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Dideji Kare. 
Svarbiausias atsitikimas ant ka- 

rės lauko, po puolimui Kauno, 

yra puolimas svarbiausios Len- 

kijoj dar rusų rankose buvusios 
tvirtovės Novo Georgicvsk. \ o- 

kiečiai ten rado 400 didelių ka- 

nuolių. Kadangi ten turėjo l>ut 

daugiau kanuolių, tai reikia ma- 

ryti, kad dalis kanuolių tapo i.> 

tvirtovės išvežta; tai turėjo išsi- 

gelbėti ir dalis kareivių. Kadan- 

gi tvirtovėj buvo 85,000 rusų ka- 

reivių, tai Uerlino laikraščiai gar- 

sina apie 85,(XX) belaisvių; štabas 

vienok skaitliaus nelaisvių nepa- 

garsino oficialokai.. Bet jeigu da- 

lis kareivių spėjo pasitraukti, tai 

85,000 nelaisvėn pakliūti negalė- 
jo. Bet kur, piliečių raminimui, 
reikia pasigirti, ten priešų nuo- 

stoliai visuomet bu va didinami. 
Tikri vienok rusų nuostoliai su 

tvirtove Novo Georgievsk visgi 
dar nežinomi. 

Teko taipgi vokiečiams ilgiau- 
siai besigynusi Lenkijos tvirto- 
\ ėlė Osouicc, Lomžos guberni- 
joj. Didžiausias jos tvirtumas 
buvo esančios apielinkėse klam- 

pynės, kurios neleido prie tvirto- 

vės didelių kanuolių privežti ir 

trukdė karuimcnei prisiartinimą. 
Het Osovviec tvirtovė buvo ma- 

ža tai ten nedaug kareivių bitti 

galėjo: nors jie visi butų nelais- 

vėn pakliuvę, tai visgi vokiečiu 
laimikis nebūtų didelis, butų vis- 

gi mažesnis, negu su t\ irtove 
N'ovo Georgievsk, nors iš jos di- 
desnė rusų kariumenės dalis bu- 

tų spėjusi pasitraukti. 
šturmu vokiečiai paėmė tarp 

klampynių, taipgi Lomžos gu- 

bernijoj, miestą Tykocin. Mies- 

telis tas vienok yra atviras: pa- 
imta ten i,joo nelaisvių, o tame 

n aficierų ir 77 mašinines ka- 
nuoles; didesnių kanuolių vokie- 
čiai negavo; ties Tykocin rusai 

jų tnrbut neturėjo: matyt ir gar- 
nizonas ten buvo mažas. Dabar 

jau visos Lenkijoj buvusios tvir- 

tovės yar vokiečių rankose; rusų 
rankose yra vien pora tvrtovių 
Lietuviškos Brastos distrikte ir 

Brasta yra jau vokiečių apsupta. 
Lenkijoj Bavarijos kunigaik- 

štis mušasi apielinkėse klešeele, 
kur rusai smarkiai priešinasi, bet 
vokiečiai juos stumia rytų link. 
Ant tos linijos vokiečiai paėmė 
3000 nelaisvių ir 16 kulkasvaidžių. 

Vokišką laivyną pasiekė Ry- 
gos jlankoj didelis nepasisekimas. 
Vo'-riškas 'aivynas, pasinaudoda- 
mas iš-n.i*Ior«, mėgino ineiti įlan- 
koti, kur buvo vien maži rusiški 
laivai; 3 skraiduoliai ir 7 torpe- 
diniai laiveliai vienok tapo arba 
paskandinti, arba labai drūčiai su- 

gadinti. nes mūšio toliau vesti 
negalėjo, todėl visa* vokiškas lai- 
vynas turėjo atgal trauktis. To- 
liau jūrėse angliški povandeniniai 
laivai paskandino vieną iš geriau- 
siu ir didžiausių vokiškų kariškų 
drednautų "Moltke," turėjusį 23,- 
000 tonų įtalpos. Taigi pasirodo, 
kad bent povandeniniai angliški 
laivai yra Baltiko jūrėse. Gal 
Anglija, pagelbon Rusijai, at- 

