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Dideji Kare. 
Ant vakarinio karės lauko pe- 

reitą savaitę svarbesnių musių 
nebuvo; mušėsi vi> senose vieto- 

se. Bet, kaip rašo, iš Vokieti- 

jos atsiunčia vis daugiau karei- 

vių; tai reikta manyti, kad vo- 

kiečiai vėl mano mėginti smar- 

kiai pirmyn žengti, (lai viena 

jų kariumenė mano vėl traukti i 

prie porto C'alais ir mėginti ji 

paimti, nes nuo čia yra netoli 

Anglijon. Kita jų kariumenė 

stengiasi iš visų pusių apgulti I 

svarbiausią i'rancu/ų tvirtovę 

Ycrdun, ginančią kelią Paryžiun, 
liet iki šiol franeuzai visus prie- 
šų užpuolimus atmuša. Išvyti 
traneuzus iš Vokietijos teritori-Į 
jos vokiečiams taipgi iki šiol ne- 

pa-isekė. 
Prancūziški orlaiv iniukai iš 

oro bombardavo vokiečių cen- 

trales kariumenės krautuves 

mieste (Jhatiny ir jas išnaikino. 
Prie l'ontenav su visu smar- 

kumu užpuolė IraiKuzų pozicijas,) 
bot užpuolimus jie atmušė. 
Meuse paupiuose eina vien arti- 

lerijų imtynės, kurios, žinoma, 

galutinos pergalės nei vienai pu- 

sei atgabenti negali be infante- 

rijos prisidėjimo. 
Argonne di-trikte francuzai 

palengva stumia vokiečius atgal 
ir atėmė v ieną pi» kitai pirma jų 
apvaldytas pozicijas. 1-rancu- 

zams teko svarbios kalvos No. 

55. i'>ct prie Soucbez vis dar 

vokiečiai laiko kapines, už ku- 

ria- eina smarku- mūšiai jau nuo 

ilgo laike*. Bet iš kitų tose apie- 
linkėse pozicijų vokiečiai tapo iš- 

vyti. I'rie Vezouse, Cbampagnc 
< 1 i -1 r i k t c, farneuzai taipgi atmušė 

smarkius vokiečiu užpuolimus, j 
("ia nuostoliai abiejų pusių buvoi 

dideli, bet vokiečiai nužudė daiul 

g tau savo kareivių kaipo užpuo- 
likai. 

Ant kalvų Mcuse paupiu*,se 
traukia i vis -markų- mūšiai, bet 

iki šiol nei viena pusė kitos 

įveikti negali. Į pietus nuo 

I.ouveau\ francuzai užėmė pirmą 
vokiečių grubių liniją. Vokiečiai 

kontr-atakais stengėsi nužudytas 
grabes atgauti, bet visi jų už- 

puolimai su dideliai- jiems nuo- 

stoliais tapo atmušti. Laike tų 

užpuolimų francuzai paėmė ~'oo 

vokiečių belaisvėn. C ia, taipgi 
kitose vietose, vokiečiai mėgino 
vyti francuztfs pripildytomis nuo- 

dingais gazais bombomis, bet 
francuzai pasidirbdino pagerin- 
tus respiratorius, kurie taip ap- 
saugoja kareivius, kad jie nuo- 

dinguose ga/.uose taip gali vaik- 

ščiot: kaip ir paprastoj migloj. 
Mat nuo kiekvieno pavojingo iš- 

radimo žmonės išmoksta apsi- 
saugoti: reikalas gimdo išradi- 
mus reikalas išmokina nuo vo- 

dfngų dalykų saugotis. 
Belgijoj taipgi eina smarkus 

mūšiai vokiečių su analais. Į 
šiaurius nuo Ypres vokiečiai 
>markiu atakų buvo anglus išvijo 
iš jų grabių. bet dar smarkesniais 
kontr-atakai- jie vokiečius išvijo 
ir savo grabes atgavo. 

Vokiečiai smarkiai atakuoja 
franeuzus prie I.es Eparges, bet, 
kaip iki šiol, l»e pasekmių; išvyti 
franeuzų i> jų.stovyklų neįsten- 

gia. V/. tai bombarduoja jie dar 
vis mie-tą Arras, nors iš jo liko 

vien griuvėsiai; sugriauta tapo ir 

puiki lui/nyčia. Mat vokiečiai 
visur mėgsta naikinti puikesnes 
budavon<rs, ypač gi bažnyčiai tą 
daro j it; I'rancuzijoj ir Belgijoj, 
bet negeriau elgiasi Lenkijoj ir 
1 .ietuvoj. 

Rytuose prasidėjo didžiausias 
šioje karėje mušis, kuriame da- 

lyvauja 3 milionai austrų ir vo- 

kiečių; mušis eina ant milžiniško 

fronto, turinčio 1,000 myliu ilgio, 
nuo Bahiko iki Bessarabijos ir 

Rumanijos rubežių. Kiek jame 
dajyvauja rusų, tikrai nežinia, nes 

rusai slepia savo pajiegų tvir- 
tumą. Ant visos tos linijos su- 

jungta austrų ir v^.čių kariu- 

mene pradėjo pirmyn žengti ir 
rusų kariumenė, smarkiai besi- 
priešindama, traukiasi atgal veik 
visuf. Kaip ispradžių, vokie- 
čiams sekasi, keliose vietose pa- 
sisekė pertraukti rusu linijas; tą 

pripažinta net Rusijos karės mi- 

nisterija. 
Vokiečiu generolas Hinden- 

hurg pertraukė rusu liniją j piet- 
ryčius nuo Mlavos; generolas 
(ialhvitz pertraukė rusu liniją 
prie l'rzasnysz ir užėmė tą Len- 

kijos miestą, o rusų kariumenė 
pasitraukė j tarpą miestų Ciecba- 
no\v ir Krasnosielsk. Mūšiai Čia 
traukiasi labai smarkus, rusai 
priešinami, bet vokiečiai juos stu- 

mia atgal. 
Ir nuo pietų sujungtos austro- 

vok iečių kariumenės, vedamos 
vokiečių generolo Mackensen, 
kurio-, gana ilgai ilsėjosi, todėl 

manyta, kad rusų tapo sulaiky- 
tus Liublino gub., pradėjo smar- 

kiai žengti, drauge su žengian- 
čia nuo šiaurių vokiečių armija. 
Mackensen tuom tarpu stengiasi 
apvaldyti vieną is svarbiausių 
Lenkijoj geležinkelio linijų nuo 

C liolmo Liufclinan. Tas geležin- 
kelis turi rusų kariumenei dide- 

lę svarbą, nes jttom vien ji gali 
privežti sau maistą, amuniciją ir 
šviežius kareivius iš Rusijos gi- 
lumos. Vokiečiai užėmė jau 
miestą Krasnystavv, esantį tik 

34 mylias nuo Liublino. 
Xe geriau rusai stovi ir šiaur- 

ryčiuose. Baltiko pajūriuose ka- 

riumenė generolo F»uelo\v, pa- 
birta paėmimui ir atkirtimui ru- 

sų kariumenės nuo Petrogrado, 
paėmė Tukkumą ir \\ indavvą ir 

priėjo Aut/., kur paėmė nelaisvėn 
j,ooo rusų. 

Ru.-ai prsipažįsta, kad vokie- 
čiai užėmė \Yindawq, Tukkum ir 

Autz, bet sako, buk tie vokiečių 
laimėjimai nesvarbus, o už tai 
rusai giriasi pasisekimais rusiškų 
raitelių prie Radomo, tik nežinia, 
ar ištikro ten buvo svarbesnis 
mušis, o ne vien laimėjimas di- 

desnės raitelių patrolės. liet to- 

ki patrolių susirėmimai nei jo- 
kios svarbos neturi. Rusai rods 

giriasi, jog prie Radomo paėmė 
2,580 vokiečių nelaisvėn, o tarp 
Vislus ir Bugo, apielinkėse \Yil- 

kolazy atmušė visus' vokiečių už- 

puolimu-;. Rusai užtikrina, jog 
vokiečių besigyrimai laimėjimais 
yra be pamato, nes prie didelio 
mūšio niekur dar nepriėjo. 

Kurijoj svarsto dabar klausi- 

įmą, ar nepriclerėtų rusams Var- 

š-avą be mūšio atiduoti vokie- 
čiams, ties jos tvirtovė sena, ne- 

gali atsiremti prieš naujasias di- 
deles vokiečių kanuoles. Kariu- 
mcnčs štabas ramina gyventojus; 
jog juo giliau vokiečiai Rusijon 
įsiveržia, juo jie silpnesni, o to- 

kius lengviau paskui visiškai su- 

mušti. Ta- \ ra teisybe ir lin- 
dima-; gilyn nieko nekenktų, jei- 
gu isiveržys priešas kraštui nie- 
ko nedarytų; bet jis viską aut 

savo kelio naikina ir tokiu biulu 
Rusiją ekonomiškai naikina, žmo- 
nes Į badą stumia. Jau dėl to 

Rusijos piliečiai negali geisti vo- 

kiečių gilyn traukimo ir jų lei- 
dimo, jeigu sulaikyti galima. Ru- 

! sijos gi kariu menės vadovas vo- 

!kiečius vis toliau Rusijon leidžia, 
į l 'ž tai Rusijos piliečiai dėkingi 
!jam- buti negali. 

Italų kairtimenė vėl toliau nu- 

žengė Au'strijoii. Italai apvaldė 
sudrutintas apkasais austrų po- 

licijas nuo perėjimo Lana iki Sa- 
le-i ir Agai. Daba.* kruvini mū- 

šiai eina prie tvirtovių Falza- 
rego ii \ ai Leviuallongo. Aus- 
trai smarkiai priešinasi Isonzo 
paupiuose, ypač apielnkėse Plez- 
zo. 

Negali atsilaikyti au-trų ':a- 
riumenė ir Istrijoj. Italai trau- 

kia vis arčiau prie svarbiausio 
Austrijos portinio miesto Triest. 
Italai rengiasi tą miestą bombar- 
duoti. 

Adriatiko jūrėse liepos 19 d. 
austrų povandenini# laivas pa- 

skandino italų apkaustytą skrai- 
duolį Ciiuseppe (iaribaldi. itališ- 
ki kariški laivai atplaukė prie 
Dalmatijos pakrančių. Jiems pa- 
sitraukus, iš porto Cattaro išplau- 
kė austrų povandeniniai laivai ir 
paleistomis torpedomis paskan- 
dino italų skraiduolį (iiuseppe 
(iaribaldi. Laivas tas padirbtas 
i&>8 m., taigi buvo jau senas; 

turėjo 7,^34 tonus Įtalpos, j gula 
jo susidėjo iš 550 žmonių. 

Ant pussalio C lallipoli talki- 
ninkų žemės kariumenė vėl pra- 
dėjo pirmyn žengti. Ir nuo jū- 
rių jie mėgina šturmu veržti Dar- 
danelių tvirtovės dar neišgriau- 
tus fortus. Londono laikraščiuo- 
se žinovai užtikrina, jog daugiau- 
sia į pusantro mėnesio Turkijos 
sostinė Konstantinopolis teks tal- 
kininkams. 

Derybos Turkijos su Bulgarija 
užkliuvo ir gali neatsinaujinti, 
nes Turkija nenori be pasargų 
atiduoti Bulgarijai savo žemės 

plotų. Turkija rods sutinka ati- 
duoti Bulgarijai tulus savo že- 

mės kraštus, bet daug mažesnius, 
negu Bulgarija nori, ir tuos duo- 
ti žada ne dykai, nepasiganėdina 
Bulgarijos neutrališkumu, bet 

reikalauja, kad ji stotų karėn su 

talkininkais. Bet karė tokia Bul- 

garijai gali but labai pavojinga: 
vos iŠ/7 m. nuo jungo pasiliuo- 
savus, jeigu \ okietija karę pra- 
laimėtu, vėl galėtų nužudyti sa- 

vistovystę ir vėl svetinian jun- 
gan galėtų pakliūti. Neutrališ- 
kumą, kad ir už menką naudą 
parduoti galėtų, nes per tai, jeigu 
nieko nepelnytų, tai ir nedaug 
žudytų, bet savistovystę statyti 
perdaug pavojinga. Bulgarija 
•pertraukė susinėsimus geležinke- 
liais su Turkija, neleidžia ten sa- 

vo traukinių, neleidžia nei tur- 

kiškų per savo teritoriją. Tas jau 
nerodo jos didelio prielankumo 
Turkijai. 

Xe geriau pasisekė Austrijai 
ir Vokietijai tarybos su Ruma- 
nija, kurią, siūlydamos meškos, 
girioj esančios, kailį, norėjo prieš 
Rusiją sukurstyti. Berline jau 
džiaugėsi, kad dėl Berlino paža- 
dėjimu Rumaiiija pertraukė de- 

rybas su Rusija, kuri ją norėjo 
prieš Austriją sukurstyti. Gal 

! Rumanija nepanorėjo ant Aus- 

j trijos drauge su Rusija šokti, bet 

kaip pasirodo, ji ir Austrijai ir 

Vokietijai nenori karštas bulves 
savo nagais iš ugnies krapštyti, 
nei joms kokiu nors budu padėti. 
Tą geriausiai rodo tas, kad ji 
uždraudė Autrijai ir Vokietijai 
per savo teritoriją Turkijon gink- 
lus ir amuniciją gabenti, nors 

lypač amunicijos Turkijai labai 
truk.-ta. 

Kilo vaidai tarp Italijos ir Ser- 
bijos už tai, kad jos kariumenė 
Albanijon įsiveržė ir užėmė jos 
sostinę Durazzo. Italija pareika- 
lavo iš ten serbų pasitraukimo. 
Tą jie padarė, bet pasiskundė ant 

Italijos Francuzijai, Anglijai ir 
Kusi/ai. Kadangi talkininkams 

Italijos pagelba yra svarbesnė ne- 

gu Serbijos, tai, suprantama, jie 
neužtars už Serbijos geismus 

Grekijoj pasitraukė nuo vietos 
užsieniui ministeris; kflip mano- 

ma, pasitrauks ir visa vokiečiams 
prielanki ministerija, o jos vietoj 
kitą- sutvers talkininkų draugas 
Veninelos. 

Vaidai Suvienytų Valstijų su 

Vokietija vėl pasididino, nes vo- 

kiečių povandeniniai laiva' vėl 
'užpuolė pasažierinį garlaivi Or- 
duna, kuriuom važiavo 22 ameri- 
konai, tik jam pasisekė pabėgti. 
Austrija net pagązdino Ameriką, 
jog jeigu kiltų karė, Austrija sto- 

sianti su Vokietija. Dabar gi 
Vengrijos ministerių pirmininko 
Tisza šalininkai gązdina net 

15,000,(xx> Amerikos vokiečių ir 

austrų kariumene. liet turbut 
Suvienytų \'alstijų valdžia nenu- 

sigąs tos milžiniškos kariumenės, 
nes čia išviso, priskaičius ir. čia- 
gimusius ir auklėtus,' išviso vo- 

kiečių nėra daugiau kaip 15 rni- 
Iionų, o Austrijos slavai neis .su 

vokiečiais ir magyarais. Ir tie, 
koki čia yra vokiečiai, negyvena 
krūvoj, bet yra išmėtyti po visas 

|Suvienytas Valstijas, tai jiems 
(galima neleisti nei krūvon su- 

[citi. Intrigas gali vokiečiai va- 

ryti, bet intrign Suvienytų Val- 

stijų valdžia, turbut, neiiusigąs. 

Iš Kares Lauko. 
Londonas. Norvegiškas gar- 

laivis "Rym" likosi torpeduotas ir 
nuskendo. Antrasai inžinierius už- 
mušta, bet likusioji įgulos dalis iš-J 
gelbėta. 

Berlinas. Laikraštis "Frank- 
furter Zeitung" straipsnyje "Dar- 
danelin Klausimas" atvirai kaltina 

Rumaniją neutrališkumo laužyme 
talkininkų naudai. Kadangi dabar 
santikiai tarp Austrijos jr Huma- 

nijos nėra draugingi, tai Straipsnio 
pasirodymas šiuom laiku? skaitoma 

nepaprastu apsireiškimu.• 

Berlinas. Tarp kitų Užjūrio 
Žinių Agentūros išleistųjų žinių yra 
sekančioji: 

"Bėgyje birželio mėnesio subma- 
rinai paskandino dvidešimts devy- 
nis angliškus, tris franouziškus, 
vieną belgišką ir devynis rusiškus 
prekybos laivus. Nuostoliai žmo- 

nių gyvybe buvo pastebėtinai ma- 

ži, nes submarinai buvo'labai at- 

sargus ir, jeigu nebuvo bandoma 
gintis, davinėjo užtektinai perspė- 
jimų ir laiko, kad laivų Įgulos ap- 
leistų savo laivus." 

Londonas. Švediškas garlai- 
vis "Daisy" likosi minos išsprog- 
dintas ir nuskendo. Kapitonas ir 
keturi jurininkai buvo užmušti. 

Londonas. Central Nevvs 
Agentūros telegramas iš Amster- 
dam, Hollandijoje, sako, kad field- 
-maršalas von HimHiburg esąs už- 
imtas priruošimu tol io dalyko, ku- 
risai nustebinsiąs pasaulį ir galis 
trumpu laiku u/baigti karę. 

Londonas. Vokiečiai Argonne 
distrikte, sosto įpėdiniui vadovau- 
jant. stengiasi veržtis pirmyn. Vo- 
kiečiai atstume franeuzus atgal tris 
penktadalius mylios ir užgriebė ar- 

ti dviejų mylių franeuziškų apka- 
su, kaip skelbia išleistas šiądien po- 
piet l»erline oficiališkas praneši- 
mas. Pranešime sakoma, kad per- 
galė yra "pilna." Paimta 2.581 ne- 

laisvis, ir užgriebta dvi kanuolės 
ir '.štuonios sunaikintos; kalva No. 
285 vokiečių užimta. 

Paryžiuje išleistasai franeuzų 
pranešimas pripažįsta, kad franzu- 
ziškos linijos buvusios atgal at- 

stumtos, bet sako, kad kontr-ata- 
kais vokiečių žengimas pirmyn su- 

laikyta, ir jie atmušti atgal. 

Londonas. Sulyg tejegramo, 
atėjusio iš Amsterdamo, iš Vienuos 
pranešama, kad Austro-Vengrijos 
užsienio reikalų ministeris. pasiuntė 
birželio 29 d. Amerikos. ambasa- 
doriui pranešimą, kuriame atkreipia 
atydą j tai, kad tarp Suvienytų \ al- 
stijų ir talkininkų eina didelis biz- 
nis karės reikmenimis, tuom tarpu 
kaip Austro-Vengrija ir V okietija 
yra visai atkirstos nuo Amerikos. 

Londonas. Apleisdami tuom 

tarpu savo pastangą apeiti Yaršavą 
iš pietų, vokiečiai, gal but po field- 
-maršalo von Hindenburgo vado- 

vyste, atnaujino savo užpuolimą 
ant Varsa vos iš šiaurių. 

Jie ne tiktai užgriebė dideli skait- 

lių rusų belaisvių j pikus nuo 

Kolno, kaip sako Berline išleistas 
pranešimas, bet taipogi užėmė 

Przasnysz, fortifikuotą miestą pen- 
kiasdešimtyje mylių i šiaurius nuo 

\"aršavos, kurį von Ilinaenburgas 
buvo paėmęs praeitą žiemą, bet ku- 
rį rusai paskui atgal atsiėmė. 

Šioji žinia išdalies yra patvirtina- 
ma rusų pranešimu, kuriaiųe sako- 
ma, kad rusaii didelių ydRiškti jie- 
gų akyvaizd®e, pasitratike atgal 
iki savo antros. apsikasinių linijos. 

Šisai vokiečių žing^iįLs kariš- 
kiems kritikais yra visJS. netikė- 
tas. Abelnai buvo nj^tnįma, kad 

k" -SI 35 \ 
■■■ '■ T 

I 

field-maršalas von, Maekensen, su-' 
stiprinęs savo kariumenę, toliaus 
stengsis pasiekti Liublino-Cbolmo 
geležinkelio, tokiu budu privers- 
damas rusus apleisti Yaršavą. 

Manoma, kad naujasai vokiečių 
užpuolimas bus abelnu ir tęsis nuo 

Rytų l'riisų rubežiaus iki Yistulai, 
j vakarus nuo Yaršavos, nes reikia 
laikyti visą šioje dalyje esančią ka- 

riumenę užimtą, idant neleisti jai 
susirinkti vietoje, kurioje vokiečiai 
bandys persilaužti per rusų linijas. 

(Sprendžiant iš šio pranešimo, 
Lietuva, ypač Suvalkija, gali buti 
naujų karštų mušiu vieta). 

Washingtonas. Ernest P. 
Ricknell, Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus Direktorius, kurisai lan- 
kėsi daugelyje kariaujančių šalių 
ir dabar sugrįžo Amerikon, sako, 
kad nei vienoje kariaujančiųjų tau- 

tų jisai nepastebėjęs noro taikintis. 
Atpenč, visur viešpataująs pasiry- 
žimas kariauti "iki galuif." 

Londonas. Darbininkai didžių- 
jų Kruppo dirbtuv'ų, kuriose išdir- 
bama visos didžiosios Vokietijos 
kanuolės ir didesnė dalis amuni- 
cijos, sulyg žinių, atėjusių j čia 
per Hollandją, apskelbė streiką ir 

grasina sugadinti visas svarbesnes 

ginklams dirbdinti mašinas, jeigu 
(jųjų reikalavimai pakelti mokestį 
nebus išpildyti. Kruppo dirbtuvė- 
se dabar dirba, sulyg apskaičiavi- 
mų, apie 120.000 vyrų. Prie dirb- 
tuvių sutraukta keli pulkai karei- 
vių. 

Londonas. Anglijai gresia vi- 
dujinis pavojus, kurisai ministerių 
kabinete*} rūpina daugiau negu pati 
karė. Visai baliai gresia pavojus 
dėl anglių stokos, kuri gali pakenkti 
pramonei, sulaikyti karės reikmenų 
dirbimą ir nėt pastatyti kėblan pa- 
dėjimai! Anglijos laivynų veikimą. 

Streikuojančiųjų Pietinės Yalijos 
angliakasių skaitlius siekia 150,000. 
Angliakasiai yra pasiryžę, nežiūrint 
nei David Lloyd (ieorge'o, amuni- 
cijos ministerio, atsišaukimo, nei 
tautos reikalų, neiti darban, kol jie 
negaus reikalaujamojo pakėlimo 
darbo apmokėjime. 

Atėnai. Vokiečių didžiausis 
submarinas, U-51, kaip praneša 
ma, likosi rusų karės laivų nu- 

skandintas Juodose jūrėse. 

Geneva. Telegramas iš Vien- 
uos sako, kad oficialiai paskelbta, 
jog Vengrijoje nuo choleros susir- 
go 543 ypatos, iš kurių 281 nu- 
mirė. 

Amsterdamas. Anglų lakūnai 
[sunaikino vokiečių amunicijos san- 

deli arti Rolleghem, Belgijoje. 

Londonas. Privatiškas iš J »er- 

lino telegramas, kurisai buvo vo- 

kiečių cenzoriaus praleistas, sako, 
kad žmonėse kila karščiavimasis 
dėlei social-demokratų leidžiamų 
pamfletų, kuriuose reikalaujama 
greito karės užbaigimo dėlei kilan- 
čios visų valgomųjų daiktų kainos. 
Karės stovis bus apskelbtas visoje 
Vokietijoje, kad neleidus jokių de- 

monstracijų. 

Milanas, Italijoj. Iš ištikimų 
šaltinių pranešama, kad turkams 
pradeda stokuoti amunicijos. Vo- 
kiečiai ir turkai tarp s?vęs nesutin- 
ką. llvgieniškos sąlygos Konstan- 
tinopolyje labai blogos. Duona ma- 

ž.ina>i. Javų užderėjimas Anatoli- 

joje vidutiniškas. Valdžia susirū- 
pinusi, o kariumenė nusiminusi. 
Visi slapti vokiškos ambasados do- 
kumentai išsiųsta iš Konstantinopo- 
lio. Vokiečiai pradeda neužsitikėti 
turkais ir nenori jiems siųsti dau- 
giau amunicijos, idant jinai nepa- 
tektų talkininkams. 

Goettingen, Vokietijoj. Vasa- 
rio pabaigoje vienas geriausiųjų 
Kanados regimentų "Fifth Royals," 
susidedąs iš 1.100 vyrų, atvažiavo 
iš Montreal'o per Angliją j karės 
lauką. Mažiau negu j keturis mė- 

nesius', po tulo laiko išbuvimo ap- 
kasuose prie Ypres, iš tų 1,100 li-' 

ko^i gyvi tiktai trisdešimts, septyni, 
ir tie patįs yra nelaisviais didelėje 
kariškoje stovykloje či 

Londonas. Bulgarijos premier- 
ministeris iškilmingai prižadėjo 
Turkijai, kad Bulgarija užsilaikys 
neutraliai, bent iki rudeniui, kai]) 
pranešama laikraščiui "Evening 
Ne\vs." 

Londonas. Ot»%ialiai praneši- 
mai iš Berlino ir 'I'etrogrado nuro- 

do, kad milžiniški mūšiai ant vi-o 
fronto, nuo.Baltiko jurui net iki 
Rumunijos rubežiaus, vėl prasidė- 
jo. 

\ okiečiai išsyk, matyt, pasiryžo 
užimti dvi svarbias vietas—Rygą 
ir Yaršavą ir tam tikslui sutraukė 
ant rytino fronto milžinišką dau- 

gybę kariumenės. Desperatiški 
mūšiai jau >iaučia išilgai viso fron- 
to. 

Vėl pradėjo darbuotis von Hin- 
denburgo armija, kuri nori pa- 
siekt Varšuvos iš šiaurių pusės. 
Vokiečiai tikisi, kad jie šiuom sy- 
kiu Varšavą pasieksią, o rusai ra- 

miai kalba apie tai, kad jeigu jiems 
ir prisieis apleist Yaršavą, tai juo 
jie giliaus Įtrauks vokiečius į Ru- 
siją, juo vokiečiams atsieis ar- 

šiaus. 

Į Petrogradas. Rusų oficialiame 
pranešime, išleistame liepos 18 d., 
tarp kit-ko, sakoma: 

"Rygos-Šiaulių apskrityj priešo 
užpuolimai ant Tukkum ir Altautz 
(Kuršėje) tęsiasi toliaus. Šiose 
apielinkėse vakar buvo mūšiai, ku- 
riuose didelis skaitlius, kaip raite- 
lių, taip ir pėstininkų, dalyvavo iš 

abiejų pusių. Į rytus nuo Papilės 
pasekmingas musų atakas užsibai- 
gė paėmimu 500 vokiečių nelais- 
vėn, tame skaitliuje buvo 9 aficie- 
rai. Septyni ktilkasvaidžiai taipgi 
tapo paimti. Priešo užpuolimas i 
šiaurius nuo Šiaulių tapo atmuš- 
tas.'' 

Londonas. Vokiečių submari- 
nas mėgino torpeduoti be jokio per- 
spėjimo anglų pasažierinį garlaivi 
Orduną, bet nepataikė. Tas paro- 
do. kad Vokietija neišsižada savo 

pirmesnių plianų ir, nežiūrint Ame- 
rikos protestų, mano užpuldinėti ir 
toliaus. Santikiai tarp Vokietijos 
ir Amerikos todėl gali labai įs- 

itempti. 
Londonas. Laikraščio Daily 

Telegraph korespondentas praneša 
is Kopenliagcno sekančią žinią: 

"Kad Švedija kartais gali taip- 
-pat stoti karėn, apie tai galima 
spręsti iš Švedijos |>/emicro žo- 

džių, kuriuos jis pasakė prakalboj 
mieste Yarberg. Premieras taip iš- 

sireiškė: 

"Švedijos valdžia tikrai geidžia 
pasilikt netitrališka, bet tas dar 
neišreiškia, kad karės galima iš- 
vengti. J lutu lygiai klaidinga ma- 

nyti, kad Švedija nori karės, kaip 
ir manyti, kad ji sutiks karės veng- 
ti už bent Tčokią kainą."' 

Berlinas. Austrija oficialiai j 
praneša, kad austru .submarinas, 
liepos 18 d. torpedavo ir nuskan-, 
dino italu skraiduolį (iiuseppe t >a- 

ribaldi, j pietus nuo Raguza. Skrai- 
duolis nuskendo j 15 minučių." 

Šis laivas buvo 7.234 tonu di- c I 

durno, 344 pėdas ilgio ir turėjo 
550 jūreivių Įgulos. Tarp jos 
ginklų buvo viena 10-colinė ka- 

nuolė, dvi 8-colinės, keturiolika 
6-colinių ir dešimts trijolinių ka- 
nuolių. j 

Beilinas. T.iepos 18 d. kariš- 
kas vokiečių ofisas pranešė, kad 
dalis generolo von Buelo\v armijos 
sumušė rusų kariumenę netoli 
Autz (Kuršėje), kur 3,620 karei- 
vių ir šešios kanuolės ir trįs kul- 
kasvaidžiai tapo užgriebti. Yokie- 
čiai vejasi priešą j rytų pusę. 

Kitos dalis šios armijos kovoja 
i šiaur-ryčius nuo Kuršėnų. [ ry- 
tus nuo to miesto rusų priešakinės 
pozicijos buvo šturmuotos. 

1' 
Londonas. Austro-vokiečių ar- 

mijos, kurios dabar, kaip rodosi, 
dirba pilnoje sutartyje, kaipo vokiš- 

kos organizacijos pasekmė, mažai 
atsilsio, arba laiko duoda rusams 
perorganizuoti savo eiles po pasi- 
traukimui iš (ialicijos. 

Sykiu su vokiečių gulimu link 
Yaršavos ant rusiškų linijų, esančių į šiaurius nuo Yaršavos, austrai už- 
atakavo rusus išilgai Dniestru upę, ir jiems pasisekė pereiti per upe ke- 
liose vietose. Field-maršalo von 
Maekenseno armija, kuri, be abejo- nės, laukė, kol field-maršalas von 
Hindenburgas guls iš šiaurių, pra- dėjo mušius pietinėje Lenkijoje. Mūšiai eina ištikai visą rusišką frontą. 

