Y ietį 
Diaz su kartuvių ir karabinų 
pagelba mokėjo per 30 metų 
Mexikoj ramumą palaikyti ir 
šiek-tiek tą kraštą pakelti, o 

prieš jj ten revoliucijos taipgi 
nesiliovė nuo išsiliuosavimo to 

krašto iš-po Ispanijos jungo. 
j trumpą kelių metų laiką 

Mexikoj buvo kelios revoliuci- 
jos: prieš Diazą, prieš Madero. 
prieš IĮnertą, o dabar kilo re\o- 

liucija prieš Huertos' pergalėtoją 
Carranzą; sukėlė ją buvęs jo pa- 
d.ėtojas, pirmiau buvęs paprasta* 
plėšikas, persikeitęs j generolą, 
Villa; jj remia toks jau revoliu- 

cijų palaikytojas ir buvęs plėši 
kas, nors mokantis savo pravar- 
dę pakrevezeti, generolas Zapa- 
ta. P.et nežinia kaip ilgai tarp 
jt laikysi* sutikimas ir vienybė, 
tuom tarpu vienok abudu sutarė 
remti viens kitą ir viens kito su- 

manytas reformas. Nors Carran- 
za žada pasitraukti nuo tuomtar 
, inio prezidento vietos, bet jis' 
jos Viliai nenori užleisti. Car 
ranza išleido j Mcxikos gyven- 
tojus atsišaukimą, kuriamo per- 
sergsti juos prieš Vilią, užtik- 
rindamas, kad jam krašto gciovė 
visai nerupi. Tas gal buti teisy- 
bė, nes Carranza, su juom drauge 
veikdamas, turėjo progą geriau 
ji pažinti; bet kad kova su 1!uolo- 
ta jam gana sekėsi ir tok kovoj 
jo kariautojai turėjo progą pasi- 
pelnyti, tai jo kariautojai, buvę 
revoliucijonieriai, ir dabar jo 
skverno laikosi ir ji remia, ypač 
pritaria iam buvę jo afieierai. nes 

r u jo ])agelba tikisi geresnes vie- 
tas paimti. 

Mieste Mexiko, Jalapa' kazar 
mėse riaušes sukėlė C'arra /.o~ 

kareiviai ir mėgino pereiti Vil- 
ios ir Zapatos pusėn. Ištikimas 
Carranzai gen. Candido Aguitar 
ęusirėmė su maištininkais prie Los 
Marroes ir juos sumušė. Kric* 
ii i 80. Gubernatorius Jose Ma- 
ria Maytorena prie miesto Naeo 

atsigabeno 8 dideles kanu* ties ii 

nori miest'į bombarduoti ir ji vi- 

<ai išnaikinti. Generolas l'u'ėblo 

Gonzales atkako miestan Mexiko 

paimti į savo rankas visą Carran- 
zos kariumenę, stovinčiu prie 

miesto Queretaro; kariumein ta 

susideda iš 40,000 kareiviu. 
Carran/a kaltinu Suvienytas 

Valstijas už rėmimą Vilios; i>uk 
jos laukia vien, kad jis j savo 

rar.ka paimtų va'^/ią, nes ji.- 
i.rr erikonams suteiktu visokias 
koncesijas su skriauda vietiniu 
gyventojų. 

Mieste Aguas Calientes susi- 
rinko taikos delegatai: dauguma 
vedančių naminę karę partijų afi- 
cieru, bet kaip matyt, jie ir ne 

labai geidžia susitaikyti. Pos> 
dyj spalio 27 d. delegatai pradėjo 
taip smarkius ginčus, kad išsi- 
traukę revolverius bemaž ko ne- 

pradėjo besišauuyti. Persigando 
buvusi galerijoj publika ir mėgi- 
no laukan bėgti, bet stovinti prie 
durių policistai niekam išeiti ne- 

leido. Audrą sukėlė Zapatos de- 
legatai, kurie pareikalavo, kad 
valdžios žemė butų išdalinta ne- 

turtėliams. Reikalavimui pritarė 
ir Vilios delegatai, bet priešinosi 
smarkiai Carranzos atstovai. 
Kaip rodosi, konferencija nepri- 
ves prie susitaikymo, greičiausiai 
ji pagimdįs naują revoliuciją, 
nors ir dabartinė dar nepasibn-'- 
gė. Mexikoj, kaip pasirodo, be 
revoliucijų apsieiti negalima, nc> 

gyventojai tvarkos ir ramumo 

nemėgsta; revoliucijos ten tol 
trauksis, kol galingesnis kaimy- 
nas iš neramumo besinaudoda- 
mas, nepaims sau viso to gau- 
siai gamtos apdovanoto didelio 
krašto. 

IS AMERIKOS: 
BAISI EXPLIOZIJA KASYK- 

LOSE. 

Royalton, 111. Anglių kasyklo- 
se Krankliu Coal antį Coke Co. 
atsitiko baisi dujii expliozija. Žu- 
vo prie to apie 80 darbininkų, 
dauguma 1 čhIų ir •slovakų. Ex- 
plioziją, kaip spėja, pagimdė kok- 
sai neatsargus darbininkus, ku- 
ris atidarė savo liamputę. 

Tuoj po expliozijai nusileidę 
gelbėtojai ištraukė 50 žuvusių 
darbininkų kunų. Ištraukti kū- 
nai baisiai buvo apdegę. Kompa- 
nija užtikrina, kad oloj nėra dau- 
giau negyvų, nors išgelbėtojai sa- 

ko, kad keliolikos darbininkų dar 
trūksta. 

Kasyklų užvaizda Jas. Brovvn 
tuoj po expliozijai nusileido olon 
ir patikęs dali gyvų darbininkų, 
juos per nuodingus gazus ir du- 
rnus atvedė prie kilnojimo prie- 
taisos ir laukan iškėlė. Išgel- 
bėta 285 darbininkai. 

Dvi našles itales jų namuose 
rado negyvas. Daktaras apreiš- 
kė, jog jos mirė iš gailesčio ir 

išgąsčio. 

ROOSEVELT UŽ SUFRA- 

GIZMĄ. 

Scranton, Pa. Atsilankė čia 
buvęs Suvienytų Valstijų prezi- 
dentas Roosevelt .r laikė politiš- 
ką prakalbą, kurioj smarkiai išpei- 
kė senatorių Pe irose iš Penn- 

sylvanijos. Tarp kit-ko kalbėjo 
ir apie sufragizmą, reikalavo su- 

lyginimo moterių tiesų su teisė- 
mis vyrų, kaip to reikalauja suf- 
fragetės. 

BUS NUŽUDYTAS. 

Columbus, O. Gruodžio 4 d. 
ant elektriškos kėdės bus nužu- 

dytas 9 metų vaikinas Harley 
Beard. Jis užmušė tris sąnarius 
tarmerio Massey šeimynos. Jis 
tarnavo kaipo bernas pas minėtą 
"armerį. Prašymą Reard'o pa- 
keisti bausmę gubernatorius at- 

metė. 

UŽMUŠĖ TREJETĄ VAIKŲ 
IR SAVE. 

Galesburg, 111. Saldumynu 
fabrikantas YY. M. Stromberg, su- 

sipykęs >u savo pačia, kad toji 
negreitai atnešė kitą užklodalą, 
išėjo i> namų, sugrįžo su revolvc- 
t i 11 ir, nieko Tiesakęs, pradėjo pyš- 
kinti. Užmušė trejetį vaikų ir 

save, o pačią sunkiai pašovė. 

PADĖKAVONĖS DIENA. 

Washlngton, D. C. Preziden- 
tas \Yilson išleido pfokliamacij.i, 
kurioj lapkričio d. kviečia gv 

ventojus apvaikščioti padėkavo 
nės dien%. 

IS SO. KOSTO N, MASS. 

"Gabijos" veikimas. Spalio 22 d. 
vietos lietuviu muzikos ir dramos 
draugija "Gabija," vadovaujant 
gerbiamam musų kompozitoriui 
Mikui Petrauskui, didžiame Bos- 
tono Hi.il) teatre statė scenoje įdo- 
mią ir komišką trijų veiksmų ope: 
retę "Užburtas Kunigaikštis." Or- 
chestrą, chorą ir solistus dirigavo 
pats kompozitorius M. Petrauskas. 
Vaidinime savo roles aktoriai at- 
liko gana gerai St. Yitaitis kur- 
piaus rolę atliko tikrai profesio- 
nališkai. Jau keletą kartų p. Vi- 
taitį bostaniečiams teko matyti vai- 
dinimuose dalyvaujant, ir kiekvie- 
ną kartą negalima jo vaidinimu at- 

sigerėti. Jam reikia pripažinti 
įgimtą profesijonalo aktoriaus ta- 

lentą. J. Kerdiejus grafo von 
Laube rolę atliko gana gerai, Ge- 
rai taipogi vaidino S. Mockus (ku- 
nigaikščio rolėje), P. Šalom skys 
[(gydytojo rolėje), J. StrumsV; 
(raštininko rolėje) ir p-lė O. Liut- 
kevičiutė (Marga rytės rolėje). 

P-lė O. Jokimavičiūtė neturtin- 
gos našlės Gertrūdos rolę atvaidi- 
no irgi atsakančiai; tik paskutinia- 
me akte išrodė perjauna—tokia, 
kaip ir pirmamjame akte. Visos 
kitos rolės atlikta taipogi gerai. 
Abelnas įspūdi® iš vaidinimo labai 
geras. 

Pirmac "Gabijos draugijos vai- 
dinimas buvo parengtas tame pat 
teatre spalio 1 d. Buvo vaidinta 
istoriška melodrama "Birutė" ir 

juokinga operetė "Maluninkas ir 
Kaminakrėtis." Vaidinimas tuo- 
met taipogi pavyko. Prisiminus 
apie pirmutinį vakarą, prie progos 
butų pasakyti keletą žodžių apie 
tulus vietinius "kritikus Ikišio- 
liniai "Gabijos" vaidinimai parodo, 
kad apie tą draugija vietos lietu- 
viai turi suspiestas geriausias jie- 
gas. Savo vaidinimais "Gabija" 
yra ant tokio laipsnio, kokio var- 

gu kuri kita vietinė scenosvdrau- 
gija yra pasiekus. Nežiūrint to, 
minėtieji "kritkai," vos spėjus 
"Gabijai" pasirodyti, tuojaus pasi- 
skubino tuluose laikraščiuose "kri- 
tikuoti" draugijos vakarus. Kuom 
vadovavosi tie "kritikai" savo ne- 

teisinguose viešuose atsiliepimuose 
apie "Gabija"—sunku įspėti. Ta- 
čiaus draugijos veiklumas nuo tų 
"kritikų" nesumažėjo. Draugija 
t irtum pasiryžo savo veikimu per- 
tikrinti net ir tuos pačius pcikėjus, 
kad jie buvo neteisingi. 

"Gabija" ne tik dabar veikia, bet 
ir turi didelį plianą savo priekyje. 

Lapkričio 5 d. Bostono Hub te- 
atre "Gabija" vėl stato operą "Šie- 
napjūtė" ir operetę "Adomas ir 
Jieva." Lapkričio 8 d. "Gabijos" 
vaidintojai-mėgėjai stato La\v- 
rence, Mass. (vokiečiu svetainėje) 
operetes: "Adomas ir Jieva" ir 
"Kaminakrėtis ir Maluninkas." 
Lapkričio 9 d. Montello, Mass. 
Tautiškame Name statys operetes 
"Maluninkas ir Kaminakrėtis." 
"Adomas ir Jieva." Lapkričio 11 
d. \Yest Lynn'e, Mass., Lietuviu 
Svetainėje "Gabija" statys opere- 
tes: "Maluninkas ir Kaminakrėtis" 
ir "Adomas ir Jieva." Rodos, 
šie veikalu Vus vaidinami dar 
\Yorcester, Mass.. ir kituose mies- 
tuose. Tikimasi, kad publika į 
visus viršminėtus vakarus skait- 
lingai atsilankys, nes retai Pasi- 

taiko proga išvysti operečių vai- 

dinimą. Visą kuom vadovaus pat- 
sai kompozitorius, M. Petrauskas. 

Užbaigęs siu vakarų eilę. lap- 
kričio 16 d. gerb. M. Petrauskas 

išvažiuoja iš So. Bostono j No\v 
Yorką. Lapkričio 22 d. jisai duos 
Brooklync pirmąjį šįmetinį kon- 

certą. kuriame, apart M. Petrau- 
sko, žada dalyvauti ir keletas ki- 

lų įžymių artistų. 
Kaip teko patirti, už kiek laiko 

gerb. M. Petrauskas vėl sugrįšiąs^ 
So. Bostonan ir atidarysiąs kon- 

servatoriją. 
J. Paprusis. 

Redakcijos Prierašas. Apie "i ia- 

bijos" veikimą rašo mums ir kitas 

korespondentas, p. Naris. Kaip 
ir p. Paprusis, jisai "Gabijos" vei- 

kimą stato labai augštai. "Gabi- 

jos" veiklumą jisai charakterizuo- 

ja žod/iais: "stebėtinas gabij iečių 
darbštumas. ypatingai šįmet, pri- 
Imuiv gerbiamam kompozitoriui M. 

1 Vir.iuskui i llo^toną ir pradėjus 
mokinti chorą, kuris susidarė iš ęu- 

jvirš 120 dainininku." Sulyg p. 

Nnrio pranešimo. "Gabijos" cl,rw 



ra* pasižadėjęs lapkričio 15 t! 
surengti koncertą Labdarystės 
'"Tautiško Namo" naudai. 1 rog 
rame dalyvausiu "Gabijos" rhor;.? 

solistų, pianistų ir vaidintoju, vi? 

p. M. Petrausko mokinių. Korės 
pondentas, kaip ir p. Paprusis, nu 

siskundžia, kad So. Bostone esą 

žmonių, bandančių pakenkti *'Ga 

bijos" veikimui. Už darbavimosi 
"Gabijos" naudai p. N'aris labai 

pagiria p. S. E. Yitaitj, pilnai at- 

sidavus] tos draugijos reikalams 

pp. K. Jurgeliuną, *J. Kirdiejų, J. 
lianiulj ir p-lę O. LiutkeviČaite: 

pripažįstama, kad ir visi kiti ga- 

bijiečiai išsijuosę darbuojasi. Su- 

lyg p. Nario žodžių, Bostono jau- 
nimas pastaruoju laiku stvėrėsi? 
už darbo. Tame rašytojas pripa- 
žįsta nuopelną "Ateičiai," kuri nuo- 

lat ragina jaunimą prie apšvietos, 
lavinimosi ir abelnai naudingo dar- 
bo. Tame pačiame raštelyje dar 

nusiskundžiama, kad vietinis kle- 

bonas, vadovaudamasis nežinomo- 
mis priežastimis, labai neprielan- 
kiai atsinešąs prie "Ateities." 

J. Labdarystės Draugijoje. Me- 
tai atgal Lietuvių Labdarystės 
Draugija nusipirko namą. Namas 
buvo senas ir apleistas. Draugija 
aptaisė jįjj išlauko ir išvidaus, paklo- 
dama tam tikslui apie penkis tūk- 
stančius doliarių. IŠ apleisto ir 
regimai maža kam tikusio namo 

padaryta gražus "Tautiškas Na- 

mas." Pirkdama namą, draugija 
turėjo $3.000 suvirš. Šiądien gi 
nejudamasai draugijos turtas yra 
vertas suvirš $10,000. Labdarys- 
tės draugijoje yra žmonių, kurie nc 

tiktai nesigaili savo darbo draugi- 
jos naudai, bet, reikalui ištikus, 
ir pinigus kloja. Draugijos veiki- 
mas yra pasekmingas ir našus, ne- 

žiūrint to, kad atsiranda žmonių, 
norinčių kliudyti draugijai. 

Naris. 

IŠ U'ATERHURY, CO\'N. 

Chronika. Teatrališka "Aido" 
draugija surengė vakarą spaudos 
atgavimo 10 metų sukaktuvėms pa- 
minėti. Vakaro programas buvo 
įvairus. Patiekta pora dekliamaci- 
jų. Bažnytinis choras, p. J. Kovo 
vedamas, padainavo keletą dainų. 
Vaidinta veikalas "Pagavo." Ant 

pabaigos kalbėjo p. J. O. Sirvydas, 
"Vienybės Lietuvninkų" redakto- 
rius. Kalbėtojas, be bereikalingo 
karščiavimosi, rainiai išdėstinėjo, 
kaip rusų valdžia persekiojo lietu- 
vius už lietuviškų raštų skaitymą. 
Primines lietuvių raštininkus, kurie 
dirbo ir dar tebedirba, kalbėtojas 
ragino ?r visus kitus lietuvius, ku- 
riems sava tauta ir kalba brangi, 
taipogi darbuotis saviškių naudai, 
neatsižvelgiant j tuos, kurie trukdo 
musų kulturos pirmynžangą, .šmeiž- 
dami buvusius ir dabar tebesančius 
musų veikėjus ir raštininkus. 
Publika klausėsi prakalbos atydžiai 
ir užsilaikė ramiai. 

Spalio 17-18-19 d. p. A. Ra- 
dimas lankėsi su krutamais paveik- 
slais iš Lietuvos gyvenimo. Tarp 
publikos pasitaikė nesenai atvyku- 
sių iš Lietuvos, ir paveiksluose jie 
pažino patįs save. Nemažai tokių 
buvo, ypač rodant atlaidus Prie- 
nuose. Publikos buvo pusėtinai 
visuose vakaruose. Dalis pelno 
paskirta W. L. Šviesos knygynui. 

Spalio 27 d. buvo Suvienytų Lie- 
tuvių Draugijų konferencija, ku- 
rioje buvo triukšmo daugiau negu 
ko kito. Si konferencija buvo jau 
"poseiminė." "Priešseiminė" kon- 
ferencija atsižymėjo taipogi triuk- 
šmingumu. Vienas atstovų, įsi- 
karščiavęs, apkaltino pirmininku ne- 

tvarkianie konferencijos vedime ir 
pavadino pirmininką tokiu vardu, 
kad tasai įsižeidė ir, metęs plaktu- 
ką, rezignavo. Išrinktasai New 
Yorko seiman delegatas negavo iš 

konus'jos pinigu kelionei nei man- 

dato. "Poseiminėje" konferencijo- 
je pirmininkas atsiėmė savo rezig- 
naciją ir apsiėmė pirmininkauti ir 
toliau*. Išrinktasai seiman delega- 
tas pasakė, kad jisai visai nevažia- 
vo seunan. 

Laike konferencijos kai-kurie su- 

sirinkusieji pradėjo rėkti, kad visi 
praeito susirinkimo nutarimai butų 
panaikinti, nes tame susirinkime 
buvę daugiausia socialistų ir jie 
paėmę viršų. Buvusieji susirinki- 
me socialistai aštriai atsikirto ir už- 
puolikus išvadino "neišsivysčiusiais 
gyvūnais" ir kitokiais vardais. 
Susirinkimo upas pakilo. Katali- 
kai, kurių šiame susirinkime buvo 
dauguma, prisidėjo prie klerikalų 

ir ?r>cialistams atmokėjo tuom, k;.df 
tmet" visus ?;>cia)istų paduotus I 

Įnešimus, tarp kuriu buvo ir g-.in 
H ru (j V2(l.f kad visos draugijos 
•uvengtų bendrą vakarą, visu pa- 
; r a i p 11 vietom chorams bei artis- 

:ams <!;.Iyvaujant, ) likusįjį nuo 

akaro pelną pasiųstų dėlei neuž- 

>itikė;'iino partijoms, stačiai j Vil- 
nių Liet. Mokslo ir Dailės Drau- 
gijoms j fondą nukentėjusiems nuo 

varos šelpti). Klerikalai, katali- 
kų remiami, bendro vakaro ren- 

gimo sumanymą, anot vieno atsto- 

^ > žodžiu, "sumušė j šmotus." Gir- 
li, "musij, kataliku, via daugiaus. 
;r męs ką padarysime, tai bus:l 
męs vieni rengiame prakalbas, kur 
'cun Jakaitis kalbės, ir surinktos 
uikos bus pasiųstos į tą fondą, ku- 
ij Chicagos seimas išrinko." 

Dar paminėsiu vieną dalyką. 
Prasidėjus bedarbei, sumažėjo ir 
biznis saliuninkams. Kai-kurie iš 

jųjų, anot pasakos, nenorėdami at- 

sidurti čebate, pradėjo "runyti" 
savo biznį budais, už kuriuos val- 

stija nelabai glosto: nedėldieniais, 
su moterų pagelba ir 1.1. Valdžia 
tokius saliuninkus tuojaus užklupo 
ir keliolika smarkiai pabaidė, o 

vienam ir visai uždarė smuklę. Po- 

licijos įsimaišymas apstabdė tuos 

įstatų laužytojus, ir dabar, regis, 
jie kiek nurimo. Va Jis. 

IŠ DAYTON, O. 

Žiupsnelis žinių apie lietinius. 
Darbai, čionykščiai lietuviai ka- 
talikai džiaugiasi iš savo naujo kle- 
bono, knn. J. Griciaus, kurisai ke- 
letą mėnesiu atgal atvyko i čia 
iš Boston, Mass. Ačiu klebono 
darbštumui, parapija, nežiūrint su;i- 

kaus laiko, stato savo mokyklą ir 
bažnyčią. Abi įstaigos stovi gra- 
žioje vietoje. Biznierių yra čia 
Šiok-toks burelis: 3 saliuninkai. 4 
valgiu krautuvių užlaikytojai, <lu 
siuvėjai ir du kurpiai. Beveik pu- 
sė lietuvių turi savus namus. 

Darbai dabar pas mus yra šiek- 
-tick sumažėję. 