siuntė BaUikan ir kitokių savo ka- 
ri>Kii laivu. v (jKicciai vienoK 

tyli apie taip didelius savo laivy- 
no nepasisekimus prie Rygos, to- 

dėl Berlitio laikraščiai stengiasi 
įkalbėti, kad tai yra vien tuščias 

rusų pasigyrimas. 
Drauge su atplaukusiu Į Rygos 

įlanką vokišku karišku laivynu, 
prie Rusijos krantų su žemės ka- 
riumene atplaukė keturi dideli 
transportiniai laivai ir prie Per- 
nov mėgino ant kranto kareivius 
išsodinti, sustiprinimui prie Dau- 

guvos veikiančios sav^-^kariu- 
menės. ar gal norėjo t«j kariu- 
menę Petrogradau pasiųsti, kur 
yra mažai rusų žemės kariume- 
nės, nes j sutraukta Lietuvoj ir 
Latvijoj. Išsodinti ant kranto 
i>tikro pasisekė, o gal rusai tyčia 
leido jiems išlipti; bet juos neti- 
kėtai užpuolė rusų žemės kariu- 
menė ir veik visus išmušė, kitus 
nHasvėn paėmė; rusiški kariški 
laivai paėmė ir visus vokišku- 

transportinius laivus. Žuvo prie 
to 8,000 vokiškų kareiviu. Taip 
didelio nepasisekimo jūrėse dar 

šioje karėje vokiečiai neturėjo. 
Mėginimas Kstijoj išsodinti že- 

mės kariumenc* rodo, kad vokie- 
čiai manė tuos kareivius pasiųsti 
prieš Petrogradą. Pernov yra 
gana toli nuo vietų veikimo vo- 

kiškos kariunienės, jis yra 95 my- 
lios j šiaurius nuo Rygos ir 230 
mylių nuo Petrogrado. Tas vie- 

nok nepasisekė, bet nežinia, ar 

tolimesnių mėginimų vokiečiai iš- 
sižadės. Su užpuolimu Petro- 
grado vokiečiai turi. dar kitą tik- 

slą: jie prieš Rusją nori Fin- 

liandiją sukelti, kur, dėl siaurini- 
nio per paskutinius metus laisvės, 
finai iš Rusijos globos yra labai 
neužganėdinti, todėl, vokiečių pa- 
kurstyti, ištikro prieš Rusiją gali 
sukilti. 

Vokietijos parliamente jos 
kancleris Bethmann-l lolhveg ap- 
reiškė, jog Lenkija ir Kurlian- 
dija, taigi, turbūt Lietuva ir Lat- 

vija, tapo iš-po Rusijos jungo iš- 
liuosuotos ir jai nebus sugrąžintos, 
liet kaip laikraščiai rašo, Latvi- 

joj vokiečiai dideli daro skirtu- 
m tarp vokiečių ir latviu, latvius 

persekioja. Taigi jie išliuosuoja 
vien vokiečius, o latvius savo 

jungan itna, kuris, turbūt, ne- 

lengvesnis už rusišką. Tuotn tar- 

pu Latvijoj vokiečiu nėra nei 
fo'v, ten jų mažiau kaip žydų 
Lietuvoj, kurių Lietuvoj yra iki 

15% viso gyventojų skaitliaus. 

Lietuvoj gal vokiečiai taipgi ma- 

no iš-po rusų išliuosuoti vokie- 

čius kolionistus, kurie tapo Ru- 

sijon išvaryti, o jų Lietuvoj yra 
beveik tiek jau, kiek yra vokie- 
čiu Latvijoj, visas skirtumas yra 
tame, kad Latvijoj vokiečiai ba- 

ronai yra turtingesni negu Len- 

kijoj ir Lietuvoj buvę vokiečiai 
kolionistai. 

Vokiškai kariumenei Lenkijoj 
ir Lietuvoj siunčia nuolatai pa- 
stiprinimus, išdalies iš Vokieti- 
ios. išdalies nuo vakarinio karės 
lauko. Dabar Rusijoj yra jau 
apie kariumenės korpusai, ar- 

ba 45'/. Vokietijos kariumenės. 