Sakoma, kad keturi vokiečių kor- 
pusai ( apie 160,000 vyrų) pasiųsta 
von 1 lindenburgui sustiprinti. Pe- 
trogradas nelabai susirupinęs pas- kutiniu vokiečių veržimusi ir sako, kad dar daug frontinio mūšio turė- 
sią buti atl'kta, pirm negu Yaršava 
gali buti apsupta. 

Londonas. Smarkiai vokiečiams 
atakuojant rusus ant abiejų fron- 
to galų, rusų vadas Nikalojus turi 
nepaprastai sunkią užduotį atlikti. 
Panašiai sunkios užduoties nebuvo 
nuo pat karės pradžios. Rusų pa- dėjimas. žiūrint strategišku žvilg- sniu, labai pavojingas ir sunkus. 
Žvilgsnis ant žemlapio tuojaus kiek** 
vieną apie tai pertikrins. Rusai 
du syk mėgino ištiesti savo fronto 
liniją. Mėgino ištiesti savo frontą užimdami Prūsų Lietuvą, o vėliaus 
mėgino tą pati padaryt pietuose, 
užimdami (ialiciją. Abudu mėgi- nimai nenusisekė ir todėl ru?ų fron- 
tas yra pavidale trikampio, kurio 
viršūnė yra prie Yaršavos. Aišku, 
kad vokiečiai, spausdami iš abiejų 
šonų, laiko rusus lyg replėse ir 
jeigu jų spaudimas pasididins, tai 

j rusai turės Yaršavą apleisti ir is 
tų replių atgal trauktis. Kariški 
e.vpertai mano, kad jeigu rusai 
neatlaikys šito vokiečių spaudimo, 
tai rusai gal bus priversti apleisti 
net visą Lenkiją iki Bugo upės. 

Londonas. Milžiniškiausios im- 
tynės. kuriose Austro-Vokietija ir 
Rusija deda savo paskutines pa- 
stangas, prasidėjo ant viso fronto, 
kuris siekia apie 1,500 verstų ilgio 
ir tęsiasi nuo Kaltiko jūrių net iki 
Rutnanijos rubežiaus. 

Pat vidurys šito milžiniško ver- 

peto yra Lenkijoj, apie Yaršavą. 
Du gabiausi vokiečių generolai— 
von llindenburg i< šiaurių ir von 
Mackem-en iš pietų—mėgina -[jaus- 
ti ir išspausti rusus iš Yaršavos. 

Rusų vyriausis vadas, didis ku- 
nigaikštis Nikalojus, sulyg neofi- 
cialių žinių pranešimo, sakoma, su- 

traukė dideli skaitlių naujos kariu- 
meilės, kad sulaikius austro-vokie- 

čių vilnis. Teutonams jau pasise- 
kė išlaužti šukes rusų fronte kelio- 
se vietose. 

Berlinas. Vokiečiu oficiali* 
pranešimas liepos 20 d. paduoda 
sekančias žinias: 

"Vokiškoji kariunienė užėmė 

miestą I ukum (Kuršės guberni- 
joj) ir miestą \ entpylį (\entpylis 
arba Vindava yra uostr.s prie Hal- 
tiko jūrių, Į šiaurius nuo I.iepo- 
jaus, kur Įpuola Į jūres upė Ven- 
ta). Vydamiesi priešą, kuris tapo 
sumuštas prie upės Aa ties mies- 
teliu Altauz (Kuršėje), mušu ka- 
reiviai vakar pasiekė Hofbr.mberge 
distrikto. Xuo Tukum iki K "gos 
tik 57 verstai. 

"1 rytus nuo l'apilės ir Kuršė- 
nų mušis tęsiasi tolicus." 

Vokiečiai tvirtina, kad iki šiam 
laikui per paskutines kelias dienas 
jie paėmė 28.7(>0 rusų belaisvčn." 

Geneva, Šveicarijoj. Serbų ka- 
riunienė apleido Albanijos miestą 
Durazzo, nes Italija buvo stripriai 
to reikalavusi. Savo keliu sakoma, 
kad Serbija prieš tokį Italijos pasi- 
elgimą protestavo i Angliją, Pran- 
cūziją ir Rusiją. Iš šios priežas- 
ties saniikiai tarp Serbijos ir Ita- 

lijos, sakoma, pradeda "atšalti.'' 

Londcnas. Anglų kariški lai- 
vai bus pilnai spsaugoti nuo sub- 

marinų užpuldinėjimo, jčigū nau- 

jas išradimas pasirodys tuo.n. 



Icuotn jį išradėjas mena esant. 
Anglijos laivyno valdžia buvo pa- 
garsinusi konkursą išradimui prie- 
taisų. kurios galima hutu sunaudo- 
ti karei. Sakoma, kad 32,000 iš- 
radimų tapo priduota ir iŠ jų tapo 
išrinkta du, kuriuos dabar mėgina- 
ma prie Dardanclių. Tikimasi, kad 
vienas iš jų v'siškai nusiseks. Val- 
džia laiko šiuos išradimus didžiau- 
sioje paslaptyje. 

IS AMERIKOS, 
PRAŽUVO GARLAIVIS. 

Cleveland, O. Plaukiantis lai- 
ke tirštos migi >s, gabenantis ang- 
lie ežerini* garlaivis Choctavv su- 

simušė su kitu garlaiviu ir su 

visais žmonėmis paskendo. įgu- 
la jo susidėjo iš 18 žmonių Lai- 
vas Jaincs H. Reed patiko ežere 
liekanas pražuvusio garlaivio. 

SKERDYKLŲ SAVININKAI 

REIKALAUJA VALDŽIOS 
PAGELBOS. 

VVashington, D. C. Amerikos 
didelių skerdyklų savininkai atsi- 
šaukė j valdžią su reikalavimu 
apgynimo nuo Anglijos kariškų 
laivų, kurie sulaiko lavius, ve- 

žančius mėsą j neutrališkus kraš- 
tus ir ją atima (bet gal už pa- 
imtą užmoka? Skerdyklų savi- 
ninkams juk vistiek, ^kas mėsą 
pasilaiko, kad tik užmokėtų). 
Suvienytų Valstijų valdžia mario 
atsiliepti Anglijon su protestu 
prieš jos pasielgimą su siunčia- 
ma j neutrališkus kraštus Ame- 
rikos mėsa ir pareikalauti palei- 
dimo laivų. 

MILIONIERIUS THAW PRI- 
PAŽINTAS SVEIKU. 

New York. Pasibaigė čionyk- 
ščiame teismo byla milionieriaus 
llarry Kendall Thavv, kuris už 

perclidelį besiilraugavimą su sa- 

vo pačia nušovė architektą 
\Yhite. Jis teisino tapo bepro- 
čiu pripažintas ir pasodintas be- 
protnamin, bet iš ten pabėgo. 
Sugavo jj Kanadoj ir parsigabe- 
no atgal, gaudymui išleista d i-*; 
deli pinigai. Dabar prisaikintie- 
ji teisėjai pripažino jį protiškai 
sveiku; teigėjas jj paleido. 

POTVINIAI. 

Columbus, O. Nuo smarkiu 
lietu viduriniuse Ohio valstijos 
kraštuose užtvino upės ir per 
krantus išsiliejo; užliejo didelius 
laukti plotus. Iki šiol žuvo apie 
tvane 5 žmonės. Nuosto' 
litis skaito ant 2 milionų dolia- 
riu. Daugiausiai nukentėjo' 
miestas ir apielinkės Lima, nes 

čia daug namų nunešė užtvinę 
vandens. 100 žmonių neteko pa- 
stogės. 

TALKININKŲ UŽSAKYMAI 

AMERIKOJ. 
£t. Louis, Mo. Rusija davė 

padirbti dirbtuvėse American Car 
& Foundry Co. 5,000 geležinke- 
lio vagonų. C ionykščios čebatųj 
dirbtuvės dirba talkininkams mi- 

lioną porų čebatų. 

PRIETAISA PRIEŠ 
NUODINGUS GAZUS. 

Cincinnati, O. Čionykščiai che- 
mikai broliai A. C. Reach išrado 
kokį ten budą, apsaugojantį ka- 
reivius nuo nuodingu gazų ir, 
kaip amerikonams pridera, tą jų 
išrastą būdą slepia, nes nori par- 
duoti Italijai, ar Prancūzijai. 

PIRKLYBA RUSIJOS SU 

AMERIKA SUMAŽĖJO. 
V/ashington, D. C. Pirklyba 

Kusi jos su Amerika sumažėjo, 
nes iš Rusijos uždrausta Ame- 
rikon gabenti žalius produktus. 
Per n paskutinių mėnesiu iš Ru- 
sijos atgabenta prekių tik už 
$2,364,192 ir metas atgal, taigi 
prieš karę, atgabenta už $19,870,- 
267. Uždrausta Amerikon ga- 
benti: neišdirbtas odas, kailius, 
skrandas, minerališkus aliejus ir 
visokias sėklas. Rusijos amba- 
sadorius pasiūlė Amerikai tulus 
paliuosavimus. Rusija sutinka 
siųsti Amerikon žalią medžiagą 
iš Rusijos, bet tik j valdžios 
rankas, o toji gali ją dalinti dirb- 
tuvėms, tokių medžiagų reika- 
laujančion s, bet valdžia turi duo- 
ti pažadėjimą, kad tokia medžia- 
ga iš Amerikos į užsienius ne- 
bus išgabenta. 

DIDŽIAUSIS SUBMARINAS. 
Bridgeport, Conn. Čia padirb- 

dinta pirmas submarinas, G-3, kuri- 
jai, po išbandymų, pasirodė galįs 

be pertraukos perplaukti Atlantiko 
jūres ir sugrįžti atgal. Naujojo 
submarino plaukiojimo radi u s? s sie- 
kia suvirs 6,000 mvliu. (i-3 pri- 
klauso prie Suv. Valstijų laivyno;J 
jisai tuif tiktai 1(>0 pėdu ilgumo. 

TIKI Į BOMBININKŲ 
DRAUGIJĄ. 

I VVashington, D. C. Čia tiki- 
ma. kad Suv. Valstijose yra mil- 
žiniška^ suokJbis sulaikyti karės 
reikmenų siuntimą iš Amerikos Vo- 
kietijos priešams, arba kad yra gau- 
ja karės fanatiku, norinčiu atsiekti 
tai grasinančių laiškų pagelba. Jei- 
pirmasai spėjimas yra teisingas, 
tai sprogimas kapitolyje čia buvo 
pirmu suokalbininkų žingsniu ir ne- 

suprantami sproginimai laivuose, 
esančiuose jūrėse su karės reikme- 
nomis, yra pilnai išaiškinami. 

Vienas vietinis laikraštis gavo 
laišką su narašu "Pearce." Laiš- 
ke neaiškiai duodama suprasti, kad 
Vokietija turi Suv. Valstijose suor- 

ganizavusi vyrų gaują bombų dė- 
jimui j laibus, vežančius amuniciją. 
Sulyg laiško Erich Muenter (Holt) 
buvo vienu "patriotu." kuris nusi- 
žudė, ''kaip ir kiti padarys, jeigu 
bus suareštuoti," kad neleidus su- 

žinoti gaujos paslapčių. Laiškas 
persergsti amerikonu*, kad neva- 

i žinotų ant tokių ir tokių laivų. Per- 

sergėjime paminima, vardais 5 lai- 

jvai Ne\v York'e, vienas Philadel- 
pbijoje, šeši Ne\v Orleans'e, ir po 
vieną Montreal'vje, Nevvport 

tNe\vs'e ir Savanah'oje. Laiške, 
kuris pasiųsta iš Nevv Orleans, 

Įsakoma, kad J. P. Morgan ir Ang- 
lijos ambasadorius Spring-Rice 

į busią nužudyti. 

!S OARBO UOtOi 
Philadelphia, Pa. Sulyg ži- 

nios, gautos vietiniu finansistų 
sluogsniuose, UalcUvin Locomotive 
dirbtuvės gavo orderį padirbdinti 
talkininkams šrapnelių už. $80,000,- 
000. Šisai orderis, sakoma, esąs 
didžiausis, -koki gauta Suv. Valsti- 
jose iš kariaujančių iki Molei šalių. 

Boston, Mass. Sliesorių uni- 
ja nutarė reikalaut aštuonių va- 

landų darbo dienos ir kad butų 
ta pati mokestis, kokia dabar 
yra prie ilgesnių darbo valandų. 

Washington, D. C. Ameri- 
kos darbo federacijos preziden- 
tas Samuel Gompers įtaria sve- 

timtautišką (suprask: vokišką) 
įtekmę, kaipo priežastį, kuri mė- 
gina pagimdyt neramumus tarp 
darbininkų Bridgeport, Coiiu. ir 
kitur, kame dirbama karės reik- 
menis. Jis .saku, kad ten yra va- 

roma agitacija prieš dirbimą ir 
išgabenimą ginklų Europon. 

Chicago, 111. Chicagos strei- 
kai eina prie pabaigos. Sakomą, 
kad šiomis dienomis užbaigs de- 
rybas ir pasirašys ant kontrakto 
elektros darbininkai ir jų kon- 
traktoriai. Klcvciterių darbinin- 
kų tarybos su savo darbdaviais 
eina pasekmingai. 

fl Pawtucket, R. I. Liepos 
r5 cl. visi -gatvekariai liovė bė- 

gioję, nes Rhode Island gatve- 
kariti kompanijos darbininkai su- 

streikavo. Rytais j darbą ir va- 

karais namon, kiek galint, žmo- 
nėms patarnauja automobiliai. 

Cardiff, Valijoje. Liepos 15 
dieną Valijoje sustreikavo ang- 
liakasiai. Streiko priežastis: rei- 
kalavimas pakėlimo algų. Ten 
yra valdžios išleistas karės me- 

tui įstatymas, kuris gali bausti 
kiekvieną streikuojantį $25 už 

vieną streikavimo dieną arba ka- 
lėjimu, nes, dabar streikuojant, 
galima pakenkti gaminimui ka- 
rei reikalingos amunicijos. 

Chicago, 111. Žinomoji Ame- 
rikoje draugija Young Men's 
Christian Association padarė 
kontraktą statymui viešbučio prie 
\Yabash a v., tarp Aštuntos ir 
Devintos gatvių. Viešbutis kaš- 
tuos $1,175,000; turės 1,865 kam- 
barius; manoma, kad darbas bus 
užbaigtas ateinančią vasarą apie 
birželio pradžią. 

Geneva, Šveicarijoj. Prane- 
šama, kad gauta žinios iš Basil 
apie neramumą Krupp'o ginklų 
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JOS GINA FORTUS. 
Šie paveikslėliai parodo didžiules kanuoles, kurios paprastai 

gina fortus. Šaujant, jos pasikelia augštai, o po to vėl pasislepia UŽ forto sienų. Šitos trumpos kanuoles vadinasi mortiromis. Čia 
parodytas fortas yra amerikoniškas fortas Sandy Hook. Jis gina 
inėjimą. j New Yorko uosta. 
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dirbtuvėse, kame dirba apie 100,- 
ooo darbininkų. Sakoma, nepai- 
sant to, kad ir algos darbinin- 
kams pakelta, daugybė jų atsi- 
sakė dirbt, nepasitenkindami per- 
mažu, jųjų nuomone, algos pakė- 
limu. 

iš visu& 
|J Sulyg tvirtinimo vienos ypa- 

tos, kuri turėjusi pasikalbėjimą su 

popiežium, popiežius yra liūdnas 
ir apgailestauja "žmonių skerdynę 
be pabaigos" ir labai nusiminęs ir 
prislėgtas dėlei to, kad taikos nesi- 
mato. 

Į| Tautinis franeuzų socialistų 
kongresas, kuriauje dalyvavo ir so- 
cialistai ministėriai, vienbalsiai pri- 
ėmė eilę rezoliucijų, kuriose pa- 
skelbta, kad franeuzai socialistai 
stovi i.švien su visa tauta už "hc- 
roiškos ir ištikimos Belgijos" ir 
vokiečių užimtos Prancūzijos dalies 
pąliuosavimą nuo vokiečių, taipgi 
už teisingą pasielgimą su Elzasu ir 
Lotaringiją. 

j] Apskaitliuojama, kad dešim- 
čiai tūkstančių gyventojų nusken- 
do tvanuose, kurie kilo Chi'nijos 
provincijose KSvantung, K\vungsi 
ir Kiangsi. 

Canton'o tnieste vienos mylios 
plotą užėmęs gaisras ir siautę 
tvanai trukdė gelbėjimo darbą. 
Miestas vieną naictį buvo visiško- 
je tamsoje, nes vanduo užsėme 
?lektroš šviesos dirbtuves. Krik- 
ščioniškos misijos, atvykusios į čia, 
stengiasi, kad Suv. Valstijų karės | 
laivas, čia esąs, ateitų pagelbon. 
Vėliausis pranešimas iš Canton'o 
pirm susinėsimo pertraukimo, sako, 
<ad krikščionių ligonbučiui gaisras 
ęręsė pavojum. 

|Į Hollandijos parliamentas pri- 
tarė laivyno didinimui. Antrasai 
butas perleido valdžios bilių, ku- 
riuom leidžiama stalyti du 7,000 
tonų skraiduolius ir keturis 800 to- 
in subn arinus; tam tikslui pavesta 
{U 1,200,000. 

|| Pasibaigusiame tardyme dė- 
ei vokiečių torpedomis nuskandin- 
to laivo "Lusitania," su kuriuom 
čuvo suvirš 1,000 žmonių, pripa- 
žinta, kad laivą nuskandino dvi 
torpedos, vokiško submarino pa- 
leistos, o ne sprogimas amunicijos 
laivo viduryje. Lusitanijos kapi- 
tonas likosi išteisintas. Visa kaltė 
mesta ant vokiečių admiralijo;, i 

|| Austro-Vengrija formališkai 
užprotestavo; prieš tai, kad Ame- 
rika siunčia, ginklus ir amuniciją 
Europon, fcakoma, kad Austro- 
-\ engrjja apart to yra sumaniusi 
pridirbti bėdos Amerikoj, jeigu jos 
protestas nęjjus išklrusytas. Ame- 
rikoj yra apie šeši milionai Austro- 
-\'cngiijos pavaldinių, ir Austrija 
mano liepti, jiems, kad jie keltų 
streikus ginklų dirbtuvėse. Klau- 
simas tik, ąr jie klausys: Austri- 
jos išeiviai labai neapkenčia savo 

mocekos. 

|Į Ant Filipinų salų, ant salos 
Panang, porte Iloilo sudegė cuk- 
•aus krautuvės. Ugnis išnaiki- 
no 3,300 tonų cukraus. Nuosto- 
lių ugnis pridirbo ant $450.000. 

|| Talkininkai mano pasidirbti 
1,000 -aeroplianų ir su jais išnai- 
kinti Vokietijos ginklų dirbtuves 
ir tiltus ant upės Reino ir Metise. 
Aeroplianai atsieina nedaugiau 
negu vienas suvis iš didelių ka- 
nuolių, o priešui daug daugiau 
nuostolių gali padaryti. 2,000 

aeroplianų galėtų visai išnaikin- 
ti Krupp'o, kanuolių ir ginklų 
dirbtuves Essene. Prie to reikė- 
tų mažiau pinigų ir'žmonių žu- 

dyti negu imant 1,000 metrų 
priešų ąpkasų. 

ĮĮ Sulyg( Japonijos valdžios pa- 
davadijimo, visi japoniški garlai- 
viai visas vietas turi palikti Ja- 
ponijos valdžios reikalams, sve- 

timų prekių gabenti j rytus ne- 

gali priimti. Per tai daugiausiai 
nukentėti turės Suvienytų Val- 

stijų pramonininkai ir pirkliai, 
nes jie daugiau savo prekių, ypač 
į Chinus ir Japonijon, gabeno 
japoniškais garlaiviais. 

|| Kaip pranešama iš Hollandi- 
jos, Belgijoj kasdien randa ne- 

gyvus, elektros užmuštus žmo- 
nes; daugiausia užsimuša mote- 

rų ir Vaikų. Mat vokiečiai iš- 

ilgai, rubežiaus įtaisė elektriškų i 

vielų tvoras'; tai elektra ir užmu- 
ša mėginančius per tvorą per- 
lipti žmones. 

|| Rusijoj, kaip Vodosi, rengia- 
ma kokia, gal ne taip žymi, per- 
maina jos vidurinės tvarktfs, nes 

ten nuo vietų pasitraukia atsi- 
žymint! savo atžagarei viškumu 
ministeriai. Pirmiausia nuo vie- 
tos pasitraukė tamsos platinto- 
jas. atžagareivis apšvfetos mi- 
nisteris Kasso. Dabar pasitrau- 
kė vidaus ministeris Maklakov, 
o jo vietą užėmė mažai tarp 
biurokratų žinomas, buvęs že- 
mietijos vadovas, kunigaikštis 
ičerbakov. Koks naujasis vi- 

daus reikalų ministeris nebūtų, 
bet jis visgi turės but geresnis, 
nes jeigu butų toks jau. nebūtų 
1>uvę reikalo prašalinti rcakcijo- 
nierių Maklakovą, kuris, nurbut 
jau savo laiką atgyveno. Dabar 
kalbama, jog bus prašalintas ir 

reakcionierius teisių ministeris 

Sėeglovitov, taipgi perdėtinis sta- 

čiatikiško tikėjimo synodo Sabler 
1 (turbut vokiškos kilmės. Rusi- 
joj dauguma augštas vietas lai- 

kiusių vietas valdininkų atžaga- 
reivių, laisvės pančiotoji} buvo 
vokiškos kilmės, arba vokiečių 
auklėtiniai. Vokiškos kilmės bu- 
vo ir prašalintas apšvietos mi- 
nisteris Kasso), kuris ypač pa- 
garsėjo aprubežiavimais kitų ti- 
kėjimų ir vertimais pravoslavi- 
jon. Bet kad naujieji ministe- 
riai nebūtų kliudomi žengime 
progreso keliais, turėtų but pra- 
šalintas ir ministerių pirminin- 
kas Goremikin, nes jis toks jau 
reakcionierius, atžagareivis, 
laisvės priešas, kokiais buvo ir 
prašalinti' ir sumanyti prašalinti 
ministcria'i. Kaip rodosi, ištik ro 

bus prašalinti visi atsižymimi sa- 

vo atžagareiviškutnu ministeriai, 
o jų vietas užims laisvesnių pa- 
žiūrų žmonės. 

|| Netoli miesto Mexiko, Car- 
ranzos kareiviai vėl sumušė re- 

voliucijonierių vadovą Zapata. 
Mušyj krito apie 500 Zapatos 
kariautojų. Pergalėtojams teko 
5 geležinkelio traukiniai, keli 
šimtai prikrautų • 

vagonų, 9 ka- 
nuolės, 100,000 patronų ir daug 
kitokios medžiagos. 

|| Iš Loredo, Texas, praneša- 
ma, buk 400 Vilios kareivių pa- 
sidavė Carranzos kariitmenei. 

|| Nors Europoj karė traukia- 
si, bet plotai kviečiais užsėti veik 
visur pasididino. Rusijoj kvie- 
čiais užsėtų dirvų buvo 80,000,-1 
000 akrų, Suvienytose Valstijose 
59,417,000 akrų. Abiejuose kraš- 
tuose plotai kviečiais užsėti pa- 
sididino ant 11%. Angliškose 
Indi jose plotai kviečiais užsėti 
pasididino iki 32,148,000 akrų, o 

pirma buvo tik 28,464,000. Pran- 
cūzijoj, apart vokiečių užimtų 
kraštų, kviečiais užsėta buvo 
14,142,000 akrų; išviso gi Pran- 
cūzijoj kviečiais užsėta buvo 
16,149,000 akrų. Kanadoj kvie- 
čių dirvos 1914 m. užėmė 10,- 
293,000 akrų, o šįmet 12,528,000. 
Italijoj buvo po kviečiais 12,528- 
000 akrų, o dabar yra 6.3% dau- 
giau. Ispanijoj buvo 9,784,000 
akrų, o dabar 1.1% daugiau. 
Vengrijoj po kviečiais buvo 
3,100,000 aktų, o dabar yra 8,- 

1 

623,000 akrų. Rumanijoj po 
kviečiais buvo 5,218,000, bet da- 
bar tik 4,806,000. Danijoj kvie- 
čių dirvų plotas yra mažesnis 
negu buvo 1914 111.. bet Anglijoj 
plotai yra io'/c didesni; Luxem- 
įburgo 7% daugiau, Šveicarijoj 
10.1% daugiau; o Japonijoj 1 '/t 
mažiau. 

Į| Pietinėse jurė-e. ant salos 
Rota (priguli Suvienytoms Val- 
stijoms), yra sausmetis ir apart 
to, ten vėtros daug blogo pri- 
dirbo. 

|| Šiaurinėj dalyj Atlantiko pa- 
sirodė ledų kalnai. Laivas Age- 
noria susitiko si'i ledų kalnais. 
Išviso patėmyta 90 ledų kalnų. 

|| Prancūzijoj su didelėmis iš- 
kilmėmis perkėlė kuną francu- 
ziško kompanisto, parašiusio 
franeuzų tautišką bymną Mar- 
selietę, kapitono Claude Joseph 
Rouget de Lisle. Prie to pre/.i- 
dentas Poincarė laike patriotiš- 
ką kalbą, kurioj smarkiai peikė 
vokiečių žiaurumus ir užtikri- 
nėjo, kad talkininkai turi kary 
laimėti, nes jų pusėj yra žmo- 
niškumas ir teisybė, ir jie ne- 

padės ginklų, kol neatsieks tik- 
slo, kol neišliuosuos persekioja- 
mų nuo persekiotojų. 

|| Ant Filipinų salų, raupais 
(ne rauplėmis) sergančių kolio- 
nijo suvis išgydė 22 ligonius 
su pagelba naujo vaisto, išrasto 
daktaro Mercado, filipiniečio. 
Raupai iki šiol, nors jitos jau 
šventraštis mini, buvo neišgydo- 
mi. Jie siaučia ant Hauaii sa- 

lti, Siberijoj, pasirodė ir Latvi- 
joj ir daktarai visokiais budais 
mėgino juos gydyti, bet gydy- 
mas ik šiol bu\ o be pasekmių, 
kas apsirgo, tas jau neišgijo. Da- 
bar gi pasirodo, kad ir tą baisią 
ligą išgydyti galima. 

|| Mexikos sostinę užėmė Car- 
ranzos kariumenė. Maistą dabar 
miestan traukiniai veža iš Vera 
Cruz. Vilos kareiviai persikėlė j 
Queretan bet turėjo apleisti 
Aguas Calientes. Mano' apleisti 
ir miestą Zacatecas. Yilla už- 
sieniuose paskolos negavo, todėl 
jis "skolina" pinigus nuo turtingų 
mexikonų. žinoma jis ima nepai- 
sydamas ir gal paskolų niekada 
nesugrąžjs. 

IŠ RUMFORD, ME. % 

Parapija. Musų susipratėliai. 
Pora mėnesių atgal pas mus susi- 
tvėrė parapija. Darbas eina pa- 
sekmingai. Parapijos ižde jau ran- 

dasi keletas šimtų doliarių. Jeigu 
darbas ir toliaus eis taip pasek- 
mingai, tai vietos lietuviai galės 
pasibudavoti savą bažnyčią ir lie- 
tuvi kunigą užlaikyti. Kadangi 
Rumforde yra didelis būrys lietu- 

vių. tai lietuvis kunigas yra labai 
reikalingas. Dabar lietuviai su vi- 
sokiais dvasiškais reikalais turi eiti 
pas airių kunigą. Daugeli> lietu- 
vių, negalėdami su airiu kunigu su- 

sikalbėti, dažnai turi visokių ne- 

smagumų. 
Kaip kitur, taip ir pas mus ran- 

das susipratėlių, vadinamųjų "so- 
cialistų." Nedaug jųjų čia yra: 
gal išviso surinktum jųjų 'c'pie 
pustuzinį. Šie "susipratėliai" labai 
neužganėdinti tuom, kad čia susi-( 
tvėrė parapija. Jie nori visokiais 
budais užkenkti parapijos plėtoji-j 
niusi. jie šaukia, kad "nereikia 
kunigo," plusta kunigus ir t.t..j 
Kad tik neatsitiktų, kad kartais 
mūsiškiai "susipratėliai," reikalui 
atėjus, neprašytų to paties kunigo 
patarnavimo vestuvėse, krikštyno- 
se ar kitokiame reikale. Nekartą 
tinka pastebėti, kaip tokia budti 
''šulinį prispjaudo" ir paskui iš ten 

pat geriama. 
Abelnai mūsų "susipratėliai" pa- 

sižymi gan keistais įpročiais. Štai 
neseniai atvažiavo pas mus lietuvis 
kunigas pagelbėti sutverti parapi- 
ją. Kuomet kunigas pradėjo sa- 

kyti prakalbą, tuojaus musų karš- 
tesnieji "susipratėliai" pradėjo ver- 
šio balsais rėkti. Dalykas pasibai- 
gė tuom, kad prakalbų rengėjai 
triukšmadarius už apikaklių iš 
svetainės laukan išmetė. Nelabai 
senai į Rumfordą buvo atvažiavęs 
airių vyskupas vaikų dirmavot. 
Vyskupas, iš bažnyčios išėjęs, atsi- 
sėdo ant klebonijos gonkų. Tuom 
tarpu pasitaikė eiti* prošalj trims 
musų "sttsipratėliams." Jie su- 

stojo į vyskupą pasižiūrėti ir pra-J 
dėjo juoktis iš vyskupo kepurės.' 