J. Verseckas. 

IŠ BALTI M ORE, Al D. 

Politiškas susirinkimas. Spalio 
26 d. Balti'rorės lietuviai repub- 
likotiai turėjo savo didelį mass- 

-mitingą. Susirinkimą atidarė p. 
Vincas Čėsna. Kalbėjo valstijos' 
advokatas \Ym. Broning, buvęs 
Lietuvių Budavonių Bendrijos ad- 
vokatai, ir kiti įžymus vietiniai po- 
litikieriai. Iš lietuvių kalbėjo p. 
j. Vasiliauskas, S. L. R.-K. A. 
sekretorius, o ir p. P. Lazauskas. 
Lietuviai kalbėtojai sakė, kad lie- 
tuviams reikią prisidėti prie repub- 
1 ikonų, kaipo prie galingos parti- 
jos, kuri įvairiuose svarbiuose rei- 
kaluose galinti lietuviams daug pa- 
gelbėti. Republikonai, kaip pa- 
prastai rinkimuose, kritikavo savo 

priešus demokratus ir prirodinėjo, 
kad demokratai padarę blogus lai- 
kus. Prakalbose raginta prisira- 
šyti prie L. R. Kliubo; mėnesinės 
duoklės reikia mokėti 10c. Dau- 
gelis prisirašė. 

7. Lietuvninkas. 

Nepavykusi "revoliucija." Vie- 
tiniuose angliškuose laikraščiuose 
pasirodė žinia apie tnlų trijų lietu- 
vių vyrų norą pakelti "revoliuci- 
ją" ant farmų. Tie visi trįs vyrai 
vadina save soicalistais ir priklau- 
so prie vietinės L. S. S. kuopos. 
Sakoma, minimieji vyrai spalio 21 
d pasiėmę po brauningą ir išvažia- 
vę ant farmų. Ant farmų jie ko- 
kiu tai budu susidurę su farmeriu, 
iš ko ir kilusi "revoliucija." Prasi- 
dėjo šaudymas. Kiti farmeriai, iš- 
girdę šuvius, pribuvo padėti drau- 
gui. "Revoliticijonicriai," pamatę, 
kad farmeris susilaukė "pastiprini- 
mo," pradėjo, sakoma, "trauktis at- 

gal" su dideliu greitumu. Besi- 
šaudant, abi pusės, sulyg praneši- 
mo, netekusios "amunicijos." Vie- 
nas jaunas farmeris, sakoma, pasi- 
gavęs "revoliucijonierius," bet jie 
jį apmušę, patjs taipogi gerai gavę 
j kailį ir parbėgę namon be brau- 
ningų, ž i ponų ir sudraskytais marš- 
kiniais. 

Pas mus yra susidaręs h 17 
organizacijų atstovų komitetas nu- 

kentėjusiems nuo karės Lietuvoje 
ofc!r Cti. Kaip girdėt, tasai komite- 
tas žada "revoliucijonieriams" iš- 
luoti mandatus ir paprašyti jų, kad 

'vikraustyti sau sveiki, iš kur 

Įatėjo. 

R.USSIAMS CLinBlhe. CAR-PATHIAh MOUhTAlMS WITH MACHiME GUMS. 02, 
! fHpyp &I9/4- 3Y StMBKlCAN PUfSS nssoc/Ariosv 

KĄ REIŠKIA PER KARPATUS PERSIKELTI. 
Tai yra tikra fotografija, parodanti, kaip rusai kėlėsi per Kar- 

patų kalnus į Vengriją su kulkasvaid^iais ant arklių. Paveikslėlis 
aiškiai parodo, kad kitą kartą reikėjo lipti tiesiog, kaip ant sienos. 

Tokiu biulu "revoliucija" nepa- 
vyko. ir k.i.l ko, tu» su gėda reikės 
dar i rauktis iš komiteto. 

Rv-rvvoliucijonieriūs. 

IŠ MiLirAUKF.fi, U'IS. 

S. L. A. vakaras. Darbai. Spa- 
lio 25 d. S. L. A. 177-tos kuo- 

pos rupestim buvo parengtas va- 

karas su dideliu ir įvairiu progra- 
mų, susidėjusiu iš prakalbų, muzi- 

kos, dekliamacijos ir vaidinimo. 
Kalbėtojum buvo atvykęs iš Clii- 
cagos p. P. Gudas, "Kataliko" re- 

daktorius. Jisai paygrė mihvaukie- 
čius už gerą tvarką vakare ir ra- 

gino visus priklausyti prie S. L. A. 

Dekliamacijas atliko: p-lė L. Laz- 

dinskaitė—"O, tėvynė," p-lė O. 
Baužaitė—"Kas g ridėti mūsų tėvy- 
nėje," ponia KurŠinskienč—"Ame- 
rikos dainos." Visos gerai deklia- 
tnavo, bet ypatingai pažymėtina 
p-lės Baužaitės dekliamavimas, ku- 

risai, pridėjus dar eilių gražumą, 
ne vieną iki ašarų sugraudino. 
Maža mergaitė, p-lė F. Rutkaitė, 
gražiai paskambino pianu. 

Vaidinta veikalas "Nesipriešink. 
Rolės buvo paskirstytos sekančiai: 

Kepusinskis—p. J. Mičiulis; Mag- 
dė, jo žmona—ponia P. Vitkienė; 
Barbora, duktė—p-lė O. Banzaitė; 
Balandis—p. V. Joreckas; tarnas 

Adomas—p. A. Jankauskas. Kai- 
-kurie vaidintojų visai gerai atli- 
ko savo roles. Reikia pažymėti, 
kad kai-kurie vaidintojai savo roles 

gavo neužilgo prieš vakarį ir todėl 

neturėjo daug laiko prisiruošti. 
Atsižvelgiant j tai, reikia pripa- 
žinti, kad vaidinimas, abelnai imant, 
pavyko gerai. Programų i pasibai-, 
gus buvo balius su šokiais. Žmo- 

nių buvo vidutiniai. Rasi, butų 
daugiau publikos susirinkę, bet, 
nežinia kodėl, kai-knrios draugijos 
ėmė ir "sustreikavo," nenorėjo pa- 
remti vakaro. ■ Nežiūrint to "strei- 
ko," kuopa nuostolio neturės; at- 

penč, bus, kaip girdėt, apie $10.00 
^ryno pelno. Prie vakaro parėmi- 
no ypatingai prisidėjo draugija 
"Vienybė," kurios nariai skaitlingai 
itsilankė j vakarą. 

Vietinė S. L. A. kuopa, nors 

/os keli mėnesiai susitvėrė, gerai 
yvuoja ir dirba: ši^ai vakaras buvo 
š eilės trečiu, jos jiegotnis sureng- 
iu. Kai-kurie nariai pradeda jau 
įet svajoti apie knygyno {steigimą 
ir kitus naudingus darbus. 

Darbai pas mus eina įvairiai. ^ 
'<ai-kur dirbama pilnas laikas, bet 
užtai didžiumoje dirbtuvių dirba- 
na vos po 5%—5valandas. 

T utis. 

IS BROOKLYN, N .Y. 

.Apie nupeiktą vakarą. "Lietu- 
vos" 43-čiame numeryje teko paste- 
bėti maža korespondencija, kurios 
rašytojas, pasislėpęs po slapyvar- 
džiu "Vyturėlis," užmeta Karalie- 
nės Atiiuolų parapijos chorui, kad 
veikalas suvaidinta labai silpnai ir 

dainos atlikta blogai ir ne vietoje; 
tik vien hymnas "Jau Slavai suki- 
lo" nusisekęs. 

Toksai vakaro apiyieiimM, rodt, 

yra visai neteisingas. Sekusieji 
atydžiai vaidinimą sako, .. jisai 
'vidutiniškai atlikta. Kai-kurie gi 
vaidintojai, kaip-pp. K. Kriaučiū- 
nas (Dičkus ūkininkas), Kačergius 

1 

(Bakutis senis) ir A. Sniečkus 
(Rūpinas skaptorius), atliko savo 

roles puikiai. Kaslink dainų, ku- 
rias p. Vyturėlis išpeikė, tai jos at- 

likta vietoje ir. gerai. Publika 
plojimais privertė dainininkus kar- 
toti savo dainas. Aš pats iš dauge- 
lio lupų girdėjau kalbas, kurios yra 
griežtai priešingos tam, ką p. Vy- 
turėlis parašė apie vakarą. Nege- 
rai yra neapgalvotais peikimais 
kirsti gerus norus 'žmohių, norin- 
č'.t dirbti, ir sėti nesmagumus 
tiems, kurie savo liuosą laiką sten- 

giasi kaip galint geriau sunaudoti. 

Mokinys. 

IŠ CICERO, 1LL. 

Vestuvės. Spalio 25 d. apsivedė 
p. Fr. Zakarauskas su p-le Konst. 
Gervaičiute. šliubą ėmė pas ku- 

nigą A. Ežerskj. Šios vestuvės yra 
paminėtinos tuom, kad jos buvo 
pirmos mūsų miestelyje atliktos be 
šokių ir paprastojo triukšmo. Jau- 
navedis prigulėjo prie bažnytinio j 
choro. Vestuvėsna atsilankė visi 
choristai ir pats klebonas. Choras 
sudainavo keletą gražių dainelių. 
Klebonui užmanius, įtaisyta daug 
įvairių lietuviškų žaidimų. Svečiai 
linksminosi iki vėlumos, bet nei 
vienas nenusigėrė, nors svaiginan- 
čių gėrimų buvo. 

D. J. Dirčius. 

IS AT HO L, MASS. 

Vakaras. Šv. Kaz. Pil. Blaivi- 
ninkų 24-<-a kp. spalio 24 d. paren- 
gė pobažnytinėje svetainėje vaka- 
ru su įvairiu programų. Vaidinta 
vienaveiksmis scenos vaizdelis '"Žy- 
das Statinėje." Vaidintojais buvo: 
p-lė V. Dragūnaitė (Marė) ir pp. 
K. Salelškas (Martinas), J. Jasin- 
skas (Juozas), B. Višniauskas 

(Šliomkė) ir J. A. Gailiunas (le- 
kus). Po vaidinimui buvo dekli-v, 
macijos: p-lė M. Andriliunaitė dek- 
liamavo "Vainikėlį," p-lė O. Dra- j 
gunaitė—"Dtibisa," p-lė A. Sli-, 
žaitė—"Tėvynė," p. J. Edekonis—| "Beraštis," p-lė M. Dragūnaitė— | 
"'Lietuva" ir p-lė V. Tilaitė—"O, j 
Lietuva." Pp. J. Edik'onis ir V. j 
Matulis pasišnekėjo kaipo "Raulas 
su Kaziu." Apart to, p. V. Matu-| 
lis pasirodė kaipo "Garsus Ora- 
torius." 

Kiek teko patirti, publikai vai- 
dinimas pavyko. Musų jaunimas! 
dar tik pradeda dirbti, o žinoma, 
kad jeigu pradžioje atsitaiko vie- 

na-kita yda, tai atleistina,—by tik 

butų gerų norų, o jųjų niusų jau- 
nuomenėje netrūksta. 

Gaila tik, kad į šj vakarą neatsi- 
lankė tiek žmonių, kiek galima du- 

vo tikėti* iš tokios didelės kolioni- 
jos, kokia yra Athol'is. Vietos lie- 
tuviai mažai turėjo vakarų iki šio- 
lei, ir todėl publika dar nepripra- 
tusi lankytis į juos. Tikimasi, kad 
ateityje bus kitaip. 

Gailiunas. 

Aukos Lietuvai šelpti jau plau- 
kia. Spalio 1<S d. vietos klebonas, 
kun. F. Meškauskas, buvo sušau- 
kęs pobainytinėje svetainėje susi- 
rinkimą, kad išklausius delegatu, 
parvykusių iš Lietuvių Politiško 
Seimo, buvusio Chicagoje. Dele- 
gatai, pats kun. Meškauskas ir p. 
S. Vidugiris, gana plaOiai ir smul- 
kiai paaiškino, apie ką seime buvo 
tartasi ir kas nutarta. Iš delegatų 
kalbų galima buvo suprasti, kad 
seime tartasi apie visus Lietuvos 
reikalus, bet svarbiausia atyda at- 
kreipta j klausimą šelpimo nuken- 
tėjusių nuo karės. Delegatai karš- 
tai kvietė visus lietuvius ir visas 
lietuvaites gausiomis aukomis su- 

šelpti nelaimingus savo brolius Lie- 
tuvoje. Susirinkimas nepasiliko 
kurčias Į delegatų raginimus. Čia 
pat buvo išrinktas komitetas au- 

koms rinkti. Komitetan inėjo: p. 
D. Karoblis—pirm., p. A. Grigaliū- 
nas—pag., p. S. Vidugiris—rašt., p. 
K. Morkevičius—ižd., p-lės K. Ma- 
tulytė ir J. Luskaitė—aukų rinkėjo- 
mis po namus Susirinkime padaryta 
gera pradžia: sumesta aukų $61.80. 
Kun. F. Meškauskas pirmutinis pa- 
aukavo $25.00. Kiti aukautojai 
kuone visi dėjo po vieną doliarį. 

Tokiu savo duosnlunu atholie- 
ėiai parodė, kad žmoniškumo jaus- 
mai juose yra gyvi ir kad jie ne- 

užmiršta savo brolių, kenčiančių 
dabar Lietuvoje didžiausias nelai- 
mes. Gal atholiečių pavyzdis paro- 
dys ir kitų kolionijų lietuviams, 
kad be ilgų kalbėjimų ir ginčų da- 
bar yra laikas visiems susiprasti, ir 
parodyti, kad doliaris nėra Ame- 
rikos lietuvių stabu, kad iškeliavę 
iš savo gimtinės lietuviai nenustojo 
žmoniškumo jausmų ir kad jie, ži- 
nodami apie baisų Lietuvos padė- 
jimą, yra prisirengę ištiesti broliš- 
ką ranką savo gimtinei sušelpti. 

Gailiunas. 

ST. BONAVENTŪRE, N. Y. 

Iš moksleivių gyvenimo. Šįmet 
lietuvių moksleivių skaičus Šv. Bo- 
naventuro mokykloje padidėjo. 
Dabar yra vienuolika, šeši iš jų 
yra seminarijoj, o penki—kolegi- 
joj. Taip pat jau pradėjome ir 
lietuviškas pamokas. Šįmet pamo- 
kas turime du syk savaitėje. Vie- 
na pamoka buna iš lietuvių gra- 
matikos, o antra—iš istorijos. 
Mokytojum išrinktas liko ir šiems 
metams p. J. Paškauskas. 

Spalio 20 d., š. m. "Literatinė 
Maironio Draugijėlė," gyvuojanti 
kelintas melas tarpe čionaitinių lie- 
tuvių moksleivių, laikė savo susi- 
rinkimą. Tame susirinkime, kaipo 
pradžioje šių mokslo metų, nieko 
tokio ypatingo, nenuveikė, vien tik 
išrinko naują valdybą. Yaldybon 
pateko sekantieji draugai: J. Svir- 

skas—pirmininku, J. Miliauskas— 

pirm. pagelbininku, A. Tamoliunas 

—raštininku, J. Tiškevičia—iždi- 
ninku, A. Mickėvičia—knygium. 

Upas tarpe lietuvių moksleivių 
šįmet nelabai koks. Vaikštinėja 

tartum kokios ligos apsemti. Su- 
ėie beveik aj)ie nieką kitą nekaiba, 
kaip tik apie dabartinę Lietuvos pa- 
dėjimą ir europinę karę. Dažnai 
išgirsti gilų atsiduksėjimą ir žo 

džius, išsiveržianti*!? iš lupų: "ak 
Dievas žino, kaip tc-n namiškiai gy- 
vena! Maži* i, jau ir gyvų nėra 

Kaip neimtų, kad tik vokietys gi 
liau j Lietuvą neįsibriautų.".... 

Rudeniui atėjus, visa gam- 
ta persimainė. Mirties ženklą 
ant augalų apsireiškė. Medžių pa 
puošalai, kurie vasaros laike buv< 
saulės spindulių bučiuojami, šią 
dien vėjo blaškomi. Nyku vi 
sur.... Žiema artinasi.... » 

S a-! v sis 

IŠ ICENOSUA, UIS. 

Vakaras. Spalio 25 d. buvo vie 
tos bažnytinio choras parengtas va 

karas. Vaidintas veikalėlis "Ex- 

propriatorius." Vaidinimas pavy 
ko gan gerai. Žmonės, žiurėdam 
vaidinimo, prisijuokė iki sočiai 

Vadovaujant vargoninkui, p. K. 
Kibortai, choras gražiai sudainavo 

keletą dainelių P*"ogramui pasi- 
baigus, buvo šokiai ir balius be 

svaiginančių gėrimų. Publikos bu- 

vo pilna bažnytinė svetainė. Pel- 
nas skiriama parapijos naudai. 

Pranas V. 

IS ELIZABETH. Ar. /. 

Prakalbos. Spalio 22 d. vie- 
tos L. S. S. 147-ta kp. A. Liutvi- 
no svetainėje buvo surengusi pra- 
kalbas ir kalbėtojum pasikvietė p. 
J. Neviacką, "Laisvės" bendrovės 
narį. Žmonių buvo apie 150, ir vi- 
si gana pavyzdingai užsilaikė. Pra- 
kalbų tikslu buvo priešrinkiminė 
socialistų agitacija dėlei rinkinių 
miesto valdybom Kalbėtojas pra 
dėjo nuo dabartinės europinės ka- 
rės baisenybių. Laikraščių skaity- 
tojams nieko naujo nepasakyta. 
Nurodytina į kalbėtojo tvirtinimą 
kaslinlc kariumenių skaitlingumo. 
Belgų kariumenės p. Neviackas su- 

skaitė 1,000,000 vyrų (ištikrųjų 
belgų karės jiegos siekė 340.000 
kareivių). Vokiečius kalbėtojas 
nupeikė už jų barbariškumą. Šią 
karę gi surengę kaizeris, caras ir 
kiti valdovai, kapitalistų stumiami. 
Ponas Neviackas mano, kad po da- 
bartinei karei kilsianti revoliucija j 
ir ..arėtus ant visados busią pada-' 
ryta "pogalam." Ta revoliucija 
pakeisianti dabartinę tvarką j so- 

cialistišką. "Vainikuotus tyronus" 
p. Neviackas su pagelbininkais už- 

darysiąs į geležinę klėtką ir pa- 
sakysiąs: "Dabar galite pjautis, 
kiek tik norite, už savo supuvusią 
garbę." 

Paskui kalbėta apie karės baise- 
nybes Lietuvoje. Paskui apie Suv. 
Valstijų įtraukimą j karės verpe- 
tą. Ponas Neviackas žino, kad 
Amerikos kapitalistai nori karės. 
Laimė, kad dar yra socialistų, ku- 
rie "visu smarkumu" turi u/pro- 
testuoti prieš karę. Paskui kalbė- 
ta apie maisto pabrangimą ir be- 
darbes. Maisto pabrangimas tai 
"Amerikos sukčių darbas," o be- 

darbės priežastis—karė. Toliaus 
kalbėta apie socializmą ir....kuni- 
gus. Čia kalbėtojas parodė savo 

proto miklumą ir labai gerai "iš- 

figiuriavo." Girdi, socializmas yra 
mokslas. Mokslo gi nesą ko bijo- 
tis, nes ir kunigai šaukia prie mok-j 
slo; ergo,.... išvada lengva. Po; 
socializmui sekė daug kartų girdė- 
tas antifonas apie kunigus ir "pa- 
čias be šliubo.'' 

Toliaus pradėjo "figiuriuoti" apie 
algų padidinimą kapitalisto kiše- 

niaus kaštais. Algų padidinimas 
eisiąs iš kapitalisto kišeniaus. Bet 

tuose visuose "figiuriavimuose" už- 

miršta, kad kapitalistas, pakėlęs 
mokestį darbininkams, pakelia ir 

prekių kainą, kurią turi mokėti 
žmonės už prekes. Paskui pada- 
ryta pertrauka, ir rinkta aukos su-: 

sirinkitno išlaidoms padengti. Po 

pertraukai vakaro vedėjas prane- 

šė. kad reikia sušaukti vietos visas 

draugijas aptarimui klausimo, kaip 
rinkti aukas nukentėjusiems nuo 

I 
karės Lietuvoje. Ponas Neviac- 

kas pradėjo kalbėti apie partijų ge- 

rumą ir, žinoma, socialistų partiją 
įado geriausia, remtiniausia; jos 
kandidatai turį buti remiami. Po- 

litiškąją dalim prakalbos ir užsi- 

baigė, Wox Populi. 

I' Lietum. 
(Iš laikraščių.) 

Parubečė Sunaikinta. 
Tilžės "Nauja Liet. Ceitunga' 1. rtoja vokiško laikraščio pranešinu 

įpie padėjimą prie Suvalkijos-Pru 
s u rubežiaus. Snlyg pranešimo 
t>ats Gumbinės miestas mažai nu- 

kentėjęs nuo buvusiu ten mūšių 
b*t tarp Gumbinės ir Stalupėnų vis- 
kas sunaikinta. Stalupėnų miestas 
įelabai nukentėjęs. -Gi iš Eitkūnų, 
įtrėjusių 6000 gyventojų, liko tik 
piuvėsiai. Kybartuose sunaikinta 
iskas; pasiliko tik geležinkelio sto- 

fis. Laukai tarp Kybartų ir Vilka- 
iškio esą nukloti krūvomis negy- 

/ų arklių, granatų, kulkų, šautuvų 

Mūšiai Kauno Cub. Parubcčiu. 
Iš Švėkšnos, Raseinių pav., Kau- 

no gub., rašoma, kad dideli mūšiai 
ištikę Inkakliuose, Gargžduose it 
Sartininkuose (Telšių ir Raseinių 
pavietų parubežiu). Rusai paėmę 
300 vokiečių nelaisvėn. Visi gy- 
vuliai varyta j Kuršėnus, Mažeikius 
ir Šiaulius. Maistas irgi išgabenta. 
Turtingesnieji išvažiavo. Laikraš- 
čių jokių nėra; žmonės neturi jokių 
žinių. 