Austrija gi rytuose turi 70% sa- 

vo kariui .ieties, o prieš italus 
!pastatyta lik 30%. 

l '/.ė.mu*' vokiečiams Kauną, bu- 

vusi Suvalkijoj rusu kariumenė 
be didelio pasipriešinimo trau- 

kiami Į rytus, nes pasekmingai 
atsiremti negali. Rusų kariume- 
nė pasitraukė nuo Mariampolės- 
Suvalkų linijos ant linijos Seinų- 
Lazdijų. 

Vokietijos ciesorius atkako į 
užimtą tvrtovc Novo (ieorgievsk 
išreikšti savo dėkingumą užėmu- 
siom' tą tvirtove- kareiviams. Už 
jų narsumą ir pasišventimus cie- 
sorius ištikro turi but dėkingas. 

Vokietija karės vedimui vėl už- 
traukė paskolą $2,500,000,000. 
Bet iždo ministeris ministerių 
taryboj apreiškė, jog pinigai Vo- 
kietijoj baigiasi, naujų paskolų, 
jeigu karė užsitrauktų, nebus 
[kuom uždengti ir po karės truks 
pinigų, todėl jis patarė raminti 
ir tildyti karės šalininkus, bet tie 
atkerta, kad pinigus turės duoti 
tie, kurių žemės plotus laiko už- 
ėmusi Vokietijos kariumenė. 

N'ors Vokietijos kancleris ir 

giriasi, kad jis niekam taikos ne- 

siūlė, bet laikraštininkų susirin- 
kime Petrograde Rusijos užsie- 
nių mnisteris Sozonov apreiškė, 
jog Vokietija jau dli kartu atsi- 
šaukė su pasiulyiriu taikos: sykj 
ji taiką siūlė Rusijai, o antrą 
kartą Prancūzijai. 

Ant vakarinio karės lauko nie- 
ko žvarbesnio neatsitiko, smar- 

kesnių mušiu beveik niekur ne- 

buvo, šaudosi vien artilerijos. 
Vien kaip kur vokiečiai mėgino 
pirmyn žengti, bet jų pirmyn 
žengimą traneuzai sulaikė. Prie 
Art oi s vokiečiai mėgino žengti 
pirmyn, turbut norėdami trancu- 
zus iš jų grabių išsivilioti, bet 
lengvai tapo karabinų ir artileri- 

jos šūviais sulaikyti, Vosges 

kaynuose vokiečiai smarkiu už-1 
puolimu norėjo atgauti franeuzųj 
atimtas pozicijas ant Sondernach 
kalno, bet jų užpuolimas tapo 
atmuštas su dideliais jiems nuo- 

stoliais. Ir vokiečiai vakaruose 
nesigiria savo laimėjimais, prane- 
ša vien, kad ten nieko svarbesnio 
neatsitiko. 

1 Viešais Ostende tapo paskan- 
dintas franenziško povandeninio 
laivo vokiškas torpedų naikinto- 

jas. Stiprus a n g 1 i š k a s 

ir franeuziškas kariški laivynai 
iš 30 laivų bombardavo vokiškos 
kariumenės pozicijas, bet iš jų 
vokiečių išvyti neįstengė, todėl 
turėjo pasitraukti, bet pasitrauk- 
dami, paskandino vieną vokišką 
mažą karišką laivą. 

Aisne distrikte, apielinkėse 
Souchez ir Neuville buvo vien ar- 

tilerijų besišaudymai; tas pats 
buvo tarp Somme ir Oise, bet 
niekur nei viena pusė neko svar- 

besnio nenuvekė. 
Austrai praneša, buk italai ap- 

leido salą Pelagosa; pasitraukda- 
mi, išnaikino apkasus ir visas 
ten bumsias kariumenei pareng- 
tas triobas. Italų artilerija pra- 
dėjo smarkiai bombarduoti išlau- 
kinius Tridcnto fortus ir austru 

pozicijas ant Panarotta kalno. 
Prie Boise italai paėmė kelias 
austrų grabes, išvijo taipgi aus- 

trus iš jų pozicijų kalnuose Mon- 
te Cristallo. Austrų pasigyri- 
mas, buk jie paskandino italų 
povandeninj laivą Nereid pasi- 
rodė neteisingas. Laivas tas tapo 
išgriebtas ir dabar vėl veikia 

drauge ;>u kitais tokiais italų lai- 
vais. 