ZBMHHBBii 

Daugybė žmonių tuom laiku buvo 
aplink. Vieni ėjo į bažnyčią, kiti 
—iš bažnyčios, Pasitaikė ir she- 
riffui buti čia pat. Jisai pradėjo 
klau>ti: "Ko čia jus juokiatės? 
Jeigu norite, tai eikite j bar yčią, 
arba eikite iš čia šalin," ir, vi- 
siems trims įspyręs sėdvnėn, nugi- 
nė juos šalin. Svetimtaučiai juo- 
kėsi pilvus susiimdami, kad -be- 
ri f f 'as lietuvius spardė. Kitiems 
lietuviams iš šalies žiūrint, akjs 
kaista, kaip musų lietuviai apsiėjo 
su vyskupu ir galop patįs su savim. 
Nesenai liko»i čia dviejų "susipra- 
tėlių" užpultas vienas vaikinas A. 
S—kis. Jie, kaip pat>ai A. S—kis 
skundžiasi, pradėję jį visaip pra- 
vardžioti, besiginčydami su jttom. 
Negalėdami ano suginčyti. pradėję 
ii mušti. Mušeikų, sakoma, buta 
gerai įsikaušusių. Vaikinas ant 

rytojaus išpirko var&ntą užpuoli- 
kams. Teisėjas paskyrė bausmės 
vienam $7.75, o antram $f>.ftO. A. 
S—kis pasiskundė, kad jam dra- 
bužius subjaurioję, kad jis skaus- 
mo kentėjęs. Tuojaus atsirado ir 
advokatas. Y ienas skundžiamųjų 
likos paleistas po $200 kaucija. 
Neužilgo bus teismas. 

Rumfordo "susipratėliai" labai 

išgudrėję.' Kada jie patįs ką nors 

negero padaro, tuojaus rašo kores- 
pondenciją j vieną savų laikiaščių, 
kad "katalikai" taip ir taip "pada- 
rė." Rumfordiečiai labai piktina- 
si tuom laikraščių, kad tokias 
neteisybes rašo apie rumfordie- 
čius. Kuomet tariamam laikraš- 
čiui nurašai, kad ta koresponden- 
cija neteisinga ir kad dalykas at- 

sitikęs visai kitaip, tai redakcija 
atsisako talpinti atitaisymus. Vi- 
suomenė gal ir mano. kad pas 
mus taip ir yra, o ištikrųjų pas 
mus yra kitaip. 

Jaunas Vaikinas* 

IŠ SHENANDOAH, PA. 
Sužeidė. Mirė. Petrui Jusai- 

čiui, dirbančiam Turkey Run ang- 
lių kasyklose, "puolantis timberis"' 
sunkiai sužeidė dešinę koją. Ly- 
biai tokia pat nelaimė patiko Kazį 
Petrauską Kehley Run kasyklose. 

Pavieto ligonbutyje mirė Katrė 
Kazlauskiutė. Likosi palaidota 
vietinėse lietuviškose šv. Jurgio ka- 
pinėse. P. R. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 

Išsigelbėjo. Pas mus prie 
Joseph a ve. dviejų metu vaikas 
išpuolė iš antru lubų lango. Butų 
užsimušęs, jei ne apačioje esančios 
krautuvės uždangalas nuo saulės. 
Vaikas tiktai lengvai susižeidė ir 
baigia gyti. Bito, 

IŠ ENGLEWOOD, ILL. 
Karės kankinių aprėdymo rei- 

kalais. SLA. 182-ros kuopos su- 

sirinkime, laikytame liepos 10 d., 
tarp kit-ko, buvo kalbėta ir apie 
rinkimą bei rupinimą drapanų nu- 

kentėjusiems nuo karės Lietuvoje. 
Nutarta daugiau sujudinti Lnglc- 
uoori'o moteris ir atsišaukti į apie- 
linkės lietuvių kolionijas, kaip tai 
Burnside, Kensington, So. Chiea- 
gos ir kitas, kad kiekvienoje vie- 
toje moterįs subrustų rinkti dra- 
panas, nieko nelaukdamos bei ati- 
dedamos kitus darbus j šalį, ir 
kuogreičiausiai griebtųsi drabužių 
rinkimo. Vasara bėga. Netaip labai 
jau toli ir žiema su josios šalčiais 
ir pūgomis, kuomet šilti drabužiai 
mušu nelaimingiems giminėms Lie- 
tuvoje bus labai reikalingi. Męs, 
čia gyvenanti, nelabai nei seikalin- 
gu matome ši visą drabužiu rinki- 
mo darbą, kurisai pradėta tarp vi- 
su Amerikos lietuvių. Bet tiktai 
įsivaizdinkime patįs save tu ne- 

laimingųjų padėjime užjurvje šal- 
tos žiemos metu, ir męs suprasime, 
kad pradėtasai darbas ten užjurio 
broliams yra reiksliūgas, labai rei- 
kalingas. 

Taigi, moteris, turėdamos ko- 
kius nors drabužius, nelaikykite 
jųjų uždarytu šepose. Paaukauki- 
te juos ten, kur j it kartais galės 
atlikti gyvybės svarbos reikalą. 
Aukaujamuosius drabužius galima 
siųsti Brooklynan, kame jau yra 
susitveręs tam tikras komitetas dra- 
bužių priėmimui. Jeigu norite tie- 
siog siųsti, tai galima įduoti ar!>: 

prisiųsti sekančiu antrašu: Mis: 
Marie Radzevičiūtė, 8-lOJ Kerfool 
ivc., Cbieago, 111. Iš šios vietos 
drabužiai bus pasiųsti Brooklynan 
Rr.glc\vood'e jau diktokai yra su- 

linkta drabužių. Butų gerai kaip 
••alint daugiau drabužių siųsti kru- 
šoje. 

Butų geistina, kad visos lietu 
kės moterįs suprastų ir prijausti 
ai barsiai nelaimei, kuri krito arr 

nusų genčių. Ten žmonės daug- 
daug kenčia. Nelaukdami nieko 



ir nesigailėdami atliekamo drabu- 
žio, kurisai niurna vistick taip daug J 
pvarbos neturi, skubėkime nu-! 
skriaustųjų savo tėvelių, brolelių 
jr seselių pagelbon. M. R.\ 

— Į-*v j 
v IŠ SCRANTON, PA. 

Pavergtųjų tautų reikalais. 

Liepos .25 dieną, 3 vai. popietų 
miesto svetainėje (Tovvn Hali) 
čia l>tis laikomas didelis susirin- 
kimas pavergtųjų tautų reikalais. 
Pirmininku bus p. Ethvards, La- 
cka\vanna pavieto teisėjas. Tarp 
kalbėtojų stovi kongresmonas J. 
1\ Farr, lenkų vyskupas l'r. 
Iii dur, l)r. J. Šliupas, Scranton'o 
"Times" redaktorius Lynett, K. 
Kevink iš Xe\v »rk"<» ir kiti. 
Susirinkimą šaukia "'Internacio- 
nale Lyga Lygybei ir Laisvei." 
Dalyvaus lietuviai, lenkai, rusi- 
nai, žydai slavokai ir kiti. Susi- 
rinkimo tikslas: suartinti paverg- 
tasias Europos tauta.-, jųjų prie- 
spaudos prašalinimas ir Ameri- 
kos žmonių prielankumo laimė- 
jimas tani tikslui. Jžanga susi- 
rinkimai! uždvką. S. 

IŠ BALTIMORE, MD. 

Paroda. Šelpimo darbas. Nau- 

jas veikalas. Atletų Kliubas. 
Darbai. Mount Vernon pliaciu- 
je stovi aukštas bokštas, kurio vir- 
iu puošia Jurgio \Vashiugtono sto- 

vy la. šįmet sukako šimtas metų 
nuo stovylos pastatymo. Liepos 
5 d. buvo iškilmingai apvaikščio- 
tas šimtmetinis tos stovylos jubi- 
lėjus. Tarp kitu tautu ir lietuviai 

dalyvavo šioje iškilmėje. Tai bu- 
vo pirmutinis lietuvių dalyvavimas 
viešame l'altimorė< tautu susirin- 
kime. šisai lietavių dalyvavimas 
gal nepasiliks be pasekmių. Kaip 
matyt, augiai atkreipė savo atydą 
j lietuvius. Po apvaikščiojimui, 

ietiniai anglų laikraščiai daug ra- 

šė apie lietuvius ir jųjų praeiti. 
Anglai net užkvietė lietuvių vado- 
vus susirinkinian. kari isteigųg tarp 
anglų fondą nukentėjusiai nuo ka- 
n.s Lietuvai šelpti. 

Vietinė konferencija šelpimui 
nukentėjusios Lietuvos nepaisyda- 
ma nei karščių, reguliariškai laiko 
savo susirinkimus ir jiesko šalti- 

nių, iŠ kurių galima butų semti lė- 

šos sušelpti mūsų broliams, ken- 
čiantiems badą užjuryje. Šelpi- 
mo tikslu liepos 24 d. rengiamas 
piknikas. Taigi nutarta susinešti 
su 'Lietuvos Draugijos' atstovu p. 
S. Šimkum sužinoti, apie kurį lai- 

ką jis mano aplankyti Baltimorės 
lietuvius, kad, iškalno žinant, butų 
galima prisiruošti prie pasekmin- 
gesnio jo misijos darbo atlikimo. 
Šiomis dienomis konferencijos iž- 
dininkas J. Čėsna gas'o padėkavo- 
nės laišką iš Lietuvos nuo "Lietu- 

vių Draugijos Nukentėjusiems dėl 
karės šelpti" už prisiųstą tūkstantį 
rublių. 

Vietinė Teatro Mylėtojų Drau- 

gystė mokinasi naują keturių veik- 

smų veikalą Bijūnėlis/' parašytą 
žinomo autoriaus V. Nagornoskio. 
Veikalo turinys, užimantis ir išpin- 
tas dainomis, nupiešia, lenkų intri- 

gas prieš lietuvius. 
Nesena t susitvėrė Raltimorėj at- 

letu kliubas, kurio tikslu bus la- 
vinti savo narius gimnastikoje ir 

imtynėse. Kliuban susirašė su- 

viršum Mintas jaunu vyrų. Linkė- 
tina gerų pasekmių. 

Kriaučių darbai buvo pagerėję, 
Ket pamalti ir vėl ž.eniyn puola. 
I'ntjos susirinkimus mažai kas lan- 
ko. priežastis gal tame, kad tarp 
Tialtimorės lietuvių gyvuoja net 

tris skirtingos unijos. Laikas bal- 
tiirorieėianis darbininkams pames- 
ti tąsynes tarp savęs ir tvertis i 
vieną bent „kurią uniją. Tuomet ir 
p;sekit.'"s butų geresnės. 

Narušcvičc. 

IŠ MILWAUKEE, WIS. 

Aukcs. Liepos 17 d. atsibuvo 
"Mihvaukec Fondo" susirinkimas. 
Susirinkusieji nutarė pasiųsti kaip 
galima greičiau surinktus pinigus Į 
Lietuvą. Pinigu "Fonde"' yra virš 

$80.00. 
Aukų rinkėjai, pa'taruoju laiku 

vaikščiodami per sttibas. gavo aukų, 
Aukavo šios y pa tos: po 50c—K 

Staupickienė ir A. Monseviče; pc 
25«- {. Jackovskis, Y. Polaimo, 
L. Stepšys, J. Dručas. J. Parajec- 
kas. J. Kriaučiunas, A. Pavočiaus- 
kas, J. Dzekimskas ir Kristus Vyš- 
niauskas ; smuikių—lOe. 

Viso lalx> surinkta $3.35: 
A. Jankauskas. 

IŠ VALPARAISO, IND. 
Sukaktuvės. Liepos 25 d. Val- 

paraiso univerriteto lietuviai mo- 

kiniai apvaikščios savo "Lietuvių 
Literalinės Draugijos" 10 metų gy- 

vąvituo sukaktuves. Išpradžių ap- 
vaikščiojimas buvo rengian\as lie- 
pos 18 d., bet paskui jisai likosi 
perkeltas j liepos 25 dieną. Yal- 
paraison yra kviečiami susirinkti 
(.1 diena visi lietuviai cx-valparai- 
s iečiai. V. 

IŠ WATERBURY, CONN. 

Darbai ir lietaviu gyvenimas. 
Darbai \\ aterburio dirbtuvėse eina 
dieną ir naktį; išdirbama daugiau- 
sia karts reikmenis kaip tai: šrap- 
neliai. l.ombos. kulkos ir 1.1. Lie- 

tuviu mažai dirba prie tų daiktų 
užbaigimo. Lietuviai vien paga- 
mina iš milingu) medegą, kuri yra 
tinkama apvilkimui sprogalų. Ang- 
lai ir traneuzai (pirmiau išdalies 
\okiečiai) darbininkai jau pripildo 
sprogstančia medžiaga. 

Prie tokių darbų dirbtuvių savi- 
ninkai pirmiaus prileisdavo ir vo- 

kiečius, bet kuomet vienos dirbtu- 
vės užbaigtas šrapnelis buvo iš- 

bandomas, kaip jis sčs mirt] Euro- 

poj e, tai iššovus šrapnelį, jisai 
susiplodavo be jokio sprogimo. 
Dėlei to kompanija paliuosavo 45 
darbininkus, kurie tą darbą buvo 

dirbę. Kompanija turėjo nuosto- 

liu už $75,000. Dabar vokiečių jau 
neprileidžia prie tokių darbų. Dirb- 
tuvės pastatė sargybą, dieną ir 

nsktį sergsti policija kaip iš vidaus, 
taip iš lauko, kad vokiečiai neiš- 

sprogdintų dirbtuvių. Lietuvių 
darbininkų dauguma pribuvo iš ki- 
tur. Visi jie paprastus darbus 
dirba ir už mažą užmokestį. Ma- 
žai iš jųjų vra tokių.- kurie pelnytų 
po $3.00-$4.00 j dieną. Mažos 
mokesties priežastis ta, kad lietu- 
viai nemoka amatų, iš to ne tik 
\Vaterburio, bet abelnai visiems 
Amerikos lietuviams pamoka, kad 
reikia atkreipti doma į amatus. 

Dabar puiki proga dirbančiose vie 

|tose išmokti darbo, kokį kas pasi- 
renka. Po karei Amrikoje pri- 
truks paprastų darbininkų, o amat- 

j 
ninku dar daugiau bus reikalauja- 
ma. 

Nors \Vaterburyjs yra daug nau- 

ju lietuvių pribuvę ir nedirba tik 

tie, kurie nenori, bet triukšmo, ko- 
kis būdavo keli metai atgal, negir- 

I 
dėt. Žinoma, ne be to, kad karts 

I 
r.uo karto netiusiplėštų vienas kitam 
au>į arba nosj, bet ir tai atsilaiko 
iš naujai pribuvusiųjų.. 

fSizniai, koki jie nebūtų, visi ge- 
rai laikosi. Biznieriai .cako, kad 
jau senai nebuvo taip "bizi." 

I \'iešame lietuvių gyvenime nėra 
nieko ypatingo. Užstojus šilumai, 
viskas patingo. Dabar užstojo, lai- 
kas išvažiavimų j.girias. Tų iš- 

važiavimų kas nedėldienis net po 
kelis buna. 

Naujai pribuvusius į čia lietu- 

jvius nustebina vaikai, pardavinė- 
jamieji lietuviškus laikraščius ne 

(tik gatvėse, bet ir prie dirbtuvių 
j vartų. Laikraščius "šiltus'' atne- 

ša. Kitas, savo gyvenime nepir- 
^ęs laikraščio, neatsilaiko prieš 
jaunų apšvietos platintojų 'atakus,' 

j yra priverčiamas pirkti laikraštį ir 

I 
turi skaityti. Stebiasi: girdi, "bra- 
da, tai tikra Lietuva šitam \Yater- 
buryje. Kur tik pasisuki, tsi vis 
lietuviškai; ar tai išėję girioje dai- 
nuoja—lietuviškai; svetainėse šio- 
kiai —lietuviškai, ir gramofonai, pa- 
statyti languose, drožia—lictuviš- 
kai." 

LJet vieno dalyko lietuviško tai 
trūksta: tikrų lietuvių inteligentų, 
ypatingai profesionalų. Ant 15.00C 
lietuvių nesiranda čia nei vieno 
lietuvio gydytojaus. Todėl lietu- 
vio vietą užima žydas daktaras, 
kuris susikalba lietuviškai. ''ii 
lietuvis gydytojas čia labai pagei- 
daujamas. Rods, neapsiriktų vie- 
nas, čia apsigyvendamas. Butų 
jam nauda, ir iš jojo profesiona- 
lia bei viešojo veikimo butų nau- 

įda ir vietos lietuviams. 
Kali ietis. 

IŠ AMSTERDAM, N. Y. 

, Piknikai. Nelaime. "Tag- 
Day" pasisekimas. Lietuvių Pi- 

liečių Kliubas nesenai turėjo sa- 

įvo pikniką, kurin buvo užkviestos 
ir dalyvavo taipgi kitos vietinės 

(draugijos: Lietuvos Sunų ir Duk- 
trų Dr-stė, šv. Juozapo Dr-stė, Šv 
'Antano l)r-stė. Svaiginančių gė- 
,rimų piknike buvo. Todėl, žino- 
ma, buvo ir išsitraukusių. Bei 

dauguma dieną blaiviai praleido, 
| jaunimas žai>danias ir dainuoda- 
!mas", seniai šnekučiuodami apie Lie- 
Ititvos nelaimes ir žiūrėdami Į jau- ' 
uirrą. Pikiukieriai parvažiavo na- 

mon sveiki ir linksmi. 
Už poros dienų šv. Antano Dr- 

->tė surengė pikniką, kurin taipogi 
(atsilankė kito^ draugijos. Pikni- 
kan susirinko gražus būrelis žmo- 

nių. Jaunimas fražiai užsilaikė. 

1 Het buvo tokiu, kurie per svaiga- 
lus, anot patarlės, "šviesios diene- 
!ės nematė." Dikčiai pa>igėrę, ve- 

žiojo ratuku ką nors, kad "už- 

fundytų." Kuc\net privežtasai prie 
"bufeto" nepirko tikietų svaiga- 
lams, tai tokj pavėžėdavo ir iš- 
versdavo ant žemės ir kito "pasa- 
žieriaus" ėjo jieškoti. 

Ne ką naudos iš piknikų turi taip 
pasielgiantieji. 

Trečią pikniką parengė bažnyti- 
niai giedoriai liepos 11 d. Pikni- 
kas užsibaigė labai nelaimingai. 
Buvo atvažiavęs į čia iš 

Brooklyno Juozapas Kuodis, 
Brooklyno kun. Kuodžio brolis. 
Atsilankė ir jisai piknikan. Pik- 
nikas gražiai ėjo. Pavakare Kuo- 
dis išėjo ant elektrikinio karo bė- 
giu (relių) pasivaikščioti. Kuo- 
džio nepastebėtas, atėjo karas ir 

nelaimingąjj- ant vietos užmušė. 
Pikniką- greitai pasibaigė. Laido- 
tuvėsna atvažiavo velionio brolis- 

-kunigas iš Brooklyn'o. Velionis 
turėjo 22 metu amžiaus. Paėjo iš 
Pašilių kaimo, Ramigaltfs parapi- 
jos, Kauno gubernijos. 

Būrelis vietos lietuvių, su Lie- 
tuvos Sunų ir Dukterų Draugyste 
priešakyje, uoliai darbuojasi naudai 
nukentėjusių nuo karės savo brolių 
Lietuvoje. Liepos 10 d. čia buvo 
surengta rinkliava (tag day) nu- 

kentėjusiųjų naudai. Merginos 
gatvėse visą dieną pardavinėjo 
ženklelius. Rinkliava pasisekė la- 
bai gražiai: surinkta $44/.23. Te- 
me darbe daug pasidarbavo šv. 

Marijos Dukterų Dr-stė ir pa- 
rapijos merginos. Pinigai padėta 
j banką. Kuomet bus daugiau su- 

rinkta, tai žadama siusti tiesiog Vil- 
niun. Vietos lietuviai Vilniun jau 
pirmiau išsiuntė $500. 

Lietuvos S linus. 

15 LIETUVOS. 
VILNIUS. 

Šiomis dienomis lietuviu delega- 
cija buvo pas žmonių švietimo mi- 
nįsterį gr. Ignatjevą lietuvių kal- 
bos mokyklose ir apskritai lietuvių 
mokyklos reikalais. Delegacijoje 
dalyvavo atstovas Yčas, A. Sme- 
tona ir St. Šilingas. Jie įteikė mi- 
nisteriui lietuvių pedagogų būrelio 
sustatytą lietuvių kalbos viduri- 
nėse mokyklose programą ir pa- 
aiškinamąjį raštą apie netikusį da- 
lykų stovį ir visus trukumus. Lie- 
tuvių reikalavimą, kad lietuvių kal- 
bos ir jos mokytojų teisės butų 
sulygintos su lenkų kalbos ir jos 
mokytojų teisėmis Lenkijoje, žmo- 
nių švietimo ministeris pripažino 
teisingu ir prižadėjo visa, kas rei- 
kalinga, padaryti ir pataisyti. Tarp 
kitko buvo pakliudytas klausimas 
Įsteigti prie Vilniaus mokslo apy- 
gardos egzaminų komisiją, kuri eg- 
zaminuos tuos, kas norės gauti 
lietuvių kalbos mokytojo teises. 
Be to, buvo kalbėta ir apskritai 
apie lietuvių mokytojų skyrimą, 
ypač klasikų, Lietuvoje. Žmonių 
šviet. min. gr. Jgnatjevas visus 
tuos paaiškinimus priėmė, sutiko 
su jais ir pasakė, kad centre, pa- 
čioje ministerijoje, prieš lietuvių 
skyrimą nieko neturi, tiktai reikią, 
kad išmoktų skirti ir vietos vyres- 
nybė. 

— Vilniaus gubernijos valdyba 
jau paskelbė pirmąjį skiriamos lik- 
viduoti žemės ir apskritai nejuda- 
mojo turto sąrašą, kuriuos ligšiol 
valdė kariaujančių su Rusija val- 

stybių ir kai-kurie pačios Rusijos 
valdiniai. T sąrašą įtrauktos šios 
vietos: 

Ašmenos apskrityje: 1) Detkos 
Roberto Velikoje Selo, 20 deš. 
1436 ketvirt. siek.; 2) fon Brezės 
Juozapo Ostrovo dvaras, 936 de- 
šini. 8P7 ketv. siek. Trakų ap- 
skrityje: 1) Šeflerio Adolfo Liuto- 
nių sodžiuje 742 ket. siek.; 2) 
Vendtienės Petronėlės Palamienės 
dvare 12 dešimt.; 3) Kaspari'c 
Karolio Birštone sodybos 100C 
ketv. sieksn. Švenčionių apskri- 
tyje: 1) gr. Krasickienės Mieha- 
linos Čiurlionį] dvaras, 1730 deš, 
2251 k. siek. 2) Libšo Juozape 
Alekniškių viensėdis 33 deš. 222 
k. s. Lydos apskrityje: 1) Liubės 
Fridricho C'aplevščiznos- dvaro 42 
de.; 2) Korneto Antano Dakuda- 
vo sodžii^e 5 deš. 1600 sk. 

— Vilniaus gubernatorius birže- 
lio 1 d. išleido priverstinai pildyti- 
ną įsakymą, kuriuo Vilniaus gu- 
bernijoje šių metų birželio mėne- 

įsyje buvo draudžiama pirkti ir vežti 

! 
kitur stambiuosius galvijus. Kas 
nepaklausė įsakymo, buvo baudžia- 
mas arba 3000 rub., arba trimis 

'mėnesiais tvirtumos ar kalėjimo. 
Nuo š. m. birželio 1 d. žemės 

jBgr tvarkomos:ps komiįįjjf$% grasinėjo 
visus stambiuosiusgrasiuosius 
gyvulius Vilniaus glSsMĮjoje. Vi- 
si, kas turi gyvulių, komisijoms 
pareikalavus, būtinai turi duoti vi- 
sas žinias, surašyti: atsakymus ko- 
misijų siuntinėjamame lapeliuose 
ir suvaryti visus g\|;uliu^j paskir- 
tas vietas, kuriose jie fetffo suraši- 
nėjami. Nepaklaustieji buvo bau- 
džiami 3000 rub. art& trimis mėne- 
siais kalėjimo. 

— Mokslo apygardos globėjas 
prof. Aleksiejevas netrukus bu- 

■siąs iškeltas iš ^Vilniaus, f jo vie- 
tą esąs skiriamas Petrapilės Imp 
Viešosios Bibliotkos direktoriaus 
padėjėjas, rusų teisės d-ra;-, N. Če- 
čulinas. Prof. Aleksiejevas grįž- 
tąs atgal j Dorpato universitetą 
profesoriauti. 

— Degė miškai pas Panorų kalnus 
(Tarp Vilniaus ir Lentvaravo). 
Nuostolių tuo tarpu dar neapskai- 
tyta. 

* 

— Vilniuje susitvėrė žydų drau- 

gija nukentėjusiems dėl karės šelp- 
ti. 

— šią vasarą, kaip ir pernai jau 
koncertuoja Vilniuje, Bernardinų 
sodne, simfonijos orkestras, kurį 
veda pp. Voutas, Čaikovskis ir Vi- 
ležinskis. Tarpe 50 orkestro na- 

rių yra labai gerų solistų, pav. p. 
Karpilovskis (smuikas), p. Kinkul- 
kinas (violiončelė) ir kiti. P. 

Ivarpilosvfcis, nepaisant jo dar visai 
jaunų metų, baigęs jau yra Petro- 
grado konservatoriją, profesoriaus 
Auero skyriuje. Išpildytuose ge- 
gužės 1 d. Conus'o ir Beriot'o 
koncedaiose parodė nepaprastą mu- 

zikalinį talentą ir jau įgytą didelę 
tekniką. Orkestras gi gerai yra su- 

sugrojfs ir daro labai malonų įspū- 
dį į klausytojus, kurių prisirenka 
kiekvieną vakarą po kelis tūkstan- 
čius. Liejimas į sodną kainuoja 
tik 12 kap. Pradžia 7-)4 vai. va- 

karą. Pabėgėliams lietuviams, mu- 

zikos mėgėjams, kifip tik atsitinka 
proga maloniai praleisti vakarus, 
klausant tokios rimtos ir gražios 
muzikos, kurios mažesniuose mies- 
tuose netenka girdėti, juo labjau, 
kad tarpe kitų veikalų, grojama 
viena-kita ir lietuvių liaudies daina. 
Jeigu kas iš mtisų kompozitorių 
turi šį-tą prirengę orkestrui iš liau- 

jdies motivų, tesikreipia su tais rei- 
ikaiais į orkestro direlkciją, kad iš- 

bandyti ir supažindinti platesnę 
publiką su lietuvių muzika. 

Nukentėjusiems dėl karės Šiau- 
lių ir Raseinių apskričių lietuviams 
šelpti siu ienytas Maskvos preki- 
ninkų ir biržos komitetas paskyrė 
25 tukstančius rublių. 

— Lietuvių Draugijai nukentėju- 
siems dėl karės šelpti paskirta pa- 
šelpa 50 tūkstančių rublių. 

Maskvos organizacija nukentė- 
jusiems dėl karės šelpti atsiuntė 
savo įgaliotinę p-lg K. Misevičaitę 
steigti Kauno ir Vilniaus guber- 
nijose "vaikams sodnelius," t. y. 
prieglaudas su tam tikrais sodne- 
liais. P-lei Misevičaitei nurodyta 
patogiausia vieta Merkinė, Viln. g. 

Per d-rą Basanavičių gauta 2000 
rub. iš Lietuvių Tautos Gelbėjimo 

IFondo Amerikoje. 
— Škotijos Lietuviu Kataliku Vi- 
suomenės Lietuvai šelpti Komitetas 
atsiuntė 'čekį 110 svarų sterlingų. 

Palengvinti savo įgaliotinių dar- 
bui ir pagreitinti pagelbai nuken- 
tėjusiems Komitetas paskyrė nau- 

jai susitvėrusiai gudų draugijai 
1000 rub. pašelpos. 

Paskutiniu laiku Lietuvių Drau- 
gija priglaudė ir latvių pabėgėlių. 

RUSIJOJE. 

Fetrapilėje gautos gautos tikros 
I žinios, kad Vokietijos vyriausybė 
leidusi Danijos Raudonojo Kry- 
žiaus įgaliotiniui aplankyti Vokie- 
tijoje Rusijos belaisvių stovyklas. 
Drauge su Danijos įgaliotiniu Vo- 
kietija leidosi važiuoti belaisvių 
lankyti ir Rusijos galestjngajai se- 

;screi. Rusijos Raud. Kryžius, ne- 

sitikėdamas, kad Vokietija leistų 
važiuoti belaisvių lankyti vyrą, per 
Danijos Raudonąjį Kryžių prašęs 
įleisti bent moterį. 

PRIEN4L 
Marampolčs Pav. 

Pranešama, kad Prienuose gabe- 
namųjų nuo pozicijų žmonių susi- 
rinkę ligi 10 tūkstančių, Balbieriš- 
kyje ligi 5 tūkstančių. Paskuti- 
niame savo posėdyje Lietuvių ag- 
ronomijos bei teisių pagelbai teik- 
ti nukentėjusiems dėl karės Drau- 
gijos valdyba paskyrusi 800 rub. 
dr-jos siunčiamiems į Kauno gub. 

Išmonėms, kurie sutarunai su Že- 

m iečių Sąjunga ir Liet. Komitetu 
darbuosiąsi bendrai steigiamuose 
punktuose, rinksią žinių apie karės 
nuostolius, tvarkysią savitarpinę 
pagelbą vietose ir t.t. 

Iš "LIET. DR. AGRONOMIJOS 
BEI TEISIŲ PAGELBOS TEIK- 

TI NUKENTĖJUSIEMS 
DĖL KARĖS." 

Pasidalinusi savo pareigas ir vi- 
daus tvarką, naujoji draugija pra- 
deda imties gyvojo darbo. Dides- 
niam darbo našumui, stengiasi j j 
derinti su kitų šelpimo draugijų 
veikimu, k. t. Liet. Dr. Nuk. Šelp., 
Suv. Kom. žemiečių Sąjunga ir 
t.t. Artimesnių ryšių pavyko už- 
megsti su Žemiečių Sąjunga, kuri 
plačiai ėmė steigti maitinamuosius 
punktus Suvalkų gub., dabar gi 
kelia savo veikimą ir į Kauno gub. 
Draugija sutartinai su Žem. Są- 

junga ir Suv. Kom. yra pasiuntusi 
tam tikrus žmones (pp. Lekecką, 
Abraitį ir Liubiną) į Suvalkų gub.; 
mat, čion pradėjus gabenti gyven- 
tojus už 30 verstų nuo fronto, at- 
sirado didelis pagelbos ir jos su- 

tvarkymo reikalas. Iš tų įgalioti- 
nių jau gauta žinių apie ištremtų- 
jų Eupluditną Prienuose ir Balbie- 
riškyje: Prienuose jų esą jau apie 
10 tukst., Balbieriškyje ligi 5 tukst. 
Draugija nuo savęs skiria pinigų 
įgaliotinių kelionėms. Paskutinia- 
me vėl valdybos posėdyje gegužio 
31 d. paskirta ligi 800 rub. dr-jos 
siunčiamiems j Kauno gub. žmo- 

nėms, kurie sutartinai su Žem. 
Sąjunga ir Liet. Komitetu darbuo- 
sis bendrai steigiamuose punktuose, 
/inkš žinių apie karės nuostolius, 
tvarkys ant vietų savitarpinę pa- 
gelbą ir t.t. 