Mūšiai ties Pajevoniu, Vilk. pav. 
Iš Kalvarijos pavieto, Suv. gub., 

rašoma, kad rugpjučio 16 ir 17 d. 
didžiausi mūšiai ištiko ties Paje- 
voniu, Vilk. pav. Mušiuose už- 
mušta ir sužeista vieno pulko du 
trečdaliu. Ūkininkai turėjo važiuo- 
ti stuika j Gumbinę. Prusuose na- 

mai išgriauti ir išdeginti, o žmonės 
pabėgę toliaus j Prusus. Stuiki- 
ninkai parsivežė prikrautus veži- 
mus visokių daiktų. Gyvulius va- 

rė išpradžių j Suvalkus, paskui j 
Alytų. 

X Pajevonyje žmonės laukus 
dirbo, arė ir javus valė. Per Pa- 
jevonį perėjo daugybė kareivių ir 
artilerijos. Buvęs Pajevonyje kun. 
Piesis prūsų buvo nušautas užtai, 
kad rusų žvalgai, įsilipę bažnyčios 
bokštan, žiurėjo priešo. 

Žmonės Slapstosi Naumiesčio Pa- 
vietė, Suv. Gub. 

Žmonėms buvo paliepta išsikraus- 
tyti iš Naumiesčia pavieto, kame 
buvo smarkių mušiu. Turtinges- 
nieji išspruko, o mažiau pasiturin- 
tieji su šeimynomis likosi ir dabar 
slapstosi kaimuose, krutintose ir 
duobėse. Jauni vyrai išvaryta ka- 
rėn. Daugelis jų iššaudyta. Lau- 
kuose visi javai išmindžioti. 

Išdraskė Geležin kelius. 
Iš Tamošbudžio, Nautu. pav., 

Suv. gub., rašoma, kad Yirbaliaus 
—Kauno geležinkelis išdraskytas. 
Pačta paliovė ėjusi. Karėn išvarė 
visus vyrus. Padėjimas baisiausias. 

Vokiečiai Buvo Visai prie Taura- 
gės. 

Vokiečiai buvo priėję visai arti 
prie Tauragės, Raseinių pav., 
Kauno gub. Mažiau pasiturintieji 
gyventojai buvo pasilikę. Virš 

Tauragės lekiojo orlaiviai, iš kurių 
šaudyta. Žmonės slapstėsi iškasto- 
se duobėse. Viskas labai brangu. 
Kariumenės apielinkėje galybė. 

Vilkaviškio Mieste, Suv. Gub. 
išiklus mūšiams prie Vilkaviš- 

kio, žmonės visij savaitę gulėjo pa- 
sislėpę žemėje. Kulkos j miestą 
lėkė staugdamos. Aptilus mūšiams, 
žmonės ėjo j rugius ir kviečius var- 

pu akinti; tuom jie maitinosi. Vė- 
liaus, valdžiai liepiant, išdaužyti 
monopoliai. Duonos yra užtek- 
tinai pas kariumene. bet žmonės 

neturi, už ką nusipirkti. 

Mariampolėje. 
Atsarginius visus paėmė. Liku- 

sieji noriai einą karėn. Prie 
voirskio načalninko grūdasi, kad 
greičiaus įstojus kariumenėn. Ma- 

r'ampolės paviete atsirac'o penki šim- 
tai liuosnorių stoti karėn. Pen- 
kiolikos metų vaikai užsirašo. Lai- 

ke mušiu prie Yirbaliaus ir Kitku- 
nu Mariampolės apielinkėje langai 
drebėjo nuo šūvių. Vakaruose 
buvo didžiausi gaisrai. Vėjas at- 

pūtė durnus iš tų vietų. Žmonėms 

gręsia badas. Stuikininkai laidoja 
negyvėlius ir vežioja sužeistuosius. 
Žmonių pilnos br <nyčios. visi eina 

išpažintin. x 
< saugoja tiltus ir 

telegrafo stui^ua. 



NUO REDAKCIJOS 
Visi latkrasčlul siunčiami rankraš- 

čiai turi buti pažymėti autoriaus pa- 
radu ir adresu. Pasirašantieji pseu- 
donimais turi paduoti, Redakcijos ži 
jiiai, ir save tikroj) vardą. 

Redakcija pasilaka sau teisę atsiun- 
čiamas jai rankraščius trumpinti ir 
taisyti. 

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

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

Apžvalga. 
Apie Tautos Tarybą. Visuotino 

seimo i deja, k. kiekvienas jau 
žinotn, pražuvo. Prieš seimus iš- 
reikštasai noras bendrai visoms 

'sriovėms veikti Lietuvos gelbėji- 
mo klausime neįsikunijo. Klerika- 
lai atsiskyrė sau ir apie Lietuvos 
reikalus tarėsi Chicagos seime. Pa- 
bandyta tautininkus ir socialistus 
nutraukti vienon bendron krūvon. 
Nrcw Yorko šeiniau kiekvieną ben- 
lro veikimo optinvstą turėjo la- 
>ai apvilti. J5erods, l'rooklyno sei- 

mas neiširo, sutverta net neva 
bendras fondas, bet praktišką reik- 
šmę tasai fondas vargu turės. Lie- 
tuvos Šelpimo Fondan pateko be- 
veik vieni socialistai, ir tautininkai 
savo atsinešimą j fondą išreiškė 
aiškiai pabrėžtu neužsitikėjimu. 

Tautininkai jautėsi esą socialis- 
tiškos seimo daugumos nuskriausti 
ir suvaržyti svarstyme tų klausimų, 
kuriuos jie skaitė labai svarbiais ir 
svarstytinais (Lietuvos autonomijos 
klausimas). Negalėdami visuoti- 
namjame seime pilnai iškelti eik- 
štėn tų klausimų, jie turėjo savą 
poseitnine konferenciją, kurioje ap- 
tarė nesvarstytus seime klausimu;,. 

Faktiškai, šioji tautininkų 
konferencija patiems tautininkams 
turi savo seimo reikšmę. Tauti- 
ninkų seimo (ar konferencijos) 
analiogija su anais dviemi seimais 
yra vienu atžvilgiu labai didelė: 
Chicagos seimas įsteigė Tautos 
Fondą, kuri valdo dešinieji; Brook- 
lyno seime įkurta Lietuvos Šelpi- 
mo Fondas, socialistams turint jį 
rankose; tautininkų seimas įkūrė 
Liet. Autonomijos Fondą, kuriame 
patįs vadovauja. Galima iškalno 
permatyti, kad tautininkai savo 

Autonomijos Fondą rems daugiau 
negu by kurį kitą. Faktas pasilie- 
ka faktu, ir jeigu norima ištikrų- 
jų nuveikti kas nors pozityvio, nau- 

dingo, tai reikalinga skaitytis su 

tuom faktu ir taikintis prie jo. 
Optimistai nori matyti tame iš- 

sisklaidyme naudą: esą, atskiros 
sriovės eis lenktynėmis aukų rin- 
kime, ir nuo to laimės vien aukų 
skaitlius. Gal toksai manymas ir į 

'turi šiokį-tokį pamatą po savim— 
apie tai čia nesiginčysime. Ta- 
čiaus panašus veikimo būdas turi 
ir vieną labai svarbią ydą, kuri, 
atėjus aktyviam Lietuvos šelpimo 
klausimui, gali duoti save pajusti. 
Męs žinome, kad Lietuvos žmonės 

kreipsis i amerikiečius lietuvius, 
kad šie sušelptų nukentėjusius nuo 

karės. Tokių atsiliepimų jau buvo, 
nežiūrint viso sunkumo dabar Lie- 
tuvai susinešti su Amerika. Kuo- 
met susinėsimo budai palengvės, 
galima tikėtis, kad tų atsiliepimų 
bus daugiau. Čia ir iškjla visas 
keblumas.* { ką kreipsis Lietuvos 
žmonės? Abelnai į amerikiečius? 
Praktiškai tas vargu galėtų atneš- 
n ką nors. Dalykų stovį šiek-tiek 
palengvina susidarę sriovių centrai. 
Bet jųjų yra keli, ir tasai išsiskai- 
dymas turės savo pasekme tai, kad 
iš Lietuvos nebus žinoma, j kur 
kreiptis. 

Jeigu butu vienas centras, jisai 
visą reikalą pastatytų visai kito- 
niškosna vėžėsna. Centralizacija 
reikštų vien darbo sutvarkymą. 
Tegul dabartiniai visi fondai lieka. 
Bet, sale to, Jegul tie visi fondai 
buna suvienyti į vieną centrą, te- 
gul visas darbas eina per vienas 
ir tas pačias rankas, kurios pri- 
gulėtų visiems ir kurios turėtų vi- 
sų pritarimą bei paramą. Čia kal- 
bama apie Tautos Tarybos steigi- 
mą. Tos Tarybos sumanjinas at- 

sirado dar prieš seimus, kuomet 
aiškiai pasižymėjo, kad visos srio- 
vės nesusieis krūvon. Chicagos 
seime tasai sumanymas buvo vie- 
šai pakeltas. Išnaujo vėl pakelia 
jjjj šiame "Lietuvos" numeryje 
rockfordiečiai savo atsišaukime. 
Tasai sumanymas yra svarbus, ir 
musų visiems laikraščiams ir di- 
džiomsioms organizacijoms reikėtų 
atkreipti \ jjjj didelę atydą. 

Nei viena sriovė. rods, .leprasi- 
žengtų prieš savo principu; jeigu 
jinai hutų atstovaujama toje tary- 
boje. Tarybos reikšmė gi yra la- 
bai didelė, ypatingai dabar. Lie- 
tuvos šelpimo klausime milžiniš- 
ka tos įstaigos > v arba gali buti 
liški kiekvienam. Priegto, dabar 
iabai nusiskundžiama i tai, kad 
nėra organo, kurisai reikštu su- 

marizuotĮ (sudėtinį) Amerikos 
lietuviu balsą. Atskiros sriovės 
dabar varžosi už teisę kalbėti visų 
Amerikos lietuviu vardu. Iš to 

ila vien ginčai ir kivirčai. Įsteigus 
Tautos Taryba, atstovaujančią vi 
sas sriovės, tie ginčai ir kivirčai, 
netekę pamato, išnyktų. Tautos 
Taryba galėtų pasilikti pastovia 
Amerikos lietuvių įstaiga. Bet 
pirmutinėje vietoje ta įstaiga butų 
svarbi dabar Lietuvos ^ušelpimo 
reikaluose. 

Visi tie, kuriems ištikrųjų rupi 
niusų viešojo gyvenimo suorgani- 
zavimas ir kuogeresnis Lietuvos 
sušelpimas, privalėtų rimtai ap- 
svarstyti šį sumanymą, nes jisai, 
mūsų nuomone, savo svarba vargu 
turėjo kuomet nors tolygu sau 

Amerikos lietuvių gyvenime. 

Liūdėjimo metus. Juo tolyn, juo 
tamsesnė darosi padangė. Karė 
baisiausiomis liepsnomis u/.ia Fran- 
euzijoje ir Belgijoje. Tūkstančiai 
žmonių, jaunų ir energijos pilnų 
gyvybių kasdien krinta rytuose, 
Lietuvoje, Lenkijoje ir Galicijoje. 
Cia ne vienas ir musų brolių, gi- 
minių, draugų ir pažįstamų yra 
padėjęs savo gyvybę ant baisaus 
karės dievaičio aukuro. Daugelis 
is musų netekome asmenų, kurie 
mums brangus ir artimi. Auklėjo- 
me viltį dar kuomet nors su jais 
pasimatyti, bet likimas, matomai, 
paskyrė kitaip. Ne vienas iš toli- 
mo užjurio turėsime apraudoti savo 

mieluosius.... Kasdien žuva tau- 

tų žiedai ir karštose kovose tarp 
narsios Serbijos ir didžios Austri- 
jos. Praeitą savaitę pradėjo lie- 
tis kraujas tolimuose Afrikos 
kraštuose. Šiose dienose prasidėjo 
kruvinoji drama Turkijos ir Rusi- 
jos parubežiu. Tolimos Azijos pa- 
krantėse liejasi kraujas. Nuolat 
skamba telegrafų vielos žiniomis 
apie mttšius ir laivų paskandinimus 
beveik visose jūrėse ant žemės skri- 
tulio. Kur tik pažvelgsi, baisi ka- 
rės Šmėkla stovi ir savo gobšio- 
mis rankomis griebia jaunasias jie- 
gas, žmonijos žiedus, ateitį. 

Už karės šmėklos stovi dvi kitos 
baisios šmėklos. Jų vardai: Ha- 
das ir Liga. Jos žingsni> už žing- 
snio seka savo vadovę, ir ko pa- 
sigailėjo kulka, kas išliko nuo ug- 
nies mirties, tą inxi jos. Be mie- 
laširdystės, be atsižiūrėjimo kloja 
jos eilė už eilės, tartum šienpju- 
vis žolę, naikina gyvybę.... Tos 

trįs šmėklos, krūvon susidėjusios, 
nežino gailesties nei narsuoliui ka- 

reiviui, nei nelaimingai moteriai, 
nei silpnam kudikiui, nei žilagal- 
vius seneliui. 

Trįs šmėklos užviešpatavo pasau- 
lį. Visa žemė paskendo kraujuo- 
se, ašarose, siel vartoj e, nelaimėje. 
Neišpasakyto baisumo ūkana, krau- 

jų garas paėmė žmoniją savo glo- 
hon. Tartum baisus keršto dievas 
už kaž-kokį prasikaltimą pasiryžo 
atkeršinti visai žmonijai, f r vis 
platyn ir platyn liejasi kraujo ir 

ašarų banga.,.. 
Baigia jinai visą pasaulį apsem- 

ti. Musu tėvynė nuo pit pradžios 
likosi visa tos bangos apsemta. 
Kaip nenorėtume įsivaizdinti sau 
viso baisumo, teisybė, tikrenybė bus 
daug kartų baisesnė. 

Bet kiek kartų šiuose trijuose 
mėnesiuose męs užmiršome apie 
tai! Gyvendami šalyje, kuri tu- 

rėjo laimę iki šiol nepasinerti bai- 

sujin verpetan, kiek kartų užmir- 

šome, kad visas pasaulis ir mūsų 
tėvynė skęsta baisioje nelaimėje! 
Kiek kartų jamiai sau linksmino- 
mės baliuose ir vakaruose, visai už- 

miršę, kad tenai toli oras banguo- 
jasi nuo šūvių, nuo musų brolių 
vaitojimų! Męs tai darėme per 
šiuos tris mėnesius ir vis toliaus 
darome. 

Senai jau laikas buvo paliauti. 
Senai reikėjo, vieton gėlių, užsidėti 
gėdulio ženklą. Jei paviršiniu 
ženklų ir neužsidėsime, bent nesi- 

elgkime taip, kaip žmogus, kurisai 
linksmą balių keltų, turėdamas ki- 
tame kambaryje velionį. Neuž- 
mirškime, kad gal toje valandoje, 
kuomet męs linksmai sukamės šo- 
kyje po svetainę, musų brolis, gi- 
minė, artimas draugas ar pažįsta- 
mas krinta mirtinai sužeistas, ar 

gal dejuoja neiškenčiamuose so- 

puliuose. Mums besilinksminant, 
gal tenai žilagalviai seneliai, iiiu.uj 
broleliai ir seselės verkia baisiame 
bado, ligos skausme. 

Jie paskendę nelaimėje, o męs 
linksminamės. Ar sąmoningai męs 
darytume tai? Ne. šimtą kartu ne! 

Męs ^pasirodysime žmonėmis. Ba- 
liai. visi pasilinksminimai turėtu 
buli mūsų užmiršti. 

Atėjo didži > gedulio valanda. 
Šalin turėtu eiti linksmumas. \ i- 
s(>s mušu jiegos lai buna nukleip- 
tos i tai, kad. kaip galint, uma- 

žinus .sopulius tu. kurie kenčia, kad 
suteikus jiems kuodaugiaus pąšel- 
pos. Krikščionybė, artimo meilė 
skelbiama per devyniolika amžių, 
linai turėjo giliomis šaknimis įsi- 
segti mušu sielosna. Dabar męs 
turime pasirodyti esą žmonėmis, 
dėdulio valandoje tegul bus už- 
miršti visi šokiai ir pasilinksmini- 
mai. 

Permainos musų laikraštijoje. 
Išėjo aštuntajai "Jaunosios Lietu- 
vos" numeris. Laikraščio redak- 

cija perėjo iŠ p. J. Laukio rankų 
p. A. Rimkai. "Naujo Redakto- 
riaus Žodyje" išdėstoma "credo." 

ą 
kurio žada prisilaikyti laikraštis. 
ĮTariant "paties redaktoriaus žo- 

džiais, "Jaunosios Lietuvos" užda- 
vinys neleis "Jaunajai Lietuvai''j 
buti siaurai partyviu laikraščiu, 
lygiai kaip tasai patę uždavinys 
verste verčia mušu laikraščiui bu- 
ti pažangiu ir auklėti plačiai su- 

prasto demokratizmo l>ei humaniz- 
mo (žmogiškumo) idėjas." Nau- 
jasai redakt ;rius sutinka "su dva- 
sia pirmųjų "Jaunosios Lietuvos" 

įsteigėjų ir ligšiolaikinių jos ve- 

dejų." Laikraščio pakraipa tokiu 
l)tidu žada nesimainyti. 

Irisai nufiurlk'išėjo padidintas iki 
S(i puslapi!^nv*ui!yg "Jaun. I.ict." 
bendrovės prairešinio. "|aun. I.ict." 

1 
••» žada pasdtlvti ftuolat tokiame didu- 

me. Įvesta siek-tiek technišku per- 
mainų ( dįriejn siauru skilviu iki- V 

JSfCj J* J~. ^ keitimas Sielis plačia). Įvesta SV m 

taipogi kyriu (jaunimo ir 

kiti), ir Židaftįa daryti dar per- 
mainų. '^ch&os atžvilgiu, laik- 
raštis išrodo labai gražiai (nemalo- 
nios tik zeceriškos klaidos). Nu- 
meris įvairus ir, kaip galima spręs- 
ti iš greito permetimo akim. ga 
biai suredaguotas. v 

lluvęs "Jaun. Liet." redaktorius, 
p. Į. Laukis, išvažiavo j Baltimore, 
M d., ir imsiąs redaguoti "Darbi- 
ninku Halsą," kurisai, kaip mums 

i- privatiškų šaltiniu pranešta, pra- 
dėsiąs reguliariai eiti nuo sekan- 
čios savaitės. 

Laikraščiu skaitlius Lietuvoje 
mažėja. "Tėvynė'' iŠ rusų laikraš- 
čiu "Litovskaja Rus" sužinojo, kad 
Kaune iš lietuviškų laikraščių, ku- 

rių pirma buvo aštuoni, dabar ne- 

beišeinąs nei vienas. Vilniuje gi 
išeiną tik du laikraščiai, bet tų 
laikraščių vardų nepaduodama. 

"Vairas," kurisai ėjo Vilniuje, 
praneša, kad M. Kukta, savininkas 

spaustuvės kurioje spausdinama 
"Vairas," esąs pašauktas karėn. 

Spaustuvė negalinti gauti pinigų 
iš banko, ir todėl jinai, neturėdama 

vedėjo nei negalėdama gauti pi- 
nigų, nebegalinti veikti. "Vairas" 
nežino, ar galės jisai eiti toliaus. 
Apart "Vairo." Vilniuje ėjo "Lie- 
tuvos Žinios," "Lietuvos Ūkinin- 
kas." "Vilti>" ir "Aušra." 
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TAUTA IR PARTIJOS, 
Tauta, jei bus leista pavartoti! 

analiogija, tai organizma>, kuris.ii j 
tuomet pastoja galingu, jei visos 

jojo normalės pareigos yra apru-i 
pinamos atsakančiai. Paliaukim, 
rūpintis kokia-nors pareiga, o tam 

tikras organas nustoja tobulintis, 
kuomi visas organizmas vra nu- 

skriaustas: negali išreikšti savyr- 
prideraneiu budu, tampa silpnu ir 

neveikmingu. 
Lietuviu tauta yra dar labai ne-' 

sudėtinu, neištobulintu organizmu. 
Jau tas pats faktas liudija apie jo- 
sios silpnumą. Ką-gi pasakysim. I 

jei ir tos neskaitlingos priedermės, 
kokios yra ypatybe ncištubulintų 
tautiškųjų Qiganizmų, nėra pride- 
rančiai aprūpinamos? Organizmas 
turi silpnėti, užmegstieji ryšiai tau- 

tiškajai sąmonei turi plyšti, o tauta; 
priversta yra pasilikti laipsnyje ne-j 
išlavintos minios. 