Turkams ant Gallipoli pussa- 
lio karė nesiseka. Jš Grekijos 
sostinės Atėnų gauta žinia, jog 
ant (iallipoli pusiasalio talkinin- 
kai apsupo 100,000 turkiškų ka- 
reivių ir jiems perkirto susinė- 
simus su Konstantinopoliu. Vie- 
na talkininkų kariumenė veržia 
turkų pozicijas prie Krithia ir 
Ači-Baba kita užima jiems už- 

pakalį ir pasitraukimo kelią. 
Konstantinopolis jau beveik su- 

visu yra atkirstas, nieko ten pri- 
vežti negalima. Konstantinopo- 
lyj trūksta anglių, todėl prisi- 
ėjo uždaryti gazo dirbtuves; gat- 
vėse dabar dega ten kerosininiai 
žiburiai. Ir kareiviu prie Dar- 
danelių turkai privežti negali, nes 

vienatinis ant Gallipoli geležin- 
kelis jau talkininkų rankose. 

Prie Dardanelių angliškas or- 

laivis botaba paskandino dideli 
turkų transportinį laivą, gabe- 
nanti kariumenę. PrigT-rė piie 
to ir visi gabenami kareiviai. 

Italija jau formališkai apšaukė 
kare Turkijai. Italijos ambasa- 
dorius iškeliavo iš Konstantino- 
polio, o turkiškas iš Rymo. Kaip 
manoma, Italija pasiųs pagelbon 
talkininkams savo laivyno dali 
ir žemės kariumenę veržti Dar- 
danelius ir Konstantinopoli. 

Iš Balkanų tautų iki šiol dar 
nei viena karėn nejsikišo, bet, 
kaip manoma, pradėjus Italijai 
karę su Turkija, turės įsikišti ir 
Balkanų tautos; Įsikišimas Itali- 

jos suskubįs įsikišimą ir kitų, 
ypač Rumanija ilgai nelauks, nes 

ji turi jau senai su Italija pada- 
rytą sutarimą, o Vokietija, lyg 
norėdama Rumanijos įsikišimo, su 

įa erzinasi. 
Iš Sofijos pranešama, buk Vo- 

kietija pastatė Rumanijai ulti- 
matumą ir pareikalavo, kad ji per 
savo teritoriją leistu gabenti Tur- 
kijon ginklus ir amuniciją. Ka- 
dangi leidimas butų neutrališku- 
mo sulaužymu, tai Rumanija ne- 

sutinka Vokietijos reikalavimą iš- 
pildyti ir turi neutrališkumą gin- 
ti su ginklu rankoj. 

Apie Bulgariją* prieštaraujan- 
čios ateina žinios. Iš Berlino už- 
tikrina, buk ji susitaikė su Tur- 
kija, kuri už neutrališkumą duo- 
da jai žemės sklypą, jungianti 
Bulgariją su Aegeiškomis jūrė- 
mis; iš Atėnų gi ateiną žirtios, 
buk Bulgarija pertraukė tarybas 
su Turkija ir prie jos rubežių 
pasiuntė 150,000 kareivių.- Serbi- 
ja sutinkanti atiduoti Bulgarijai 
tą Macedonijos dali, kokią ji gau- 
ti nori. 

Grckija kištis karėn dar nesi- 

skubina, bet valdžią j savo ran- 

kas paėmė karės ir talkininkų ša- 

lininkas Venizelos. Iš jo šalinin- 
kų su si-leda ir parlamento dau- 
guma. Už prisidėjimą karėn 
Grekijos talkininkai jfli siūlo pie- 
tinę Albaniją ir grekų apgyven- 
tas Turkijos salas. Tokiu budu, 
prisidėjus prie talkininkų kitoms 
Balkanų tautoms, išnyktų su to- 

kiu triukšmu sutverta neva ne- 

prigulminga Albanija, nes ją pa- 
sidalintų, sutinkant jos tvėrėjams, 
kaimyniški kraštai, nieko bendro 

su albanais neturinčios tautos. 