Dr-jos vidaus gyvenime dar eina 
tolimesnis tvarkymasis į atskiras 
sekcijas: agronomijos, informaci- 
jų ir statistikos biuro, teisininkų, 
darbo biuro, namų statymo ir t.t.; 
rengiama visos dr-jos ir atskirų 
sekcijų šamotą. (Iš laikraščių) 

DARBAS BEDARBIAMS. 
Lietuviai, kurie dabar yra be 

darbo, gali gauti darbo prie ge- 
ležinkelių ir statymo. Suvienytų 
Valstijų Imigracijos Tarnybos 
darbo sujieškojimo biuro sky- 
rius, 845 So. \Yabash ave., Clii- 
cago, 111. jieško .darbininkų minė- 
tiems darbams. Už darbo su j ieš- 
kojimu nereikia nieko mokėti. 
Transportacija (pervežimas) už- 

dyką. Uždarbis—$1.50 j dieną. 
Norintieji gauti šitokį darbą pri- 
valo kreiptis augščiaus nurodytu 
antrašu by dieną tarp 9 vai. ryto 
ir 4:30 vai. popietų, išskiriant 
subatas, nedėldienius ir šventa- 
dienius. 

AUKOS, SURINKTOS LAIKE 
LIETUVOS ATSTOVO ŠIM- 
KAUS PRAKALBŲ GARY, 
IND., LIEPOS 11 d., 1915 m. 

Įstojo j Lietuvių Draugijos nu- 

kentėjusiems dėl kares šelpti na- 

riais-šclpėjais, užsimokėję po 2 
dol., šios ypatos: 

i) Antanas Pažėra kilęs iš Pa- 

žėrų par.; 2) Jonas Kolbeekas; 
3) Kazys Granatauskas; 4) Povy- 
las Mizusnas; 5) Agnieška Sa- 
bockienė, kilus iš Serdiškių; 6) 
Ona Grybienė kilus iš Gcrdiškės, 
7) Benediktas Sereikis kilęs i* 
Šiaulių; 8) Jeronimas Stanaitis 

kilęs iš Skirsnemunės; 9) Justinas 
Eidimtas kilęs iš Plungės; 10) Ani- 
cetas Eidimtas kilęs iš Plungės: 
11) Jurgis Jurkunas kilęs iš Pun- 
sko; 12) Jonas šerkšnis kilęs i.: 
Pašvintinio, ir 13) Magdalena 
Margienė iš Garliavos. 

Paaukavo po $1.: Z. Želvytis, 
VI. Benikaitis, Al. Janavičia, J 
\*enaitis, S. Stelnialis, M. Yačulis, 
J. Melynavičia ir Ad. Yanartonis 

1 Smulkių auku surinkta 6 dol. 
Išviso surinkta $40. 

St. Šimkus, 
Lietuvių Draugijos nuken- 

tėjusiems dėl karės šelpti 
įgaliotinis. 

AUKOS NUKENTĖJUSIEMS 
Gerb. "I.iet." Redakcija: 

Šiuom prisiunčiu $5.00, kuriuo? 
meldžiu perduoti p. Stasiui Šim- 
kui, kad jisai persiųstų juos Lie- 
tuvon nukentėjusiems nuo karės. 

S11 pagarba, 
A. Miller, 
Everett, \Vash. 

Kvitą. Penkis doliarius pri- 
ėmiau l'epos 19 d. 1915 111., Clii- 

cago 111. St. Šimkus. 

"Nežinomo" auka. "Lietuvos" 
iRedakcijon likosi prisiųsta $5.00 

I 
auka nuo "nežinomo." Tuos pi- 

nigus perdavėme p. Šimkui. 
"Lietuvos" Redakcija. 

SLA. KUOPŲ DOMAI. 

Gerbiamu ji:— 
Vienoje Cliicagoje męs turim 

penkiolika SI.A. kuopų, likusioji 
Illinois valstijos dalyje dvidešimts 
penkias kuopas. Išviso tįk Illinois 
valstijoje randasi keturiasdešimt* 
kuopų. Tai milžiniška pajiega. 

Viena, ko mums trukia, tai 
artimesnių ryšių tarp savęs, gy- 
vesnio veiklumo! 

Tuos artimesnius ryšius męs ga- 
ilime turėti tarp savęs tik tada, ka- 
Įda visi arba nors veiklesni kuopos 
nariai stengsis darbuotis SLA. nau- 

dai. 
Aš turiu prirengęs labai naudin- 

gą prelekciją: "Jš sveikatos sry- 
ties ir socialio klausimo!" Tą 
prelekciją aš maloniai paskaityčiau 
gerbiamoms SLA. kuopoms. 

Jš prelekcijos pasinaudoti galė- 
tų netik kuopos. Paprastai tokios 
prelekcijos pasiklausyti susirenka 
nemažai pašalinės publikos. 

Pasibaigus prelekcijai, kuopos 
vyriausybė galėtų išnaudoti tokį 
vakarą prirašinėjimui naujų narių 
Į SLA. Manau, kad nemažai ras- 

5tusi norinčių prisirašyti, ir pato- 
■giausis laikas kaip tik čia ant'vie- 
tos—po prelekcijai.w 

Aš tikiu, kad pasekmes iš tokių 
vakarų butų neblogiausios. 

Kuopoms, kurioms patinka aug- 
ščiaus paduota mintis, malonės at- 
džios užmiršta. Vertė J. A. 
L. Graičunas, 3310 So. Halsted st.. 
Chicago, 111. 

Ch. Seignobos, 
r Sorbonos Profesorius 

Latviy-l jetuviŲ Tauta. 
Nuo Vertėjo, žemiaus sekgs straip 

snis yra vertimu gerai žinomo profe- 
soriaus Ch. Seignobos straipsnio, ku- 
risai tilpo pirmame numeryje naujoje 
laikraščio "Pro Lithuania." Prof. 
Seignobos yra labai prielankus mūsų 
tautai ir dažnai apie lietuviu- šį bei 
tų. parašo. Imant omenin prof. Seig 
nobos'o visuomenini stovj, tasai ger 
biamojo profesoriaus prielankumas lie- 

I tuviams privalėtu buti ytin malonus 
ir brangus, šisai straipsnis, be abe 
jonės, galės buti lietuviams jdomus 
kaipo pažinimas to, ki). augštakiltis 

1 profesorius mano apie lietuvius. Prieg I to, manytina, kad ir patjs lietuvia 
ras įdomiu sau dalykų šiame straip 
snyje. Straipsnis paaiškina, kuora 
męs ir latviai esame tarp savęs. 

Latvių-lietuviu tauta, nuo nepa- 
menamu laikų apsigyvenusi toje pa- 
čioje vietoje, ant plačios, drėgnos 
ir miškais nuklotos vietos j piet- 
-ryčius nuo Baltiko jūrių—tauta, 
kurią męs turime vadinti dvilypiu 
vardu, nes jinai yra pusiau per- 
kirsta—perėjo* ypatingu ir tragišku 
likimo keliu. Tiek savo fiziškais 
ypatingumais, kiek savo kalba, ku- 
ri yra seniausia tarp Europos-, šne- 
kų, latviai-lietuviai—ne taip, kaij 
baugingi jųjų .šiaurės kaimynai 
jgauniai (estai) ir suomiai (finai) 
—priklauso prie didžiosios europė- 
jinės šeimynos. Bet jųjų tauta pri- 
valo buti atskirta taip nuo slavų 
tautų (net nuo artimesniųjų kai- 
mynų, lenkų), taip nuo skandina- 
viškųjų tautų, gyvenančių anapus 
Baltiko. Lietuviai teikia įspūdį 
tautos, esančios slavų ir skandi- 
navų tarpininke. 

Firmoji lietuviu nelaimė kilo dė- 
lei jųjų ištikimybės savo senoviš- 
kai ir naturališkai tikybai, kuri, 
palikta viena sau tarpe visu kitų 
Europos tautu, kurios virto krik- 
ščioniškomis, bent iš vardo, pažy- 
mėjo lietuvius kaipo auką vokiečių 
kryžiuočiams avanturistams. Lat- 
viai-lietuviai nepasitenkino pasyviu 
pasipriešinimu. Pasilikę vieni tarp 
viduramžių stabmeldiškųjų tautų 
jie turėjo užtektinai disciplinos ii 

drąsos sutverti neprigultningą val- 
stiją. Lietuvos Didysis Kunigaik- 
štis, būdamas shvo kariumenės va- 

dovu, buvo keturioliktame amžiu- 

je užtektinai galingu neprigulmin- 
gu valdonu, kad sula'kius vokiečių 
kryžiuočius, net užpuldinėjus llalt- 
gudiją ir Ukrainą. I»et kryžiu<<- 
jčiai, Marienbutfto ir Karaliaučiaus 
teutonų ricierių suorganizuoti, pa- 
jungė visą šalį abiem i VistuloF 
upės pusėm i; vietiniai gyventojai, 
išnaikinti arba suvokietinti, paliko 
tiktai savo vardą Prūsams, kurie 
tapo vokiška kolionija; ir stabmel- 
džių tauta buvo nuvyta atgal prie 
Nemuno. 

Truputi anksčiaus, vokiečių Kar- 

dininkų ordenas, įsteigtas Rygoje, 
laipsniškai pajungė visą šąli Bal- 
tiko pakraščiais ir patraukė Į ten 

vokiečius kolionistus: kaimams ba- 

jorus žemės valdytojus, miestams 
vidutinės, kliasos pramonininkus ir 

amatninkus, kurie pabaigė tuom 
kad virto žemės, prekybos ir pra- 
monės ponais žemės dalyse, vadi- 
namose Kurliandija ir Livonija. 
Vietiniai žmonės, kurių jie negalė- 
jo išnaikinti, buvo paversti j pa- 
valdinius ukininkus, kol neatėjo 
laikas (aštuonioliktame šimtmety- 
je), kuomet jie buvo pažeminti iki 
vergų. Visi augštesnieji luomai 
buvo vokiški, ir vokiečių kslba bu- 
vo vartojama valdžios įstaigose, 
teismuose, bažnyčiose ir mokyklo- 
se—vienintelė kalba, draugijos var- 

tota ir pripažinta. Jokis vietinis 
gyventojas negalėjo pakilti virš sa- 

vo ukininkiškojo luomo, nenusto- 
dams savo tautybės ir nevirsdamas 
Kaltiko provincijų vokiečiu—"bal- 
tu,'' kaip kad Vokietijoje vadina- 
ma. 

Tai tokiu budu šioji tauta likosi 
padalinta į dvi dalis: Baltiko pro- 
vincijų latvius, kuri virto vokiškų- 
jų "baltų" pavaldiniais, ir Lietuvos 
lietuvius, kurie pasiliko neprigul- 
mingi, bet atkirsti nuo jūrės, vie- 
nintelio jųjų susinėsimo kelio su 

išlaukiniu pasauliu. 
Lietuva išėjo iš šio atskirtumo, 

kuomet Didysis Kunigaikštis Ja- 
gella apsivedė su Lenkijos jpėdine 
ir pasirūpino apkrikštinti 1386 me- 

tuose visą savo liaudį. Lietuva 
pasiliko neprigulminga valstija su 

atskira valdžia, surišta su Lenki- 
ja tiktai asmeniška unija. 

Tačiaus virsdami krikščionimis, 
lietuviai atsisakė nuo dalies savo 

tradicijų ir savo tikėjimišką liki- 

mą atidavė į lenkiškosios dvasiš- 
kijos rankas, Galop lietuvių kara- 
liškas dvaras, apsigyvenęs Lenki- 
joje, Įtraukė savo tarpan lietuvių 
vadovus, kurie lapo turtingais že- 
mės savininkais kaip lenkų kuni- 
gaikščiai pirm jųjų. Sie nauji lie- 
tuviški kunigaikščiai ir viešpačiai 
priėmė savo lenkiškų bendrų dra- 
bužius. papročius ir kalbą, ir at- 

ėjo laikas, kuomet visa lietuvių ba- 

jorija sulenkėjo, ir tiktai liaudis 
liko ištikima senovės papročiams. 
Ačiu vokiečių užkariavimui šiaurė- 
se. o pietuose lenkų viešpatavimui, 
lietuvių tauta .likosi ūkininkai. 
Šioji permaina uždavė paskutinį 
smūgį abiejų dalių atsiskyrimui, 
-atviai priėmė protestantizmą i Liu- 
terio mokslą), savo vokiškųjų vieš- 
pačių tikėjimą; tuom tarpu lietu- 

' viai. savo dvasiskijos ir savo len- 
kiškojo karaliaus paliepimu, pasili- 

,ko katalikai. Nei vieni, nei kiti 
negavo rautinės tikybos. 

Latviai, vokiškiems pastoriams 
kontroliuojant, turėjo maldas ir 

'giesmių knygas vokiečių kalboje; 
katalikai lietuviai, lenkiškųjų vy- 

'skupų globoje, turrjo poteriauti ir 
klausyti pamokslą lenkų Kall)oje. 

Protestoniškieji pastoriai ir ka- 

talikiškieji kunigai ėjo lenktynė- 
mis tarp savęs savo uoliose pa- 

Įstangose išnaikinti tai, ką jie va- 

dino stabmeldystės likučiais, bet, 
kas. suvedus krūvon, reiškė tuos i 
padavimus, pasakas ir damas, ku- 
rios sudarė jų (latvių-lietuvių) tau- 
tinio gyvenimo dvasiškąjį turtą. 
Daugelyje atsitikimų jie (dvasiš- 
kiai ) bandė panaikinti kalbą. 

Švedu viešpatavimas, kurisai 
prasidėjo Livonijoje 1621 metais 
ir tęsėsi iki rusu užkariavimui aš- 
tuonioliktojo šimtmečio pradžioje, 
toli nu/engė laike trijų ketvirčiu 
šimtmečio link latvio ūkininko li- 
kimo pagerinimo, bet jisai atnešė 
su savim naują skylimą: Livonijos 
dalis, latviu apgyventa, pasiliko len- 
ku valdžioje ir laikėsi kataliku ti- 
kėjimo. 

Šioji katalikiškoji dalis, su savo 

latviška tarme, vadinama I .etgali- 
ja, liko nemokyčiausia ir skur- 
džiausia srytim. Ciyventojai nu- 

stojo visokio supratimo apie -avo 

tautybę ir tiktai pradeda tai at- 

gauti dvidešimtojo amžiaus bėgy- 
je. 

Aštuonioliktojo šimtmečio pra- 
džioje rusai, sumušę švedus, -atda- 
rė vieną imperiją iš Latviškosios 
Livonijos, Kuršės, Lietuvos ir Let- 

galijos provincijų, kurios buvo ru- 

sų užimtos laike Lenkijos padali- 
nimo 1772-17(>5. Visa tauta teko 
vienai valdžiai—caro; liko tiktai iš- 
lali ko dalis katalikiškosios Lietu- 
vos. kuri jau priklausė karališka- 
jai Prūsijai ir kurią Friedrieb II 

priskyrė prie Prūsų karalystės 
1772 m. Bet administratyvis pa- 
skirstymas likosi tas pats tarp Bal- 
'iko provincijų, kurios likosi val- 

džioje vokiškųjų bajorų (žinomų 
kaipo baltiški baronai), ir pirmes- 
nėsės Lietuvos Didžiosios Kuni- 

gaikštystės. kuri. davus jai vardą 
"Šiau r-Vakarių Kraštas" (Sięve- 
ro-Zapadnv Krai), likosi rusų val- 
džios užmiršta. Vertė f A» 

j (Pabaiga bus.) 



I I Visi laikraščiui siunčiami rankraš- 
čiai turi buti pažymėti autoriaus pa- 
radu Ir adresu. Pasirašantieji pseu- 
donimais turi paduoti, Redakcijos ži- 
niai, Ir savo tikrąjj vardą. 

Redakcija pasilieka sau teisę at» 
siunčiamus jai rankraščius trumpinti 
Ir taisyti. 

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

Reikia visada rašyti plunksna ir tik 
nnt vienos popiero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp ellučlij. 

Apžvalga. 
Darbininkų organizacija. Mu- 

lų skaitytojai jau žino, kad So. 

Bostone tveriama nauja darbinin- 

kų organizacija, kuri gali turėti 
savo skyrius įvairiose Amerikos 

lietuvių kolionijose. Naujoji orga- 

nizacija jau ir turi skyrių, bent 

vieną: Athol'yje, Mass. Praeitos 
"Lietuvos" numerio koresponden- 
cijų skyriuje musų koresponden- 
tas iš So. Boston, Mass.. gan 
smulkiai ir aiškiai parodė, kaip to- 

ji organizacija tveriama, kas jąją 
tveria ir kokias priemones tvėrėjai 
vartoja. Perskaitykime dar kar- 

tą tą korespondenciją, ir pamaty- 
sime, kad tai nėra dalylyjs, pro 

kuiį galima ranka mostelėjus pra- 
eiti, kaipo pro nesvarbų arba tik- 
tai vietinę reikšmę turintj reikalą. 
Darbas, kurisai pradėta So. Bos- 

tone, turi reikšmę visiems Ameri- 
kos lietuviams ir ne šiądien, tai 

rytoj jisai, gerai jam vystantis, 
persimes kiekvienon didesnėn ko- 

lionijon, kur tvėrėjai tiktai galės 
pasiekti. 

Darbininku organizacija, kaipo 
tokia, gali Imti skaitoma labai pa- 

geidaujama. Pas mus daug kal- 
bama apie susiorganizavimą, savo 

jiegu sutvarkymą. Toksai sutvar- 

kymas butu reikalingas ypač lie- 

tuviams darbininkams, kurie .šią- 
dien yra išsisklaidę, išsiskirstę ir 

gyvena toli-gražu ne tokiose są- 

lygose, kokiose jie turėtų gyventi. 
Darbininku susiorganizavimas, ne 

socializmui vykinti, ne klerikaliz-i 
mui daryti iš tokios organizacijos1 
savo politišką arkliuką, butų labai j 
naudingas. Tokios organizacijos Į 
svarbiausiu ir vieninteliu tikslu tu- 

rėtų buti lietuvis darbininkas, jojo 
būvis ir tojo būvio pagerinimas. 

Ar toksai yra So. Bostone tve- 

riamosios organizacijos tikslas? 

Atydžiai perskaitę augŠčians minė- 

tąją korespondenciją, męs parr py- 

sime, kad tveriamoji organizacija 
yra tiktai vienu grandinėlių toje 
dabar jau gan didelėje popierinių 
ir ncpopieriniu organizacijų vir- 

tynėje, kurią Amerikos lietuvių kle- 

rikalizmo vadai stengiasi sutverti 

grynai politišku tikslu. Tosios or- 

ganizacijos virtynės steigimas yra 

statymu pamato, kuriuom galima 
butų priduoti reikšmės praeitą me- 

tą dešiniųjų kongrese Chicagoje iš- 

reikštai vilčiai, kuri galima su- 

glausti obalsin: '"kas neturi mu- 

šu (klerikalų) aprobato, tas nega- 

li pasirodyti tarp lie uvių. Visos 

neprigulmingos nuo mūsų knygų 
išleistuvės yra bedieviškos ir vi- 

somis galimomis priemonėmis nai- 

kintinos. Laisvas žodis, nevaržo- 

ma sanžinė—Suv. Valstijų konsti- 

tucijos pamatas—gali sau gyvuo- 
ti (nes inęs negalime jos pasiekti), 
bet męs nenorime, kad Amerikos 

lietuviai tuom naudotųsi. Męs 
esame Amerikos lietuviu bosais, ir 

turi taip buti. kaip męs sakome." 

Tokių dideliu apetitų vyrai tu-1 
rėjo tačiaus labai nedidelę galę. 
Neturint gi tos galės, visi jųjų 
troškiniai ir apetitai buvo tiktai 

sapnas. Ir štai męs matome juos 
betveriant visą eilę organizacijų. 
Dabar jie jųjų turi daugiau negu 
bv kuri kita sriovė. 

Prie tos rūšies grynai politiš- 
kais tikslais sutvertų organizacijų 
reikalinga priskaityti ir šioji nau- 

joji. Jos tvėrėjai yra gerai žinomo 

plauko žmonės. Naujosios or- 

ganizacijos agitacijos prieniogdu, 
neaplenkiančios nei sakyklos ir pri- 
vertusios tnusų korespondentą, to- 

li-gražu ne priešą katalikams, pasi- 
piktinti bažnyčios pavertimu j sve- 

tainę prakalbų susirinkimams, yra 

lygiai labai gerai pažįstamos. Ta- 
sai tikybos įvėlimas į reikalą, nie- 
ko bendro su tikyba neturint], yra 
irgi jau gerai pažjstamu visiems 

apsireiškimu. Žodžiu sakant, čia 
turime dar vieną pavyzdj klerika- 

lizmo, stengiančio sutvirtinti savol 
pozicijas. 

lai nėra grynai darbininkiška 

organiz#cija, ir darbininkai, kurie 
tikisi iš tos organzacijos tikro sa- 

vo reikalų apgynimo, gali labai 
karčiai apsivilti. 

"Laisvė" apskundė "Vienybę 
Lietuvninkų." Mums prisiųsta 

iš Brooklyn, N. Y., sekančio turi- 
nio laiškutis: 

"Laisvės" bendrovė ir Fruseika 
su Neviacku apskundė į teismą 
"\ ien. Liet." ant $100,000 atlygi- 
nimo už patalpinimą "Vien. Liet." 
Redakcijos peržvalgose, kad tie 
ponai turėtu sėdėti ant apkaltini- 
mo suolo u/ prigulėjimo j "Red 
H and Society." 

"Vien. Liet." tikisi pastatyti pp. 
Pruseiką su Neviacku tokioj pat 
karjeroj kaip Bagočių." 

2inią apie naująją bylą patvirti- 
na paskutinis (58) "Laisvės" nu- 

meryje. 

Universiteto steigimas. Kun. 
Vyšniauskas praeitos savaitės 
"Drauge" pakėlė sumanymą 
steigti lietuvių universitetą Lie- 

tuvoje. 
Principe reikalas, kurj kun. 

Vyšniauskas pakėlė, yra neabe- 

jotinai tokis, kad vargu galėtų 
atsirasti lietuvis, kuris jam ne- 

pritartų. Bet praktikoje, ypač 
dabartiniu laiku, tą sumanymą 
norint įvykinti, kįla eilė svarbių 
kliūčių. Pirma, visos lietuvių 
jiegos yra atkreiptos dabar į tai, 
kad m tisų tauta tiesiog fiziškai 
nežūtų; antra, politiškieji Lietu- 
vos reikalai šiuom momentu rei- 
kalauja būtino didelės atvdos at- 

kreipimo j juos; trečia, imant 
omenin kliūtis, kurias ne-rusai 
turi Rusijoje savo apšvietos rei- 
kaluose, abejotina, ar rusų val- 

džia, bent be ilgos kovos, leistų 
lietuviams savą universitetą 
steigti; ketvirta, ar galima steig- 
ti universitetą—augrtesnio mok- 
slo įstaigą—neturint savų pra- 
dinio nei vidutinio mokslo įstai- 
gų ; penkta, dabar \ isam gyve- 
nimui dėlei karės suirus, ar ga- 
lima pradėti milžinišką darbą, 
kurisai savo vykinimtti reikalau- 

ja kitokių aplinkybių, negu kad 
šiądieninės yra; šešta, ar lie- 
tuviai turi užtektinai tinkamu ir 

pasiekiamų jiegų (jų reikia 
daug), kad užpildžius mokytoja- 
vimo/ (profesoriavimo) persona- 
lą? 

Atsižvelgiant į tai, mums ro- 

dosi, kad sumanymo vykinimas 
dabar nebūtų savo laiku. 

Bostono lietuvių laikraštijoje. 
Praeitos savaitės savo numeryje 
bostoniškė "Ateitis" praneša ei- 
sianti nuo spalio i d. tris kartus 
į savaitę. 

Ten pat Bostone žada eiti ki- 
tas laikraštis '"Darbininkas." Jo- 
jo redaktorium, sakoma, busiąs 
kun. F. Kemėšis.' Busimojo laik- 
raščio pakraipa tokiu bud u yra 
iškaluo aiški. 

Šimkui pradedant kelionę. Ap- 
lankęs kai-kurias Michigan eže- 

ro pakraščio lietuvių kolionijas, 
p. Šimkus šią savaitę jau laiko 
susirinkimus Pennsylvania val- 

stijoje. 
Per tas kelias savaites, kurias1 

j). Šimkus išbuvo tarp Amerikos 

lietuvių, visi galėjome pamatyti, 
kuom jisai yra. Atvažiavęs, ji- 
<ai pasisakė atvažiavęs ne pas 
klerikalus, tautininkus arba so- 

cialistus bet pas lietuvius. Jisai, 
kaip tai jam vieninteliai ir pri- 
derėjo. nenorėjo įsimaišyti i 
Amerikos lietuvių kivirčus. Ji- 
sai atsistojo virš jųjų. Jisai pa- 
sirodė bepartyvisku žmogum 
kaip mūsų reikaluose, taip ir kas- 
link Lietuvos draugijų. Jisai su- 

tiko perduoti aukas by kuriai 

draugijai, jeigu aukautojai to 

kur nors pareikalautų. Kuomet 

čia dešinieji norėjo padaryti jjjj 
savo įrankiu, jisai tam griežtai 
pasipriešino. Jeigu kuri kita 
sriovė butų bandžiusi 'taip da- 

ryti, tai jisai, be abejonės, butų 
lygiai tokiu pat budu atsakęs. 
Iš viso p. Šimkaus veikimo męs 

matome, kad turime žmogų, ku- 
riam tikrai rupi nelaimingųjų 
musų užjurio brolių pakėlimas iš' 
baisiosios nelaimės klano. 

"Lietuvių Draugijos" atstovas 

nėra nei klerikalu, nei tautinin- 

ku, nei socialistu. Jisai yn lie- 
tiniu, atvykusiu pas lietuvius 

nukentėjusių lietuvių reikalais. 
Todėl ir visi Amerikos lietuviai 

turėtų jjjj remti kaip įmanyda- 
mi. Jeigu vienos sriovės žmo- 

nės rengia jam prakalbas, tai lai 
kiti tą darbą paremia. "Tėvy- 
nė" duoda sekantį patarimą SLA. 

kuopoms: 

"Tose vietose, kur kitos or- 

ganizacijos bus pradėjusios 
darbą, tegul prisideda musų 
kuopos, neužsivarinėdamos dė- 
lei kokių ten pirmybės ar vir- 
šenybės klausimų, nes čia ne 

garbės darbai, bet pareigos. 
Tokiose-gi vietose, kur dar ne- 

pradėta kitų organizacijų dar- 

buoties, tegul mūsų kuopos 
pakelia iniciatyvu, TEGUL 
SUŠAUKIA VIETINIŲ 
DRAUGIJŲ KOMITETUS,, 
TEGUL SUSI ŽINO SU PO- 
NU ŠIMKUM J R PA RE N 
GIA JAM SAVO MIESTE 
PRAKALBAS." 

Sio patarimo dvasia yra sekti- 
nu visiems Amerikos lietuviams. 

Senai lauktas laikraštis. Lie- 
tuviai. čia Amerikoje ir užjuryje 
Lietuvoje, supranta tą svarbą, 
kurią turi civiliuotojo pasaulio 
nuomonė visokiuose reikaluose. 
Drauge su tuom buvo gerai ži- 
noma, kad civiliuotasai pasaulis 

I mažai ką apie lietuvius bei Lie- 
Įtuvą žino, o pasaulio priejanta 
;lietuviams jųjų kovoje už savo 

politiškas teise* butų labai nau- 

dinga. Taigi reikalinga infor- 
muoti pasaulį apie Lietuvą, apie 
jos reikalus, apie skriaudas, ku- 
rias jos kaimynai jai daro; rei- 

I kalinga išdirbti prielanki tuom 

tikslu civilizuotojo pasaulio nuo- 

monė. Ypatingai dabar, kuomet 
I Europoje laukiama naujo politiš- 
ko žemlapio sudarant, Lietuva 
neprivalėtų buti užmiršta. Tai 

I atsiekti galima geriausiai laik- 
raščių pagelba. Tr todėl daug 
buvo kalbėta apie įsteigimą laik- 
raščių svetimose kalbose Lietu- 
vos reikalams ginti. Tarp Ame- 

|rikos lietuvių buvo kalbėta apie 
[Įsteigimą laikraščio anglų kalbo- 

je, panašiai kaip kad lenkai turi 
"Frec Poland." Bet kalbos kal- 
bomis ir msiliko. 

Už to darrlro ėmėsi p. J. Gab- 
rys, ir jisžyjjfltn pasisekė. Šio- 
mis dieno^i^f| įš Paryžiaus pri- 
siųsta pi^n^są^. numeris mėnesi- 
nio laikra^jifljaŲgUĮ kalboje "Pro 

Litliuania,.')f .Tai yra .amerikiečių 
pliano įvykjnimas. Ponas Gab- 
rys, nemokėtinas anglu kalbos, 
įstengė pplafjjfti tai, ko ameri- 
kiečiai neįveikė (nei nebandė). 

Naujasąį laikraštis yra leidžia- 
mas Paryžiuje. Tuom jojo, kaip 

langių kalba laikraščio, neparan- 

I kūmas. Pirmame numeryje pa- 

j talpinta eilė straipsnių apie Lie- 
'tuvą. Kai-kurie p. Gabrio rašyti 
ir paskui matomai versti anglų 
kalbon, kiti—profesorių Cli. 