Kaip mušu tautiškieji reikalai 
yra aprūpinami? Esam pasidalinu; 
j srioves. Tasai, rodos, butų pra-i 
sitobulinimo ženklu, tačiaus yra 
kas kita. Musų sriovės yra apru- 
beziuotos dvasia siauručio party- 
viškumo, kuriam paprastai rupi 
luomo gerovė, geriausiame gi at- 

sitikime visos tautos pavergimas 
siaurai partyviškai ideoliogijai. Pa- 
sekmės tokio dalykų stovio aiškios. 
Musų tauta, tempiama j \isas pu- 
ses įvairių rųšių partizanų, ne- 

gali sukoncentruoti, suspiesti savo 

sąmonės ir pasilieka neveikliu, be 

tiksle, silpnute.... j 
Ką męs nu veikėm savo tautiš- 

kame gyvenime, ką pagaminom 
įmu^ų kulturai paskutiniuose lai- 
kuose? Taip kaip nieko. Užtai 
męs mokame bartis, ginčyti- viens 
>u kitu, užtai mušu laikraščiai iš- 
tikai yra pripildyti ypatiškais ar 

partyviškais užpuolimai.-, [-tikrų- 
jų, liūdnas padėjimas 

Liūdnas, bet neišvengiamas pa- 
dėjimas, pakol mūsų tautiškoji są- 
monė bus siaurų ideoliogijų par- 
tijų atstovaujama. Turiu minty- 
je klerikalų ir socialistų partijas, 
kurios tikisi bu t pašauktomis 
lietuvių tautiškomis reiškėjomis. 
Kaip viena, taip ir kita sriovė pa- 
matiniuose dalykuose turi savo 

ypatiškus tikslus, ir nors į tautiš- 
kuosius dalykus yra "kreipiama kiek 
atydos, tačiaus tasai paeina greičiau 
š reikalingumo įgyti įrankį tikriems 
savo tikslams, negu iš grynai tau- 

tiškų motyvų. 
Pažvelkim į klerikalų partiją. 

Kas jinai yra? Neskaitlinga sau- 

jalė kunigų, puikiai suorganizuota 
ir turinti labai aiškiai apibriežtą 
ideoliogijų kaip tai: užmetimą 

ant visuoi)»y'ni>kusios sąmonės siati- 
u tikėjiiųįškų pažvalgų, kaipo svar- 

biausiu. l)^t ne.vieninteliu tikslu mi- 
nios sittraukimą po savo globa, 
p<! galinus hegemonijos palaikymą 
visame tautiškame gyvenime. Aiš- 
ku. ksd prie tokio dalyku stovio 

kunigai .u/inu partijoj jau ne 

viešpataujančiu, bet stačiai visky 
apimančią rolę. J minią, j josios 
gyvenimą n-žiu^oma yra kaipo į 
Įranki, suteikiantį jų sriovei vieš- 
patavimą. Lengva atspėti varto- 

jamą metodą. Kad nenustojus 
įtekmės miniose, kunigai yra pri- 
versti vengti suteikimo tai miniai 
apšvietimo. Kuo 'tamsesnė minia, 
tuo lengviau jąją valdyt. Todėl 
mokslas yra boikotuojamas. įtek- 
mė pažangiųjų žmonių ir idėjų, 
kivk pavelyja aplinkybės, varžoma, 
o vietoj to visko miniai yra sutei- 
kiami siauros rųsies tikėjimiški pa- 
mokinimai. netobulus iš estetiškojo 
atžvilgio pasilinksminimai,—daly- 
kai. atsiliepianti ant sužadinimo 
žemesnių jausmų, nei kiek netobn 

liūčių sielos. Tikslas, žinoma, yru 
atsiektas. Minia aklai yra atsida- 
vusi kunigams, o tie viešpatauja 
ant josios, kaip nori. (Su tvirtu- 
mu. kad kunigai boikotuoja tuok- 

sią. negalima sutikti. Šimtai šimtų 
jų Įsteigiu mokyklų rodo visai ką 
priešingą. Taėiaus galima sutikti, 
kad tose mokyklose visa kas nu- 

statoma »taip. kad iŠ auklėtinių pa- 
darius geru» savo tikėjimo šali- 
ninkus. h'cd.). 

(lai kunigai ir turi gerus norus. 
Gal jųjų supratime lietuvių tauta 
ir privalėtų turėti siaurą suvaržy- 
ta sąmone. Tačiaus gi. nežiūrint 
tos nuomonės absurdiškumo, pati 
sistema yra klaidinga. Saujalė ku- 
nigų, bandanti atstovauti visą lie- 
tuvių tautą.—juk tai daugiau nie- 
kas, kaipi ,teoj<artiškoji oliganehija. 
Kur keliolika ypatų skaito save 

pašauktaisiais valdyti minią, ten, 
beabejo, bus. bandymai laikyti tą 
minią suvaržytą ktiolabjausiai, ten 

pažanga-bus vengiama, tamsybė ir 
atžagare/iybč toleruojamos ir pa- 
laikomos," kadangi tai yra vienin- 
telis būdas pasekmingai valdyti. 

Dar žodis apie pačius valdonus. 
Jie persikeičia irgi ypatingu budu. 
Matydami savo galę, jie sprendžia, 
kad jųjų luomas yra išrinktuoju, 
jųjų misija—prakilniausioji, jųjų 
tikslai—vieninteliai verti siekimų. 
Žodžiu, išsidirba ypatinga psycho- 
liogija didybės, pasididžiojimo, pui- 
kybės—ypatybių taip pavojingų 
normaliam, demokratiškamjam tau- 
tos gyvenimui. Pripažint siaurą 
klerikalizmo ideoliogiją už tautiš- 

kosios sąmonės astovą yra palai 
(loti musų tautos demokratiškumą, 
įvairumą. turtingumą ir kitltiirini. 
vaisingumą. 

Kita stipri srioVė musų tautoje 
tai socialistai. J'riešingai kleri- 

kalams. socialistiškasis gaivalas yra 
labai pažangus, ir tame pažangume 
gal slepiasi pavojus. Mat, socia- 

listai savo dideliame pažangume 
jpersiskiria su tradicija, su pasiektu 
j a j a patyrimu, su tautiškais idea- 
lais, žodžiu, su visa kuo, kas ne- 

turi bendrumo su darbininko reika- 
lais. Taigi, judėjimas yra party- 
viškas. turintis sau už priedermę 
ginti reikalus vieno luomo,—dar- 
bininko. Matant, kad socializmo 
supratime darbininku skaitomas yra 
beveik vientik tūlos rūšies dirbėjas, 
fabriku samdininkas, galėsime su- " 

... prasti visą sočiaiistiškos ideolio- 
gijos siaurumą. Išsižadėjęs tautiš- 
kųjų idealų, dvasinės kulturos, vi- 
sų tų dalykų, tobulinančių sielą ir 
sąmonę, socialistas turi sau už pa- 
dangę savo medžiagišką būvį, t. y. 
savo žemiausių jausmų užganėdini- 
jiną. jei socialistas vartoja lietuvių 
kalbą, tai vientik dėlto, kad kitos 
nepažįsta; visos gi kitos tautiškos 
ypatybės yra atmetamos (stengia- 

I masi atmesti. Red.) j šalį kaipo 
kenkiančios "pilvo politikai." In- 
ternacionalizmas yra skelbiamas, 

l ne kaipo augšta idėja, bet kaipo da- 
lykas, naudingas darbininko luo- 
mui. Aišku, kad gaivalas, neturin- 
tis tiesiog jokių idealų, dvasinėj to 

žodžio prasmėj, turi but labai pa- 
vojingu tautiškos sąmonės plėtoji- 
muisi. Pavojus gi yra tuo didesnis, 
kad socialistiškas gaivalas, suside- 
dantis is ypatų, maž-daug prasi- 
trinusių ir stovinčių, dėlei savo už- 
siėmimo. gan arti minios, turi toj 
minioj įtekmę. 

Taigi, i> vienos pusės lietuviai 
yra vaišinami teokratiškosios oli- 
garchijos siauęai suprastu tikėjimu; 
iš kitos gi jnisės socialistų bcpa- 
inatiniais, utopiškais plianais išsi- 
liuosavimo iš skurdo per atmetimą 
j šalį vi u kulturiškų pati rimų ir 
idealu. Tautiškoji sąmonė kenčia 
pertai. Tautiškasis susipratimas, 
vietoj augti ir tobulintis, laksto 
šuntakiais ir nustoja energijos, rei- 
kalingos kulturos darbui. 

Viskas, kas buvo žmonijos at- 
siekta kulturos srityje, paeina iš 
tam tikro įvairių tautu tautiškųjų 
sąmonių Įsitempimo. Tauta tai 
dirva, kurioj dygsta, auga. žy- 
di ir duoda vaisius kultura. Kaip 
kiekvienas sudėtinis dalykas, kul- 
tura reikalauja savo pagaminimui 
įvairumo. Tautos gi ir suteikia tą 
įvairumą. Todėl, jei pripažinsim 
vertę kulturos, t. y. dvasinio išsi- 
tobulinimo, pakeliančio žmogų ant 

augštesnio laipsnio, tai turim bran- 
ginti tautą kaipo dirvą tai kultūrai 
plėtotis. 

Musų gyvenime tautos reikalais, 
platesniame supratime, rūpinasi 
daug žmonių. Uurelis, turintis 
aiškiai tautišką ideoliogiją, yra gan 
skaitlingas. Visa nelaimė tik tame, i 

kad tuo tarpu, kuomet grynai par- 
tvviski gaivalai, klerikalai ir soeia- 
listai. yra susiorganizavę į stiprias 
organizacijas, tautininkai, kurių pu-j 
sėje yra ir skaitlingumas ir tobu-Į 
lesnė ideoliogiją ir augštesnės in- 
telektualės jiegos, neturėdami jo- 
kios organizacijos, išsiblaškę, pri- 
versti yra dirbti be sistemos ir per-! 
tai nustoja tikslingumo. Tuomi 
pasinaudodami, klerikalai ir socia- 
listai platina savo siaurus idealus, 
kuomi klaidina ir silpnina tautiš- 
kąją sąmonę. 

Tauta yra įvairus sudėtinis kū- 
nas. Jinai nesiduos apsirubežiuot 
siauruose partyviškųjų tikslų Švar- 
kuose, lies kitaip, jinai pražūtų kai- 

po tauta. Užsilikimo instinktas yra 
kiekvieno gyvojo organizmo ženk- 
lu. Lietuvių tauta irgi turi tą in- 

stinktą, žymiai ištobulintą. Pasy- 
viškai jisai ir apsireiškia musų 
tautininkų sriovės idealuose. Kaip 
sudaryti iš jo aktyviską galy? Or- 
ganizuotis. Musų tautininkai turi 

suprasti, kad, norėdami surealizuoti 
savo idealus, turi pradėt sistema- 
tišką darbą, o tasai yra galimas 
vientik tikslingoj organizacijoj. 

Rodos, paskutiniuose atsitikimuo- 
se spraga musų tautiškame gyve- 
nime buvo aiškiai atjausta. Kal- 
bame apie paskutinį Urooklyno 
Visuotinąjį Seimą. Tenai paaiš- 
kėjo, kad musų tautiški idealai ne- 

atranda sau reikšmės nepatogiose 
aplnkybėse, esančiose kitų sriovių 
įtekmėje. Atjauzdami tą, musų tau- 

tininkai, atstovaujanti beveik vi- 

j-uis Amerikos lietuviu naujokynus 
atskiram susirinkime padarė u.'- 

mazgą I.ietuviit Tautiškajai Parti- 
jai. Tuo tarpu tylu apie tą ju- 
dėjimą, liet tas. beabejo, yra tik 
/.enklu. kad tautininkai stengiasi 
suspiesti savo idealus, idant tuo 
pasekmingiau atlikti užmegstąjį 
darbą. 

Lietuvių Tautiškoji Partija turi 
didelę ateitį mušu gyvenime. Jai 
lemta yra tapti musų tautiškųjų 
idealų reiškėją, lemta suspiesti sa- 

vyje tuos visus pageidavimu^ ir 
troškimus, reikalingus visos tautos 

pakurstymui prie tikro kulturos 
darbo. Tautininkams susiorgani- 
zavus, bu užkirstas kelias kitoms 
sriovėms savintis visos tautos pa- 
reigas ir idealus su tikslu panaudoti 
juosius partyviškiems tikslams. 
Tautininkai taps galingais musų 
tautiškos sielos reiškėjais, kuomet 
kitos sriovės, atmetusios savo iš- 

bujojusias ambicijos ir dirbdamos 
savo ypatingose dirvose, priduos 
musų tautiškam gyvenimui taip pa- 
geidaujamąjį [vairumą. 

Romanas Karuža. 

ROCKFORD'O, ILL. LIETUVIŲ 
T AUTOS, FONDO KOMITETO 
ATSIŠAUKIMAS f AMERIKOS 

LJE TU VIUS—T. IUTIECIU S. 

Kad išvengus nesusipratimų, pra- 
dėdami. skaitome už pareigą pažy- 
mėti, kad tautininkais vadinsime vi- 
sus tuos, kuriems yra brangus tau- 
tos idealai, tautos savitumas, ku- 
rie pripažįsta, kad tauta, kaipo, 
tokia, turi savo užduotis,—žodžiu 
sakant, kurie nėra intcrnacijona- 
lais. 

Tautininkus vėlei daliname į dvi 
šaki: klerikalus ir tautininkus. 
Skirtumą tarp jų matome tokį: 
klerikalai deda tautybės pamatuos- 
na krikščioniškus idealus, nekurie 
antininkų vadai—laisvamaniškus; iš 
ėia ginčai. Abieji tačiaus sten- 
giasi dirbti Tautos labui (sulyg savo 

principų. Apie tuos principus čia! 
neketiname ginčytis. 

Karei prasidėjus, daug kalbėta] 
ir rašyta apie reikalingumą solida- 
riškumo lietuviškai kalbančių ame-j 
rikiečių tarpe. Visi laikraščiai 
kvietė prie solidariškumo, bet.... 
be pasekmių. Užmiršta, kad kai- 
-kurie lietuviškai kalbantieji nėra 

lietuviais, tik lietuviškai kalbančiais1 
internacionalais. 

Xe\v Yorko Seimas buvo tuomi 
ypač naudingas, kad parodė mūsų 
visuomenei, aiškiai ir autoritetin- 
gai, kaip rausų (tiesą sakant, ne 

musų. tik lietuviškai kalbantieji) 
socialistai supranta Lietuvos rei- 
kalus ir kaip ią mano šelpti. Tas 

seimas, kuriame šeimyninkavo so- 

cialistai. oficiališkai patvirtino so- 

cialistų nuomonę apie tautybę. Ne- 
sirūpindami Lietuvos Autonomija, 
jie' pasielgė nuosekliai, sulvg savo 

obalsio: "Proletarai viso pasaulio, 
vienykitės;" vadinasi, jiems rupi 
vieno tik tautos sluogsnio, prole- 
tarijato, reikalai^ s{i kitais gi tau- 

tos luomais jie kovoja. Tauta, kai- 
po vienata, turinti ypatingą budą. 
uždavinius ir reikalus, kaipo poli- 
tiškas kūnas, kuriame įvairių luo- 
mų reikalai butų sutvarkyti, kad 
ir ant demokratiškiausių pamatų. 
jiems yra nesuprantama, nereika-l 

linga. dargi net kenksminga. 
Tėvynės meilės vieton, jie stato 

kosmopolitiškąją žmonijos broly- 
be. kurią supranta kaipo materia- 
lišką ( ?) lygybe tarp pavienių ypa- 
tų, o ne kaipo santaiką tarp įvai- 
rių demokratiškų tautų. 

Taigi, socialistų idealas yra tarp- 
tantiškas; nnisų gi tautiškas. 

Ištikro gražiai butų atrodę musų 
socialista, reikalaudami autonomi- 
jos "buržujiškai" Lietuvai ir vi- 
siems Jos nesocialistiškiems luo- 
mams. Jie to nenuoseklumo nepa- 
darė. Yūn stebėtina todėl, kad 
kai-kurie musų tautininkai dargi to- 

kie prityrę veikėjai kaip Dr. Šliu- 
pas. galėjo tikėtis veikti išvieno su 

tokia partija, su kuria neturi nei 
vieno bendro politiško idealo; kuri 
net ir ant aukų rinkimo pristojo 
vien tik takto, o ne principo žvilg- 
sniu ; kuri aiškiai parodė savo aty- 
dą link Tautos reikalų, kuomet 
pas mus lankėsi tokie tautos vei- 

kėjai. kaip Tumas, Basanavičius. 
Yčas. (iabrys. Pašvęsdami Tėvy- 
nės labui savo laiką, triūsą ir, k?ip' 
Dr. Basanavičius, net sveikata, jie' 

... 

užsipelnė. 11110 socialistų "caro .ar- 

ini" vardą! 
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Taigi. Ne\v Yorko Seimas paro- 
dė aiškiai vieną daiktą, būtent, kad 
tarp socialistu i> vienos pusės ir 
taiitivkųjų partijų, i; kitos, nėra 
bendro idealo; konsekventiškai, kad 
tos dvi nuisŲ visuomenės šakos ne- 
gali jokiu lmdu veikti išvieno taitr 
tos srytyje. 

Išvada * to. 'odos, turėjo bu t i 
šiokia: visi, kuriems rupi tautos lais- 
vė, lygiai tautininkai kaip ir kleri- 
kalai. privalo veikti išvien, nes šio- 
je valandoje ir vienų ir antrų tik- 
slas tas pats: Laisva Tėty n?, Au- 
kos Jai. 

Atsitiko tačiaus kitaip: apie idea- 
lus užmiršta, apie Tėvynės meil\j 
kalbėta ir rašyta, bet vien >avo par- 
tiją, savo koteriją*), save pačius 
mylėta; užtar'kitiems egoizmą pri- 
kaišiota kuokarščiausiai. Žodžiu 
sakant, idealų ir solidariškumo vie- 
tą užėmė ypatiškumai ir siaurai- 
karstos partvviškos polemikos. 
Rimtieji laikraščiai visai nerimtai 
toje kovoje vadovavo (nereikia 
vartoti praeito laiko, dabartinis 
butų teisingiau). 

PaV. ,"Draugas," įsikarščiavęs, 
drožia "skaudžias pamokas" tauti- 
ninkams, pašiepia Dr. Šliupo kuni- 
gofobiją, juokiasi iš 'Tėvynės'' re- 

daktoriaus nenusisekusių vadovavi- 
mo pasikėsinimų. Ypač "Draugui" 
tas turėtų išrūdyti nedraugišku. 
Džentelmoniškiau butų buvę, jei 
"Draugas," vietoje "skaudžiai mo- 

kinęs" tautininkus, butų juos rim- 
tai kvietęs stoti po tautiška vėlia- 
va Chicagos Politiškojo Seimo, 
rimtai pataręs Dr. šliupui užmiršti 
nors valandai savo prietarus ir ne- 

skaidyti, nors šioje valandoje, musų 
visuomenės j "klerikalus" ir "anti- 
klerikalus." kad butų pakvietęs 
"Tėvynės" redaktorių daugiau rū- 

pintis Tėvynės labu ir užmiršti sa- 

vo persileidusias (?) ambicijas. 
Arba vėl "Tėvynė." kuri prikai- 

šiodama "Draugui" deficitus, pri- 
siulydama 7 sakramentus ir 7 grie- 
kus svetimuosius, užmiršo visai 
apie Tėvyne ir vien tik rašo apie 
savo redaktorių. Kodėl, girdi, j 
jo šaukiamąjį Seimą nepasiuntė vi- 
suomenė delegatų, taigi, nepasiun- 
tusieji yra atskalūnai. S. T-. R.-K. 
A.—atskalūnas užtai, kad pasiuntė 
ielegatą Į Chicagos politiškąjį Sei- 

mą: p. Gabrys, kuris prieš vadina- 
mąjį Visuotiną Seimą buvo autori- 
tetu. ir tas buvo aiškiai išreikšta 
laiškuose, kviečiančiuose jį į i- 

suotinąjį" Seimą, išsyk tampa nie- 
kam netikusiu, užtai, kad nesitei- 
kė priimti užkvietimo. Xa, ir tai. 
vadinasi, rašoma "Tėvynėje" Tėvy- 
nės labui. Ar tai ne siauras par- 
tyviškumas.—daugiau pasakysim.— 
ne ypatiškumaš? 

(ialima butu privesti daugiau pa- 
našiu pavyzdžių iš kitų laikraš- 
čių. Bet manome, kad užteks tų 
dviejų: užtektinai charakteringi. 

Ginčai apie tai, kas turėjo su- 

šaukti seimą, yra šlykštus prasivar- 
džiavimai (?).... Užmiršta ginčytis 
tik apie vieną dalyką, būtent, apie 
Politiškojo Seimo nutarimus, už- 

miršta sulyginti juos su tautininkų 
poseiminiiN posėdžių nutarimais. 
Lietuvos Šelpimo būtinumas ir Lie- 
tuvos Autonomijos išgavimo reika- 
lingumas pripažinta lygiai kaip Po- 
litiškame Seime, taip ir tautinin- 
kų poseiminiuose nutarimuose 
"KlerikaliŠkas" Politiškas Seimas 
nutarė reikalauti Lietuvai nc klrri- 
kališkos, tik Politiškos Autonomi- 
jos, lygiai taip-pat "antiklerikališ- 

kieji" posėdžiai reikalauja n< 

laisvamaniškos, tik politiškos Au 
tonomijos Lietuvai. 

Taigi, jeigu abi partijos reika 
lauja Lietuvai to pačio, tai ir veik- 
ti privalome petys Į petį. 

Netolimoje praeityje turime gra- 
žų pavyzdj, kad, turėdami bendr. 

konkretišką tikslą prieš akis, gali- 
me padirbėti drauge. Turi ne čis 
omenyje aukas Tautos Namui 
Tikslas buvo vienas visiems bran- 
dus—Tautos Namais. Na, ir, iš- 
skyrus socialistus, dirbome visi iš- 
rien: tautininkų draugijos, kunigai 
Katalikų draugijos. Tautos Narna? 
pelnė, nes nesivaidijome. Šiądier. 
turime prieš save svarbesnius rei- 
kalus, negu Tautos Namas. Turi- 
me rūpintis pačia Tauta; taigi, da- 
bar vpač ta vienytu" reikalinga. 