Iš Kares Lauko. 
VILNIŲ BOMBARDUOJA. 
Petrogradas. Vokiečių orlaiviai 

atkartotinai bombarduoja Vil- 
niaus miestą. Vilniaus guberna- 
torius paliepė išvežti iš Vilniaus 
visas mašinas iš fabrikų; liepia- 
ma vežti taipgi visi metalai, ne- 

išskiriant ir bažnytinių varpų; 
vežama taipgi šikšnos ir viskas, 
kas tik galėtų but vokiečiams 

naudinga. Arkliai ir gyvuliai va- 

roma toliaus j rytus. Tuom pa- 

,čiu laiku Bialystoko kraustymas 
eina toliaus. Miestas nakties lai- 
ku yra tamsoje, nes žiburius ge- 
sinama iš priežasties vokiškų or- 

laivių užpuldinėjimo. 

KAUNE VOKIEČIAI DAUG 

PELNIJO. 
Londonas. Sakoma, kad vo- 

kiečiai užgriebę Kaune per 400 
kanuolių ir daug kariškos me- 

džiagos, bet kareiviu, matyt, jie 
čia nepagavo; nes apie tai visai 
vokiškuose pranešimuose nemini- 
ma. Matyt rusų kariumenė lai- 

mingai pasitraukė nuo Kauno ge- 
ležinkeliu j Vilnių. ?7icš Vilnių" 
rusai, matomai dar sykj 'fc'Ustos, 
nors čia nėra jokių fortų ir vieta 

atsigynimui nėra paranki. Todėl 
dabar jau nėra nei mažiausios 

abejonės, kad Vilnius netrukus 

pateks į vokiečių rankas. 

Jeigu rusai bus priversti ap- 

ileisti ir Vilnių, tai tuomet jiems 
reikės visą savo frontą net nuo 

Brest Litovsk traukt atgal. Bet 
čia niekur jau nėra didelių tvir- 

tovių ir sekanti parankiausia at- 

sigynimo vieta turbut eis nuo 

Rygos išilgai Dauguvos upės iki 

Dvinsko; iš čia Į pietus iki Min- 
sko ir Pinsko balu, o pietuose 
galės atsiremti ant Rovno tvir- 
tovės. 

NESUSIPRATIMAI TAHP 

SERBIJOS IR ITALIJOS. 
Berlinas. Čia gauta žinia, buk 

Italija nusiuntė Serbijai notą, ku 

rioj reikalaujama, idant serbai 

tuojaus apleistų Albanijos užim- 

tą dalį. Sakoma, kad Italijos at- 

stovas Serbijoj pranešė Serbijos 
prevmerui, jog užtektinas skait- 
lius italų kariumeąės yra kelio- 

nėj, idant užimti' Albaniją. Tas, 
sakoma, sukėlė Serbijoj' dideli 

nusistebėjimą. 

ITALIJA IR TURKIJA GALI 
SUSIKIRSTI. 

Rymas. Visi ženklai parodo, 
kad tarp Italijos ir Turkijos 'bus 
netrukus apskelbta karė. 

Stipri eskadra itališkų skrai- 
duolių stovi po garais Tara n to 

uoste, prisirengus išplaukti tt.io- 

jaus. Menama, kad šie laivai bus 

išsiųsti prieš Turkiją, jeigu Tur- 
kija atsisakys išpildyti italų rei- 
kalavimus. Apart eskadros, 
mieste Apulia stovi prirengti pen- 
ki korpusai italų kariumenės, ku- 
riai duota paliepimas buti prisi- 
rengusiai. 

Turkija atsisakė išleisti iš 
Smyrnos distrikto 8,000 itališkų 
gyventojų, apart to Italijos kolio- 
nijoj Tripolis sukilo arabai, ku- 
riuos buntan sukurstė Turkijos 
agentai. Šitie dalykai ir yra prie- 
žastim ginčo.tarp Italijos ir Tur- 
kijos. 

NOVO GEORGIEVSK 
PAIMTAS. 