'Seignobos ir A. Meillet. Pirma- 
1 sai numeris išleista gerai vykęs. 
| Nevykusiai tiktai nušviesta 

įChicagos "visuotinas" seimas, 

j Ponas Gab»ys ž.ino tikrąjį daly- 
kų stovį ir galėjo kitaip viską 
nušviesti. Tai yra vienintelis 
užmetimas, naujamjam laikraš- 
čiui. 

j Manytina, kad šisai laikraštis, 
į kokio Amerikos lietuviai senai 
laukė, sutiks tarpe tų, kurių nau- 

jdai jisai įsteigta, gilią paramą 
,ir priejautą. Naujojo laikraščio 
!antrašas: "Pro Litliuania." 41, 

j Boulevard des Batignolles, Paris, 
I France. 

Kasys Aušris. 

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

Štai jurus, skaitytojai, gera pa- 
saka! Ji panaši yra j pasaką, 
tik skirtumas yra tas, kad ji pa- 
imta iš tikro gyvenimo—iš musų 
amerikiečių lietuvių gyvenimo. 
Ji ne tik yra žingeidi, bet ir 
didžiai pamokinanti. Skaityti ją 
bus smagu ir žingeidu, bet ne 

dėlei žingeidumo aš ją rašau. 
Rašau todėl, kad tikiuosi, jog gal 
ne pas vieną jauną skaitytoją ji 
pagimdys geras mintis, suteiks 
jam daugiaus energijos ir pri- 
duos daugiaus drąsos gyvenime. 

* * 

Šių metų pradžioje, gyvenda- 
mas Chicagoje, sykį išgirdau, kad 
vienas jaunas lietuvis, p. Laury- 
nas Radziukynas, čikagieėiams 
pusėtinai gerai žinomas, gavo 
vietą net SiberTjoj. Ir ne bile 
kokią vietą! Dešimts tūkstančių 
rublių algos ant metų, namus su 

kuru, žiburiu ir 1.1. 
— Brolau, tai ne baikos!—ta- 

riau i£vo draugui.—Tokią algą 
ne kiekvienas ir gubernatorius 
gauna, o juk Lauryną aš dar 

Lietuvoj truput j pažinojau—ūki- 
ninko sunus kaip ir męs visi. 
Ir sakyk tu man, iš kur-gi jam 
toks blynas, kaip iš dangaus, 
nukrito!... 

— 1 ai regi—tarė mano drau- 
gas dzūkas,—Dzievas jau jam 
tur buc -tokių laimy davė. Kap 
vienam Dzievas duoda, tai niat 
ir dribtera, su kaušu... O kap 
neduoda, tai nor tu imk ir iška- 

panok—nieko nepamatys...—filo- 
zofavo mano pažįstamas. 

— Eik, jau tu eik, su savoi 

"laimi!"—atsakiau savo pažįsta- 
mam.—(ial but kam nors ir duo- 

da, bet pamyk, ką sako patarlė: 
"Jeigu pats nesirūpinsi, tai ir 
Dievas tave neaprupins." Tur- 
but taip bus ir čia, nes sakau 
aš Raulą pažinojau dar Lietuvoj, 
o ir čia Amerikoj man tekdavo 
su juom susieiti. Ir turėtum, 
brolau, žinoti, kad nors jo var- 

das Raulas, bet Dieve duok, kad 

tokių Raulų pas mus butų kuo- 
daugiausiai. 

— Jeigu tas yra riktik tep, 
kaip tu mair pasakoji—traukė to- 

liaus mano dzūkas,—tai gal bu$ 
ir ciesa (teisybė): ir aš uvožoju, 
kad pas lietuvius perdaug Salia- 
monų, o permažai tokių ot Rau- 

lų... 
Ir užsispyrė jis, kad aš jam 

truputj daugiau papasakočiau 
apie tai, kaip, girdi, žmogus "sė- 
dėdamas Cikage, o pagavo tokį 
dzidelj 'džiabą' net Sibyriuje." 

Turėjau papasakot, o kuomet 
užbaigiau, tai jis ir pratarė: 

— Žinai ku?—sako, — pameni, 
kap męs rozu, būdavo, žusis Lie- 

tuvoj ganydavom. Aš geriau pa- 
ganydavau įr už tave, ale dartėsj 
tu plunksnu geriau terškini, ne- 

gu aš andai botagu. Dzievaži, 
imk tu ir aprašyk apie šitų isto- 

rijų gazieton. Ba aš tau sakau 
pas mus perdaug Saliamonų, o 

permaža Rauhj. Tai šieie "Sa- 

liamonai" ir turėtų nuo šito Rau- 
lo pasimokve. "i Butų labai gerai. 

Jai ir prižadėjau. O dabar ir 

jums papasakosiu. 
* * 

Pono Lauryno .Radziukyno is- 

torija gaija žingeidi. kadziuky- 
nas yra dar jaunas vyras—apie 
35 metų amžiaus. Bet savo gy- 
venime jam jau prisiėjo visa ko 
išmėginti. Prisiėjo, kaip sako- 
ma, buti "ir ant vežimo ir po 
vežimu." Savo keliu jis niekuo- 
met nenustodavo vilties išsimušti 
viršun. Ir išsimušė. Po dešim- 
ties metų buvimo Amerikoj jis 
įgijo vietą, kurios jam bile kas 
gali pavydėti. Ir įgijo ją ne per 
protekciją, ne per ką kitą, bet 
vien tik išimtinai per savo darb- 
štumą. 

Sakoma, kad laimikis pasibel- 
džia į duris tik vieną sykį. Jei- 
gu esi prisiruošęs jį tuomet pri- 
imti, atidaryk duris ir jis bus 
tavo svečiu. Bėda vienok tame, 
kad daugumas jaunų vyrų nėra 

prisiruošę, kuomet laimikis į jų 
duris pasibeldžia. Jie praleidžia 
progą, kuri gal jau nesugrįš kitą 
sykį jų gyvenime. 

Radziukynas buvo prisiruošęs 
—tai ir visas sekretas. Laimikis 
paties nelauks, pats jo turi lauk- 
ti. 

* * 

Vyriausis Metalurgas 2oMilioni- 
nčj Kompanijoj. 

Šiądien p. L. Radziukynas yra 
metalurgu-chemiku naujai įsteig- 
toj milžiniškoj korporacijoj Si- 
berijoj. Si korporacija turi di- 
deles aukso, ̂ sidabro ir švino ka- 
syklas Altajaus kalnuose. Pasta- 
raisiais laikais sumanyta likusią 
nuo aukso, sidabro etc. rudą pa-j 
naudoti dirbiniui zinko,' kurio toj 
rudoj pusėtinai surasta. 

Zinko Rusijoj yra labai mažai. 
Tad zinko vartymui suorganizuo- 
ta nauja kompanija iš anglų ir 

rusų pramonininkų. Dvidešimts 
milionų doliarių yra jos pamati- 
nis kapitalas, 6 ofisus savo ji 
turi Petrograde ir Londone. Po- 
nas Radziukynas gavo savo vie- 
tą per Logdoiįo. ofisą. 

Kaip jau minėta, p. Radziu- 
kynas yr4> chemikas. Jis, kiek 
man žinoma, neįgijo jokio aug- 
štesnio mokslo chemijos šakoje. 
Neturi jis, kiek žinau, ir jokių 
inžinieriškų dip.liomų. Bet jis 
turi vieną tdalyką: jis savo šaką 
pažįsta taip nuodugniai, kaip re- 

tai kuris kitas chemikas. 
Paeina jir> iš Kalvarijos pavie- 

to, Suvalkųį gttb., vidutiniškai pa- 
silaikančių ūkininkų. Radziuky- 
nų šeimyna yra pusėtinai Suval- 
kijoj pagarsėjusi dėlei jos narių 
mokslingumo: vargiai kas nori 
iš Radziukynų, kaip ir Katilių 
bei Kriaučunų šeimynos butų li- 
kęs be šiokio ar tokio mokslo— 
net ir anais sunkios priespaudos 
laikais. 

(Toliaus bus) 

.Šimkaus Kelionės Maršrutas. 
Lietuvių Draugijos Nukentėju- 

siems dėl Karės Šelpti atsto- 
vas, gerb. Šimkus, žada atsilan- 
kyti sekančiose vietose ir sekan- 
čiomis dienomis: 

WIIkes-Barre, Pa Liepos 20 d. 
Pittston, Pa " 21 d. 
Scranton, Pa " 22 d. 
Forest City, Pa " 24 d. 
Kingaton, Pa " 27 d. 
Plymouth, Pa " 28 d. 
Freeland, Pa. " 29 d. 
Tamaąua, Pa " 31 d. 
Mahanov City, Pa RugpJ. 1 d. 
Shenandoali, Pa " 3 d. 
Girardville. Pa " 4 d. 
Mt. Carmel, Pa " 6 d. 
Shamokini Pa " 6 d. 
Minersvilie, Pa " 7 d. 
St. Clair, Pa " 8 d. 
New Philadelphia, Pa. .. 

" 10 d. 
Reading, Pa " 12 d. 
Philadelphia, Pa " 14-18 d. 
Baltlmore) Md " 21 d. 
Brooklyn.N. Y. ir 

apielinkės " 22-27 d. 
Newark, N. J. (Lietuvių 

Vargonininkų Seimas).. " 28 dr 
Elizabeth, N. J " 29 d. 
Jersey City. N. J " 30 d. 

Patteraon, N. J " 31 d. 
Bridgeport, Conn Rūgs. 1 d, 
New Haven, Conn. ...... 

" 4 d, 
jNew Britaln, Conn " 5 d. 
Waterbury, Conn " 6-8 d. 
Hartforį Conn " 9 d, 
Westfield, Mass " 10 d. 
Worcester, Mass " 11-12 d. 
So. Boston, Mass " 18-19 d. 
Cambrldge, Mass " 20 d. 
Norwood, Mass " 21 d. 
Lowell, Mass " 22 d. 
Lawrence, Mass " 23 d. 
Brockton, Mass " 25 d. 
Athol, Mass " 27 d. 
Manchester, N. H " 29 d. 

J Montreal, Canada .... Spalio 1-2-3 d. 1 
Schenectaįy, N. Y " 6 d. 
Amsterdam, N. Y " 7 d. 
Utica, N. y " 8 d. 
Rochester, N. Y " 10 d. 
Pittsburg, Pa " 13 d. 

I Tolimesnis maršrutas bus pa- 
skelbtas kiek vėliaus. Jeigu kas 
norėtų, apart pažymėtų vietų, 
pas save surengti prakalbas, tai 
malonės kreiptis, kada busiu jų 
apic'inkėse. Sulyg tiord ir pa- 
togumo, kaimyniškieji miesteliai 
gali dienomis mainytis, tiktai rei- 
kėtų pranešti apie tai ir atsto- 
vui. 

, St. Šimkus. 

Iš Šimkaus Keliones. 
Esant Chicagoje p. Šimkui, Lie- 

tuvių Draugijos atstovui iš Vil- 
niaus, gaunama laiškas nuo Paines- 
dalc lietuviu. Painesdale yra ne- 

didelis vario kasyklų miestelis šiau- 
rinėj Michigano valstijos dalyj. 
Prašo, ar negalima butų jiems pa- 
siųst tenai kalbėtojo. 

Nuo Cliicagos kelionė į Paines- 
dale tolima—apie 17 valandų reik 
trankytis, ir nežinia ar dar vertė- 
tų. Bet painesdaliečiai, geriaus 
pasakius Lietuvos Sunų draugija 
iš Painesdale, užsispyrė ir gana. 
Ji savo apvaikščiojimą rengė ant 

liepos 17 d., na ir bile kaip rengti 
juk nerengs. Komitetas nutarė, 
kad jis būtinai turi "parsigabenti 
sau p. Šimkų." Apsiėmė apmokėti 
jam kelionės lėšas ir dar g aran- 
tavo, kad suteiks nemažiaus kaip 
šimtą doliarių aukų Lietuvos su- 

šelpimui. Sutarta, padaryta. 

Sheboygano Lietuvninkai. 
Pasiryžus ant liepos 17 d. va- 

žiuoti į Painesdale, Mieli., nuspręs- 
ta pakeliui sustoti Mihvaukee ir 
Sheboygane.—Miluaukee'je liepos 
13 d., o Sheboygane liepos 15 d. 
Iki Sheboygano p. Šimkų lydėjo 
B. K. Balutis, Lietuvos" redakto- 
rius, o toliaus jau turėjo pats ke- 
liauti. 

Mihvaukee, gali sakyt, susirinki- 
mas nenusisekė, nes rengime įvyko 
koks ten nesusipratimas, už kuri 
nežinia, ką galima* butų kaltinti. 
Už tai ant rytojaus Sheboygane 
svečią priimta labai gražiai ir šir- 

dingai. 
Sheboygano klebonas, kun. V. 

Varnagiris, pasitiko svečius ant sto- 
ties, aprodė jiems lietuvių apgy- 
ventas vietas, o vakare atsibuvo 
prakalbos vietinėj nedidelėj para- 
pijinėj svetainėj. 

Svetainiukė pasirodė permaža, ir 
žmonių prisigrūdo pilni prieangiai 
ir už langų. Gerb. Klebonui sve- 

čius perstačius, kalbėjo p. Šimkus 
ir p. Balutis. 

Tikrai netikėtą smagumą p. Šim- 
kui padarė '"Sheboygano mažyčiai"- 
-lietuvių vaikai: po antros p. Šim- 
kaus prakalbos mažas vaikiuks ne- 

ša per salę didelį bukietą baltų žy- 
dinčių rožių. ]davė jis jį p. Šim- 
kui sykiu su įrašu, kuris, kaip pa- 
sirodė, skanina sekančiai: 

Didei Gerbiamas Tautieti. 
Didelės nelaimės, vargai, aša- 

ros Tave pas mus atvedė. Tu 
mums perstatei liudną musų 
brangios, nors mums nežinomos, 
Tėvynės padėjimą. Męs trok- 
štame Ją gelbėti, bet męs esame 

mažyčiai, musų pajiegos silpnos, 
męs neturime turtų, tat męs au- 

kojame Jai musų širdis. Pargrį- 
žęs j Brangią Tėvyne, pasakyk 
Jai, kad męs Ją mylime, nes męs 

Kūdikiais būnant, lietuviais 
praminti. 

Norim ir mirti lietuviais, va- 

dinti, 
Nes garbė mums yra tokis 

praminimas, 
Garbė mums su tokia žeme su- 

sirišimas. 
O kaip antspaudą šitų musų pri- 
žadėjimų priimk nuo musų šitą 
gėlių vainiką. 

Shcboygan'o Mažyčiai. 
S, 

P-as Šimkus, kaip teko patirt, 
buvo didžiai užganėdintas Sheboy- 
gano priėmimu. 

— O, tai bent žmoniškai!...—sa- 
kė jis. 

Ir kur nebus užganėdintas! Gerb. 
Kun. Yarnagiris anais metais ir 
Dr. Basanavičių su YČu Brookly- 
ne taip širdingai, su tokiu tikrai 
lietuvišku viešningumu priėmė, kad 
icois paskui atsigerėti negalėjo, Ir 

^ Sheboygano, nors nedėlioj turėjo 
but vyskupo atsilankymas ir dar- 
bo aplink bažnyčią iki kaklo, bet 
klebonas savo keliu rado laiko su- 

rengti prakalbas ketverge vakare. 

Pakeliui į Painesdale. 
/ Iš Sheboygano pėtnyčioj p. Šim- 
kus išvažiavo j Painesdale. Ya- 
žiuoti reikėjo jau vienam, nes p. 
B. K. Balutis lydėti toliaus nega- 
lėjo. Nuo Sheboygano apie 12 
valandų kelio, o ir traukiniai bjau- 
rybės sumaišyti: vienur persėsk, ki- 
tur lauk ir t.t. P-as Šimkus ang- 
liškai nekalba, tai lyg ir bijotasi, 
kad traukinius bemainant neatsi- 
tiktų kokių nors keblumų—visgi 
žmogui nesmagu. Bet \Visconsi- 
nas—vokiška valstija; vokiečių čia 
kaip grybų, visur susikalbėt ga- 
lima. 

Išvažiavo. 
Cireen Bay miestelyj reikėjo 

traukinį mainyt ir palaukti. Čia 
prisiėjo pirmu syk informacijų 
klausti,—kaip, kur ir kas? 

* -* 

— Na, ir kaip gi kelionė Jums 
nusisekė?—užklausta atstovo Šim- 
kaus, kuomet pargrįžo jis Chica- 
gon. 

— O puikiai, jokių bėdų neturė- 
jau.—atsakė jis. 

— O kaip su anglų kalba buvo? 
— Nieko. Puikiai susikalbėjau 

vokiškai, arba francttziškai. O 
(Ireen Bay, kad žinotum, tai turė- 
jau net juokingą atsitikimą. Pri- 
ėjau prie kasos, klausiu vokiškai, 
o tas kitaip nemoka kaip tik ang- 
liškai. Paskui suradome vaikiuką, 
kuris vos vos vokiškai mokėjo. 
Kalbamės šiaip taip su juom. Sa- 
le stovi darbininkiškomis drapano- 
mis apsirengęs vyras (rodos "over- 
plėmis" jas vadinate). Stovi ir tė- 
mija j mane. 

— Ar nekalbat tamista francu* 
ziškai ?—klausia. 

— Taip kalbu—atsakau. 
Pradedame kalbėtis. Aš jo klau- 

sinėju apie savo kelionę, jis man 
aiškina. Džiaugiuosi susitikęs žmo- 

igų, su kuriuom galiu susikalbėt. 
Bet netrukus man teko susitikt su 
daugiaus kalbų, negu tikėjausi. 
Štai mums besikalbant su anuom 
francuzu. prisiartina juosvas vy- rukas—iš nosies atspėtum ir nak- 
ties laiku, kad tai bus "Jeruzoli- imos obivatelius." 

— (lovorite po ruski? (Ar kal- 
bat rusiškai?)—klausia jis. 

— Da, govoriu—atsakiau. 
— A može pan i po polsku tuo- 

wi?—klausia žydelis lenkiškai—ma- 
tyt norėdamas parodyt bureliui su- 

sirinkusių provincijalų, kiek jis 
kalbų moka. 

— Ui, bet tamista /lietuviškai 
turbut tai nemoki?—klausia jis 
drąsiai, matyt nesitikėdamas' čia 
lietuvį sutikti. 

— l ai kaipgi lietuvys lietuviškai 
nekalbės?—atsakiau jam. 

Žydelis labai matyt buvo užga- 
nėdintas. Pradėjo aplinkui stovin- 
čiam bureliui angliškai pasakot, kc 
aš suprasti gerai negalėjau. Bet 
iš išvaizdos aplinkinių žmonių su- 

pratau, kad amerikonai lyg ir su 
pagarba pradėjo į mane žiūrėt, nors 
kaip girdžiu čia pas jus "forinerių' 
nelabai guodoja. Žydelis gi man 
pasakė, jog jis jiems pasakęs, jog aš turbut visomis kalbomis kalbu, 
išimant anglų, nes kaip jį sako ne- 

fkalbinsi, taip jis atsako. 
istikro paskui man jau ir tie 

amerikonai gelbėjo, kas kuom ga- 
lėj;>—labai smagiai praleidau laiką, 
traukinio belaukiant." 

— O kaip buvo Painesdale?— 
užklausta p. Šimkaus, 

— O, Painesdale buvo, kaip jus 
sakot "fain!" Painesdale lietu- 
viai šaunus vyrai. 

Atvykus į Painesdale. p. Šimkų, 
kaipo neregėtą ir ilgai laukiamą 
svečią paimta. Painesdalie:iai da- 
rė viską ką, kuom tik jie savo šir- 
ringut^į apreikšti galėjo. 

Subatos vakare atsibuvo prakal- 
bos, kurios tapo surengtos Lie t /os 
Sunų dr-stės rūpestingumu. Su- 
sirinko visas Painesdale—netik su- 

augusieji, bet ir vaikai. Net ir 
kūdikiai—ir tie svetainėj buvo. Jie 
pusėtinai trukdė prakalbą, bet ką gi 
padarysi ? Visi norėjo išgirsti ži- 
nių nuo atstovo apie savo tėvynę 
Lietuvą; nebuvo kam likti su vai- 
kais namie, tai visi su vaikais ir 
atėjo. Juk kitos tokios progos 
greit nebus. 

Vokietys Geresnis už Lietuvį. 
Painesdale yra apie 300—gal apie 

400 lietuvių. Savo parapijos jie 
čia neturi. Vokietys kunigas 
Richter aprūpina jų dvasiškus rei- 
kalus. 

Šiose prakalbose buvo ir kun. 
Richter. Jis pats pirmiausia užsi- 
rašė į narius Lietuvių Draugijo; 
nukentėjusiems dėl karės šelpti. 
Gavęs paliudijimą, jis laikė pra- 

Naruseviče. 

Užkukuok. Raiba Geguže! 
Užkukuok, raih.i geguže, Lietuvos šalelėj! 
Tegul džiaugsme aušružėlė užtek mus žemelėj! 
V alios paukštužėle, nulėk į vyšnių solinei j, 
Linksma žinutėle ramink močę ir tėvelį. 

Apsakykie tu ir man, kaip vargsta njus' gimtin 
Apsakykie! Žinios trokšta jaunoji krūtinė. 
Iškukuok šuneliui, ar grjš jisai pas motužę. 
Suramink ji tujen, miela, raiboji geguže! 

Savo raibais sparnužėliais tu gali plasnoti, 
Ir padangėmis tu gali laisvai sau lekioti; 
Kiek aukų karužė ima, gali tu matyti 
Tr, lekiodama Lietuvoj, viską apsakyti. 

N'utupk, raiba gegužėle, ir j aksnynėlį; 
l enai rasi bandą ganant mažą piemenėlį. 
Mažojo varguolio tėvas toli išvarytas, 
Ten jis,baisioj karėj liko nužudytas. 

Bet našlaitis vargdienėlis grįžtant tėvo laukia 
Ir, nulindęs, nuo veidelio ašarėles braukia. 
Užkukuok tu jam, gegužė, ant šakos alksnelio 

Ir pralinksmink liūdną širdį mažučio vaikelio. 

N'eaplenkie,-gegužėle, nei žalią giružę: 
Ten vainiką pinant rasi jauną tn mergužę. 
Ji nuo žmonių pasislėpus vainikėlį pina, 
Vienok sunkios abejonės jauną ją kankina. 

Jau daug musių su teutonais mus* tėvynėj buvo, 
Ir daugybė bernužėlių kovoje pražuvo. 
Ar išliko jos bernelis, stengias ji įspėti. 
Užkukuokie tu, geguže, neduok jai liūdėti. 

Užkukuok, raiba geguže, Lietuvos šalelei, 
Džiaugsmo tu parneškie musų brangiajai žemelei 
Ir lai dieną ir naktelę tavo balsas girdis 
Ir gaivina mus' viengenčių sopulingas širdų. 



kalbą angliškai, ragindamas klau- 
sytojus aukauti savo broliu, nu- 

kentėjusiu nuo karės, sušelpiinui. 
"Štai, aš turiu šitą paliudiji- 

mu—sakė jis, rodydamas nario-šel- 
pėjo paliudijimą, ir norėčiau, kad 
visi mano parapijonai tokį paliu- 
dijimą turėtų." 

Nenoroms atsimena palyginimai 
šito vokiečio-kunigo su lietuviu-ku- 
nigu. Šis—svetimtautis, vok ietys 
—ragina aukauti ir remti p. Šim- 
kaus misiją, o l'liicagos kunigas- 
-lietuvys, dėlei savo fanatiškumo, 
arba greičiaus nesupratlyvumo, tą 

niusŲ veikėją išniekiną, kuone Ju- 
došium išvadina. 

l'o prakalbų, kai pradts paines- 
daliečiai pirkt du-doliarinius paliu- 
dijimus—tai kuone dvi knygos jų 
išėjo į keletą minučių. 

Aštuonios dešimtįs asmenų pa- 
stojo Lietuvių Draugijos nariais 

šelpėjais, įšsipirkdami sau paliudi- 
jimus. Pirko ne tik sau, liet ir 

savo vaikams. 
— Tegul išatrgę, sako, atsimena 

apie šituos didelius laikus. Tegul 
žino, kad ir jie prisidėjo prie gel- 
bėjimo savo tėvynės laike Didžio- 
sios Karės!... Paliudijimai, kaip 
paveikslai, gražus: gali į rėmus 

aptaisyt. 
Nedidelis painesdalie:ių būrys 

sumetė suviršum $220.00 (Aukos 
bus vėliaus smulkiai pakvituotos. 
Red.). 

Čia lietuviai dirba vario kasyklo- 
se. Išvažiuojant nekurie įdavė p. 
Sirokui labai žingeidžių variniu i>- 

ka>ų, atrastų giliai kasyklose. Pra- 

šė, kad p. Šimkus nuvežtų Vilniun, 
Lietuviu Mokslo Draugijos tnuzė- 

jui. Pats p. Šimkus išsiprašė vie- 

ną kepurę Lietuvos Sunų nario— 

gražias lietuviškas kepures jie dė- 
vi laike parodų. 

Taigi painesdalieciai sarmatos 

sau nepasidarė. 
Papedėlyje p. Šimkus per Chica- 

go nuvažiavo j \Vilkes-Barre, Pa., 
kur pereitą utarninką turėjo atsi- 
būti didelė lietuvių šventė. R. R. 

Ar "Draugas" Yra Kle- 
rikališkas? 

Daugel kartų teko skaityti 
laikraščiuose, tame ir "Lietuvo- 

je," apie tai, kad "Draugas" yra 
ne katalikišku, kaip jisai pats 
skelbiasi, bet klerikališku laik- 
raščiu, kuriam rupi ne katalikų 
tikėjimo palaikymas ir platini- 
mas, bet katalikybės panaudoji- 
mas kaipo įrankio, kurio pag: 'ba 

galima butų susitverti sau įtek- 
mė, galybė viešuose jnustj reika- 
luose. Reiškia, kad "Draugas" 
ne katalikybės apaštalu lietu- 
viams yra, bet pasikinkęs katali- 

kybę politiškiems reikalams. To- 
kiame pasielgime buvo "Drau- 

gas" įtariamas ir už tai klerika- 
lišku laikraščiu vadinamas. 

Patsai gi "Draugas" visuomet 
nuo tu įtarimu kratėsi (ir šią- 
dien kratosi. Red.). Jisai sa- 

kėsi esąs grynai katalikišku laik- 
raščiu ir ginąs katalikybę nuo 

bedievių ir laisvamanių užpuldi- 
nėjimų. Ir, teisybė, "Draugas" 
visuomet smarkiai rėžia tiems 
katalikų bažnyčios nevidonams. 
Gynė jisai, kiek tik išmanyda- 
mas, kad laisvamaniai neišnai- 
kintų katalikų tikėjimo lietuvių 
tarpe. Tekdavo nuo "Draugo" 
ne tiktai sociaiistiškiems laik- 
raščiams, bet ir "Lietuvai" ir ki- 
tiems tos pačios pakraipos laik- 
raščiams, kurie priešingi tikėji-j 
mo maišymui su politika. Visi—i 
bedieviai, laisvamaniai, vien tik 
"Draugas" ir jojo pasekėjai yra 
tikrais katalikais ir katalikų baž- 
nyčios prieteliais. 

Sunku buvo išmanyti, kuriems 
tikėti: "Lietuvai" ir josios ben- 
draminčiams laikraščiams, ar 

"Draugui." Tiesa, "Draugo" 
straipsniuose ir katalikybės prie- 
šų bombardavime nekartą tekda- 
vo, ir tenka, užeiti tokių dalykų, 
kurie parodo toli-gražu ne apgy- 
nimą katalikybės—krikščioniško 
mokslo, kurisai savo pamate turi 
artimo meile, pakantą, žmonių 
taiką ir brolybę. Bet tai buvo 
apsireiškimai, kurių negalima dė- 
ti/pamatiniu akmeniu savo spren- 
dimrfn. Reikalinga buvo kokio 
nors svarbesnio atsitikimo, kuri- 
sai parodytų, kuri pusė yra tei- 
singa. 

Tokiu galutinai nusprendžian- 
čių atsitikimu buvo antvyskupio 
Quigley mirtis. Miręs antvysku- 
pis buvo vienu žymiausiųjų ir 
veikliausiųjų asmenų katalikų 
bažnyčioje Amerikoje. Velionio 

veikimas žymiai palietė ir lie- 
tuviu parapijas, buvusias jojo ju 
risdikcijoje (pvzd., parapijinių 

[mokyklų atžvilgiui. Antvysku 
pio (Juigley veikimas siekė nei 
ir Mexikos, kame katalikams ji 
sai labai daug pagelbėjo pasta- 
rųjų metu riaušėse, varginan- 
čioje tą nelaimingą šalį. Su- 
prantama. tokio asmens neteki- 
mas buvo pirmaeilės svarbos at- 

sitikimu Amerikos katalikų gy- 
venime. Spaudoje, ne vien ka- 
talikiškoje, antvyskupio mirtis 
Inivo plačiai aprašyta. Chicagos 
angliškuose dienraščiuose tam 
reikalui pašvęsta ištisi puslapiai, 
(irynai katalikiškoje Chicagos 
spaudoje tasai atsitikimas atstū- 

mė užpakalin visus kitus reika- 
lus. Kai-kurie katalikų angliški 
savaitraščiai buvo beveik išimti- 
nai pašvęsti velioniui antvysku- 
piui. Žodžiu sakant, parodyta, 
kad šisai svarbus katalikų baž- 

nyčioje atsitikimas mokama pri- 
derančiai apkainuoti. 