Tšsižadėkim, tat ypatiMaunu, įsi- 
karščiavimų, vadovavimo norų ant 

visados; na, o ginčus apie įvairius 
misų pasaulėžvalgą dė-nius(?) per- 
traukime valandai, kol nenuveiksi- 
me bendro darbo, kol nesušelpsime 

Kotfrija — Kiisljnnju'a neskuitU" 
ęr.s žmonių btirelis tl oms UI;.-!; 
atsiekti arba interesams ap ■. i n t' 



įvargusios Tėvynės, kol ncpadė.-i 
mr Ja' įgy^' lai»vę. (ial i- to i>i: 
nauda nc tik Lietuvai, bet ir nuimk 

Amerikos lietuviams. Kuomet gri 
Hme prie ginčų apie pasauk"-/vai 
gas (o grįžti turėsime). padirbėję 
drauge, pažinę geriau vieni kitus, 
gal tie mušu ginčai bus šaltesni, 
gilesni, rimtesni. 

Tatgi, apsvarstę Amerikos lietu- 
\ m visuomenės paskutiniųjų keliu 

vaičin pastangas veikti Tėvynės 
labui, matydami apverktiną josios 
susiskaldymą į partijas, priėjome 
prie sekančių išvadų, būtent: 

1) Kad musų visuomenėje apsi- 
reiškė dvi priešingi sriovi: tauti 
ninku ir internacionalų—socialistu 
tarp kurių bendras veikimas tau 
tlabui yra negalimas. 

2) Kad tarp tautininkų ir kle 
rikalų iškilo bereitealingi ginčai u; 

tai, k;is, kur ir kuomet turėjo tei 
sę sujaukti seimą, ir kad tie giu 
ėai, skaldydami mus j partijas 
gręsia užkenkti labai daug Lietuvos 
<elpimo ir autonomijos išgavimo 
darbui. 

.?) Kad klerikalų ir tautininkų 
n .kalavimai link autonomijos iš- 
gavimo ir reikalingumo yra save 

turiniu tolygus ir kad abi partijo- 
Lietuvos šelpimo reikaluose pri 
valo eiti išvien. 

4) Kad iš dviejų atsibuvusių Sei 
mų privalome organizuotis pri< 
Chieagos Politiškojo Seimo, nes j< 
vadovautasi grynai tautiškais idea 
lais ir sutverta aiški organizacija 
tiksliam tų idealų vykdinimui. 

5) KvieC-iame musų klerikalų ir 
tautininkų laikraščius paliovus be- 
siginčyti ir prasivardžiuoti "kleri- 
kalais" ir šliupiniais," rimtai, fak- 
tais nurodyti, kurie Chieagos Po- 
litiškojo Seimo, arba Ncw York o 

Poseiminių Posėdžių nutarimai (ne 
sušaukėjai arba kalbėtojai) yra 
klerikališki, arba laisvamaniški, o 

ne grynai politiški. 
6) Pripažindami labai kenksmin- 

gu Lietuvos Autonomijai, jeigu su- 

sitvertu dvi arba daugiau Lietu- 
vos Tautos Tarybų, kviečiame iki- 
laikinę Tautos Tarybą, sutvertą Po- 

litiškojo Seimo, arba kurią nor.s di- 
džiųjų centralių organizacijų veik- 
lesnę ir patriotiškesnę Valdybą, 
paduoti imeiativą susidarymui Tau- 
tos Tarybos išrinktos iš didžiųjų 
organizacijų atstovų, kuri veiktų 
išvien su susidarusia Lietuvoje 
Tautos Taryba ir padėtų prašalinti 
musų amerikiečių nesusipratimus. 

7) Jei musų Įsikarščiavę redak- 
toriai nesiliautų tuščiai besiginčy- 
ti, kviečiame musų lietuviškas ko- 
lionijas stengtis kolektyviškais pro- 
testais sulaikyti juos. Jei ir tas 

negelbėtų, tai visgi kviečiame or- 

ganizuotis ir rinkti aukas suvar- 

gusiai Tėvynei. 
Kviesdami visus vienybėn, anaip- 

ol, nesivaduojame vien tik ab- 
straktiškais vienybės ir brolybės 
idealais; žinome iš prityrimo, kad 
vienybė yra galima. Pas mus, 
Rockford e, ji jau senai įvyko tarp 
j vairių pažiūrų ypatų ir draugijų. 
Sutverėme "Rockford'o Lietuvių 
Tautos Fondo Komitetą" iš įvairių 
klerikalų ir tautininkų draugijų. 
Per prakalbas išaiškinome dabarti- 
nį Lietuvos padėjimą, jos vargus, 
musų pareigas link jos, ir dabar 
draugystes eina lenktynėmis, kuri 
daugiau padirbės, ar paaukaus! 
Tautos labui. Ir nors tai tik pra- 
džia, bet jau surinkome $142.13: 
Šv. Petro parap. paaukavo $25.00, 
per prakalbas surinkta $45.17, Si- 
mono Daukanto Dr-stė paaukavo 
$25.00, S. T.. R.-K. A. 137-ta kp. 
paaukavo pusę pingų iš savo iždo 

$46.96; kitos gi draugijos, ku- 
rios ncišsigali paaukoti iš iždo pi- 
nigų, aukauja savo laiką ir triūsą, 
rengdamos vakarus, iš kuriu visą 
].elną aukauja Tautos Fondui. 

Yra tarp mus tokių lietuvių, ku- 
riems bažnyčios nereikta; yra to- 

kių lietuvių, kurie už ją galvą 
deda. < linčijomės pirma, gineysi- 
mės ir paskui, bet visuomet už 
principus, be ypatiškutnų, džentel- 
meniškai. Dabargi einame išvien, 
nes Tėvynė to reikalauja. Pamė- 
ginkite ir jus taip padirbėti. 

Rockfordo Lietuvių Tautos l;on- 
do Komitetas: 

Pirmininkas, V. S. Jokubymis, 
Sekretorių^, /, M. Bacevičius, 
Iždininkas, /. K. Guokas, 

Rodininkai: 
/. Mierčaitis, 
Jonas J. Petraitis, 
P. A. Deltuva, 
K. Mikas ir 
kun. J'. K. Taškunas. 

<• 

iuom tarpu, kaip męs pešamės tarp L"vęs dėlei visuotinų ir nevisuotinų ąeimų, Lietuva, paskendusi baisiausioje nelaimėje, šaukiasi mušu pagelbos. Ar busime išgamomis? Ar užmiršime, kad tuos šimtus tūkstančių, sudarančius Amerikos lietuvių visuo- 
menę, pagimdė ir užaugino ta pati Lietuva, kuri dabar pro kraujus, šūvių durnus ir ašarų upelius šaukiasi j mus, josios sunus? 
Lietuviai! Atsiminkime, kad lietuviais męs esame ir kad Lietuva žųsta! Ar dar reikės mums vienas kitą ragint ir žadinti? Lai- 
kas visiems susiprast ir budėt. Pagelbon visi! 

! Redakcijos Prierašas. Nesutik- 
ėdami su daugeliu šio atsišauki- 
mo tvirtinimų, męs tačiaus pama- 
tinę mintį, kurią matome kvietime 
tverti tautos tarybą, pripažįstame 
labai svarbia ir vykdintina. Apie 
tai žiūrėk apžvalginį straipsnį. 

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ. 

I Gerbiamoji "Lietuvos" Redakcija. 
"Lietuvos" 44-tamc numeryje til- 

po p. < fiavecko laiškas kaipo pasi- 
teisinimas rftrlei slaptos lietuvių są- 
jungiečių konferencijos. Kadangi 
savo laiške p. Glaveckas viešai įvar- 
dija mane, tai skaitau reikalingu 
pasakyti keletą žodžiu nuo savęs. 
Čia nemanau ginti savo ypatos nei 
pasiteisinti, nes nesijaučiu niekam 

[prasikaltęs. 
Ponas Glaveckas apsilenkia su 

į teisybe. Grigaitis už savo agitaci- 
!ją konferencijoje buvo nupeiktas 
ir pavadintas juodvarniu inteligentu 
(ne juodašimčių armijos nariu, 
kaip p. GI. sako). 

Antra, tvirtinama, buk Grigaitis 
visur stovėjęs už bendrą fondą ir 
niekuomet nebuvęs jam prieš. Sto- 
vėjo jisai už bendrą fondą seime, 
ėjusiam pagal jo .norą, bet ne 

konferencijoje. 
irecia, sakoma, buk įs Strimai-i 

čio pareikalauta pasakyti, kas su-j 
teikė žinias apie slaptą socialistų 
konferenciją. Ištiktųjų niekas, nei 
socialistai, nereikalavo, nors te.n 

buvo vieta reikalauti. Grigaitis ke-j 
leta žodžiu pasisakė niekuomet taip 
nekalbėjęs, o Pruseika pranešė iš 
savo pusės raštu, kad su Grigaičiu 
niekur nediskusavęs. 

P. Lazauskas bandė po kelis sy- 
kius gauti balsą, pakilus klausimui 

apie tą konferenciją, bet balso ne- 

pasisekė gauti. 

Toliaus, nesutinka su teisybe p. 
Glavecko tvirtinimas, buk manęs 
neprašalinę iš konferencijos. Rasi, 
pats p. Glaveckas nematė, nes kon- 
ferencijos salėje jojo tuom tarpu 
nebūta. Mano žodžių teisingumą 
galėtų, jeigu norėtų, patvirtinti Tin- 
gis, Grigaitis ir Šukys. 

Prailgindamas laikraščio vietą, 
trumpinu savo raštelį ir skaitau rei- 
kalą užbaigtu. Jei p. Glaveckas 
turi ką nors prieš mano ypatą, tai 
meldžiu man ant vietos Baltimorė- 
je. pasakyti. 

P. Lazauskas. 

Nuo Redakcijos. P. Lazauskas 
prisiuntė mums ir tos konferencijos 
aprašymą. Prisiųstasai aprašymas 
patvirtina tai, kas ankščiaus buvo 
rašyta apie konferenciją. 

Pašnekėlių Kampelis. riE 
į ffl 

533- Kuomet žmonės pradėjo 
vartoti ligonbučius? Ligoni-li- 
čius lietuviai kartais vadina dar 
špitolėmis, "špitolė" yra sulietu- 
vintas žodis, kilęs iš lotynu kal- 
bos—"hospitalis" (lietuviškai 

.'svetingas'). Senovėje lotynai 
vardais "hospitium," "Ii- ii-" 

! (domus) vadino t;j vietą, kurioje 
priimdavo svečius. Iš cia pava- 
dinta tuom pačiu vardu įstaigos, 
kurias laikinai užima ligoniai, kad 
išsigydžius. Špitolės vardu pa-j 
vadinta ir jstaigos neturtingiems.1 
neišgydomiems ligoniams ir bc- 
pročiams nuolat gyventi. 

Nežiūrint priešingų nuomonių, 
pirmutinius ligonbučių diegus 
galima rasti prieškrikščioniškoje 
gadynėje. Rašytojas Pinel net 

tvirtina, kad jau senovės Egipte 
Saturno dievnamiuose buta špi- 
tolių bepročiams. Manoma vie- 
nok, kad tasai tvirtinimas yra pa- 
didintas ir paeina iš taip vadi- 
namos inkubacijos apeigų, kuomet 
ligonį nuveždavo į dicvnamį, kad 
jisai sapne pamatytų, kokių ligos 
gydymo budų reikia griebtis. 

istorija rocio, Kaci senoveje mc- 

dicinos mokslas buvo susitelkęs 
kunigų rankose. Prie dievnamių 
buvo įtaisytos medicinos mokyk- 
los. Saturno dievnamiai, kurie 
turėjo ir medicinos mokyklas, gy- 
vavo apie 4,000 m. prieš Kristų. 
Į tenai ateidavo žmonės gydytis, 
ir tos mokyklos gali buti paskai- 
tytos pirmais ligonbučiais. Yra 

prirodymų, kad pas senovės egip- 
tėnus buvo įtaisytos ir klinikos. 
Apie ligonių paguldymą senovės 

firekijos dievnamiuose yra žino- 
ma kievienam, kutisai yra šiek- 
tiek susipažinęs su tos šalies is- 
torija. 

Indijos budistai dar prieš Kris- 
taus laikus turėjo įsitaisę tikrus 
ligonbučitis. Jų imperatorius 
Asoka įsteigė vieną tokių ligon- 
bučių 260 m. prieš Kristaus gi- 
mimą. Savo ligonbučiais Indija 
galėjo visam svietui pasigirti. 

Pirmas karės ligonbutis buvo 
įsteigtas Ryme Hadriano vieš- 
patavimo laiku (117—138 m. po 
Kr.). Vėliaus, 370 m., Basili- 
jus pastatė ligonbutį baisiaja lep- 
ra sergantiems. Laikui bėgant, 
paskui tai vienur, tai kitur stei- 
giama ligonbučiai. 

Prie ligonbučių prasiplatinimo, 
kaipo artimo meilės, mielaširdvs- 
tės akto, be abejones, daug prisi- 
dėjo krikščionystė. Vienuolikta- 
me šimtmetyje ryšys tarp ligon- 
bučių ir vienuolynų pasidaro la- 
bai ankštas. Pirmieji ligonbučiai 
buvo paskirti lepra sergantiems, 
kad atskyrus juos nuo sveikų 
žmonių, bet vėliaus ligonbučiai 

pradėta vartoti' ir kitokiomis li- 
gomis sergantiems. Tryliktame 
amžiuje ligonbticiai jau buvo vi- 
soje Europoje išsiplatinę. 

Pažymėtina, kad Rusijoje tarp 
ligonbueių ir vienuolynu nebuvo 
jokio ryšio. Vakarinėje Europo- 
je gi, kaip matėme, visai prie- 
šingai. i 

v □(*)□ 
534. Kokiam tikslui žmogus tu- 

ri smakrą? Smakras 11/ima žy- 
mią vietą žmogaus išvaizdoje. 
Daugelis mano, kad smakras yra 
surištas su abelnu žmogaus išf-i- 
plėtojimu. Esą, juo didesnis 
smakras, juo žmogus savo proto 
ir kuno išvystymu stovi aug-j 
ščiaus. 

Kasi ink smakro tikslo, kam j 
męs ji turime, yra keletas teori- 
jų, kurias trumpai paminėsime. 
Pirnu>ji sako, kad smakras yra 
tara, kad sute kus žmogaus veidui 
užbaigtą gražuftią. Kita teori;;, 
tvirtina, kad smakras atsirado 1- 

žmogų, kaipo pasekmė išsivys- 
tymo liežuvio ir apatinio žando 1 

raumenų ir taipogi tų raumenų.! 
kurie kontroliuoja kalbą. Su lyg j 
trečios teorijos, žmogus turi 
smakrą, nes jisai vaikščioja sta- 
čias. Ačiu stačiam stoviui, rei- 
kią daugiau vietos gerklės dalims. 
Vėliausia teorija sako, kad smak- 
ras yra tam, idant pagelbėti kal- 
bėti ir apatiniam žandui kram- 
tyti maistą. Smakras, būdamas 
apatinio žando gale. priduodąs 
žando judėjimams didesnę jiegą. 
Kaslink kalbos, tai smakro sun- 

kumas kontroliuojąs burnos ju- 
dėjimus ir darąs kalbą lėta, aiš- 
kia ir suprantama. Jeigu neim- 
tų buvę smakro, tai, neturėda- 
mas kontroliuojančio organo, 
žmogus butų negalėjęs išvystyti 
savo kalbos. 

nmo 
535. Kaip žmogaus akis mato 

visus daiktus? Viena keisčiausių 
paslapčių, kurią mokslui dar rei- 
kės išrišti, yra žmogaus akyj. 
Akies priešakinėje dalyje, užpa- 
kalyje taip vadinamos lėliukės, 
stovi lii>za, panaši j išgaubtą 
abiejose pusėse stiklą. ^Moksliš- 
kai tariant., liųza turi konveksinę 
išvaizdą. Linzos ypatybė yra tame, 
kad jinai pcr1aužia visus perei- 
nančius per ją spindulius. l o- 

kiu bn«lu. spinduliai anapus lin- 
zos, akies' viduryje, eina vienas 
prie kito artyn, ir galop tūloje 
vietoje ten pat akies viduryje 
visi tie susitinka viename taške. 
Toliaus už to taško, arba foku- 
so, spinduliai tolinasi vienas nuo 
kito, bet tie spinduliai, kurie bu- 
vo viršuj, yra apačioje, ir an- 

traip. Užpakalyje akieg yra ner- 

vų sietelis*, iš kurio taip vadina- 
mas optiškas nervas eina j sme- 

genis. Ant to sietelio atsimuša 
matomasii daiktas, kaip ant Įki- 
šęs fotografijos aparate,—tai yra 
;i«v;štvn kojomis, žemyn galva. 
Kame gi yra paslaptis, kad žmo- 

gus mato daiktą ne taip, kaip 
jisai atsimuša ant sietelio, be* 

taip, kaip jisai ištikrųjų stovi, yra 
paslaptis, kurią turės ateitis iš- 
rišti. 

□ED 
536. Kuomet prasidėjo orlai- 

vininkystė? Kaip tiktai žmogus 
pradėjo mąstyti, gimė noras pa- 
1 ilti aus.štyn hegalinėn erdvėn, 
arčiaus prie saulės ir tolimųjų 
žvaigždžių.. Senovės mytuosi 
padavimuose) girdėtis tasai 110- 

;as skrajoti po orą. Drąsesnieji 
bandė tuos norus įvykdinti. Vi- 
duriniuose amžiuose girdėt apie 
ne vieną išradėją, baral/iusį lėk- 
ti. Nekartą tie bandymai pa- 
tiems bandytojams baigėsi labai 
liūdnai. Susidarė šiokia-tokia li- 
teratūra apie lekiojimą su įvai- 
liais patarimais. Pastebėtina, 
kad pirmųjų tyrinėtojų mintis 
buvo nukreipta i tai, kad iš- 
radus sparnus, kurie, pririšti prie 
rankų Jr kojų, suteiktų žmogui 
galę lėkti. Sakoma, kad kai-kurie 
bandymai šiek-tiek ir pavykdavo. 
Istoriškai tų tvirtinimų teisingu- 
mas neprirodyta. 

Pirmi žmonės, apie kuriuos ži- 
noma, kad jie ištikrųjų pasikėbl 
oran, buvo franeuzai, 2 broliai i 
Montgolfier (aštuonioliktame am- 

žiuje). Jie išrado baioną, kurisai 
j asekmingai galėjo iškilti augštai 
oran. Šiuodu broliu davė pradžia 
balono išsivystymui. Iš jų ap- 
valaus balono, lekiančio j ten, 
kur vėjas nešė, išsivystė šiądit- 
iiinis diriablis, su painia mašina 
ir lekiąs jau ne vėjo stumiamas, 
bti ten, kur lakūnai nori, nežiū- 
rint, ar tai butų prieš vėją, ar 

paveju. 
Pirmutinė lekiojanti mašina 

'ne balonas) buvo išgalvota 1843 
metuose vyro vardu Henson. Tą 
mašiną gerindamas, F. fl. Wen 
ham i8(56 m. sugalvojo savo le- 
kiojančią mašiną, kurią jisai pa- 
vadino aeroplianu. P»uvo daryta 
daugybė ir kitų bandymų. Vie- 
nok pilnai galėjo išsivystyti aero- 

planas, tiktai išradus lengvus ga- 
zolininius motorus. 

KLAUSIMAI. 

537. Kur pasaulyje žmonės pa- 
meta daugiausia pinigų? 

53 i. Kokiu dienos laiku žmo- 
nės daugiausia miršta? 

539. Kas sutvėrė dabartinę Vo- 
kietiją? 

540. Kuomet pradėta vartoti 
numeriai ant namų? 
(Atsakymai bus kitam numery]) 

VALSTYBINIAI RINKIMAI. 
Nors šiuom laiku, kuomet ra 

šunie, skaitymas balsų valstybi- 
nio balsavimo dar nėra pil- 
m.i užbaigtas, vienok iš to, kiek 
jau suskaityta, matyt, jog demo- 
kratu partija pasiliks galėję 
\Yashingtono kongrese: tautos 
atstovų ruime demokratai turės 

apie 230 kongresmanų, republi- 
konai apie 196 ir progresistai 
apie 9. Senate demokratai turės 

i.pie 55, republikonai apie 40 ir 

I rogresistai 1 ar 2 senatorių. 
Iš šitų skaitlinių, nors jos gali 

prie galutinio suskaitymo persi- 
mainyti 2 ar 3 balsais ton ar 

kiton pusėn, matyt, kad demo- 
kratai nors laimėjo ir pasilieka 
galėję, tačiaus šis laimėjimas 
jų labai džiuginti negali, nes, su- 

lyginus su pereitais rinkimą1 s. 

jie nustojo tautos atstovų rūme j apie 60 kongresmanų. 
Šitie rinkimai parodo, kad re-: 

pubiikonų partija, visiškai su- 

mušta pereituose rinkimuose, 
pradeda vėl eiti stipryn. Pro- 
gresyviskoji gi partija, smunka 
žemyn, ir galima manyt, kad iš 
šito Roose velto vaiko niekas ne 

išeis. 

Didžiausia Kare 
Kur? Lietuvoje! Mūsų Tėvynėje 

Jei norite dasižinoti, kas dabar Lietuvoje de- 
dasi, kaip ir kur Europoje karė siaučia, tai 
užsirašykite 

Kasdien Einančią 
"Amerikos Lietuva" 

Laikraštis "AMERIKOS LIETUVA" išei- 
na kasdien 4 valandą po pietų ir paduoda visas 
naujausias žinias ir telegramus tos pačios die- 
nos iš kares lauko. Tiktai šiame laikraštyje rasite naujausias ir tikriausias karės žinias. 