Berlinas. Rug^jučio 20 d. čia 
oficiaiiškai pranešei, kad apsup- 

■ >. 
ta rusu tvirtovė Novo Georgievsk 
tapo paimta. Pranešimas šiaip 
skamba: 

"Novo Georgievsko tvirtovė, 
paskutinė priešo atrama Lenki- 
joj, tapo paimta po atkaklaus pa- 
sipriešinimo. Visas tvirtovės 
garnizonas, susidedantis daugiaus 
negu iš 20,000 kareiviu ir didelis 
daugumas kariškos medžiagos 
pateko Į mūsų rankas. 

"Kaizeris išvažiavo j Novo 
Georgievsk, kad padėkavoti nuo 

savęs ir nuo fatherlando tvirto- 
vės paėmėjui, generolui von Be- 
seler, ir jo kariumenei." 

RUSAI APLEIDO KALVARI- 
JĄ IR SUVALKUS. 

Berlinas. Puolimas Kauno 
tvirtovės tuojaus atsiliepė ant 
visos rusų linijos Suvalkų guber- 
nijoj, kur rusai stovėjo ant lini- 
jos nuo Kalvarijos iki Suvalkų. 
Užėmę Kauno fortus, vokiečiai 
butų galėję užeiti rusams iš už- 

pakalio ir todėl rusai apleido sa- 

vo pozicijas ties Kalvarija ir Su- 

valkais, traukdamiesi linkui Ne- 
muno upės ir Gardino". 

VOKIEČIŲ LAIVYNAS AR- 
TINASI PRIE RYGOS. 

Petrogradas. Vokiečių kariški 
laivai vėl pasirodė ties i nė j iinu Į 
Rygos įlanką, matomai norėdami 1 

prisiartinti prie Rygos. 

RUSAI" GALI PERKELTI 

SOSTINĘ. 
Londonas. Korespondentas 

laikraščio Post iš Petrogrado pra- 
neša. kati rusai gali perkelti sos- 

tapik- iš Petrogrado j Maskvą. 

BREST LITOVSK BUSIĄS 
PAIMTAS. 

Londonas, žinios, ateinančios 
iš rusu fronto; nurodo i tai, kad 
ir Brest Litovsk, stipriausi rusų 
tvirtove, neišsilaikys ir bus pa- 
imta. 

L/. T>rest Litovsk prasideda di- 
delės balos ir vra tik du ^ele- 
/.inkelių; geru kelių mažai. To- 
dėl -kariški expcrtai bijosi, kad 
rusų armijai, esančiai ties Brėst 
Litovsk, neatsitiktų nelaimė. 

BULGARIJA IR KARĖ. 

Rymas, čia pasklydo stiprus 
gandas, kad Bulgarija stos karėn 
talkininku pusėj. Tą išvedą da- 
roma iš to, kad pranešama, jog 
Serbija sutiko atiduoti Bulgari- 
jai dalį Macedonijos, kurios ji 
reikalavo. Grekija taippat, sa- 

koma, sutinkanti atiduoti Bulga- 
rijai ttilus žemės plotus, (ireki- 
ja ir Serbija už tai turi gauti da- 
lis Albanijos. Bet kadangi Itali- 
ja taipgi turi pretensijas prie Al- 

banijos ir laiko jau užėmusi Al- 
banijos uostą Avloną, tai neat- 
būtinai yra reikalingas dabar su- 

sitaikinimas tarp Grekijos, Ser- 
bijos ir Italijos. 

Sulyg ateinančių privatiškų ži- 

nių. Bulgarija ant visados atsi- 
žada nuo Salonikų, Vodina ir 
Uskubo miestų, už kuriuos iki. 
šiolei dažnai kildavo ginčai tarp 
Bulgrrijos, Serbijos ir Grekijos 
Bulgarija turi gauti Macedoniją 
tuojaus ir po to, sakoma, apsiima 
tuojaus stoti karėn su Turkija. 
Po karės Bulgarija d$r turi gau- 
ti daugiaus žemės iš Turkijos 
plotų. 

RUSAI TRAUKIASI PRIE 
NEMUNO. 