"Draugas" redaguojama ir lei- 
džiama Chicagoje, velionio ant- 

vyskupio provincijos sostinėje, 
jisai sakosi rūpinąsis katalikų 
bažnyčios reikalais. Turėdamas 
tai omenyje, aš paėmiau į ran- 
ka.- "Draugą" praeitos savaitės, 
kurią visi katalikiškieji laikraš- 
čiai buvo pilni velionio mirties, 
gyvenimo, veikimo ir jo svarbos 
aprašyknų, kaip tai jau mačiau 
angliškuose laikraščiuose. Per- 
žiuręjės visą "Draugo" numerį, 
randu tiktai trumpą, kelių colių 
ilgą paminėjimą apie velionį ant- 

Ivyskupį. Velioniui antvyskupiui 
pavesta vos kelios eilutės. (ii 

"vyčiams" pašvęsta visas pusla- 
pis. "Kritikavimas naujo "be- 
dieviško" laikraščio "Pažvalga" 
užima žymią vietą apžvalgoje.- 

| V isokiems kivirčams, ginčams ir 
agitacijai už politiškus reikalus 
pašvęsta ištisos špaltos ir pus- 
lapiai. O mirusiam antvysku- 
piui, kurisai gyveno ir veikė to- 

je pačioje provincijoje, kur ir 

"Draugas" yra, paskirta tiktai 

trupinėlis. Ir tartum likimo iro- 
nija: tos pačios savaitės "Lietu- 
voje," kurią "Draugas" vadina 
laisvamanišku laikraščiu, kaip sy- 
kis dvigubai vietos pašvęsta mi- 
rusiam antvyskufūui. 

Pasiteisinti ^aiko stoka nega- 
lima, nes visi kiti laikraščiai, iš- 

einantieji tuom pačiu laiku, kaip 
ir "Draugas," laiko turėjo. Ant- 
vyskupis mirė subatoje, o "Drau- 
gas" išeina ketverge. 

Kas ne aklas ir turi nors krisle- 
lį sveiko proto, gali padaryti iš 
to atsitikimo tiktai vieną išvadą: 
"Draugui" rupi ne katalikų baž- 

nyčios reikalai, bet politiškos 
peštynės. Apie kataliku bažny- 
čią ir tikėjimą matomai atsime- 
nama tiktai -tuomet, kuomet tai 
reikalinga kokiam nors politiš- 
kąjį! "manevrui." 

Iš to išvada yra, kad tie laik- 
raščiai, kurie "Draugą" vadino 
ne katalikų, bet klerikalų orga- 
nu, visai teisingai pasielgė. 

Jeigu "Draugas" nori buti ka- 
talikišku laikraščiu, galima^jam 
nurodyti šaltinį, iš kurio jisai ga- 
lėtų pasimokinti, kaip katalikiš- 
kai-vi-ctiomeniški laikraščiai yra 
vedami: tegul "Draugo" redakci- 
ja pasižiūri arčiaus į Chicagos 
provincijos "The Ne\v WorId"— 
laikraštį, grynai katalikišką, bet 
jokiu budu ne klerikališką. 

Dabar "Draugas" yra tiktai 
klerikalų organu. c ^ 

Chicagietis. 

Tranai ir Siurbėlės. 
Męs norime atkreipti atydą mū- 

sų laikraščiu,—o pagalios ir visuo- 
menės,—į vieną, musų manymu, 
nepaprastą apsireiškimą. Apie pus- 
antrų metų atgal lietuvių laikraš- 
tija pradėjo valyti savo špaltas nuo 

apgavingų daktarų apgarsinimų. 
Laikraščiui yra pusėtinai sunku 

suprasti, kuris apgarsinimas yra 
teisingas, kuris apgavingas. Vie- 
nok šiądien jau nėra nei mažiau- 
sios abejonės apie tai, kad viena 
apgarsinimų rųšis yra neabejcftiuai 
apgavinga. Tai taip vadinamų ste- 
buklingų daktarų apgarsinimai. 

Daktarams paprastai leista gar- 
sinti tik savo vardą, adresą ir va- 

landos priėmimo, pažymint specia- 
liškumą kurios nors ligos. Todėl 
kiekvienas daktaras, kuris laikraš- 
čio apgarsinime žada nebutus 
daiktus, kuris prirašo visas istori- 
jas, kuris žada išgydyti ligas, ku- 
rių kiti daktarai neišgydė ir 1.1.— 
kiekvienas toks daktaras, sulyg 

daktaru draugijos nuomonės, yra 
''humbugierius." 

"Institutai," "klinikai" ir dakta- 
rai, kurio panašiai garsinasi ir dar 
per laiškus gydo, yra apgavikai ir 

įmonių skriaudikai. 

Toki laikraščiai, kaip Chi<*agos 
Tribūne, pagalios uždarymas anuo- 
met garsaus Collinso instituto ir 
Philadelphijos Kliniko bvla, paro- 
dė aiškiai, kad šios rūšies apgarsi- 
nimai daro didžiausią skriaudą 
žmonėms. Joks kapitalistas nėra 
toks baisus ir bjaurus tranas, kai]) 
toks humbugierius, pasigavusis į 
savo spąstus nelaimingą ligonį, ku- 
riam dažnai ir liga Įvaroma. 

Taigi, ačin dievams, mūsų laik- 
raštija pamažu pradėjo nuo tu ap- 
garsinimų valytis. 

Šiądien, berods, jau nėra nei vie- 
no tautiško laikraščio, kuris tokius » 

humbugiškus apskelbimus imtų. 
Nėra nei vieno, berods, ir klerika- 
liš!<o laikraščio, kuris už doliarį 
pasamdytų savo špaltas savo skai- 
tytojų išnaudojimui. Nuo to lai- 
ko, kaip valdžia sučiupo "kliniką," 
dingo tie apgarsinimai ir nekurtuo- 
se socialistų laikraščiuose (kaip 

("Laisvėj," "Keleivyj," nors ten 
pradeda rodytis kiti tos pačios rū- 

šies apskelbimai). Taigi mūsų 
laikraščiai gerinasi. 

, Bet ką gi reik manyti apie tai, 
kad "Naujienose" tie apgavingų 
daktarų apskelbimai su kiekviena 
diena vis didinasi? Tik vienatną iš 
pastarųjų ''Naujienų" numerių su- 
skaitėme šešis aiškiai humbugiškų 
daktarų apgarsinimus. 

I i aigi kuomet vieni laikraščiai 
stengiasi apsivalyti nuo tokiu ap- 
garsinimu, kuomet jie stengisi ap- 
saugoti lietuvių visuomenę nuo tik- 

Į rų parazitų, tai kiti laikraščiai, 
kaip "Naujienos," pradeda musų 

.visuomenę supažindinti su "siur- 
bėlėmis," kurių iki šiolei dar lietu- 
viai ir pažigti nepažinojo. 

| {domu, kad sale tų pačfti apga- 
vingų "daktarų apskelbimų tame 

pat laikraštyj randame sudėtus ir 

žmoniškų daktarų apskelbimus,— 
matome daktarų: Yezelio, Jonikai- 
čio, Wiegnerio, Tananevičiatis, 
Stupnickio ir kitų apgarsinimus. 

! Ir musų daktarai nei neužprotes- 
tuoja, kad juos statoma ant vienos 
lentos su apgavikais. 

'"Naujienos" labai myli kalbėti 
apie visuomenės išnaudojimą, apie 

'darbininkų gynimą nuo įvairių siur- 
bėlių; "Naujienos" labai rūpinasi 
pamatyt savo bendrų akyje net ir 
mažiausi pašinėlį. Ar "Naujienos" 
ištikro nemato, kad jos savo skai- 
tytojus sanžiniai parduoda tiems 
liumbugieriams-apgavikams ? Ar 
per "Naujienas" lietuvių visuome- 
nė, atsikračiusi nuo Collinsų ir kli- 
nikų, turi susipažinti su naujais 
tranais ? 

Męs nemylime kištis j svetimus 
reikalus; męs žinome, kad humbu- 
gišką apskelbimą kitą syk sunku 
yra atskirti nuo teisingo; bet męs 
žinome, kad "Naujienos" žino; jog 
toki daktariški apgarsinimai yra 
be mažausios abejonės apgavingi. 

Todėl męs skaitome savo parei- 
ga priminti ir kitiems laikraščiams 
ir daktarų draugijai, idant j tai bu- 
tų atkreipta atyda. Nejaugi męs 
turime vėl leisti, kad musų laik- 
raštija, tik ką pradėjusi gyti, vėl 
turėtų pasidengti tais lašais? 

Jeigu jau taip turi buti, jeigu 
nekurie laikraščiai,—ypač tie, kjū- 
rie labjausiai rėkia, apie darbinin- 
kų skriaudas—vėl nori parduoti 
ne ką kitą, bet tų pačių darbininkų 
sveikatą, tai męs skaitome reika- 
lingu prieš tai užprotestuoti. 

Ką apie tai pasakys kiti. laikraš- 
čiai, męs nežinome, bet męs mano- 

me, kad jų pareiga yra netylėti ir 
nurodyt?, kas yra didžiausi skaity- 
tojų tranai ir siurbėlės, kurie ne 

tik turtą, bet ir sveikatą, o dažnai 
j ir gyvastį tokiais apgarsinimais iš- 
siurbia. 

Kiti apgavingi apgarsinimai, iš- 
viliojanti tik pinigus, yra, sulygi- 
nus su šitais daktariškais apgarsini- 
mais, tik nekalti avinėliai. 

Žemaite. » 

Milžėja. 
žemaites lit.eraturio darba- 

vimosi 25 metų sukaktuvėms 
paminė^. 

Grapo ordinarčikai susitarė sam- 

dyties mergaites metais—dienoms 
eiti už bobas, paskui leisti dvarą 
uždarbiauti ir namie, žinoma, šiam 
tam padirbėti. 

Kad taip padarius, sako, gal ir 

gerai butiį. J 

T- p pagano j^s'1 vienas ordinar- 
črkas samdosi nfa'nė prie savęs. 

Aš tarnavatV't{i6met sodoje prie 
mažtureio dešimtininko ūkininko, 
'l ies;! sakant", darbas buvo toks-pat, 
knp ir visur, 1)ėt- valgis menkas: 
žiemą be pic'<iW, vhsarą be mėsos; 

j kiek turėjo, 'rtėk davė, tą patį ir 

patys val[ ?. J/! 

Stosiu priė^lirdifiarčiko, pamėgį- 
siu, tariau salt,'dvare gal bus ge- 
jriau. Turiu jau šešiolikiu metų, 
galiu brangesnę algą gauti. 

Ir susilygau gerą: dvidešimti 
rublių metams ir bulbių purą pasė- 
ti. 
— L ž tokią brangią algą reikią ir 
dirbti gerai, o tu tokia dar jauna,— 
Sako man parėjus naujasis šeimy- 
ninkas. 
— Darbo nebijau,—atšoviau,—tik 
dvejomis rankomis nedirbsiu,—ta- 
riait sau. 

Valgis cia geras, kasdien dalykas 
lašinių ir kruopai balti. 

Per žiemą išsistumdėm po vidų. 
Buvo nesunku. 

Pavasarį atsivėrė darbas. Mano 
brangioji algą kuo ne per gerklę 
man išlindo. 

Šeimininkas buvo apsiėmęs dvaro 
karves milžti — tai mano darbas. 
Milžti jų keliasi antroj po dvylikos; 
kol pamelžta dešimtį karvių, ir sau- 

lė jau pateka. Parėjus nebėra 
kuomet gulti. Kaičių pusrytį. 
Nespėju išvirti, dvaro jau skambina 

prie darbo ir mane varo dirbti. 

Karštą pusrytį prarijusi, lekiu į 
dvarą dienos darbo dirbti. Pareinu 

pietų, nespėju pavalgyti, dvare 

skambina karvėms milžti. ✓ 

Kitos dienininkės sukrinta po- 
kaičio snausti, aš karves melžiu. 
Pamilžusi bėk kuo-greičiausiai prie 
darbo, nes jau visi sustoję. 

j \ akare retai kuomet rasiu va- 

| karionę išvirt;]. Mano šeimininke 
iinaž vis ne namie,—tai i bažnyčia, 
, tai j miestelį reikalais išėjusi,—o 
| čia dažnai nei lapu nėra kiaulei pa- 
šerti. Kol viską apeisi, vakarienę 
pavalgysi, nespėsi atsigulti, jau 
skambina karvėms. Maž tomis pa- 
liomis akimis eik į dvarą milžti. 
Širdis alpsta miego. Parėjus vėl 

pusryčius, vėl dvare lauko darbas, 
per pokaitį karves milžti, kasdien 
maž bc kokio miegelio. 

Dar mano šeimyninkė dažnai ap- 
sibara, radusi kur indą neišplautą 
arba ne vietoje pastatytą. 

Dienos dvare nepabaigiamos: 
dienos, prie ordinarijos prirokuo- 
tos, paskui už bulves mano pasė- 
les, paskui ir už pinigus varo. 

Reikia, girdi, už duoną atidirbti. 

Diena iš denos dvare per visą 
vasaraitę buvau. Kiek aš uždirbau 
dienomis ir karvių milžimu, nei 
mano galva nebeišneša. Namie vėl 
kiti darbai, mano miegelis visai 

pražuvęs. 
Vis kalta ta mano brangioji al- 

gelė—dvidešimt rubliu... 

Kas ką žino: sulygusi tik dešim- 

tį, ar lengviau dirbčiau, ar dau- 

giau miegočiau? 
Man rodos, vis tiek.... 
1902 m. 

(Iš žemaitės Raštų.) 

Pašnekėliij Kampelis. 
649- Kokios tautos moterįs yra 

darbščiausios? Lietuvės vra /i- 
^ • 

nomos savo darbštumu. Nuo pat 
to laiko, kuomet jinai yra pa- 

ilgėjusi užtektinai, kad stojus 
darban, lietuvė dirba visą savo 

amželį nuo ankstyvo ryto iki 

vėlyvam vakarui. Gerai jeigu 
doras, geras vyras jai pasitaiko. 
Bet jeigu koksai girtuoklis, niek- 

darys, tai lietuvė visą savo am- 

žių breda per gilaus vargo klaną. 
Lietuvės amžius tai vargo ir sun- 

kaus darbo kelias. Mūsų mote- 

rįs privalo buti priskaitytos prie 
darbščiausiųjų. 

Bet dar sunkesniame padėji- 
me yra turkė-moteris. Lietuvės 

padėjimas, sulyginus su tuom, 

ką turi turke, reikalinga skaity- 
ti geru. Lietuvė bent asmeniš- 
kai yra liuosa ir gali visur vaik- 
ščioti. Turkei gi visa tai yra 
užginta. .Jinai neturi tteisės vie- 
šai pasirodyti be uždengto veido 
nei iš namų išeiti. Savo namuo- 

se jinai yra tartum belaisvė. Ir 

štai neturėdama laisvės, jinai vi- 

są savo amžių turi dirbti. Už 
darbo daugybę, turkės-moteries 
atliekamą per visą josic amžių, 
šios tautos moteris yra priskai- 
toma prie darbščiausiųjų pasau- 
lio moterių. 

Pirm ištekant turkaitė turi 

pati pasidirbti visus divonus 

(karpetus) ir kitus daiktus, ku- 
rie bus reikalingi vyro name. 

Jeigu jinai išteka, to neatlikusi, 
tai iš jos laukiama, kad jinai sa- 

vo asmenišku darbu sugrąžins tė- 
vams už kraitį, kurį jie išdavė. 
O tasai kraitis buna nemažas. 
Paprastai jisai susideda iš ioo 

avių. Jauna turkaitė tokiu budu 
yra amžina skolininkė. Tiesa, 
josios ištekėjimas gražiai atlieka- 
ma. Bet po to eeka sunkus na- 

mų darbas, o 

k—t r-Trr4-"! 
LJl£ULJ 

650. Kur gamta yra duosriiau- 
sia? Męs, gyveildami vidutiniš- 
ko šiltumo 1 klimate, ypatingų 
gamtos gausybitv nepažįstame. 
Visa kas, ką męs iš gamtos gau- 
name, yra sunkiu •darbu iš josios 
atimama. Tiktai ištvermiai ir sun- 

kiai dirbdarrtij galime męs tikė- 
tis šiokių-tokių geresnių dovanų 
iš gamtos. I 

Kitaip yra sir šiltųjų kraštų 
gyventojais. AčiU'klimatui, dau- 
gely j vietų gamta yra taip duos- 
ni, kad iš žmogaus pusės nerei- 
kalaujama jokio darbo, idant tos 

gamtos dovanos išaugtų. Žmo- 
gus visa ką randa ir ima dova- 
nai. 

Tarp kelių šalių, kurios savo 

gamtos duosnumu stovi priekyje 
visų kitų, yra Kuba. Ypatin- 
gai duosni tenykštė gamta yra 

kasliuk vaisių. Apart žinomų 
mums bananų, lemonų, fygų, 
apelsinų ir kitų, tenai auga eilė 
puikių vaisių, kurių męs visiškai 
nepažįstame. Tarp pastarųjų 
yra mango, sapotilla, žvaigždi- 
nis obuolis ir daugybė kitų. Yra 
tenai visa eilė laukinių vaisių, 
kuriuos galima busią dar kulti- 
vuoti. Tarp nežinomų mums te- 

nykščių vaisių, paminėtina 
žvaigždinis obuolis. Kuomet ji- 
sa perpjaunama pusiau, tai jojo 
vidurys išrodo į žvaigždę. Šisai 
obuolis valgomas šaukštuku, ir 
jojo skonis primena avietes ir 
smetoną. 

Pridedant prie gamtos tiek 
triūso, kiek męs kad šiauresnėse 
srytyse padedame, Kuboje gam- 
ta žmogų apdovanoja karališku 
duosnumu. 

□EO 
651. Kuomet išrasta torpeda? 

Torpeda, nors vartota pirmesnė- 
se karėse, platiems žmonių 
sluogsniams tapo žinoma gerai 
tiktai dabartinėje Europos ka- 
rėje, kurioje jaja ypač daug nau- 

dojasi vokiečių submarinai. To- 
dėl pas daugelį yra įspūdis, kad 

torpeda yra sulyginamai dar ne- 

senų laikų išradimas.' 

Ištikrųjų gi jau 1897 metais 
torpeda galėjo apvaikščioti savo 
šimtmetines sukaktuves. Taigi 
dabar jau 118 metų praėjo nuo 
to laiko, kuomet torpeda likosi 
išrasta. Kaip ir daugelis kitų da- 
lykų, šioje karėje vartojamųjų, 
jinai buvo išrasta Amerikoje. Iš- 
rado jąją 1797 metais Fulton'as, 
garlaivio išradėjas, kad apgynus 
Francusijos krantus nuo angliškų 
laivų. Tai buvo povandeninis 
laivas, pripildytas sprogalų ir 
taip padarytas, kad susidurus 
jam su kokiu kitu daiktu, spro- 
galai išsprogdintų tąjį daiktą. 

\ araą suim sprogmtojui davė 
Fullerton'as, kurisai pavadino jj 
torpeda, sulyg vardo žuvų, ku- 
rios, palytėjus jas, išleidžia smar- 

kų elektrikos tokiį. Vėliaus jū- 
rių minos- buvo pavadintos tor- 

pedomis. Tiktai devynioliktojo 
amžiaus viduryje buvo padary- 
tos torpedos dabartinėje jųjų 
prasmėje, tai yra tokios, kurios 
pačios savyje turėtų judėjimo 
gal^\ Iš šių išsivystė dabartinė- 
sės torpedos. 

Torpeda skiriasi nuo visų kitų 
šovinių tuom, kad jinai pati ei- 
na pirmyn, bet nėra varoma 

pirmyn iššovimo jiega. Jąją va 

ro suspaustas josios viduryje 
oras. Jmai paprastai eina apie 
3 metrų gilumoje (metras=apie 
i]/2 masto). Po vandeni" esan- 
čios laivų dalįs nėra apkausty- 
tos, ir torpedos darbas todėl 
lengvas. Torpedos ilgumas pa- 
prastai yra 5—7 metrai Prie-, 

Į šakinėje dalyje — galvoje — su- 
krauta sprogstančioj! medžiaga. 
Toliaus tuščia dalis, kad torpe- 
da neskęstu. Užpakalyje sudė- 
ta visa torpedos varymo maši- 
nerija. Torpedos lukštas daro- 
ma iš vario arba plieno. 

□ED 
652. Koki gyvūnai pamėgdžio- 

ja žmogui? Gamtoje yra daug 
gyvūnų, kurie pamėgdžioja aug- 
menims, tai yra turi didelį pana- 
šumų su pastaraisiais, ir yra 
augmenų, kurie labai panašus į 
gvvunus. Yra J r tokių gvvunų, 
kurie pamėgdžioja žmogui. 

Tarp japonų gyvuoja padavi- 
mas, kad daugel metų atgal Ja- 
ponijos jūrėse jūrių plėšikai tu- 

rėję didelį mušį su japonais. Pa- 
starieji išnaikinę plėšikus. Pa- 
davimas toliaus sako, kad nuo 

tos dienos kai-kurių rųsių vėžiai 
minėtose jūrėse turi ant savo 

kupros japono kariautojo veido 
paveikslą. 

ir ištikrųjų, tarp tenykščių vė- 

žių yra tokių, ant kurių kupros 
aiškiai matoma mongoliško vei- 
do paveikslas. Veido ruožai yra 
stori, tartum nuskendusio žmo- 
gaus. 

Reikia manyti, kad ne vėžiai 
jgijo tokią kuprą dėlei to mūšio, 
bet padavimas gimė dėlei tų vė- 
žių. 

i'rie -Norvegijos krantų užeiti 
bangžuvė (velioriba), kurios au- 
sies kaulas taip sudėtas, kad ji- 
sai labai panašus į norvego vei- 
dą. Tai ne vienintelis pavyzdis. 
AYashington'o Smithsonian In- 
stitution turi daugiau tos pačios 
bangžuvės exempliorių, ir visuo- 
se tasai pats keistas apsireiški- 
mas. 

Yra ir daugiau panašaus pa- 
mėgdžiojimo pavyzdžių. 

KLAUSIMAI. 

653. Kodėl akįs pailsta? 
654. Koksai sąryšis yra tarp 

spalvų ir žmogaus upo? 
655. Kaip iš plaukų galima pa- 

žinti žmogaus budą? 
656. Ar kritusi žydams iš dan- 

gaus mana yra prasimanymu? 
(Atsakymai bus kitam numeryj) 

PRANEŠIMAS. 

Buvome pažadėję įdlti šin nu- 

meriu straipsni, paliečiantį tuos 

pačius klausimus, kuriuos p. Sar- 
gunas svarsto savo "Komenta- 
ruose," bet tuos klausimus kitaip 
nušviečiantį. Dėlei susibėgusių 
aplinkybių, pažadėtojo straipsnio 
negalime dėti šin numeriu. 

"Liet." Redakcija. 

Kibirkštis" 
Pennsylvanijoj važinėja "ora- 

torius" Klinga. Toks "oratorius," 
bracia, tai aha! Kai pradeda 
"spyčius" varyt, tai net duris 
užsikemša, publikai iš salės bė- 
gant. 

Vienas pasilikęs, jisai 'sako: 
"Šiąnakt nėra upo kalbėt." 

X=X 
Jei "Draugo" redakcija prima- 

nytų, tai bėgtų į peklą be Bel- 
zebubo žinios, kad sukurt kuo- 
karščiausią ugnį—Dr. Šliupui' ir 
Račkauskui. Pašalinis. 

X=X 
Karaul!!!... Naujas pavojus! 

"Pažvalga" kenkia "Pažangos" 
bizniui. » 

\/" W 
^ 

w 

Vyčiai kvat vyrai! Nabagą S. 
L. R.-K. A.. baigia spausti iš 
"Draugo." 

X = X 
Vasaros karštis pradėjo veikti. 

Pirmiausiai jisai apsireiškė kle- 
rikalų lizde. 

X = X 
Klerikalai, užsipuldami ant p. 

Šimkaus, tiek pešė, kiek Za- 
bleckas ant muilo. 

X=X 
Matai, matai, kaip muzikas Šim- 

kus užgrajino!... 
x-x 

"Draugas" matyt mano, kad rei- 
kia šelpti ne išalkusius lietuvius, 
bet Tautos Fondą. 

X=X 
Kalbant apie tą SLRK. įskundi- 

mą,—Strimaitis turi daugiau? drą- 
sos negu pasiteisinimo. 

X—X 
Jau jeigu Kemėšis tveria darbi- 

ninkų sąjunga, tai aš nors patroną 
pasiulvsiu—tegid bus šv. Fabianas... 

X=*=X 
Kalbant apie tautiškus šokius. 

Dr. Rutkauskui beabejonės pri- 
Vlauso nirina dovana ui "klumpa- 
moji" 

"Kova" mena, kad gal netik per 
'Vilnių galima siųsti aukas nukentė- 
jusiai Lietuvai. Turbut "Kova" 
mena, kad butų ne prošalj užsu- 
kus joms j Philadelphią. 

X=X 
Kaip rydinu dviejų kokių bloznt] 

plemi'ką, tai nor prisijuokiu, bei 
pakol "Vienybėj Liet." nurvdinai 
'dviejų redaktorių plemiką ar kaip 
sako—gninčus, tai, brač, vos gale 
negavau. 

X=X 
Socialistai vis giriasi, kiek ji« 

aukų surinko. Kada gi jie prade: 
girtis, kek aukų jie Lietuvon iš 
siuntė? 

X=X 
Koks vra skirtumas tarp "Vien 

Lietuvninkų" ir "Naujienų?" 
O, labai didelis! "Vien. Liet.' 

išmeta apgavingų stebuklingų dak 
tarų apgarsinimus, o "Naujienos' 
kas savaitė susiranda sau vis rau 

jų... 
Jurgis S Jurgis 

VIETINES jINIOS. 
West Side. Čion gyvuojančių 

SLA. 109 kp. ir TMD. 28 kp 
draugiškas piknikas atsibuvo liepo; 
18 d. Willo\v Springs miškelyje 
Tiį dieną ištikus lietui, jau buvo 
nutarta linksmintis svetainėje, bet 
prablaivėjus orui, visi daly vai nu- 
tarė dumti į girias. Ir gerai pada- 
rė. Diena buvo graži, maloni ii 
paranki žaidimams, nes nebuvo 
peršilta. Gerokai pažaidę, pasilink- 
sminę įvairiomis lietuviškomis žais- 
mėmis, svečiai sėdosi prie rūpes- 
tingai prirengtų pietų. 

ims dviejų kuopų piknikas buvo 
parengtas svarbiausiu tikslu, kad 
supažindinus vienus su kitais. 
Piknikan buvo užkviesta keletas 
{žymesnių ių mušu inteligentu, bet, 
dėl kokios ten priežasties, jie ne- 

buvo. Ponas M. Juška, SLA. 
109 kp. organizatorius kalbėjo apie 
susivienijimą, B. Lenkauskas apie 
TMD. Abu kalbėtoju savo kalbo- 
se trumpai apibriežė minėtųjų orga- 
nizacijų užduotis ir linkėjo šioms 
kuopoms gerai susipažintu ir susi- 
draugauti. Ponas S. Kriukas gana 
prijuokino svečius, savo eilėmis 
apie ''nusenusj vaikiną." Pasibai- 
gus programėliui, tę>ėsi žaismės 
iki vėlyvo vakaro. Pabaigoje bu- 
vo sudainuota keletas dainelių ir 
tautinis hymnas. Publikos buvo 
virš šimto ypatų. Visi linksmai 
grįžo į namus. Piknike tvarka bu- 
vo pavyzdingiausia. 

K p. Kor. 

Susidėjo krūvon. Du lietuviu 
dentistu, Dr. K. Draugelis ir Dr. 
St. Sapranas, susidėjo krūvon ir 
žada suvienytą savo ofisą laikyti 
antrašu 3261 So. Halsted st. Ši- 
sai susijungimas buvo padarytas 
tuom tikslu, kad žmonės visokiu 
laiku galėtų rasti patarnavimą, kas, 
dirbant ofise vienam gydytojui, 
pirmiau nebuvo galima. Suvienv- 
"Drangelis & Sapranas Dentists." 

TMD. 22 kp. valdybai i* na 

riams. Keli mėnesiai atgal mušu 

kuopa pradėjo gan smarkiai veik- 
ti. Mėnesiniai susirinkimai buvo 
reguliariai laikoma. Į susirinkimus 
pradėjo lankytis vis daugiau ir 
daugiau nariu. Narių tarpe apsi- 
reiškė įdomavimas ne tiktai kuo- 
pos, bet ir abelnai visos organiza- 
cijos reikalais. Pakelta sumanymų, 
galinčių lošti žymią rolę aplamai vi- 
same Amerikos lietuvių gyvenime 
(keliaujanti knygynai). Išrinkta 
ir komisijos sumanymu vykinimui 
toliaus stumti. Žodžiu, kuopoje 
apsireiškė sriauni gyvybės sriovė. 

Bet staiga viskas persitraukė. 
Net apie susirinkimus nieko negir- 
dėt. Ar nevertėtų visą darbą vėl 
išjudint? Ciaila butų užmesti taip 
gražiai pradėtą veikimą. 

Kuopos Narys. 

Vaikų prieglaudai. Tš vaka-t 
rėlio, kurisai buvo pas pp. Zi- 
montus parengtas dieninės vaikų 
prieglaudos naudai, pelno liko 
$11.01. Visi pinigai eina prie- 
glaudai. 

Prieglaudos vaikams jau ren- 

giama žiursteliai. Iš tam tikslui 
pirktos medžiagos tikimasi pa- 
dirbti ape 70—75 žiurstelius 
Darbą aukauja Mary Perkins 
Kliubo ir SLA. 2o8-tos kp. narės. 

Drabužiai nukentėjusiems. Pas 
p. Zimontienę atnešta du pundu 
drabužių naudai nukentėjusių nuo 

karės Lietuvoje. Aukavo: vieną 
ponia Metzger, žydė, antrą o. 
Mišeikienė (pažymėtina, kad p. 



•Metzger viena pirmutinių jų au- 

kavo $2.00 dieninei vaiku prie- 
glaudai). 

Ceda lietuviams, kad svetim- 
taučiai eina pagelbon nukentėju- 
siems lietuviams ir tame pralen- 
kia pačius lietuvius. Savo atša- 
limu prie aukavimo darbo męs 
parodome savo nesusipratimu. 
Svetimtaučiai mums duoda pa- 
moką. 