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

Kaina vienam mėnesiui $ .50. 
Dviem mėnesiam 1.00. 
Pusei metų 2.75. 
Visam metui 5.00. 

I žsirašvdami, siųskite ir prenume atos mo- 

kcMį drauge, Money Orderiu arba jinigais 
registruotame laiške adresu: 

"Amerikos Lietuva" 
3252 So. Halsted St. Chicago, I1L 

VIETINESJINIOS. ] 
Rinkimai. I)etn<>kratai kaip nuo 

kalno lengvai rogutėmis nuslydo, 
kitaip kalbant—jie nušlavė vi ."į 
miestą, išrinkdami kuone visus 
savo kandidatus. 

Šiuom laiku, kuomet laikraštis 
eina spaudon, dar abejotina, kas 
išrinkta senatorium—Sullivanas, 
ar Shermanas. I«rodo, kad Sul- 
iivan (demokratas) yra sumuš- 
tas ir kad Sherman (rcpubl.) yra 
išrinktas. Bet tai, gali sakyt, vi- 
sas republikonų laimėjimas. Ki- 
tuose urėduose demokratai pra- 
vedė savo kandidatus. 

Tarp geriaus lietuviams pa- 
žįstamų kandidatų, kurie tapo 
sumušti, /ra: A. A. McCormick 
ir dvi moterįs—Miss McDovvell 
ir Miss Vittum. 

Chieagos Demokratai, berods, 
bus išrinkę visus iki vienam sa- 

vo kandidatus visuose pavieto 
urėduose, neišskiriant ir pavieto 
komisijonierių iš Chieagos mies- 
to. 

Tautininkų susirinkimas. Pra- 
eitą subatą Dr. Draugelio bute bu- 
vo susirinkimas, kuriame svarstyta 
klausimai, surišti su naujosios tau- 

tininkų partijos programo tvar- 
kymu. Susirinkimas praėjo labai 
gyvai. Susirinkimai žadama laiky- 
ti daug-maz reguliariai, J<ol nebus 
atliktas programo tvarkymo darbas. 

Stockyardai buvo uždaryti. Mil- 
žiniškos minio? darbininku, dir- 
bančiu stockyarduose, buvo ii«m- 

minusios dėlei valdžios paliepimo už- 

daryti stockyardus viens i savaitei. 
Paliepimo tikslu buvo apžiūrėji- 
mas galvijų, ar jie nesergą prasi- 
platinusia užkrečiama gerklės ir 

kojų liga, ir kad padarius dizin- 
fekciją. Tačiaus valdžios veteri- 
narai, apžurėdami galvijus, nerado 
nei vieno sergančio ta liga. Todėl 
tą pat vakarą karantinas buvo nuo 

stockyardų nuimtas. Drauge su 

tuom ir žmonių baimė išnyko. 
Įtariamoji liga apsreiškė kaip Illi- 
nois. taip ir Indiana, Michigan, 
Pennsylvania ir Obio valstijose. 
Iš skerdyklų ir iš minėtųjų valsti- 
jų nebus leidžiama gabenti galvijų 
Į kitur. 

įžymios pianistes koncertas. Se- 
kanti panedėlj. lapkričio d. Mark 
\Yhite Square svetainėje, kampas 
-N-tos ir Halsted gatvių, bus gar- 
sios pianistės Fannie Hloomfield 
Zeisler koncertas. Pradžia 8 vai. 
vak. Įžanga uždyką. Fannie 
IJloomfield Zeisler yra pagarsėjusi 
visame pasaulyje pianistė. Savo 
koncertais, jinai yra apvažinėjusi 
visus svarbius centrus, kaip čia 

Amerikoje, taip ir Europoje. Kiek- 
vienam geros muzikos mėgėjui pa- 
tartina atsilankyti Mark \Yhite 
Square svetainėn šio panedėlio \a- 

kare. 
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KARALIUS BE SOSTO. 

Belgijos Albertas, vokiečių išstumtas iš sunaikintos jo karš- 
tai gintos šalies. 

Įvairumai. Praeitą subatą šv. 
Jurgio bažnyčioje, Bridgeporte, ap- 
sivedė Dr. A. K. Rutkauskas su 

p-le J. Aleknavičiūte. Sutuokimo 
pareigas atliko kun. Kriaučiūnas, 
šv. Jurgio parapijos klebonas. Ve- 
stuves buvo jaunavedžio namuose, 
2302 So. Leavitt s t 

— Praeitos savaitės ketvergą 
dienos laiku likosi apvogtas J. Ku- 
biševskio butas, 4633 So. Wood st. 

Paimta du laikrodėliu $25 vertės, 
po 2 retežėliu ir žiedu ir $20 pini- 
gais. Vagių nesusekta. Buto savi- 
ninkas dirba dienomis. 

— Praeitos pėtnyčios nakčia ne- 

žinomas plėšikas norėjo jsiveržti j 
K. Strzyneckio auksinių daiktų 
krautuvę, 4M2 So. Ashland ave., 
bet, pažadus krautuvės savininkui, 
turėjo kraustytis šalin, palikdamas 
vien išmuštą krautuvėje langą. 

— Sulyg nutarimo, padaryto 
bertainianie susirinkime Lietuvių 
Dramatiškų Draugijų Susivieniji- 
mo Chicagoje, rinktinomis bendro- 
mis visų Susivienijimo draugijų 
jiegomis gruodžio 20 d. bus vai- 
dinamas "Blaivybės" konkurso pre- 
mijuotas K. Puidos veikalas "Gai- 
rės." Pelnas nutarta skirti "Auš- 
ros" naudai. Tai bus pirmas vie- 
šas Susivienijimo vakaras. Gruo- 
džio 27 d. vaidins dramą "Su- 

gruvęs Gyvenimas." 
— Nusiskundžiama, kad ant 

Town of Lake permaža dabarti- 
nių trijų vakarinių mokyklų (vie- 
na vieša, kita Davis Square, tre- 

čia Chicagos Universiteto Settle- 
menf'e). Mokyklų trukumas ypa- 
tingai jaučiąsis ačiu vertimui 
S\vift'o ir Artnour'o stockyardų 
darbininkų lankyti mokyklas. 

— ^eužilgo Davis Square par- 
kutyje, ant Town of Lake, bus 
užbaigta vyrų gimnastikos salė. 

— Likosi suareštuotas M. Tul- 
kievič, 3428 So. Halsted gat. Ji- 
sai kaltinamas dviejų mėnesių kū- 
dikio paėmime iš lopšio ir mušime 
aslon, iš ko kūdikis tuojaus pasi- 
miręs. 

— Šį nedėldienj lapkričio 8 d.f 
šv. Jurgio parapijos svetainėje bus 
Jaunikaičių šv. Aloizo ir Jaunų 
Panų Nekalto Prasidėjimo šv. Ma- 
rijos Panos draugijų vakaras. Va- 
karo pelnas skiriama nukentėju- 
siems nuo karės Lietuvoje. Vaka- 
ro rengimo komitetan ineina: p-lė 
J. Adomavičiūtė, p. J. G. Sereika ir 
Stanislovas J. Petkus. Pažymėti- 
na, kad abiejos draugijos susideda 
iš čia gimusio ir augusio jaunimo. 

Pamokos ir paskaitos. Pradedant 
lapkričio 6 d., kas pčtnyčia 7:30 
vai. vak. Stanford Parke, Union, 
Jefferson, Barber gatvės ir 14-tas 
pliure, bus pamokos iŠ Amerikos 
istorijos ir kaip jgyti pilietybės 
popieras. Pamokose bus vertikų. 
Todėl net nemokantieji angliškai 
galės suprasti. Vyrai ir moterįs 
su merginoms nežemiaus 18 metų 
yra kviečiama j tas pamokas. Mo- 
kėti nereikia nieko. Galima pra- 
dėti lankyti by kuomet. 

Sekantį utarninką, lapkričio 10 
d., 8 vai. vak. tame pačiame parke 
bus p. W. W. Sevvton paskaita 
(angliškai): ''Filipinai—jų žmo- 
nės ir pramonės." Lapkričio 17 d., 

jatarninke, Dr. J. R. Goodrich tu- 

! rės ten pat anglu kalboje paskai- 
Jtą "Žmogaus kimo paslaptis:" Pa- 
skaita bus. iliustruota elektriką 
šviečiančiu manekenu (padirbtomis 

į žmogaus kuno dalimis). 

Iš Kensingtono. Praeitą pane- 
dėlį turėjo buti 10 vietinių lietuvių 
kortauninkų byla už lošimą pini- 
gais, bet likosi atidėta iki lapkričio 
17 d. Jie visi buvo subatoje su- 

areštuoti. Valaskas uždėjo už juos 
po $400 kaucijos. 

REDAKCIJOS ATSAKYK. 
p. Veversiukas (Rcehester). Ne- 

galėjome jdėti šin numerio. Bus ki- 
tame. 

p. F. Mod. (Chicago Heights). Jei 
bus galima, patalpinsimo sekančiame 
numeryje. 

p. J. Kablis (Baltimore). Bus kita- 
me numeryje. 

p. Ne-kamarotas (Newark). Su- 
naudosime sekančiamo numeryje. 

p. J. R—čius (Worcester). Su pa- 
matinėmis jūsų rašinėlio mintimis pil- 
nai sutinkame, bet straipsnelio tal- 
pinimas butų šaudymas j rausės iš ka- 
nuoiiii. Atsitikimas, kuris pastūmė 
Tami3tą rašyti, juk yra labai menku- 
tis, kad dėlei jo ksj. nors pradėjus da- 
ryti. Manome, geriau bus, padėjus i 
šalj. Iš korespondencijos pasinaudo- 
sime. 

ersmmai. 
SVEIKAS "PATARIMAS. 

Męs gavome nuo Mr. H. Vod- 
ninsky iš Bellefouirhe, S. Dak., 
laišką, kurj maloniai apskelbia- 
me. "Čia yra slavoktj šeimyna. 
Motina sirgo per visą metą, ken- 
tėdama daugiausia nuo skilvio. 
Ji negalėjo nieko valgyti, ir jos 
mirtis rodėsi neišvengiama. Gy-! 
'dy tojai patarė jai pabandyti ope- 
raciją. Aš papasakojau jos vy- 
rui apie Trinerio Amerikonišką 
Kartaus Vyno Eliixirą ir išsyk 
užorderiavau jo. Po keturių bati- 
kų moteris jaučiasi sveika, turi 
gerą apetitą ir gali atlikti savo 

namų darbą. Aš pats turėjau 
blogą skilvį, bet, panaudojęs dvi 
bonkas to vaisto, jaučiuos dabar 
daug geriau." Gerai žinoma, kad 
Trinerio Amerikoniškas Kartaus 
Vyno Elixiras yra rūpestingai iri 

(moksliškai sutaisytas vaistas nuo 

! apetito netekimo, užkietėjimo ir 
jos pasekmių. Kaina $1.00. Ap- 
tiekose. Jos. Triner, Manufac-j 
turing Chemist, 1333-1339 South 
Ashland ave., Chicago, 111. 

* * 

Greitam pasiliuosavimui nuo 

skaudėjimų raumenyse, nugaroje,' 
krutinėję ir gerklėje vartokite 
Trinerio Linimentą. Šio linimen- 
to kaina 50c., per pačtą 60c. 

PRANESIMA3. 
Pranešu visoms redakcijoms, kad Į 

neimtų pajieškojimu nuo Antano Misu- 
lio, Jei pajieškoma jo pati Juliona Mi- 
siullenė. 8 metai kaip jis yra vienas. 
Kam Jisai pajieško manęs—než-nau. 
Apie 2 mėnesiu atgal radau pajieš- 
kojlmą. Nusiunčiau laišką, klausda- 
ma, ko nori. Atsakė, kad persiskyri- 

mo, bet nuo to laiko daugiau nieko 
nebegirdėti. Mano adresas: 
1817 Kuble st. Antros lubos iš užpa^ 
kalio. Chicago, 111. 

I 

PRANEŠIMAS. 
Pranešu draugams, kad aš persikė- 

liau po uujo. 4547 So. Paulina Ir 

kad per sunkius laikus siusiu ant. or- 

derių vyriškus siutus ir overkotus po 
$15.00. Taipgi senus minis čystysiu, j 
taisysiu ir prosysiu už nužemintas kai 
nas. Jeigu manai siūdintis ar pirkti 
siutą, ar overkotę, pirma ateik pažiū- 
rėti mano materijos. Barbę, gvaran- 
tuoju. 

L. Geležinis, 
4547 So. Paulina St.( Chicago, III 

"AUŠROS" MOKYKLA 
Mokina Angliškos kalbos 

" Lietuviškos kaliu 
" Aritbnietikos 
" Knygvedyst.es 
" Stenografijos 
" Typewriting 
" Pirklybos Teisių 
" Abelnos I (istorijos 
" Suv. Valst. Historijos 
" Geografijos 
" Algebros 
" Geometrijos 
" Trigonometrijos 
" Braižymo 
" Pilietystės 
" Politiškos Ekonomijos 
" Dailarašystčs 

MOKINIMO VALANDOS: 
Nuo !) iš ryto iki 5 po pietų; 
Vakarp umo 7:30 iki 9:30. 

3149 S. Haisttc' St., Chicago, III. 

MGiijy mm i 
*wWŲ LIET. AMERIKOJ TAUT. 

IVklUoO ADMINISTRACIJA. 
Chicajo, ill. 

J. Jankauskas, Pirm., 
3252 So. Halsted st. 

A. ^ulutorius, 1'ujįtjiu., 
917 VV. 33rd st. 

D. Gulbinas, Prot. Rašt, 
3443 Auburn ave. 

P. Motiejūnas, Turtų Rašt., 
3212 Auburn av. 

T. Radavičiu, Kasierius, 
936 W. 33 r d et. 

J. Mikalauskas, Užžiurėt.-org. 
3545 S. Emerald av. 

DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS 
VIRŠININKAI 

it. Girnus, kompoz.. Mokytojas choro 
902 N. California avo. 

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

A.. M. Juodis, Pirm. choro ir dramos 
3252 So. Halsted st. 

BALIUS! SVARBUS BALIUSI 
Draugystė Jaunikaičių šv. Aloizo 

ir Dr-stė N. P. šv. Marijos Panos,, 
rengia PUIKŲ BALIŲ, ned. lapkr. 
(Nov.) 8 d. 1914 m. šv. Jurgio pa- 
rap. svetainėje, 32-ras pl. ir Auburn 
ave. Pradžia 6:00 vai. vak. įžanga 
25u po.ai. Visas Baliaus Pelnas 
Eis "Tauos Fondan." 

Gerbiamosios ir Gerbiamieji! 
šj balių rengia dvi žinomos Chi- 

cagoje jaunimo draugijos sujungtomis 
spėkomis. Rengėjai deda visas savo 

pastangas, kad tik balius išeitų kuo- 
puikesnis. Darbas matomai seltr ii. 
Todėl gerbiamoji publika, kuri atsi- 
lankys, gali iškalno pilnai tikėti la- 
bai malonaus ir gražaus baliaus. 
Apart to, kiekvienas atsilankydamas 
sušelps ir didžiausioje nelaimėje esan- 

čiu mušu tėvynę Lietuvą, nes visas 
pelnas iš šio Baliaus eis "Tautos 
Fondan." Tuom pačių Lietuvos su- 

selpimo tikslu bus Baliuje parduo- 
damos gėlės. Nuoširdžiai kviečiame 
visus asilankyti, gražia' pasilinksmin- 
ti ir drauge su tuom išpildyti savo, 

kaipo Lietuvos sunų ir dukterų, par- 
eigą. Suriškite smagu laigą su savo 

priederystės išpildymu! 
Kviečia visus RENGĖJAI. 

"DRAMOS" DRAUGIJA 
Stato scenoje penkių akt n J. Slo- 
vackio tragediją 

"M I N D A U G I S" 
Lietuvos karalius, 

Nedėlloj, lapkričio (Nov.) 8 d. 1914 m. 

C. S. P. S. setainėje, 1126 W. 18th 
street. 

Tai vaizdas iš lietuvių gyvenimo 
600 metų atgal. Nepraleiskite progos 
pamatyti senobin} lietuvių gyvenimą, 
kurj perstatys "DRAMOS" DRAUGI- 

JA, lapkričio (Nov.) 8 dieną. 
Lietuviai, ateikite pamatyti savo 

karaliaus "MINDAUGIO." 
Pradžia lygiai 6 vai. vakare. Ti- 

kietai 25c ir augščiau. 
Po perstatymui bus BALIUS su 

{vairiais šokiais. \ 
širdingai kviečia visus 

"Dramos" Draugija. 

Paj ieškojimai. 
Pajieškau savo gero draugo Petro 

Vilano, paeina iš Joniškėlio parap., 
Panevėžio pav., Kauno gub. 12 me- 

tų kai iš Lietuvos. Nuvažiavo į Chica- 
go. Jo paties, ar kas ji žino, meldžiu 
pranešti man adresu: 

Ignacas Saldis, 
P, O. Box 6t>, Iiifton, N. Y. 

Pajieškau darbo bučernėje, tą dar- 
bą moku atsakančiai, vartoju pen- 
kias kalbas Meldžiu atsišaukti ad- 
resu: 

3452 So. Halsted st., Chicago, 111. 
Telefonas Yards 543. 

4 Pajieškau savo brolių Antano ir 
Pranciškaus Giedraičių, ir Juozapo ir 
Pranciškaus Tiškių, paeina iš Kauno 
gub., Raseinių pav., Girkalnio parap., 
Peld/.iunų sodž. Apie 12 metų Ame- 
rikoje. Malonėkit atsišaukti adresu: 

Domicėlė Paplauskaite, 
2018 So. String st., Chicago, 111. 

Pajieškau savo draugi) Jono Jan- 
kausko ir Benedikto Gruncko, paeina 
iš Pašvitinio parap., Šiaulių pav., 
Kauno gub. Jų pačių, ar kas kitas, 
meldžiu atsišaukti adresu: 

Ignac Wincerowsky, 
75 Jersey st., Ansonia, Conn. 

Pajieškau savo J^augo Juozapo Jo- 
naičio, paeina iš Kauno gub., Telšių 
ptr«7 Sedos parap., Pagardės sodos. 
Girdėjau, gyvena Chicagoje. 2 metai 
Amerikoje. Jo patled, ar kas ji žino, 
meldžiu atsišaukti adresu: 

Konstantinas GorauskI®, 
1011 Qid«* Court, fcclne, Wlf, 

Pajieškau savo brolio Petro ftukio, 
paeina iš Kauno gub., Panevėžio 
pa v., Pasvalio par., Valakių sodžiaus. 
lis prieš metus gyveno apio New 
Yorką. Jo paties, ar kas apie jl žino, 
meldžiu pranešti adresu: 

Teresa, Suiie,' 
-018 So. String st., ^Cbicago, 111. 

Pajieškau Miko Polenskio (jo tik- 
ra pavardė yra Mikus Kačinakls). 
Turiu labai svarbu reikalą. Jo paties, 
ar kas jj žino, meldžiu atsišaukti ad- 
resu: 

J. Safage,* 
Rox 212, Šenjfcaville, Oliio. 

Pajieškau savo sesers Marijonos 
Balčaitės, paeina & KuUariškio sod., 
Kvedaruos parap., Kauno gub. Jos 
Dačlos, ar kas ją žino, meldžiu duoti 
uan žinią adresu: 

Juozapas Zakaris, 
10115 Commercial ave., So. Chicago, 111. 

Pajieškau savo tetos Marijonos 
Daukšienės, paeina iš Kauno gub.. 
iiaulių pav., Triškiu parap., Sukuon- 
lų sodos. Antrą kartą atvažiavo j 
Vnierik;;. Gyvena kur apie Cbicago, 
11. Meldžiu atsišaukti adresu: 

Anne Puplanskuitė, 
1103 Market st., Wilmington, Del. 

Paj'ečkau savo dėdės Prano Matijo- 
šaičio, paeina iš Barzdų kaimo, Griš- 
kabūdžio parap., Naumiesčio pav., Su- 
valku gub. Gyvena Nevv Yorke apie 
20 metu. Turiu svarbų reikalą. Jeigu 
kas žinotu, meldžiu duoti žinią ant- 
rašu: 

Pranas Matijošaitis, 
1520 So. 40tli ave., Cicero, III. 

Pajieškau savo tetulės Barboros 
Motekienės, Kauno gub., Telšių pav., 
Žarėnų paiup., Gedikeuų sodos. Apie 
5 metai kaip Amerikoje. Turiu svar- 

bų reikalą dėl jos. Jos pačios, ar 
k'is ją žino, meldžiu atsišaukti adre- 
su: 

Miss Julijona Petračaitė, 
% E. M. Hooker. 

R. F. D. 1, Fulton, So. Dakota. 

Pajieškau savo brolių Dominiko ir 
Kazimiero žiogrių, pirm 4 metų gyve- 
no New Yorke, paeina iš Drulainių 
sodos, Kupiškiu parap., Vilkmergės 
pav., Kauno sub. Kas juos žino, 
meldžiu pranešti antrašu: 

Peter žlogra, 
3414 Auburn ave Cliicago, 111. 

Reikalavimai. 
Reikalaujama:—Vyrų ir Vaikų mo- 

kintis barberystčs. spagai mušu naują 
sisten ..', jųs galitej išmokti j 1 iki G 
savaites. 'Ięs taipgi mokiname mote- 
ris barberystės ir iiyinikurystės. Męs 
galime pradėti jums varyti bizni su 
tiktai S;"u. r.i formacijoms rašy-ite: 
Nossokoff's Barber-•St-.liool, 1202 Penn 
ave., l'it'.sburg, Pa," f 

Reikalingas:—atsakantis duonkepis, 
pirma ranka, turi mokėti kepti juodą 
duoną ir keksus (cajies).j Atsišaukite: 

Petras (J&rliMfcs, 
353 Kensington av£« > Kensington, 

Chicago,- III. 