Petrogradas. Užėmus vokie- 
čiams Kauną, rusai pradėjo 
trauktis atgal išilgai geležinkelio 
tarp Kauno ir Vilniaus ir ap'si- 
stojo šioj pusėj geležinkelio, ku- 
ris bėga iš Košedarų j Panevėžį., 

Suvalkijoj rusai, atšokę nuo 

Kalvarijos ir Suvalkų, nepasi- 
traukė visai už Nemuno, bet su- 

stojo ant naujos linijos ir prasi- 
dėjo mūšiai ant linijos, kuri eina 
nuo Gudelių (Mariampolės pav.), 
per Lazdijus, ir Seinus (Seinų 
pavieto) iki Studzeniczna, Au- 
gustavo miškuose. Galima vie- 
nok manyti, ka<l ant šitos linijos 
rusai laikys vokiečius tik patol,| 
pūko! jų svarbioji kariumenė ne- 

persikels tvarkiai skersai Nemu- 
ną. 

Kauno gubernijoj, šiauriuose, 
jokių svarbių permainų nebuvo. 

Pradedant nuo Oso\viec, visu 
frontu į pietus net iki pačiam 
Brest Litovsk eina labai smar- 
kus mūšiai. Sulyg rusų prane- 
šimo, vokiečiai neatlaidžiai ata- 

kavo rusus 18 ir 19 d. rugpjūčio. 

VOKEITIJA BANDĖ PIRKTI 
AMUNICIJOS DIRBTUVES 

AMERIKOJ. 
Washingtonas. Suv. Valstijų 

užrubežio reikalų departamente 
oficiališkai pripažinta, kad Vo- 
kietijos valdžia, jau šiai karei 
prasidėjus, mėgino išpirkti vi&as 

amunicijos ir ginklų dirbtuves 
Amerikoj. Po karės esą Vokie- 
tija butų atpardavūsi Amerikai 
tas dirbtuves už pigią kainą. Už- 
ruibežio sekretorius Lansing tą 
žinią patvirtino. 

SVARBUS TALKININKŲ 
LAIMĖJIMAS PRIE 

DARDANELIŲ. 
Londonas. Privatiškos žinios 

praneša, buk talkininkai ant Gal- 
lipoli pusiaiisalio įgijo svarbų lai- 
mėjimą, nes perkirto kelią nuo 

Konstantinopolio į fortus, kurie 
saugoja Dardanelių siaurumą. 

Jeigu šita žinia pasirodys tei- 
singa, tai šitas laimėjimas butų 
vienas iš svarbiausių, nes jis tu- 

rėtų didžaiusią strategišką svar- 

bą. Sulvg anglų expertų many- 
mo, šis laimėjimas talkininkams 
butų daugiaus vertas, negu buvo 
Yaršavos paėmimas. 

VOKIEČIAI NETEKO 
ii KARĖS LAIVŲ. 

Londonas. Rusai laimėjo 'ii- 
džiaus? jūrių mušj šioje karėjo. 
Vienuolika vokiškų kariškų laivų 
žuvo, jų skaitliuje milžiniškas 
vokiečių drednautas Moltke, tris 
skraiduoliai ir septyni torpedi- 
niai laivai. Šis mušis Rygos 
įlankoj, kur buvo vokiečių es- 

ka'dra įsiveržusi, yra didžiausi* 
jūrių mušis nuo pat pradžios šios 
karės. 

Žinios, ateinančios iš Petro- 
grado, parodo, kad įtraukimas 
vokiško laivyno j Rygos Įlanką 
ir sumušimas jo tenais buvo gud- 
riai apgalvotas rusų plianas. {do- 
mu taipgi ir las, kad šiame mū- 

šyje dalyvavo ir anglu subnrvri- 
nai ir torpedų naikintojai, kurie 
kokiu tai budu atrado sau kelią į 
Haltiko jūres. 