N 

SLA. Apskričio piknikas, ši 
nedeldienj SLA. Antrasai Apskri- 
tys su savo kuopomis rengia pik 
niką Blinstrupo darže, Leaiy 
Grove. Piknike žada buti ir pra- 
kalbu. kalbėtoju bus du: vienas 
vyras ir viena moteris. Mote- 

rim-kalbėtoja bus p. M. Dami- 
jonaitenč, SLA 2o8-tos moterų 
kuopos narė. Iš pasikalbėjimo 
su vienu rengėju sužinota, kad 
jeigu piknikas gerai pavyktų ir 
pelno gerai liktų, tai sali buti. 
kad iš pelno butų paskirta aukų 
ir naudai nukentėjusių nuo ka- 
rės. 

Moterių "Apšvietos" piknikas. 
Lietuvių moterų "Apšvietos" dr- 

-ja praeitą nedėldienj turėjo savo 

pikniką Jelferson miškuose. įmo- 
nių piknikan atslankė iabai ma- 

žai,—daug mažiau negu kad 
draugijos narės tikėjosi iv buvo 
pasiruošusios priimti. Z. 

Apgarsinimai. 
NEGALĖJO MIEGOT. 

Nemiegojimas yra didžiausis 
vargintojas, kokis.gali žmogų pa- 
siekti. Paprastai jis ryte atsike- 
lia dar daugiatts nuvargusiu, ne- 

gu kad \akare nuėjo gultų. Mr. 
Jos Dvorak :š Spearville, Kans. 
buvo nemiegojimo auka, ir stai ką 
jis mums rašo: "Aš duodu Tam- 
stoms žinią, kad Triner'io Ame- 
rikoniško Kartaus Vyno Elixir'as 
daug gero man daro. Pirmiau.s 
aš negalėdavau miegot daugiaus 
dviejų, ar trijų valandų j naktį, 
o kuomet aš pradėjau vartot tą 
vaistą, aš miegu visą naktį. Pir- 
miaus aš turėjau labai prastą ape- 
titą, o dabar jis gerokai pasitaisė. 
Siunčiu geriausią padėką. Jos. 
Dvorak, Spearville, Kans." Tri- 
ner'io Amerikoniško Kartaus Vy- 
no Elixiras> pagerins kuno apsi- 
valymą, paliuosuos užkietėjusius 
vidurius, sustiprins apetitą ir su- 
ramins nervus. Kaina $1.00. Ap- 
tiekose. Jos. Triner, Manufactu- 
rcr. 1333—1339 So. Ashland av., 
Cliicago. 

Susimetę skausmai kokioj nors 

kuno dalyje- paprastai greit pra- 
nyksta, jeigu pirmiausiai sukai- 
tysi skaudžiąją vietą »u drabužiu, 
kuris turi buti sušlapintas šiltame 
vandenyje, o paskiaua sutrinsi tą 
vietą su Triner'io I.inimentu. 
Kaina 25 arba 50c, krasos keliu 
35 arba 60c. 

KRIAUČIŲ KIRPIMO MOKYKLA. 
Mokinama vyrus, merginas ir mo- 

teris kirpti moteriškus kotu?, sljon'is, 
jekes, drcaes, išsiūti guzikams sky- 
lutes. Mokykla atdara vakarais nuo 
C iki D. 

Hleeks School, 
So. Morgan st., Cliirago, 111. 

DRAUGIJŲ IŪMU1 
r -' 

MILŽINIŠKAS METI NIC PIKNIKAS 
parengtas Draugystes Palaimintos 
Lietuvoj atsibus ned.. li(?įio3 (July) 
25 d 1015 m. Chernavvko ^irže. 
Lyons, Iii. Prs.džia i> vai. iSrgrto. 
{/anga 25c porai. 

Širdingai kviečiamo visus kuoskait- 
i tingiausiai atsilankyti ant. inusij pik- 
niko, nes bus puikus piknikas ir už- 
tikriname, jog busite užganėdinti. 

Komitetas. 
Pasarga: Imkite 22 karus iki Ogdcn 

a ve. iki 48 ar 52. o iš ten paimkite 
Lyons karus, kurie davež iki daržui. 

Didelis Išvažiavimas 
PIKNIKAS 

Antrojo SLA. Apskričio arba visu 
Chieagos SLA. kuopu. Ned., liepos 
(July) 25 d. 191m. Leafy Orovc 
(Blinstrtipo darže). Pradžia 10 vai. 
ryte. Jžanga 25c porai. 

Bus kalbos, dainos, lenktynės ir 
I j vairios žaismės. Kalbės moteris ir 
įvyrąs. Lietuviu Jaunimo Ratelio 
.Choras dainuos parinktas lietuviškas 
dailias. 

Kviečiami visi lietuviai i Aitą pra- 
kilnų išvažiavimą—Pikniką, atsikvėp- 
ei ant tyro oro, su draugais pasi- 
linksminti ir susipažinti su nariais 
Susivienijimo Lietuviu Amerikoje. 

Komitetas. 
! P. S. .Važiuoti Archer ave. "Limit" 
karais ir potam persėsti j Willo\v 
Springs arba Joiiet karus kurie pri- 
veža iki daržo, LEAFY GROVE. 

! 

I 

Reikalavimai. 
Reikalingas partneris į saliuno biz- 

| nį. Valiūnas yra ant gero kumpo mies- 

jte Chicago Heiglits; biznis yra geras 
ir nuo senai išdirbtas. Buvęs part- 
neris, turi išvažiuoti užimti vietą, po 
.mirusio savo tėvo ant farmos; todėl 
jo vieton pajieškat. kito partnerio, 

i arba galima jam parduoti visą biznj. 
Joseph Rodovvick, 

! 1501 Wentworth ave., 
Chicago Helghts, 111. 

Reikalaujam žmonių su mažu kapi- 
talu pirkimui žemės. Turėdamas 
$100. gali pirkt 40 akrų derlingos že- 
mės ir tuojaus gaut darbo lentų pjo- 

j vykiose. Darbas atsakantis, gera mo- 

jkestis. Didelis listan tedirbtų farmų 
dovanai. Dėl platesnių žinių kreipki- 

Įtės pas: 
Thas. Zekas & Co., 

j 127 N. Deurhorn st., Hoom 808. 
Chicago, 111. 

Reikalingas:—vyras, kuris norėtų 
| vakarais užsidirbt pinigų. Neati- 
i traukdami jo nuo jo kasdieninio dar- 
bo, męs išmokinsime, kaip galima 
lengvai uždirbt pinigus tarp savo 

; draugų ir pažjstamų. Jeigu Tansta 
nori pagerint savo buvj ir nori žengt 
pirmyn šioje pasaulėje, tai rašyk pas 
mus, o rnęs prisiusime pilną išaiš- 
kinimą. Patyrimai nereikalingi. Męs 
Tamstą išmokinsime visko ir tas nie- 

,ko nekaštuos. 
Manager, 

Room 3n, 154 W. Randolph st. 
Chicago, 111. 

Reikalingi verteigos vartojimui nau- 

jos skirtingos kriaučiškos rūšies dra- 
Ipanų, A 320 formos grynai vilnonių, 
įsulyg mieros padarytų, paduodame 
šešias speciales kainas, jokių extra 

mokėjimų, 40 formų (paternų), pa 
$!).75 opto (vvholesale) kaina. Męs 
apžiūrėsim keliaujančius vyrus dra- 
panomis UŽDYKĄ kaipo atlyginimą, 
už jstatymą krautuvėse musų rūšies 
drapanų. Rašykite angliškai, klaus- 
dami smulkmenų. 

J. \V. Jonės & Sons, 
342 Mid-City Bank Building, 

Chicago. 111. 

Paj ieškojimą?. 
Pajieskau draugu: Juozapo Kaze- 

lauakio i& Pristovų kaimo, Kartenos 
pa ra p., Telšių pav., Kauno gub. ir 
Kazimeiro Budrio iš Kulsode kaimo, 
Salantų parar., Telšių pav., Kauno 

KĄ TAMISTA ŽINAI 
APIE 

RACINE? 
Ar Tamsta žinai kad: 

Racinc antras didžiausis miestas YVisconsine; 
Racin'as yra vienas iš didžiausių išdirbystės centru j 

šiaurus nuo Chicagos; 
Racin'as dunda darbus su gerais u/.mokesniais. 
Racinc yra apsigyvenęs didelis skaitlus lietuvių, daug, iš 

to skaitliaus pirkosi lotus pas 

J. I. CASE Subdivision 
Racino širdyje 

Lotai po $500 
Mitriu vanduo lot»j pirkrjannj 

viidykrj, lotai lygi;*, gatvės iv j lygintos. 

$1 ant rankos; $1 j savaitę; nerei- 
kia mokėt nuoširrčio; nereikia mo- 
kėt, kuomet sirgtum, ar nedirbtum. 

.Teigti Tamsta gyveni mirs,;* ar arti Uacine miesto, užeik bile ne- 
ldienj, aš pats busiu ant parduodamą loty, arba ten bus mano 

agentai. Jeigu Tamsta butum musij mieste svetimas, tai čia yra nu- 
rodymai. kaip dasigauti j tą vietą, kuomet jau atvažiavai Racinan: 

Paimk Washington *v. kara iki Phillips av. Pereik per Mitchell 
motorą dirbtuvę, einant i pietus, iki De Koven av., ar paimk 14-tos gat- 
ves karę iki pabaigat karo kelio ir eik | vakarus linkui Phillips ir 
} pietus iki De Koven-. 

Rašykite, reikalaudami tolesnių paaiškinimų. 

CHA S. R. D A VIS, 
212 Mitchell Bldg. Milwaukee, \Vi$. 

gub. Jie patĮs, ar kas apie juoa ži-. 
notų ,meldžiu pranešti ant .šio adre- 
so: 

Albinas Daugintis, 
102 Charlevoix st., Montreal, Canada. 

Ant Pardavimo. 
Prrduodama centralės vietos pigu- 

nynas ant 554 W. 33-čios gatvės; dvie- 
jų augštŲ, su devyniais kambariais, 
mūrinis namas, ant akmeninio pama- 
to; apšildomas karštu oru (furnace), 
su maudyklėmis ir gazu; lctas 26x125 
pėdu, atitrauktas nuo šiaur-i ytinio 
kampo nuo 33-čios ir VVallace gatvių, 
čia yra didelis pigumynas parduodant 
tik už $3.0C0. 

Ernis E. Feeney, 
3108 \Vallace st., Chicago, 111. 

Parsiduoda:—bučernė ir grosernė 
ant 2306 Blue Island ave. Priežas- 
tis pardavimo—savininkas išeina ) 
savo locnus namus Pullmanan. Kas 
norėtu pirkt, atsišaukt ant šio antra- 
šo: '— 

2306 Blue Island ave., Chicago, 111. 

Parsiduoda:—gera farma su visa 
gaspadoryste ir viskuo, kas tik yra 
ant farmos. šitoji farma randasi ne- 

l toli didelio mesto—Waterbury Conn. 
Kas norėtų daugiau apie farmą daži- 
noti, teiksis rašyti ant savininko ad- 
reso: 

Mr. P. Franeeson, 
R. F. D. Hotchkissville, Conn. 

FARMOS. 
Antra excursia per vandenj ir atgal 
tik $7, Iš "Naujienų" ofiso išvažiuo- 
sim 5 valandą subatos vakare, liepos 
24 d., laivas išeis 7 valandą vakare 
mio Michigan ave. Ir Rusli st. Chi- 
ct.go. Dabar yra laikas atvažiuot ir 
pamatyt koki puikus javai ir sodnai 
ant mušu farmg. Rašykit pirm va- 

žiavimo. Kas pirks žemės, kelionės 
kaštai bus sugrąžinti. 

M. Walenčlub, 
\V. Stryga, 

Box 4, Scottville, Mich. 

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

kėjimo. Patjs gyvenkite pirmame 
fliate ir imkite randą už antrą flia- 
tą. Puiki ant dviejų pagyvenimų 
medinė stubr>, Vier.as fliatas turi 
6 kambarius, o kitas fliatas turi 4 
kambarius. Gražus, ilgas lotas ant 
38-tos gat. tarp Halsted ir Auburn av. 

Olszevvskio Bankas. 
Parduodama mūrinis nama3 prie 

Parneli av. ir 35-tos gat., trimi aug- 
štais ir užpakalyj medinis, abu labai 
pigiai. $500 reikia jnešti, o likusi 
ruma lengvomis išlygomis. Atsiūk- 
t' reikia A. Olszevvakio Bankon, 3252 
fic. Halsted 8t. 

Didelis Žemes 
Atidarymas 

Utarninne, Rugpjūčio 3d. tiktai 

$•0 $9.50 uŽ Lotą 
RUGPJtTCtO 3D. TIKTAI. Didelis ati- 
darymas S\vigart'o Greenwood Township 
ploto 4,000 aknj Wexford pav., Mieli. Ne- 
bus žemė atskiriama, ar parduodama iki 
ekskursija neatvažiuos j vietą. Nemažiaus 
40, nrdaugiaus 160 akrų vienai ypatai. $50 
iškalno ir po $8 į mėnesį ant kas 40 akrų 
arba metinė mokestis. I'o tai pigiai ekskur- 
sijai, kuri išvažiuoja ii Cbicagos utarnin- 
ke, rugpj. 3 d., 11:30 A. M., žemė nebe- 
parsuhtos už tą kaii)*. Visi iškasėjai iš 
Cbicagos ir atgal, su valgiu, geležinkelio 
apmokėjimu, Pullman inicgvagonis ir 1.1., 
$11. Tuoj reikalaukite laišku žemlapio ir 
kilt} paaiškinimų. Šitos yra rinktinės 
ukėm-: žemės pritaikintos javams, gyvu- 
liams, prienininkystei, sparnuočiams, daržo- 
vėms, vaisiams; aiti miestai, geležinkeliai, 
rinkos ir geros likės kamynystėj; greit pa- 
siekiama Chicago. Mihvaukec, Cirand Rapids, 
Detroit. Proga darbininko gyvenime—ren- 
dauninkas, ar darbininkas g.Ji tapti ūkės 
savininku. Svvigart Land C'o. E 1250 First 
National Bank Uldg., Chicago, Illinois. 

SU PILVO SKAUDĖJIMU - 
.v» 

I^e\abejo, nuo senai ieškojai palengvinimo. Nesi- 
<hiok\ suvedžioti. Nedaryk bandymų. Vartok 

SEVEBA'8 BALSAM OF LIFE 
) ^.(JEVEROS GYVASTIES BALSAMAS] 

ir umai augusi jo sveikinančią ir stiprinančią veik- 
mę. yJisftf 'ypač rekomenduojama gydymui nerviš- 
kumo, dyspepsijos, nuolat'nio sukietėjimo, laikinio 
drugio ir-' Sustingusių jaknų. Senstantieji, seni ir 
silpni žmonės ras jį labai geru. lvaina 75c. 

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

SEVERA'S 
MEDICATED SKIN SOAP 

[Severos Gydantis Odinis Muilu] 

del kasdieninio vartojimo, prausian* 
ties, maudanticB, galvą trenkant. 

Kaina 25c. 

Skaityk, ką Mrs. 
Martin I'agao iš Mo- 
quab, Wis. mums ne- 
senai parašė: "Aš 
noriu jums padėko- 
ti už jusij Severą'0 
Balsam of Life. Aš 
turėjau trukdės} bu 
oavo pilvu, buvau sil- 
pna ir neturėjau jo- 
kio apetito. Suvarto- 
jus 1 butelį Severą'b 
Balsam of Life visi 
tie trukdėsiai dingo. 
Meldžiu paskelbti a- 

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

< 181 aptiek minkai parduoda Severą 's Preparationa 
(Severos gyduoles), žiūrėk, kad butų Severos. Jei 
eavo apylinkėj negalėsi jų gauti, tai rašyk tiesiog 

W. F. SEVERĄ CO.. Cedar Raplds, lova 

Vėsiausia vieti Chlcagoje Tai 

MILDA-TEATRAS 
3136-42 So. Halsted St. 

Todėl j šitą Teatrą ir daugiausiai žino- 
mi) atsilanko, kad cia ir karščiausioje die- 
noje yra vėsu. Mat šitas Tceatras turi 
goriausia ventiliacijų sistemą, kurios pri- pildo jį šviežiu ir yėsiu oru kas ininuta. 

Ir da Todėl 
l šj Teatrą daug žmonių atsilanko, kad 
čia už 5c mato gražesnį Teatrą, kaip vi- 
durmiestyje už 50c. 

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

Subatom ir nedėliom 10c bal- 
konas, 15c žemai. 

Prasideda 7 valandą kas vakaras 
Subatomi ir nedėliomi 2 vai. po pietų. 

Jei nori linksniai praleisti valandą lino- 
so laiko ir atsivėdinti vasaros karšti••.oic, tai ateik į 

MILDOS-TEATRĄ. 
f 

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

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

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A. OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted St. 
CHICAGO, ILL 

DEPOSITORS REAL ESTATE CO. <m «•> 
REAL ESTATE, LOAN & INSURANCE 

Depositors State & Savings Bank Bldg. 
4633-4637 South Ashland Avenue 

$100—NAMAS. 
$100 iš kalno, ir 515 kas mėnesis duos jums puikų 5 kambarių medinį 
namą, ant mūrinio fundamento, su maudykla, nešantį randos $20.00. 
$1,300 yra kaina naujo medinio, 4 kambarių namo, ant 57-tos gat. arti Kedzie Ave. Lotas 50x125 pėdų. Namas visai naujas. 

$3,000 {mokėjimo iš kalno reikalinga nupirkimui puikaus Apartment 
House'o, arti Garfield Blvd. ir Sherman Parko. Lotas 50x125 pėdų. Namas 3 augštų mūrinis, garu apšildomas. 9 gyvenimai po 5 ir 6 
kamb.. Randos neša $214.00 J mėnesį už 8 gyvenimus, 9-tas sau pra- gyventi. 

Turime p&rdavimui ant Briegeporto, Town of Lake ir South West Side 
Puikiausias Rezidencijas ir namus po 2, 3, 4, 5, 6 ir daugiau gyve- nimų. Murintus Ir medinius, apšildomas karštu vandeniu, garu ir 
pečiais. Geriausius namus ir lotus ant biznio ir pašalinių gatvių— žodžiu—nuosavybės įvairiausiu kainų ir prekių. 

Pirkite tiktai geriausias propertes gaunamas už jūsų pinigus. Visi, kurie perka iš musų ofiso, nusiperka~geriausias propertes. Perkantieji iš musų ofiso gauna paskolas geriausiomis išlygomis. 
DEPOSITORS REAL ESTATE CO. (Not Inc.) 

J. J. HERTMANOVIČ, Uzviezda. 
Briegeporto Ofisas: 3133 Emerald Ave. 

Buk Gudrus; 
Rūkyk P. A. 

: Ivi 

Kam rūkyti tą£akli$, kurie degina jums lie- 
žuvį ir džiovina: jūsų gerklę. Gaukite pasiten- 
kinimą, pirkdaipi tabaką, ačiu kuriam jus dau- 
giau ir daugiau džiaugsitės pypke ar cigaretu, 
jei bent kartą išbandysite. Tokiu yra 

PRINCE ALBERT 
"Kandimas" yra išnaikintas pagelba patentuoto proceso, atrasto po daugelio metu bandymų. Jokis kitas tabakas negali buti tokiu, kaip Prince Albert, nes jokis kitas išdirbėjas negali naudoti šio patentuoto proceso. 
Nueikite arčiausion krautuvčn ir nusipirkite Prince Albert, kiek reik, nes tai yra vienintelė rųšis, kuri suteiks tikrą užganėdinimą. 

Prince Albert yra nardavinėjamas visur švariose raudonoje blesinelese, ICc; "tappy" raudonuose krepšiukuose, 5c. Ir pa- ranki. ose avariniuose Ir pussvarinluose humld. ruose. 

R. .t. HEYNOLDS TOBACCO COMPANY, VVinston-Salem, N. C. 

Geri Laikai Vėl Ateina. 
Prie Republikoniškos Administracijos, per 12 

melų, Amerikoje buvo geri laikai. Bizniu plėtojosi, 
iabrikai ližė, vi>i darbininkai dirbo ir kiekvienas už- 
dirbo gerus pinigus. 

Bet Demokratai, paėmę valdžią j savo rankas, 
nualino tuos gerus laikus. Tnkstanėius fabriku, ge- 
ležinkeliu ir kitokiu bizniu privarė prie bankruto. 
Fabrikai visur apsistojo, šimtai tūkstančių žmonių 
liko be darbo, namų ir lotų kainos nupuolė, žmonės 
apsistojo statyti ir pirkti namus, vi-kas užmigo ir 
daugumą Amerikos gyventojų badas prispaudė, o 

prasidėjusi Europos karė dar didesnį apsistojimą čia 
padarė. 

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

bilių, trokų, karų, drapanų ir visko, ko tik kariau- 
jantiems reikalinga, ir jau diduma fabrikų dirba die- 
ną ir naktį, kad suspėti tuos užsakymus išpildyti, ir 
tų užsakymų kasdien ateina vis daugiau taip, kad 
Amerikoje visi fabrikai vėl eis, kaip Republikonų lai- 
kuose .ėjo. O : "einantį metą bus rinkimai naujo 
Amerikos prezidento, ką galima užtikrinti, kad Re- 
publikonas bus išrinktas, nes jau žmonėms Demokra- 
tų valdžia giliai inkirėjo. Taigi Amerikoje vėl bus 
geri laikai, ir gal dar geresni kaip kada nors buvo. 

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

Atminkite, kad laikams pagerėjus, pakils kainos 
geresni'} biznio properčių. Todėl' dabar, kol yra že- 
mos kai-i os, r.žpirkite sau propertes geresnėse biznio 
vietose, nes laikams pagerėjus jų kainos pasidvejos. 

(ieriausia biznio vieta yra Halsted St. tarp 31- 
mos ir 34-tos gatvių. Kainos properčių čia dar yra 
labai pigios. Lutą čia dar galima pirkti už $3.000, 
gerą namą su storu dar galima pirkti už $7.000. 
Antai ant Ashland ave tarp 43-čios ir 46-tos, kur 
yra daug prastesnė biznio vieta, moka už lotus ir 
namus du syk daugiau kaip čia. C) llalsted St. yra 
daug geresnė biznio vieta už Ashland ave. Kožnas 
tą mato. Todėl atminkite, kad ir čia kainos greitai 
pakils, ir kas dabar spės nusipirkti, netrukus gaus 
dvigubus pinigus. 

Męs turime čia pardavimui keletą gerų biznio 

namų ir lotų, ir ^parduodame ant taip lengvų išmo- 

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

Šios Propertas Visos Yra Ant Halstad St., Tarp 
31-mos ir 33žios. Parsiduoda Lengvomi 

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

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

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

tą $900.00 $7,000 
Įmokėk tik $1,000, o reštą pati randa išmokės. 

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

angliam sklodas. Kaina $8,000 
Jmokėk tik $1,000, rešta pati randa išmokės. 

Didžiausias naujai statytas ant 3 lotų mūrinis 
namas, 75 pėdų platus, 135 pėdų ilgas, prirengtas už- 
statymui antro ir trečia augštų, tinkamas didžiausiam 

departamentiniui štorui. Užima beveik pusę bloko. 
Kaina $26,000 
Neša randos per mėnesj $300, per metą $3,600, taį 
per 10 metų išrenki savo visus pirflgus ir propertes 
lieka dykai. 

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

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

lieka dykai. 
[mokėk §10,000, o reštą pati randa išmokės. 

Tušti lotai ant Halsted tarp 31-mos ir :53-<"ios po..$3,000 

Atminkite kad šių visų propečių kainos netrukus 
pasidvejos. Dabar yra laikas jas užpirkti kol pigios. 

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

vių po $ 450 
Lotai ant Einerald ave., tarp 30-tos ir 31-nos po..$ 700 
Vienas lotas ant Throop st. priešais šv. Barboros 

lenku bažnyčios už $ 800 

6 ruimų mūrinis namas ant Limo st. už $1,7C0 
Dviejų pagyvenimų mūrinis namas, ant Lime st. už $2,000 
Dviejų p agy venimų namas ant Lime st. apaiia 

medžio, viršus muro. už $1,900 
Du namai ant Parnell ave., priešakyje G kambarių 

mūrinis, užpakalyje 2 a'igštų, 2 p agyveninuj medinis, 
neša randos $40.00 per mėnesj už $-1,200 

(3 ruimų medinė stubelė ant Parnell ave. tik $1,0C0 
Du puikus mūriniai namai ant Normai avo., neša 

randos $48.00 ant mėnesio, parsiduoda už $4,000 
Ant \Valiace st. du.lotai, ir dviejų augštų mūrinis 

namas, du pagyvenimai, po 4 ruimus kiekvienas už ....$3,850 
Ant \Vallace st. 6 ruimų mūrinis namas už $1,800 

Visos šios propertės parsiduoda 
lengvomis išlygomis. 

A. Olszev/ski Bank 
3252 So. Hahted St. Chicagc 



Naujas Savaitin s LaikraStii ; 

"ATEITIS" 
'Ateitis yr.4 bepartyviškaa laik- 

raštis. »arnauj.>.atfi jaunimo 
Ir kulturos reikalams. Tai* | 
pma daugybę Įvairiausių ii- 
uiy. Didelio formato, 8 pusi. 
Kalua tik $1.50 metams, o 

85c. pusol motų. 
"Ateitį" ialcliinėji* bendrovė, in- 

korporuota ant $25,000. Da- 
bar laikas užsiražjti "Atei- 
ti". Reikalaukit vieno nume- 
rio pažlurčjlmul uždytį. 
Adrosuokit taip: 

"ATE2T1N" 
366 W. Brcadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 

T6MYKIT! 

Geros farmos ant pardavimo 
Missouri'jos Valstijoj. 

Geni žemė, sveikas oras. Jau 8 
Vnetai lietuvių apgyventa. Dabar ge-Į 
ras laikas apsižiūrėti. Tolešnių žinių 
prašykit laišku. 

J. Zimančius. 
*. Raymondville, Mo. 

"DRAUGA S" 

lietuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 
"Draugo" aandarblninkų skaičiuje 

yra rimčiauslejl ir žymiausieji lietu- 
vi'! veikėjai i" rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių te draugijų ir vi- 
8uomeT.es judėjimo. Visi dienos kiau- 
šinėli >ra svarstomi įimta ir teisin- 

gai. 
Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 

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

Pažiūrėjimai siunčiame vienas nu- 

meris veltui. Adresuokite: 
DRAUGAS PUBLISHING CO. 

1800 W. 4Sth St., Chicago, III. 

PILNAI DARBO VISIEMS. 
Kodėl est nenaudingu, Jeigu su ma 

žais iškaščlais gali išmokti gerą ama- 

tų; kur tik tinka ten gali darbų tu- 
rėti ir butl pats ant savęs ponu. Iš- 
mokęs barzdaskutystės, busi liuosas 
visoj pasaulyj, ltašykite—o gausite 
visas smulkmenas dovanai. Nosso- 
koff'o Barber, ilairdressing ir Mani- 
curing Mokykla, 1202 Penn ave., Pitts- 
burg. Pa. Seniausi ir atsakančiai! 
mokykla apielinkėje. Pasiklausk ži- 
nančių. 

Męs duodamo visokius darbus jų 
Jieškactlems. 

Parsiduoda:—Puikiausias Locomo- 
bilo Limosinas, 6 cilindrų, 50 ark- 
lių spėkos, 7 pasažieriams, brangiau- 
sio darbo, geriausiame padėjime, taip 
kaip naujas. Kaštavo S6.750, parsi- 
duoda už $1,800. Turintis šj automo- 
bilių gauna pirmnnybę visuose pa- 
grabuose, parodose ir t.t. 

Taipgi parsiduoda VVelch Detroit 7 
pasažlerių touring automobilius gera- 
me padėjime, tvirta mašinerija, gali 
važiuoti kad Ir piečiausiais keli?is. 
Kaštavo $3.500, parsiJuoda už $500. 
Atsišaukit pas 

DR. KŪLIS, 
8259 So. Halated Gat., Chicago, IR 

Telephone Yards 1532. 

AR NORI UKĘ PIRKTI? 
Jeigii lorl ukę pirkti patogioj vie- 

toj ir. geros žei iės už nužemintų kai- 
ną, tai neatbūtinai greitai rašyk laiš- 
ką prašydamas plačių paaiškinimų 
apie žemes Rusk County. Wiscon- 
sinoje, lietuvių ūkininkų kolionijoje. 
Antrašas: 

D. r, Pratapas, 
II«.wkins, \Vis, P. O. 

MOKYKIS BARBE RYST6S. 
Męs išmokiname šio lengvo, šva- 

raus lr greitai išmokamo amato i ke- 
lias tfumpas savaitei; geriausi jren- 
girnai; ospertai mokina; jrankiai su- 
teikiama; darbas kiekvienam žmogui; 
ateikito pamatyti mus arba rašykite 
uždyka' gaunamoms informacijoms. 

BURKE BARBER SCHOOL, 
610 W. Madlson rt., Chicago, III. 

PIGIAI PARSIDUODA. 
v 

2 fliatų medinis namas (2957 
Kast 8ist st.) Chicagos dalyje 
Clieltonham (arti 81-mos gat. ir 
naujojo bulvaro). įtaisyta ga- 
zas, toiletai, tvartas, gražus kie- 
mas, papuoštas medžiais. Gy- 
venk vicvam 1 liate ir imk randą 
už kitą fliatą. Kaina $2,500. 
Mažas jinokėjimas, likusioji da- 
lis taippat. kaip randa. Kreipkis 
ar rašyk: 

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

BUK PAT3 3AVO GASPADORIUM 
IR LAIMĖK TURTUS. 

Kodėl' dirbi mieste, Jeigu tu gali 
eit ukininkauti su savo viengenčiais 
pietiniuose kraštuose? Reikalauk nu- 
rodymų apie kolionijas, auaarytaa pa- 
gal Rock Island geležinkelio linijas 
Arkansaae ir Loulslanoje. M?s ga- 
lime parodyt kelių žmogui su mažu 
turtu J laimę. Malonus lengvas 
pasėliu j metus. Malonus lengvas 
klimatas, geras oras, gausus lytų iš- 
puolimai; geros turgavietės. Pavely- 
kite mums parūpint Tamistai vietą. 
Antrašas L. M. Allen, P. T. M., 
Rock Island Lines, Room 718 La 
Šalie SUjftion, Chicago. (i) 

FARMŲ PIRK6JAM3 DOVANA. 