Reikalingas:—bufierls, turi mokėti 
angliškai ir buti atsakančiu darbinin- 
ku; $40 piriną menes}, o jei geras dar- 
bininkas, $50 kitą mėnesį. Ateik kuo- 
greičiausiai. Adresas: 
559 W. 36th st., Chicago, III. 

Matyk Siman Savage.. 

Parsiduoda:—IfiO akrų žemės; 30 
akrų ariamos, 10 akrų pievos; žemė 
yra derlinga, juodžemis ir molis, puiki 
vieta tarpe turtingų gyventojų lr 
tarpo dviejų upių ir dviejų ežerų; 
statau budiukus; budinltai kaštuoja 
$5,000; 3 arkliai ir visi rakandai; tu- 
riu lentų jardą, vertės 2 tūkstančių. 
Taigi sumokėk už rakandus ir bu- 
dinkus 7 tuksiančius, ir žemė lieka 
veltui. "Reto, turiu 40 akrų žemės; ta 

pirkėjui dovanosiu veltui. Atvažiuok 
apžiūrėti tuojaus. Aš esu vienas ir 
senas; dėlto parduodu. Galiu mainy- 
ti ant namo Clilcagos mieste, jeigu 
namas neporaugštai kaštuos. 
lien Diokas, lrous, Mieli. 

Parsiduoda;—forničiai ir nauja siu- 
vama mašina už labai nebrangią 
prekę; savininkė turi greitai išva- 
žiuoti. Adresas: 

Juliona Misiulienė, 
1307 So. Union ave., Cliicago, 111. 

Arti 13-tos gat., ant 3-čių lubų, 
antros durjs. 

Parsiduoda:—pigiai grosernė ir tu- 
černė lietuvių ir lenku apgyventoje 
vietojo prie pat bažnyčios. Kitos 
bučernės lietuviškos ar lenkiškos 
mieste nėra. Parsiduoda pigiai iš 
priežasties nesutikimo tarp partnerių. 
Sužinoti galima ir per laiškus. 

G. & S. 
302—5tb ave., Moline, 111. 

Parsiduoda:—bufernė ir grosernė, 
biznis gerai išdirbtas, parsiduoda ir 
rakandai, arklis ir vežimas Prežas- 
tis: misipirkau kitą. biznj. Atsišauki- 
te adresu: 

M. N. 
2098 Canalport ave., kampas Peoria st. 

Cliicago, 111. 

Parsiduoda:—labai pigiai, dėle' sa- 
vininko ligos, bučiamė ir grosernė, 
lietuvių ir lenkų apgyventoje vietoje. 
Biznis išdirbtas 15 metų; norintiems 
pirkti gera proga. Atsišaukti 
4330 So. Wood st., Chicago,^ 111. 

FARMA IR DOVANA 

Į Duosime dovanai 1000 pėdų lentų 
tiems, kurie š| metą pirks 40 akrų 
žemės naujoje lietuvių kolionijoje 
valstijoje Wiscons'n. 

žemė derlinga, arti miesto, gele- 
žinkelio ir bažnyčios. Kaina nuo 

$10 iki $20 už akrą. $100 jmokėti 
tuojaus, likę pinigai lengvomis išly- 
gomis; perkantiems žemę apmokame 
kelionės kaštus ir duodame darbo. 

Kreipkitės pas: 
Chas. Zekas & Co., 

186 N. La Salle st., Iioom 214, 
Chicugo, 111. , 

Parduodama: -mūrinis namas, ant 
Normai av., tik $4300.00, mažą sumą 
jnežt, likusi suma ant labai lengvų 
mėnesinių k-mokesčių. 

Atsišari. j A. ( iszewskio Banką, 
C252 So. lialsted st. 

Kas turi $500 gali Įsigyti du niuri- 
uiu namu keturioms šeimynoms, neša 
gerą randą. Netoli nuo Halsted gat- 
vės ir kitų tramvajų. Likusi sumos 

dalis labai lengvomis išlygomis. Vt- 
siša tikite į A. Olszeuskio Banką, 
3252 So. Halsted st. 

Bridgeporlas 
yra seniausia ir didžiausia Lietuviu Kolionija Chicagoje. 

Bridgeportu yra vadinama dalis miesto, užimanti piotą 2-jii 
kvadratinių mylių, suvirs 300 blokų. Bridgeporto centras yra 
33-čia ir Halsted gatvės, kur stovi A. Olszev.skio Banka. 

Ant Bridgeporto apsigyveno pirmutiniai Chicagos lietuviai, 
1890 metuose. 

Ant Bridgeporto įsikūrė pirmutinė Chicagos lietuvių Švento 
Jurgio parapija, 1892 metuose. 

Ant Bridgeporto gimė pirmutinis Chicagos lietuviškas laik- 

raštis, Lietuva, 1892 metuose. 

Ant Bridgeporto tapo įsteigta pirmutine lietuviška A. 01- 
szewskio Banka, 1893 metuose. 

Ant Bridgeporto tapo įsteigta pirmutinė lietuviška aptieka 
po No. 3255 So. Halsted st., 1905 metuose. 

Ant Bridgeporto tapo įsteigtas pirmutinis ir didžiausias lie- 
tuviškas drapanų storas, Bridgeport Clothing Co., 1908 metuose. 

Ant Bridgeporto tapo įsteigtas pirmutinis didžiausias lie- 
tuviškas South Haljited Furniture štoras, 1913 metuose. 

Ant Bridgeporto tapo įsteigtas pirmutinis lietuviškas Halsted 
Garage, 1913 metuose. 

Ant Bridgeporto tapo įsteigtas pirmutinis didžiausias lietu- 

viškas Dry Goods štoras Justino Kulio, 3259-61 So. Halsted st., 
1913 metuose. 

ANT BRIDGEPORTO šįmet prieš Kalėdas atsidarys didžiau- 
sias ir gražiausias 1,000 sėdynių Teatras, išstatytas kaštais lietu- 
viškos A. Olszevvskio Bankos. 

Šitame teatro name bus taipgi salės baliams, šokiams ir mi- 
tingams. Biliardų ir Bowling Alley ruimai ir puikiausias lietu- 
viškas Buifetas. 

Šitas Teatr?|; žymiai pakels šio distrikto komerciją (biznį) 
ir properčių kainas, kadangi dideli teatrai sutraukia kas vakaras 

daugybę publikos iš visų miesto dalių, o kur yra publikos susi- 
rinkimas, ten ir Biznis. Tokioje vietoje visoki bizniai jieško 
storų ir moka geras randas. 

Todėl, kurie norite savo pinigus padvejoti, tai dabar čia apsi- 
pirkite propertesV yra pigios. Teatrui atsidarius, properčių 
kainos žymiai pakils,t ir tad?, turėsite mokėti augštesnes kainas 

negu šiądien. 
Teatrai pakėlė jfrbperčių kainas ant Halsted ir 63-čios gat- 

vių, ant Halsted ir 79-tos gatvių, ant Halsted ir Madison gatvių. 
Teatras pakels kajnas properčių ant Halsted ir tarp 31-os ir 33-čios 
gatvių. Kurie čia ttirės propertes, tie pasinaudos. 

Jokia kita Chicagos lietuvių kolionija taip smarkiai neauga, 

kaip Bridgeportas. Kas čia apsipirko, tas nesigaili. 
Męs turime pardavimui čia keletą gerų namų ir lotų, dar 

pigiai. Kurie norite savo pinigus įvestinti į gerai apsimokamas 
propertes, tai pasiskubinkite prieš Teatro atidarymą. Ateikite | 

A. OLSZEWSKIO BANKA 
i 3252 S. Halsted St. Chicago, 111. 

Kas turi $1,000 gali jsigyti gėrę 
murinj namo pi'ie Halsted gat., tarp 
31-mos ir 33-čios gat. Namas atneša 
gerą randą. Likusi išmokėjimui su- 
ma leidžiama lengvomis išlygomis 
Atsišaukti reikia A. 01szewskio Bau 
kon, 3252 So. Halsted st. 

Parduodama mūrinis namas prie 
Parnell a v. ir 35-tos gat., trimi aug 
štuis ir užpakalyj medinis, ubu labai 
pigiai. $ii00 reikia Įnešti, o likus! 
suma lengvomis išlygomis. Atsišauk- 
ti reikia A. 01sze\vskio Bankon, 3252 
So. Halsted st. 

RAULAI, KUR BĖGI? 
NUGI PAS PETRĄ ŠLI AKĮ, 

ues esu labai ištroškęs. Pas ji gali- 
ma gerai atsivėdinti, nes turi puikų 
bavarskg. alų. ruską očiščemi ir ciga- 
rus net iš Havanos. Be to jis pa- 
tarnauja kaipo perkalbėtoms teis- 
muose. 

PETRAS ŠLIAKiS, 
3301 S. Halsted st., CHICAGO, ILL. 

Tol. Drover 7173 

šitas peilukas yra 
viemi geląstėmi, kal- 

ia. $1.20. Męs gva- 
"antuojame, kad yra 
gryno plieno ir ge- 
riausio timpcrio; už 
dedame ant kriaunių 
vardą, pravardę ir pil- 
n«i adresu—tai ant 
vieno šono, o anl kito 
fono fotografij:}, ko- 
ki^ kas tik nori. Vi^en 
reiKia mums duoti 
žinoti, ko Jijs norite, 
c męs padarysime vis* 
:<ą. 

Jeigu Jums Šitas 

peilis nepatinkn. tai 
prisiusklt 2 vlencen- 
tlnius kraaos zonKie- 

lius, tai męs prisiu- 
sime jums kataliogą 
peilių ir britvų. Ila- 

K121S DISTRI3UTING AGENCY, 
A. L. Box 706, Bentleyville, Pa. 

Račiūno nauju Paveikslu Serija iš Kares! 
PIRMUTINIS PERSTATYMAS EUROPINĖS KARĖS JUDAMOSE PA- 

VEIKSLUOSE su visomis karės lauke baisenybėmis ir žudystėmis. 
(Paveikslai gauti iš Prancūzijos ir Anglijos). 
Tėvynė Lietuva daug jau nukentėjo šioje karėje, daug musų brolių 

padėjo savo gyvastis, daug nustojo duonos davtjų, daug liko amžinu uba- 
gų. Karė—tai tikroji pekla! 

šiame perstatyme pamatysit visas karės baisenybes, visus žudymo 
jranklus, kuriais naikinami žmonių gyvastjs, turtas ir 1.1. 

DALIS I. 

1. Mobilizacija Rusijoje. 
2. Rusijos žmonės su ašaromis palydi kareivius. 
3. Susirėmimai ties Kybartais ir Eitkuna'6. 
4. Susirėmimas Rusijos su Austrija. 
5. Prusai bombarduoja Liege miestą. 
C. Kaimai ir miestai liepsnose. 
7. Vokiečių mobilizavimas. 
8. Baisus susirėmimai Vokiečių su Francuzais. 
9. 24 valandas laiko kovojo 10,000 Vokiečių. 

10. Baisus susirėmimai ant kranto upės Meuse. 
11 Bombardavimas miesto Rheims. 
12. Vokiečiai bombarduoja Liepojų. 
13. Įvairus paveikslai iš karės lauko. 

DALIS II. 

1. Iš Brooklyno Ekskursija liepos 4-tq, dieną. 
2. \Vi!kes-Barrių, Pittstono, Scrantono Lietuviška Diena, liepos 16 d., 

1914 metuose. 
3. S. L. A. 5-to apskričio išvažiavimas Cliffside, N. J., rugpjučio 

16 d., 1914 metuose. 
4. Cliicagos S. L. A. 2-ro apskričio Išvažiavimas, rugpjučio 6 d. 1914 m. 

o. ILIUSTRUOTOS DAINOS. Sudainuos Elz. Račiūnienė. 
\part karės paveikslų bus daug vaizdų iš Amerikos lietuvių gyvenimo. 
Durjs atsidarys 6 vai. vak. Perstatymas prasidės 7:15. 
Nedėlios vakare, lapkričio (Nov.) 8 d. 1914 m. Tautiško Namo salėje, 

101-103 Grand st,. Brooklyn, N. Y. įžanga 25 centai, vaikams 10 c. Po 
perstatymui bus balius, rengiamas p. A. Račiūno. 

PERSTATYMAI ATSIBUS 

Lapkr. 13 d. Convvay Hali, 460 Slieldon st. Hartford, Conn. 

Lapkr. 14—15 d. Lietuvių salėje, 48 Green st., Waterbury, Conn. 
Lapkr. 17—18 d. Bažnytinėje salėje, 149 St. John st., New Haven, Conn. 
Lapkr. 22d. Lietuvių salėje, 354 Park st., New Britain, Conn. 
Lapkr. 23—24 Bažnytinėje salėje, Bridgeport, Conn. 

KARĖ! KARĖ! KARĖ! 
Už 35 tiktai centus męs pa- 

siųsime jums 50 vėliausių foto- 
grafijų, reprodukcijų ir Austri- 
jos, Rusijos, Vokietijos ir Pran- 
cūzijos karės laukų žemlapį. 
Adresuokite: Roland c_'o., 140 
Liberty st., New York City. 

V J 

Telefonas Humboldt 4532 

Atdara Dieną ir Naktį, 
L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO. 

Rusisnai-Turkiškos ir vi- 
sokių rušig maudyklės. 

1914-1916 W. Division Street 
Arti Robey st. 

Taipogi Rusiškai-Turkiškų maudyklių 
kambariai ir moterims. 

Baridaskutykla krūvoje. Chlcago. 

• 
N 

Pinigu" į Lietuvą-Rusiją 
Siųskite per 

3252 So. Ealsted St., Chica o, 11. 

Vokiečiai tapo iš Lietuvos išvyti, 
tai dabar męs vėl siunčiame pi- 
nigus j Lietuvą-Rusiją. Norinti 
persiųsti pinigus savo giminėms 
į Lietuvą-Rusiją kreipkitės į 
A. OLSZEVVSKiO BATIKĄ 
3252 So. Halsted St., Chicago, 111. 

S. x 

| Rsumališkieji Skausmai 
yra tai Jkyrl liga. Jeigu 
Jus vargina panašus skaus- 

mai, vartokite 

Severa's 

"Ssvrros Gothariliškas Alie- 
jus g/eitai ir pa.-ekmingai vei- 
kia. Ai turėjau kojo>e reuma- 
tiškus skausmus ir negalėjau 
vaikščioti, bet po kelių patepi- 
mų su Severos Go'har.liškuoju 
Aliejum jaučiuosii visiškai svei- 
kas. Visuomet laikysiu tatai sa- 
vo namuose. Mano du sunai 
fyrė jįjį, kaipo gera tepalą nik- 
tteržjimuose ir išsisukimuose 
Iš priežasties sunkaus darbo. 
Minėta gyduolę rekomenduoja- 
me visiems, kurie kenčia reu- 
matizmu. arba nuo niksterijimų 
ir išsisukimų." 

M. Crafala, 
K. 1, Box 6, Si. Louis, Mich." 

SEr* Gothard Oil 
o apturėsite greitį palengvinimą. Jjjj nurodome nuo 

neutaraligiškų skausmų, mėšlungiškų traukimų, niksterė- 
Jimų ir nuo užsigavimo. Jo veikmė yra geriaus išaiškin- 
ta viršiuje patilpu3iame laiške, kurj nesenai apturėjome. 
Nuo dieglių ir skaudėjimų vartokite Severos Gothardiš- 
kąjj Aliejų. Kaštuoja 25 ir 59 centus. 

VAIKAMS IR SUAUGUSIEMS 

SEVERA'S TAB-LAX 
(Severos Tab-L*x). 

Cukrinis vidurių suliuosuo- 
tojaa. 

Kaštuoja 10 Ir 25 centus. 

GERAS MUILAS 

Cevera's M8dicaled Sk«n Sopo 
(Sevcros Gydantis, Odinis Muilas). 

Puikiausia maudymui. 
Kaštuoja 23 ccntus. 

Aptiekoje reikalaukite Severos Gyduolių ir neimkite jokių užvaduotų. JeiffU 
aptiekorius negalėtų išpildyti jusų reikalavimo, tai parsitraukite tiesiog nuo 

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa. 



'LIETUVOS' 
SPAPSTŪVE 

3252 
South Halsted Street 

CU1CAGO, 1LL. 

VISOKIUS 

Spaudos 

D 
A 
R 
B 
y 

Atlieka greitai 
pigiai 

ir 

gražiai. 

Kaip tai: 

Knygas, 
Konstitucijas, 
VizMnes ir Biznio 

Korteles, 
Uzprašymus 
Ant vestuviu, 
Perstatymams ir 
Baliams 

Programus, 
Afišas, 
Tabeles, 
Cirkuliorius, 
Bankos čekius, 
Laiškams ir 
Konvertam% 

Antgalvius, 
Biznieriams " 

Sieninius 
Lietuviškus ir 

Angliškus 
Kalendorius, 
Etc. Etc. 
y 

Naujausio stC"«ius 
raides 

graži spauda* 

r 

'LIETUVOS' 
SPAUSTUVE 

! 
3252 

South HaUted Street 
CHICAGO, ILL. 

JONAS KŪLIS 
3259 So. Halsted st, Chicagc 
GENERALIŠKAS AGENTAS 

Lankosi Ciiicagoj. užrašinėja 
Lietuvą". Renka apgarsinimu? 

ir šiaip spaudos daFbus. 1'erkn 
namus, liotus ir parduoda. f v 

i.'Mp suteikia informacijas bizni 
•:ka1uose. 

A. 01szewskl.. 
"Lietuvos" leideja*-. 

Naujas Savaitin s Laikraštis 

"ATEITIS" 
"Ateitis yra beparty vi»kas laik- 

raštis, tarnaujantis jaunimo 
Ir kulturos reikalams. Tal- 
pina daugybę {vairiausių ai- 
nių. Didelio formato, 8 pusi. 
Kaina tik $1.50 metams, o 
85c. pusei metų. 

"Ateitį" išiėidineją bendrovė, in- 
korporuota ant $25,000. Pa- 
bsr laikas užsirašyti "Atei- 
ti". Reikalaukit vieno nume- 
rio pažiūrėjimui uždyką. 
Adresuokit taip: 

"ATEITIE" , 
366 W. Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. 

LIETUVIŠKA Bai\KA 
lown of Lake Savings Bank 

Joseph J. Elias, Savminkas 
4600-4602 S. V/00d St., Chicago. 

Priimame pinigus i Bankų u*čūdi- 
j^aui nuo vieno doliario ir daugiaus 
ir mokame trečią procentą ratomia 
ant metų. Siunčiame pinigus J vi- 
.uis svieto dalis pigiai, greitai ir tei 
oingal, o svetimų žemių pinigus mai- 
uomo, perkame ir parduodame. Par- 
Juodame šifkortes ant visų linijų J krajų ir 15 krajaus, taipgi tikietua 
ant geležinkelių po visą Ameriką ir 
Huropų. 

Mūsų Banka ifcdirba rlsokius raštui/ 
ir dokumentus visose kalbose Ir duo- 
da rodą lietuviams visokiuose atsi- 
tikimuose ir reikaluose ypatlškai h- 
pt..- laiškus. Tik krsipkltčs vlršmlnS- 
to *ntr*?n. 

K. ZURAITIS 
flRHAEIHHIS BUFETAS 

Saitas alua. gera deg- 
tinė, kvepianti ciga- 
rai. Priima svečiu# 
: kuošlrdlnglausinl. : 

3200 so. HAisrea st 

Lietuvišku Knygįi Krautuve. 
Mylėtojai gerų kningų, norinti 

išlavinti savo protą ir išsimokinti 
anglišką kalbą, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuvės. Čia 
gaunama visokios lietuvi škos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš- 
kos ant užsakymo. Scenos mylė- 
toją rateliai imdami kompls'us, 

v. gauna papiginta kaina. Krau- 
tuve adara kas vakaras. 

IŠ kitų miestų atsišaukusiems, 
"pasiunčiu katalogą dykai. Adre.: 

M. J DAMIJONAITIS 
901 Will 33-rd SI.. CHICA60, III. 

TELEPHONE DROVER 7218 

Geriausia Akušerka 

0. Jonikiene 
3364 S. Halsted St. 

(Kampu 34 to*/ 

Chicago, III. 

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 So. Ashland ave., Chicago. 

A. J. BIERZYNSKI, pret. 
Priima bankon pinigus lr moka Z%. 

U 4 sudėtus pinigus niusy banko j duo- 
dame Čekių knygutę, iš kurios para- 
dyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
%us ant Keal Eatate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. ISsamdo bankines 
-.kry neles (boxee) po $2.50 metams. 
Parduoda slfkortes lr siunčia pinigus 
l visas svieto dali*. 

Bankos Valandos*. Panedėliais, go- 
riomis, ketvergais ir subatomis nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėllomis, utar- 
nmkais lr petnyčtomis nuo 8 ryto Iki 
C vakaro. — 

Uždyką — Uždyką — Oždyką 

Iš PRIEŽASTIES KARĖS pripirkom už pusdykiai didelę daugybę Įvairių tavorų nuo vienos subaukrutljuslos VokiSkos Firmos, kuriuos pasirengėm išdalyti su musų laikrodėliais VISAI UŽDYKA. Taigi kas dabar perka nuo 
inus vyriška ar moterišku laikrodėlį, tai augščiau patalpintus 8 dalykus gauna prie laikrodėlio VISAI UŽDYKA. tai yra: y 

1) Lenciūgėlis, 2) Brelokas, 3) Peiliukas, 4) Pliuiksna Fontaninė, 5) Britva, 6) Laikrodis-Budininkas, 7) diedas, 
8) Revolveris (Modelis). 
Todėl jeigu norit turėti inusų 14 K Gold Filled laikrodėlj, dirbtuvės gvarantuotą ant 20 metų, su garsiausiu visa- 
me pasaulyje mechanizmu, ir tuos 8 dalykus kaipo dovaną prie laikrodėlio VISAI UŽDYKA.—tai iškirpkit šį ap- garsinimą ir atsiuskit mums sykiu su 25 centais markėmis rankpinigių, kad butumem persitikrinę jog tikrai norit 
(.urėti musų laikrodėlj, o męs ga/ę tuojaus išsiųsim Jums laikrodėli ir tuos 8 dalykus kaipo dovaną prie laikro- dėlio VISAI UŽDYKĄ, o kaip siuntinį atneš Jums į namus ir busit užganėdinti iš laikrodėlio ir dovanų, tai už- 
mokėsit likusius $7.70 ir persiuntimo iškaščius 25 centus jeigu nebutumėt užganėdinti, tai nemokėkit, o męs su- 
grąžįsim Jusų 25 certus. 

Turime priminti, jog kur kitur už tokį pat laikrodėlį reikalautų nuo Jusų U syk brangiau, męs gi rokuojam tik- tai $7.95; tos pačios dovanos yra vertos daugiau negu $7.95, bet męs tą darom dėlto, jog tas dovanas męs nu- >irkom už pus-dykiai, todėl ir atiduodam jas visai uždyką, kad tik kuodaugiausiai išgarsinus musų laikrodėlius. \tminkit, jog karė su vokiečiais nesitęs ant visados; nevisad pasitaikys tokia proga, todėl naudokitės dabar iš ios 
irogos, kol męs dar turim tų dovanų. Rašykit pas mus šiądien; adresuoki! taip. 
'JEW YORK WATCH CRED. CO. GERKEN BLDG. WEST BROADVVAY. N. Y. CITY. DEPT. 114. 
^asarga; Perkant iš Kanados, reikalinga prisiųsti visus pinigus iškalno. 

. OLSZEWSKIO BAM 
3252 So. Halsted Si., CHICAGO, ILL. 

Seniausia ir tvirčiaasia Lietuviška Banka Chicagoje. 
Įsteigta 1893 metuose. 

Vaido kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Doliario iki didžiausių sumų ir moka už juos 
3 procentą metams. 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvų 

išmokesčių. 
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus 

važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon. 
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, bi- 

las ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas 
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsa- 
kančiai savo biznį vesti. 

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai. PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje, prie kurios 
nė vagis, nė ngnis negali prieiti. 

Lietuviai iš kitų miestų ir farmų gali šioje Bankoje atlikti savo reikalus per laiš kus. Rašykite adresu: 

A. OLSZEVVSKI BANK 
3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL. 

Atvažiavusius IŠ KITUR MĘLD&IAME aplankyti Ir mūsų Banką. .T ij 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergals ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. Panedčliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro! Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

Užsirašykit "Lietuvą" 

So. Haisžed Fumifsire House 
3224=26 So. Halsted St. 

Didžiausia Lietuviška Naminių Rakandų 
[Furniture) Krautuvė Ctiicagcja. 

Pirkdami grynais pini- 
gais gauname geresniu* 
tavoms ir j ig'au negu 
kiti pirkdami aut kredi- 

to, užtai męs ir pigiau 
parduodame uz kitus, 

j Turime visokių naminių 
rakandų didžiausiame 
pasirinkime ir dabar 
parduodame labai nu- 

mažintomis kainomis. 
Pas mus rakite pasirinki- 
mą nuo pigiausių iki vi- 
duti nės rūšies tavoru. 

Mųe patarnavimas greitas ir mandagus. 
Reikalaujantiems parduodame lengvai* savaiti- 

niais bei mėnesiniais išmokėjimais. 
Krautuve atidaryta vakarais: 

Utarninkais, Ketveriais ir Subatoins. 

South Halsted Furniture House 
Teleplionc Drover 700 

3224 So. halsted St. Chicago. 

fšgelbekit Savo Vaikų Akis 
Geriančia tampa mokytis yra iliyo. Jos svie-a 

yra aiški, minkšta ir pastovi. Jinai nenuilsiua 

akių. 
Kayo liampa yra drūta, graži ir ilgai vartojama. 
Gali buti užžiebta, nenuimant kaminėlio ar klio- 

£o—lengva permainyti knatą. Rayo kainuoja 
niežai, bet jųs geresnės negalite pirkti u>- by ko- 

kią kainjį. 
Geriausioms pasekmėms vartokite Perfection 

aliejų. 
J usų krautuvuinkas turi Rayo—pa- 
prašykite, kad parodytų. 

STANDARD OiL COMPANY 
(An Indiana Corporation) 

CH1CAGO, ILL. Ž2 

'"Geriausi Karloutojai, Tčvyneje nieras. Gaukite jo iš savo aptiekos. 
įgija savo išsilavinimą Vokietijos oniversi- 
tetuose. Cia jie yra mokinami išvystyti ^savo kuną kaip ir protą. Tarp gerų daly- ių, jųjų išmintingų profesorių patariamų, yra vidutiniškas vartojimas selyklo ir apy- nių alaus kaip 
ALMA MATER 

Šisai nesulyginamas alus yra pasekme 50 
metų alaus darymo iinojimo,_ paremto pa- vyzdinga 20-to šimtmečio įstaiga. Tai yra gerlatisb alus iš visų, kurie yra pagamina- mi iš geriausiu inic/iy ii apynių, augančių pasaulyje. Užsisakykite dizę šiądien. Telef anuokite Ca/umet S401 išsyk. McAv. y's Malt Marrow yra speciali sutai- 
sa iš selyklo Ir apynių sveikatai jgyti ir atgaivinti. Puikus tonikas ligoniams ir se- 

McAVOY BREWI*Q 00. CHICAttO, ILL 

Dr.O.C.HEINE 
LB.NTISTA3 

0FlSA8-KiiBP'ii 31 ir So. Halitadgti 
(•7TUtau ttlif Bilui.) A CUICABO. ILL 

Phore Drover sOB2 
DR. K. DRANGELIS 

LIETUVYS DEdTISTAS 
VALAN DOS:-nuo 8 ik 11 ryte nuo 1 iki 
4 popiet nuo 7 iki 9 vak. Ntdiliom patai 
sutarti■ * 

3261 So. Halsted St. Chicago, III. 
Priciai A Olšerskio Banką 

Tel. Canal 4052 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
L3C2 So. L«Ti:t St. Kampas 3 či«j jalva 

Chicago, iiliac.s 

F. ». JOZAPAIčIO APTIHKA i 
Yard* 155 ir Yardi 551. į Užlaikome tik geriausius vaistus. 

»patingu atyda atkreipiame j gerą U- i 
pildymą receptų. Reikalui esant, mcl- į •lifaiiie pas mus kreiptia. 

.atikus tik tiem atsakome, kurie pri- siunčia ui 2c. gtampa. 
F. .1. Josapaitis, Aftiekos Pr oru oriu s. į 
3601 8o. Hilittd St. CNcago m 

EVESktiti ;;2r 
MOKYKLA 

MOKINAMA: 

Angį; kalba nuo pra- 
dines iki augštlauslal 
AritmutiH 
Au&stesn. Matematika 
Istorija, Oeugrafi|a 
Politiška Ekonomija 

Lietuvią 
r^'." r"1'" 
Lenkų J 
Kaygvedycti Gra!r»St. 
Lalska rašymas 
Prekybos leisis Ir lt. 

G. Leveskis. Vedėjas Mokyklos 

310S So. Halsted St., Chicsv, 



Rusiškas Dovierennastis, 
Pasvertus, Affidavitiis, 
Kontraktus Pirkimo Namų ir 
Biznių ir Visokius kitus Rejcnta- 
liškus Raštus Geriausia Padaro 

Iškolektuoja vekselines paskolas, algas, da- 
lės ir pinigus, paliktus kitose bankose Ame- 

rikoje ir Europoje greitai ir pigiai. 

LIETUVOS REJENTALISKAS BIURAS 
A. OLSZEWSKIO BANKOJE 1 

3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO. 

BIURO VALANDOS: 
Ctarninkais, Kctverpais ir Subatomis nuo 6 iki 9 vakarai3 

Nedel'omis nuo 9 iki 12 rytais 

Europos Karė 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 ne vien kad išmuš šimtus tūkstančių 
žmonių, bet išdegins miestus, kaimus rr fabrikus, 
išgriaus tiltus ir geležinkelius, išnaikins javus ir 
viską, Ifcas gyvenimui reikalinga. Pasibaigus ka- 
rei, Europa neturės nei duonos, nei namų, nei dra- 
panų, nei padarų ir tą vk-ką bus priversta pirkti iš 
Amerikos. Amerika turės dirbti dieną ir naktį su 

visais darbininkais, kad spėti pristatyti tą viską, 
ko Europa reikalaus. 

Tok bud'i Amerikoje bus didžiausia darbymete 
ir geriausi uždarbiai, koki kada nors čia buvo. 
Pakils čia ne vien išdirbystė, bet ir visoki bizniai. 

Todėl dabar čėdykite pinigas, 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 pronertes, 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, «- properčių kainos kjla. 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 rnanai pirkti, tai ateik 
pas mus, o pirksi pigiau kaip kitur. Męs nereika- 
laujame visų pinigų; įmokėk tiek, kiek gali, o .li- 
kusius pati namo randa išmokės, nes musų visi 
namai neša geras randas. 

A. OLSZEWSKI BANK 
3252 So. Halsted St., Chicago, 111. 

———M 

D-re Maria Dovviatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialiste 

vnau 

1725 Wcst 18th Street 
Tarp Paulina ir Woodgat. 

i tone Canal 1203 
Valandos: 

jtc fi:80 iki 12;0Q v»l ryfco 
ttc 7X0 iki 8:0o vaL vak. 

M«dėiiomei 
DVoO^Cikl 12:00vai. ryto 

Rezidencija 
5208 W, Harrison Street 

Tel. Austrn 737 

Valandos; 

tiktai iki 9:00 kiekviengrytą 

•T\ 
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I 
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Jaunoji 
Lietuva 

Vienintelis savo rūšies 64 puslapių 
Iliustruotas mėnesinis Lietuvių laikraštis. 
• Jame dedama geriausi moks- 

liuiai straipsniai ir geriausios apysakos. 
Kalba gryna, graži ir supran- 

tami. Jei nori smagiai ir naudingai lai- 
ką praleisti skaityk Jaunąją Lietuvi}. 

Kaina metams $3.00; pusei 
metų $1.50; vienas numeris 25c. 

Užsisakyk tuojans: 

"JAUNOJI LIETUVA" 
4811 S. Paulina St. Chlcagi, III. 

Kur Galima Rasti Tūkstančiai? 

Daugelis žmonių, atvykę j Ameriką, padarė čia tukstanaus. Ko- 
kiu bud u' Nes jie ii moko anglų kalbą, cjo biznui ir, aciu anglų 
kalbos žinojimui, savo reikalus galėjo vesti su visais Suv. Val- 
stijos:: gyvenančiais žmonėmis. Pirmą žingsnį ir pamatu savo 

laimei jie padarė, kuomet pradėjo mokintis anglų kalbos. Jei 
tūkstančiai pasiekė savo laimę tokiu budu, kodėl Tamistai tas ne- 

galima? Kiekvienas lietuvis dabar lengvai gali tai atsiekti, nes 

gali įgyti "Lietuvos" Lietuviškai-Anglišką ir An^liškai-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. puik.uosc, brangiuose, ir drutuose ap- 
daruose (kaip ant paveikslo) — $7.00. Lietuviškai-Angliškoji 
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 knv- 
gelės su žodyno aprašymu. Išsiunčiama uždyką. Žodyną išsi- 
rašydami. a r knvpelės su aprašymu reikalaudami, rašykite: 

LIETUVA PUBLISKING CO. 
A. OLSZEVVSKI, Prss. 

3252 So. Haisted St. Cfticago, II!. 

SUSI VIENIJIMASI t 
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[STEIGTAS 1886 M. 
Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisideti 

prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po 
$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius: 

$150 

$300 i 
įxa&ikch $600 

$1000 

Išmokejc našlėms ir naSlaiciams posmertinių 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 St. H«w York, N. Y. 
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LIETUVIU APDRAUDOS DRAUGIJA 

Kodėl Neskaitai 
Ar intcresuojiesi 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 tokių pigu- 
mynų! 

Siutai $30.00, $27.00, $25.00 
parduodami $18.50 

Taipgi turime daug visokių siutų, kur par- 
duoda už $6.50, $7.00 ir $10.00. Pasiskubink, 
kol dar yra geras pasirinkimas. 

1HE BRIDGEPi;RT GLIHIS3 09. 
3246 6o. HALSTED STREET 

CHICAGO, (LL. 

Pigumynai vyry ir jaunikaičiu apredu 
Nauji, ant užsakymo padaryti pavasariniai 

siutai, vilnoniai, po $35, $45 ir $50į dabar par- 
siduoda nuo $10 iki $20. Dūvėti 'Bintai, kurie 
buvo padaryti už $40 ir $50, dabar) parsiduoda 
už $5 ir augščiaus. 

Didolis pasirinkimas ant užsakymo pudarytų 
kelinių, padarytų už $:!, $5 ir $o, dabar parsi- 
duoda už $2.50. 

Speciališkumas ant kupavų ir valizų tirai, u 
ilams. 

Paduoti užsakymai veikiai aprūpinama. 

S. GORDOft 
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ STORĄ 

UIS S. Halsled SI. Cklcago, III. 

Veikiamas yra varančioji tikslo ir pasiekimo 
jiega. 

Biznyje ar pasilinksminime, džiaugsme ar 

nuliiidime, taikoje ar kovoje—kiekviename 
dalyke veikimas reikalingas, kad padarius 
efektu. 
Veikimas yra tas, jus gaunate telefonuo- 
dami; greitas, smarkus veikimas. Klausi- 
mas ir atsakymas per telefonu seka vienas 
po kitam taip greitai, kad sutrūkdinimai, 
surišti su laiku ir toliu, faktiškai yra pra- 
šalinti. 

Vietinės ir Tolimos Distancijos 1 iit(b 
Bell Systemo 

yra visuomet gyvuojančiomis dalimis. 

Greito Teikimo. 

Chicago Telcphonc Company 
Bell Tclephonc Building 

Official 100 

Turėk Savo Namuose 
Geriausią Degtinę (arielką) jei 

nori buti sveikas ir turėti kuom 

^pavaišinti savo mylimą svečią. 
Daktarai rekomenduoja už geriau- 
sią degtinę 

S=0=L=0 Rye 
Kaip) Skanų, Tvlrtęlr sveiką £erymą 

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtinė. 

blendC 

^^.'CAGO,^ 

Gaunama visuose geresniuose Saliunuose 

STHAUS BRdS. G0.-» DEP'T L.'CHICAGO, ILL 
216 W. W?d!son St. A. CHAPOSKE. irT. PODLASKIS lietuviai aisila 

Antanas A. Slakis 
ADVOKATAS 

Veda visokias bylas, civiliškas ir kriminališ- 

kas visuose teismuose (suduose). Peržiūri 

obstraktus ir padirba visus kitus legališkus 
dokumentus. 

MIESTO OFISAS: 

Room 1014 Association Bldg. 
19 So. LaSalle St. 

CH ICAGO 

Telephone RANDOLPH 5246 

BRIDGEPORTO OFISAS: 

3255 So. Hulsted Street 
IPriešai 33-čią įatvę) 

VAKARAIS: nuo 7 Ik 9 vai., 
iš s iriant nedalias 

Telephone DROVER 5326 

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. 
bitą knygelę verta perskai- 
tyti visiems laikraščiu skai- 

tytojams, korespondentams 
ir io-metinio jubilėjaus at- 

gavimo spaudos rengėjams. 
Knygos didumas 153 pusla- 
piai. Kaina tik 45 centai. 
Imant didesnį skaitlių,—dar 
pigiau. 

Adresuokit, kartu prisiimdami 
ir pinigus: 

Lietuva Publishing Co. 
3252 SOUTH HALSTED STREET, 

CBICASO, ILLINOIS 

Geriausia dorana draagams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

savaitinis laikraštis 

"DRAUGAS" 
DRAUGAS" paduoda iinių i5 viso 

pasaulio, nušviečia Amerikos lietu- 
gyvenimą, suteikia daug skaity- 

mo iž visuomenes, politikos, litera- 
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin- 
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje. 

Rus^ cenzūra "OMUGį" (Lletur? Inleldži. 
"DRAUOAS^ atsiolna irteL $2, pusei nT$1 

~ 

Užsieniuose melams $3, pusei ,?t'u $1.50 

DRAUGAS PUB. CO. 
1800 \V. 46th St., Chlcflfco, III. 

Telephono Drovor 6114 

du-kart nedelinis laik. 
RASTIS 

Eina jau 25 metai 
Utarninkais ir Pėtnyčiomis 

Prenumerata metams $2.50 
„ „ pusei metų $1.25 

Adresuokit taip: 
W. B. BOCZKGVVSKI CO., 

Mahanoy City, Pa. 

Mokykla Angliškos Kalbos 
Kiekvienas išmoks angliškai kal- 

bėti, skaityti ir rašyti labai trumpa- 
me laike per šios mokyklos atsakan- 
čią metodą. Dienines ir vakarinė9 
kliasos. Kurie gyvena kituose mies- 
tuose Suv. Valst. ir Kanadoj, mo- 

kinam per laiškus (korespondenciją) 
labai pasekminga metodą. Dfcl pla* 
Lesnių žinių rašykite pas: 

m m wm p ■ mm ^ 
ai i unco onvso. 

1741 W 47th Streat :: Ghicago, III. 

Telefonas Humboldt 4532 

Dr. G. M. Glaser 
šiuoiui ap reiškiu pagodotai visuo- 

menei, jog ėsu seniausias gydytojas 
ant Brjdgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau save ofisą, ir gyveni- 
mą j savo locną nam$ po numeriu 

3149 S. Morgan Sf. 
Kertė 32-ros Qatvės. 
Telefonas Yards 687. 

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toli'-.UB mine renis, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 
tį. Esiu specialistas ligose vaikų, mo- 
terų ir vyrų ir užsendintose ligose. 
Darau visokią operaciją. 
Li^iosi su pa^nHia 

Dr. G. M. Glaser 
3149 S. Morgan S£. 

Kertė 32-ro« gatvės. 

Jei nori teisingų žinių lš Anglijos, 
užsisakyk sau metams ar 

pusmečiui 
"IŠEIVIŲ DRAUGĄ" 

Vienintelį Didžiosios Britanijos !!»• 
tuvlų-katalikų-tautinlnkų laikrašų, 
elnantj kas dvi savaitl. Kaina eu 
prisiuntimu j namus metams $1—pus- 
mečiui — 50 centų. 

Adresas: 
Rever. Jos. Norbut, 

Mossend, Lanarkshire, Scotland. 

F. P. BRADCHULIS 
Attornej & Counsclor at Liw 

30 N. LaSalle St„ Cor, Was.iiiigtJ.i SI. 
Stock hchange Bldę.. Rooms 1107-111 * 

Telephone Frsnklln 1174 
Lirtnvįf •dvokatas, baigęs teisiu mokslu A.HH 
rikoje. Veda visokiu bylas, oriliinas ir ttv 
niaališkas visuos* teismuos* isudaose)> 

Gk». 3>i2 S. Halsted Sl„* arti 4J-.ūj 
1ctct,boiw YuriU^J9i) 

Geriausia Gyduolė 
PLAUKAMS 

sustiprina skeliu, sujudina šaknis, 
plaukus padam švelnius, blizgančius, 
yra geriausis vaistas nuo Dandruff 
"luskų". Vartojant du ar tris kartus 
j savaitę, sustabdys plauki) slinkimą. 

Tinkie gerai į skelpą, ant šakng 
kas antra ar trečia diena. 

Prekė 60c. Ir $1.00. 

F, A. POSZKA'S PHARMACY 
3121 So Morgan Street 

Tel. Yards 695 C.ilCAGO, ILL, 

Telephonc Canal 285 

K. KATUTES 
LIETUVIŠKAS 
GRABORIUS 

710 W. I8th St. Chicago 

TeL Csnal. 211S 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSRED ST CHICAGO, ILL. 
CORNER 18»h STREET 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
I '<sti:v'> Gydytojas Ir Chirurgas 

Bj. Halsted St., Chica^o, UI. 
I Gydo visokias lipas moterių, vai<iį ir 
vyrų. SpecittlišUai pydo limpančias."^- 
siscnėjusias ir paslaptingas vyriį lipas 

GERA PROGA! 
Crpu'ptika antrli*koskatbn ti >• 

kytUbe mokytojo(apdaryta)$l.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky- 

tis skaityti ir rašyti bo mokyto- 
jo I 5j 

Naujas Buda;, mokytis raSyti b9 
mokytojo 10c 
Aritmetika mokinimuisi rokuu- 

diį, bu paveikslais (.apdaryca).. 35c 
Viso«L60 

Kas atsius rtkirpps 5ita apęarsi- 
nima 15 "Lietuvos" ir $1.00 per 
morniy order, lai gaus visas 4 
knygas 00c. pigiau. 

P. 31 ikolaiuis 
Bos 62 New York City 

Te!. Morton Parh 351 

AnnaE.Tuttlis 
Chicagoje Pirmutine 
Mokslą Baigusi Lie- 
tuve Nursė, Akušerė 
: ir Masažiste. : 

1339 S. 48tb Ct. Cicero, III. 
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