Dideli9 farmų llstas dovanai. Di- 
džiausioj Lietuvių Kolionijoj, su ap- 
rašymu daugybės farmų pardavimui, 
išdirbtų, su budinkals, sodnais, gyvu- 
liais ir neišdirbtos žemės parsiduoda 
pigiai r ant lengvų išlygų; žemS ge* riausi ką randas visoj Amerikbj, ne- 
toli nuo didelių miestų ir gerų mar- 
ketų; jeigu mahai pirkt, rašyk laišką tuojaus, su užklausimu farmų listo. 

Chaa 2ekas & Co. 
127 N. Dearborn St., Room 803. 

Chicago, Itl 

LI60NI0 ŠEIMYNOS PA(IEJIMAS;JEI JISAI NEPBI6ULIP3IE 

Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
51000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. \ rnėnes|, gaunate 
;š S. L. A. po $6.00 į savaitę pašaipos ligoje. 

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 

307 W. 3Gin St.f 
A. B. STRIMAITIS,' S L.A. Sekr. 
rV. 30in St., Kaw York City. 

Dabar Jau ©alinta 
Atvaišuot iš Lietuvos 

ir į Lietuvą. 

Šifkortės atvažiuoti iš Archan- 
gelsko į Chicagą kaštuoja $71.00 
Išvažiuoti iš Chicagos j Petro- 
gradą (Peterburgą) $04.60 
Kelione ima tik 13 dienų per 
vandeni. 

Šifkortės ir pasportus gausite 

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

Rašomos Mašfoos. 
Pigiausios ir geriau- 

sios rašomosios maši- 
nos (t y p e w r i t e r s) 
"New American" už 
$10.00. 

Jeigu nori turėti drū- 
tą, pigią ir gerą rašo- 
mąją mašiną, tai pifk- 

| "New American," o ne- 
sigailėsi. 

"New American" ra- 
šo taip gražiaf, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos sistema taip pa- 
prasta, kad kiekvienas, 
paėmęs ją j savo ran- 
kas, iš pirmo sykio su- 
pranta, kaip su jaja rą- 
žyti. 

Kataliogą rašomųjų 
mašinų lr visokiu kriv- 

gų prisiunčiamo uždyką. 
Agentams ii4 perkupčiar. s, perkant kelias mašinas, duodam gerą nuošimtį. 
Reikalaudami adresuokite Šitaip: 

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

SVEIKATOS PASIEKIMAS yra lengvas tiems žinantiems, kurie, kuomet randa, kad jųjų gyvumas yra nupuonme parūpina »au pačios gamtos didį atitaisanti toniką. 

migm 
Šisai nesulyginamas kraujo, kaulo ir mėsų gamintojas veikla beveik tuojaus, pa- siekdamas lyguistas kuno gelmės, sutelkdamas sveiką gyvybę, mušanėią i kiekvieną susilpnintą organą. Telefonuokite: Calnmet 5401 tuč-tuojaus—turėkite keisą prista- tytą į namus šiądien. Sergėkitės pamėgdžiojimų (imitaciją). Rašykite mums dėlei kr."uelės "Eminent Physicians of the VVest." 

McAVOY MALT MARROW DEPT., CHICAOO 

ROTAI PKOKO6RHPH 00. 

SAUGOKITĖS 
firmų, KURIOS neduos Tam- 
stai užganėdinimo už Tamstos 
pinigus. Tik musų Kompanija 
yra viena, kuri pilnai užganė- dino draugybę žmonių su musų PATARNAVIMU ir GRAMA- 
FONAIS, kuriuos tnęs gvaran- 
tuojame ant 15 metų. 

Ant musų garsingų gramafo- 
nų, kuriom męs parduodame 
tuoj užmoki-.*'ir ant IŠMO- 
KESCIO po 

$1.00 Į MĖNESĮ 
Tamsta gali klausytis ir dar sa- 
vo namuose puikiausių MUZI- 5 ir DAINININKŲ. 
3 Mžnaaiai maglnlma utdyfcą 

24 ir f O dainų ir muzikos 

^ uidyka. 

Rašyk mums reikalaudamas 
musų -puikaus iliustruoto kata- 

logo UŽDYKĄ.. 
80 4thAvenue D«pL 70. 

NEW YORK, N. Y. 

T<$£kopai ir Stereoskopai. 

Jei nori savo namuose 

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

sipirk Teleskopą su stere- 

oskopais (5 serijos, 174 vi- 
sokie paveikslai) už tfačių 
pigiausiu kainą—$3.20. 

vieno ueiesKopo Raina 70c., o 5 serijų $3.45, bet perkant sykiu, 
parduodam viską, už $3.20. 

Kafaliogą—Teleskopų, Stereoakopų ir visokių knygų prisiunčiamo 
uždykų. 

Reikalaudami adresuokite šitaip: 
LIETUVA PUBLISHING CO.( 

3252 6o.: Halsted ctr., Chicago, III. 

DIDŽIAUSIS 
Amerikoj "LIETUVOS" Knygynas. 

"LIETUVOS" IŠLEISTOS KNYGOS: 

2116 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškos kalbos, 439 pusi $2.00 
Kietais audimo apdarais 2.50 

2117 žODYNaS Angliškai-Lietuviškos kalbos. 835 pusi 3.00 
Gražiais "Half Morocco" skuros apdarais 4.Q0 2118 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškos 
kalbų vienoje knygoje. Formatas ir apdarai tokie kaip No. 2117. Pusi. 127*. 6.00 

2119 ŽODYNAS. Tas paty kaip No. 2118, tik apdarytas pilnai 
(Full Morocco) brangia Mom-r,- skūra 7.00 

, y 
4 Allumna ir Kitos Pasakos 35 

95 Gyvenimo Vaizdeliai 15 
126 Iš Gyvenimo Lietuvišku Vėlių bei Velnių $.150 

Apdaryta t $2.00 
157 Kares""" Laukuose 20 
191 Laikrodininko Atminimai 15 
195 Lietuviškos- Pasakos įvairios. Dalis I $1.00 

Apdarvta, j $1.25 
196 į*tetuvjškt>if Pasakos {vairios. Dalis II $1.25 Apdaryta.^ $1.50 
197 Lietu^kosf. Pasakos Įvairios. Dalis 111-— $1.25 

Apdaryta $1.50 
198 Lietuviškoj Pasakos valrios.Į Dalis IV $1.25 

Apdarkyta. ' 
V1.50 

216 Makaro Sapnas. Apysaka 15 
220 Maxim Gorkij. Pasakojimai! 25 
245 Namelis aut Volgos 20 
246 Nakvynė 10 
265 Olitipa. Pasaka 25 
275 Pagal Jstatymus 40 
286 Pasaka apie Kantrių Alenų 20 
287 Pasaka apie Adomų ir Jievų 10 
298 Ponas ir Bernas 15 
305 Pragaro Atgijimas 10 
325 Raistas—The Jungle. 85c. Apdaryta $1.15 
327 Revoliucijos žmonės. ..... 20 
330 Rymas. Romanas. $1.25. Apdaryta $1.50 
.340 Sapnai, pasakaitės 20 
343 Sidabrinis Kryželis .45 
351 Simukas ir Magdutė 10 
409 žmogita Nepliuškis 10 
485 Pamokslai Išminties ir Teisybės 40 
496 Robinzonas Kražius. Morališka Pasaka 20 
600 Akis už Akj, Dantis už Dantj 10 
642 Consilium Facultatis 15 
656 Dekliamatorus 50 
657 Dėdė Atvžiaavo 20 
658 Draugas, drama : 10 
679 Geriaus Vėliaus Negu Niekad 15 
683 Guminiai Batai. Ilt Nuo Ausies Lig Ausies. 10 
722 Jonukas ir Marytė 10 
737 Katriutės Gintarai 15 
743 Kunigo Gramulos Raštinyčioje 10 
760 Lizdas Naminio Liūto. .15 
761 Linksmos Dienos 10 
771 Medicinos Daktaras, komedija 20 
773 Migla. Komedija 10 
774 Mindaugis, Lietuvos Karalius 25 775 Milionai Vandenyj 10 
787 Nastutė, 2 veiksmų Drama 15 
827 Perskyrų Teisėjas, komedija. .10 
828 Pietro Caruso '. 
830 Piršlybos. Komedija 20 
831 Pinigų Nėr. Sceniškas Vaizdelis 
832 Pirmi žingsniai 20 
837 Pono Feliso Atsilankymas, Komedija 

*840 Prieš Vėjų Nepapusi 20 
867 Sulyg Naujausios Mados 10 869 šalaputris. Komedija j«, 
871 šiaurės Karžygiai 25 
908 Vyrų Vergija, Komedija 20 
920 žilė Galvon—Velnias Vuodegon 
922 žmonės. Drama 
976 Eilėmis ir Proza 25 
986 Girtuoklių Gadzinkos 
987 Gyvybė 15 

1014 Keplos Kančios 
1069 Pirmieji žiedai. Eilės 
1080 Revoliucijos Dainos .15 
1144 Akyvi apsireiškimai Sviete 25 
1145 Apie žemę i rKitus Svietus, Jų Buvj ir Pabaigų 75 

Apdary-ta $1.00 1149 Apsireiškimai Atmosferoj arba Meteorologija.-' 75 
Apdar^a. * 

$1.00 1161 Biologija arba Mokslas apie Gyvus Daiktus 40 
1182 Dvi Kelionį: { Tolimų šiaurę 20 
1190 Gamtoj Istorija. 50c. Apdaryta. 75 
1182 Geogrtrfija'arba žemės Aprašymas $2.00 

Apdaryta i $2.50 
1199 Išsivystymas Vaisiaus Gyvūnų 10 
1201 Iš Kur Atsirado Musų Naminiai Gyvuliai 20 
1218 Kada ir Kokiu Budu Svietas Susitvėrė 35 

Taipb£i "Lietuvos" Knygyne randasi visokios svetimu 
spaudų Lietuviškos Knygos, išleistos Amerikoje ir Europoje. 

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

įamiįgę^nią ir pinigus, adresuokite šitaip: siųsdami 

LIETUVA PUBLISHINfi CO. 
A. OLSZEVVSKI, Prcs. 

3252 SO. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! j Męs neesame bankierlai, bet męs gvarantuojame Tamstai sučė-' dymą. 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- rams ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus parduodame po $5.00 ir brangiau. Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiaus. Vaikų siutai $2.50 iki $7.50. 
Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. Storas atdaras kasdienę ir vakarais iki 9 vai. Subatoinis esti atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 6 vai. vakare. 

Didžiausia Lietuviška Naminių Rakandų 
(Furniture] Krautuvė Chicapje. 

JAUNyjŲ ATYŪAt. 
Norintieji nusipirkti pui- 

kius, tvirtus, gražiai pac\rb- 
tus, naminius rakandus (Iur- 
niture) nužeminta kaina, te- 
gul atsilanko j niu>ų krautu- 

vę* kur ra» didžiausj pasirin- 
kimu visokiu namie reikalin- 
gu daiktu. 

Lovos pirmiau buvo $12.00 dabar S 8.00 Dideli, gražus stalai pirma buvo $24.00, dabar ...' 10.00 Puikus virimui, bei kepimui gazu pečiai 9.00 Geras anglims ar medžiams pečius 25.00 ir daugybė visokių namuose reikalingų rakandų, taip pat labai 
pigiomis kainomis. 

Nepamirškite kad dar turime užsilikusių ledaunių (Ice Box) ir kūdikiams vežimėlių ( Baby Carriage), kuriuos dabar parduo- dame labai pigiai. 1 

Atkreipiame atydą, kad pirkdami pas savuosius pakeliate lietuvišką pramonę irvabe.ną gerbūvį visų lietuvių. Patėmijame, kad pirkdami pas mus nebusite nuskriausti ar- ba apgauti; musų tavorai yra atsakanti ir visuomet bus junrf są- žiniškai tas pats tavoras atvežtas, kurį pasirinksite. 
Reikalaujantiems duodame lengvais išmokėjimais. 

Krautuvė atidaryta vakarais* 
Utarninkais, Ketveriais ir Subatoms. 

South Halsted Furniture Eouse 
Teleplione Drover 700 

3224 So. Halsted St. Chicago. 

SIUTAI. 
Dabar laikas pirkti dailias dra- 

į panas, ir pigiai: Dieno? yra gra- žios. Kožnam miela išvažiuoti 
'j laukus pasibovinti. Dar mie- 
liaus yra, jeigu turi gražų siutą išvažiavimui. Kainos labai že- 
mos, ir kožnas gali nusipirkti. 
Siutai $28, $26 ir $25 dabar $19.75 
Taipgi turime daug siutu nuo 

$5.00 iki $20.00 
Pasiskubink, kolei pasi- 

rinkimas dar geras. 

Storas Atdaras 1 

Vakarais 
Utarninke, Ketverge, Su- 

batoj, Nędeliomis 
ligi pietų. , 

Bridgeport Clothing Cc. 
3246-3248 So. Halsted St. Chicago, Iii. i 

Bell System 

"Pirmosios Pagelbos" Pa- 
tarnavimas Telefonu. 

Bell Tolimosios Distancijos Patarnąvi- 
mas yra "pirmąją pagelba" pramonei, 
pirklybai ir draugijai.^ 
Jisai padidina pasekmingumą išdirbėjui; 
jisai išaugina "vvholesale" ir retai!" biznį; 
jisai išplėtoja draugijinius susinėsimus 
plačioje skalėje. 
Kiekvienas iš 9,000,000 telefonų Bell 
Systemoje suteikia teisioginį inėjimą į di- 
džiuosius Bell kalbinius pliantus, kurie 
veda į tautos dirvas ir tautos progas 

Chicago Telephone Company 
Bcl' Telephone Building 

Ofiicial 100 



3252 So. Halsled St., CHICAGO, ILL. 
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 

Įsteigta 1893 metuose. 
v aido kelesdešimts bagočiausia Budinku ant Bridgeporto. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Doliario iki didžiausiu sumų ir moka ui 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. 
PERKĄ ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iikolektuoja 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 lifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus 

važiuoajnticms Lietuvon, Rusijon. 
BIZNIERIAMS :luoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, bi- 

las ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias bi das 
vedimo rokunclų biznyje. ^Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsa- 

kančiai savo bizni vesti. 
PADARO Dovierennaslis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankojet prie kurios 

nė vagis, ne ugnis negali prieiti. 

T.ictuviai iš kitų miestu ir farmų gali šioje Bankoje atlikti savo reikalus per laiš- 

Rašykite adresu: 

A. 0L5ZEWSK1 BANK 
3252 So. Halsted St., . CHICAOO, 1LL. 

Atvažiavusius IŠ KITUR MĘLDŽIAME aplankyti Ir mūsų Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
lUarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedeliais, 5eredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedeliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

Joseph J. Elias, Savininkas 

(4600-4602 S. Wood St., Chicago. 
Priimamu pinigus 1 Banką užčėdl* 

j.iuui nuo vieno doliano lr daugiaus 
lr mokame trečią procentą ratomla 

p, n t moty. Siunčiama pinigus ] vl- 
bu9 svieto dalis pigiai, greitai ir tel 

giugal, o svetimų žemių pinigus mal- 

Ecmft, perkame ir parduodame. Par- 
duodame šifkortea ant visų linijų | 
krajų ir la krajauo, taipgi tikietus 

ant geležinkelių po visą Ameriką ir 

Europą. 
Minų Banka Išdirba visokius ražtuu 

lr dokumentus visose kalbose ir duo- 
di. rodą lietuviams visokiuose atal> 

likimuose lr relkalnose ypatiškal b 

p»v.: faiškas. Tik kreipkitės virsmlnė- 

|c antr&Au. 

KAS NORITE? 
Ai-.iiinoii apie motoru higieną ir ją li- 

gas, skaitykite 

61. n4T«t4ms 

TCISINCOJ 

V(\SLA71\J 

(UM. /KWIM 
•z rtoretu tmi iiHOTi 

UIIM 

rwv.oiu.nn Tt«n»i>vOA 
M 6 41AJAO. M* AVC. 

Knyga dydžio S 1-2x8colius I 

Tai yra naiutingUtiuia knygų moterims ir kiek- J 
viena privalo ją turėti. Hn pavelkalaia. Pri- J 
titį&k 2.1a krasos ienkleliais, o tuojaus aplai- 
kyšite tą ;domią ir naadingą knygą. Adrinuokite: | 

M.G. VALASKAS i 

>49 Kenslngton Ave. Chleago 

PHONE OROVEtt 4247 

Dr. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
4611 So. Asllanl Ave., Chicago. 

Rusiškas 
Lietuvos Rejentališkas Biuras 

Rusiškas Dovierennastis, Aktus pirkimo, pardavimo, Išran- 
davojimo ar kitam pervedimo žemės ar ūkės Lietuvoje- 
-Rusijoje. Parūpina pasportus tevažiuojantiems Lietuvon- 
-Rusijon ir visokius kitus rejentališkus raštus padaro ge- 
rai, greitai ir pigiai. Iškolektuoja dalės, skolas ir pinigus, 
paliktus Rusiškuose Bankuose. 

Visokiuose reikaluose 
Informaciją suteikia dykai. 

Dėlei informacijos Chicagiočial kreipkitės asabiškal, o iš 
kitų miestu raštų, adresuojant: 

LIETUVOS REJENTAUSKAS UIUHAS 
3252 So. Halsted St. Chicago, 111. 

GERIAUSIAI PADARO: 

Biuro 
Valandos 

Nuo 8 ryto iki 6 vakaro. Utarninkais, Ket- 
vergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vaka- 
ro. Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

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

Ofisas 
1725 West lflth Street 
Tarp Panlina ir Woodgat. 

fhone Caoal 1203 
ValiodcMi: 

XTtfl:SOiki 12;C0 valryto 
1X17:00 iki 8:00 v\L vak. 

> Kodeiioma 
kuo 6^0 iki 12,-00y*L ryto 

Rezidencija 
5208W,Hairison Street 

TeL Austin73/ 

Valandot: 

tiktai iki 9 .00 kiekvieną ryt} 

Li8tūviškĮi Knytu tMrautuva. 
Mylėtojui gerų krongtj, norinti 

iSluvinti savo protą įr išsimokinti 

anglišką kalbą, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuves. Čia 
g-mnama visokios lietuviškos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš- 
kos ant užsakymo. Scenos mylė- 
toji] rateliai imdami' laomplctus, 
s. v. gauna papiginta Lai na. Krau- 
tuvS adara kas vakaras. 

Iš kiti} miešti} atsišaukusiems, 
prsiunčiu katalogą dykai. Adre.: 

M. J DAMIJONAITIS 
901 West 33-rd St., CHICAGO, ILL. 

F. P. Bradchulis 
Attorney & Conns Jcr a1 Law 

Lietuvir Adv. .js 

30 N. LaSalls SI., C Icago, III. 
Slock Eichange Bldg., Rooms 1107-111 * 

Tclephone iraokUo 1173 

6yv. 3112 S. Halstad SI., arii 31-.B j 
kelephone YurOJ3l50 

LIETUVIŲ LIUTERONŲ 
I AT YDAI" 

Iš priežasties europinės karės 
dabar negalima gauti jokių kny- 
gų iš Europos. Liet męs da turime 

!po kcletij lietuviškų liuteroniškų 
(maldaknygių ir giesmių knygų sa- 

įvo krautuvėje, ir pas pas mus da 
galite jų gauti. 

Todėl, kurie reikalaujate mine- 
tų knygų, tai pasiskubinkite, kol 
jų turime, nes šioms išsibaigus, ne- 

gausite niekur, kol karė nepasi- 
baigs. Rašykite urnai, o prisiusime 
kataliogą. 

LIETUVA PUB. CO., 
32~-)2 S. Halsted str., Chicago, 111. 

Užsirašyk sau ar savo pažystamiems 
Lietuvoj bai Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina Jau 30-tos metus. 

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
pusei metų. Kanadoj* $2.50 metams; 
$1.25 pusei metų. An0iljoj, Lietuvoj ir 
kitur $3.00 metams; $l;50puselm. 
Pamatimui vieną num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogą siunčiame ant pareika- 

lavimo dovanai. 

J. J. Paukszti* & Co. 
120-124 Grand Str., 

Brooktyn, N. X. 

Dr.O.C.HBINE 
DBNT1STAS 

tflUS-Kunpn 31 Ir 8a. Haltisd gri. 
I iLriŲttiku.) X Ctt!ttM,UL 

Tel. Canal 5395 i 

J. 6. Mezlaiszkis Į 
Generalis 

Kontraktorius ir 
Namų Statėjas. 

2302 S. Lcaritt St. Cbicago 

—__ PboncDroTeroO»2 DR. K. DRANGELIS 
v. .yETUVYS OENTISTAS VALANDOS:-nao 8 iki U ryte nuo 1 ik * popiet nuo 7 iki 9 vak. NecUliom pagal 
32Ž1 !S.. Halsted St. Chioago,lil, 

*ri#ž*i A. Olltrtkio *4anką 

Tol. YARD8 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvle Gydytojas Ir Chirurgas 
3259 So. Halstcd St., Chica;.;}, |lf. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikiu ir 
vyrų. Speciališkai gydo limpančias, už- 
sisenejusias ir paslaptingas vyrų ligas 

Ar skaitei seniausia ir rimtą populia- 
riškai-moksliskų mėnesini laikrastj 

"LAIoVOJI MINTIS" 
Laisvoje Mintyje kas mėnesis telpa 

straipsnių iš įvairių mokslų, politikos, 
religijos, socioliogijos ir socialio klau- 
simo sryčių. 

Laisvoji f/iintis tarnauja Amerikos 
lietuviams jau penkis in^tus. 

Laisvoji Mintis yra labai didelio 
formato magazinas ir trumpoje atei- 
tyje mano dar padidėti, 

"Laie. M i n." kaina metams $2.00. 
Pusei metų 1.00. 
Pavienis numeris r. 20c. 
Siųsk 20c kad ir kraeuženkliais, tuoj 

gausi "Laisvosios Minties" vienų nu- 
merį. Adresas: 

"LAISVOJI MINTIS" 
2627 Calumet Ave. Chicago, III. 

LOTAI GERIAUSIOJE 1VIETOJE. 
Piet-rytinis kamp.T- Emerald ave. ir 

33-čios gatvių, 4& pėdos plotis, 
125 pėd. ilgis. Tinta visokiam 
bizniui. Parsiduoda $3,500.00 

3236 So. Union a ve. o. Lotas 25x125. 
Parsiduoda u?. $950.00 

3012 Emerald ave $650.00 
3020 Emerald ave $675.00 
3024 Emerald ave $676.00 
3040 Emerald ave $700.00 

Parsiduoda ant lengvų išmokes- 
čių. / 

Ar Jųs žinot į, kad šitie lotai, yra 
tris sykius ver esni už lotus artt Ked- 
tie ave. ir 88-tos gat., už kuriuos ten 
moka žmonės po $800.00 

A. OLSZEWSKI BANK, 
3252 So. Halated St., Chicago. III. 

Jau Išėjo Iš Spaudos 
MILŽINIŠKAS VEIKALAS 

TIKĖJIMU ISTORIJA 
i. 

,\ isas veikalas sudaro 1086 puslapius gražaus ir 
lengvai skaitomo rašto. Knyga yra papuošta skaitlin- 
gais piešiniais, kurie palengvina skaitymą ir padaro jj 
daug vaizdingesniu. 

Šią milžinišką knygą parašė, bendradarbiaujant vi- 
sai eilei kitų mokslininkų, žinomasai visame pasaulyje 
mokslininkas D. P. Chantepie de la Saussaye. Lietu- 
vių kalbon vertė J. Laukis. 

-Šioje knygoje skaitytojas ras pilną apžvalgą visų 
tautų tikėjimų-religijų, pradedant nuo seniausių amžių 
ir baigiant dabartiniais laikais. 

Skaitydamas Tikėjimų Istoriją, suprasi, kaip žmo- 
gus laipsniškai tobulinosi savo tikėjimiškose pažval- 
gose, kol ęalop nepriėjo prie dabartinių tikybų. Tikė- 
jimų Istorija yra veidrodžiu, kuriame aiškiai, kaip ant 
delno, matai žmogaus dvasios plėtojimosi kelius. Ne- 
galima suprasti žmonijos vystymosi, jeigu nežinai, kaip 
išsivystė tikyba. Tą gi galima kaip sykis sužinoti 
šioje naujoje Tikėjimų Istorijoje. 
Tikėjimų Istorija yra milžiniškiausiu lietuviškai 

parašytu veikalu toje šakoje. 
r. Knyga yra didelio formato, gražiais tvirtais ap- 
darais, nugara ir kampai skuros, šonai audimo, aukso 
titulu ant nugaros. 
Kaina tiktai $5.00. Sulyginus su veikalo didu- 

mu ir jojo svarba, kaina yra be galo maža. 
Kiekvienas skaitantis save apšviestu ir norintis 

buti inteligentišku lietuviu privalo būtinai perskaityti 
šią knygą. 

Reikalavimus Siųskite Antrašu: 

Lietuva Publishing Company 
A. OLSZEVVSKI, Pres. 

3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL. 

amepikc: 

L1 EįTUVIŲ DIENRASTIS 

VISUOMENES, 

m vi | 

K£5 

Literatūros ir Politikos iliustruotas Laikraštis 
Amerikos Lietuvių Dienraštis "KATALI- 

KAS" paduoda vėliausias žinias apie karą ir 
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pil- 
nas indotuity straipsnių. 

Dienraštis "KATALIKAS" eina tautiš- 
kai ■ krikščioniškoje dvasioje. 

DIENKAščIO KAINA: 
Metams 15.00. 
Pusei metų 3.00. 
Trims mėnesiams 1.75. 
Ttviem mėnesiam 1.25. 
Europoje meturus .... 7.00. 

Pranefikite savo adresą, o gausite 
paBižiurėjimui vieną numer} veltui. 

TAIPPAT UŽLAIKOMA 

Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuvė 
REIKALAUKITE KATALOGO 

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus vi- 
sados adresuokite Šitaip: 

TANANEVICZ PUBL1SHING COMPANY 

mE 3249-53 South Morgan Street 
CHICAGO, ILL., U. S. A. /iLb! 

GAMTOS ISTORIJA 
Pagal Pov. Bert, vertė Dr. A. Bacevičia. Knyga 3 dalyse: 1 dalyje 

telpa aprašymas įvairių gyvulių; II dalyj—aprašymas visokių augalų; 
111 dalyj—apie akmenis ir žemę. Trumpai ir suprantamai išaiškina gam 

tos istoriją., aiškesniam supratimui telpa 126 paveikslėliai: žmonių, pauk' 

šC1ų, gyvulių, žvėrių, žuvų, vabalų, žolių, augalų, akmenų ir 1.1. 

Gamtos istorija yra labai žingeidi ir kiekvienam žmogui reikalinga pa 

žinti. Gamta—tai visų gyvūnų motina, todėl męs ją, privalome geriau 

siai pažinti—studijuoti gamtos mokslus. Kas nepažjsta gamtos, jos jsta 

tymų, tas nesitaiko prie gamtos, ir> tokis neilgai gyvena, nyksta ir žuva 

Užtai reikia pažinti gamtą, jos gražumą, ir paslaptis. Knyga Gamtos 

Istorija yra gražiai ir aiškiai atspausta, 210 pusi. Popleros viršais. Kai- 

na 
50c 

Ta pati drūtais audimo viršais 75c 

Norėdami gai'ti šitą knygą, kreipkitės krautuvėn: I 

M. J. Damijonaitis, 
901 West 33rd str., 

Chlcago, 111. 

NEW CITY SAVINGS BANK 

4601 So. Ashland ave., Chicago. 
A. J. BIERZYNSKI, pres. 

t Priima bankon pinigus ir moka 3%. 
Už sudėtus pinigus musų bankoj duo- 

dame čekių knygutę, lš kurios para- 

šyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus Ir lotus. Išsarado bankines 

skryneles (bov?s) po $2.50 .netams. 

Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
| visas svieto dalia. 

Banko* Valandos: Panedėliais, se- 

reaomis, ketvergals fr subatomis nuc 

8 ryto iki 9 vakaro; nedėlicmis, utar- 
įlinkais ir petnyčiomia nuo S ryio Cd 
• jfiktra 

TELEP HONE DRCVER721 S 

Geriausia Akušerka 

0. Jonikiene 
3364 S. Halsted St. 

(Kampas 34 tos) 

Chicago, I)!. 

Carui. 21IS 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTED SI CHIGH60, ILL. 
CORNER ISth STREET 

EVESKIO Rt. 
Dienine ir ftiAlfVftfl A 
Vakarine mUAlRLA 
S MOKINAMAI 

Anglu kalba nuo pra- 
dinės iki augščlausiai 
Aritmetika 
Augštesn. Matematika 
Istorija, Gaograllja 
Politiška Ekonomija 

Lietuvių '1 ) Vokiečia ( •>>•<>»« 
Rusą ir ( >' -B0S 
Lenkų ; 
Koygvedyste Gražrišf. 
Laišku rašymas 
Prekybos tslsos Ir tt. 

• G. Leveskis. Vedėjas Mokyklos 
S i 06 So. Halsted St., Ch oago. 

DU-KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eina jau 25 metai 

Utarninkais ir Pėtnyčiomis 
Prenumerata metams $2.50 

„ „ pusei metu $1.25 
Adresuokit taip: 

W. B. 60CZK0VVSKI CO., 
Mahanoy City, Pa. 

GERA PROGA! 
Crcnrtitika aneliSkoskalbu-n v 

ky tisbe mokytojo(apdaryta) 51.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky- 
tu skaityti ir raJyti ba mokyto- 
jo 153 
Naujas Budas mokytis rašyti bs 

mokytojo 10c 
Aritmetika mokini muisi rokur.« 

<3iį,su paveikslais (apdaryta). .38c 
VilčTtfSO 

Kas RtsitjsiSkirpes žila apgarsi- 
nimais "Lietuvos" ir II.00 per 
money ordcr1, tai gaui visas 4 
knygas 60c. pigiau. 

F. MikolainU 
Bf * 62 New York City 
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