Rugpjūčio 18 d., sulyg oficia- 
lių pranešimų, vokiečių eskadra 
persiver/.ė per siaurumą ir 

inėjo j Rygos Įlanką. Pereitą 
subatą telegramuose pradėta kal- 
bėt, kad rusų laivynas prispirtas 
prie sienos ir kad Rygos miestas 
netrukus bus užimtas. Taip ir 
išrodė, nes vokiškas laivynas bu- 
vo kur kas didesnis. Vienok pa- 
sirodo, kad rusų eskadros vadas 
leido visai vokiečių eskadrai su- 

eiti per siaurumą Rygos įlankom 
Sykiu su kariška eskadra vokie- 
kiečiai turėjo ir keturis milži- 
niškus transportus su kareiviais,' 
kuriuos pradėjo išsodinėti prie 
Pernov, apie 130 verstu i šiaurius 
mto Rygos. 

Kuomet vokiečiams iš pažiūros 
ėjo viskas kuogeriausiai, staiga 
ir visai netikėtai rusai stojo di- 
deliu mušiu: skraiduoliai, subma- 
rinai ir torpediniai rusu laivai 
nusiuntė dugnan 11 vokišku ka- 
rišku laivų, o likusius privertė 
kuogreičiausiai iš Rygos įlankos 
neštis. Transportai tapo už- 

griebti, o 8.000 vokiškų kareivių, 
kurių dali jau išsodinta, tapo su- 

naikinti. 

ITALIJA APSKELBĖ 

TURKIJAI KARĘ. 
Rymas. Italija apskelbė kavę 

Turkijai. Apskelbimas tapo pa- 
darytas po to, kaip Turkija atsi- 
sakė išpildyt Italijos ultimatumą, 
kuris buvo, sakoma, pasiųstas 
pereita ketvergą. 

Apskelbimas karės Turkijai tu- 
rės tas pasekmes, kad Italija ne- 

trukus airbut pasiųs savo kariu- 

menę ir laivyno (lalj prie Darda- 
nelių, kad prigelbėt talkininkams 
paimti tą siaurumą, kuri nepri- 
leidžia jų į Konstantinopolį. 

Stojus karėn Italijai, manoma, 
kad dabar ir kitos Balkanų vieš- 
patijos atsikreips su savo gink- 
lais prieš Turkiją. 

NUSKANDINO 2 RUSŲ 
KARĖS LAIVUS. 

Berlinas. Rygos įlankoj buvo 
keletas mušiu. Apie pirmą mušį 
vokiečiai padavė tokias žinias: 
Mūšyje tarp vokiško laivyno ir 
rusų laivų Rygos įlankoje žuvo 
keturi laivai ir keletas tapo su- 

gadinta. Sulyg vokiečių prane- 
šimo, du rusiški kanuoliniai lai- 
vai Sivuč ir Korejec, o taipgi ir 
vienas torpedinis laivas tapo nu- 

skandinti. Vokiečiai pražudė 
vieną torpedinį laivą, ir du vo- 

kiški torpedų naikintojai tapo su- 

gadinti. 

RUSAI TRAUKIASI IŠ 

SUVALKIJOS. 
Petrogradas. Rusų rugpjūčio 

24 d. oficiali* pranešimas parodo, 
kad rusai pradeda apleidinėti ir 
Suvalkų guberniją ir keliasi ant 
kito kranto Nemuno upės. 

Šitas persikėlimas į dešinįjį 
Nemuno krantą palyti Mariam- 
polės ir Kalvarijos pavietus, arba 
visą Nemuno paupj, pradedant 
nuo Darsūniškio per Prienus, 
Balbieriškį, Punią ir Alytų. Aly* 
tus yr tvirtovė. 

VOKIEČIAI UŽĖMĖ 
OSOWIECĄ. 

Berlinas. Vokiečių kariumenė 
užėmė Osovvieco tvirtovę, Lom- 
žos gubernijoj. Rusai pasitraukė 
iš tvirtovės ir vokiečiai gavo tuš- 
čią vietą, nes ofieiališkame prane- 
šime nieko neminima nei apie 
paimtus ten belaisvius, nei apie 
kanuoles. Rusai turėjo apleisti 
Oso\viecą, nes iš šiaurių ir iš pie- 
tų vokiečiai yra toli priešakiu 
Įsivarę ir butų galėję tą tvirtovę 
apsupti. 

RUSŲ LAIVAI UŽPUOLĖ 
ANT TURKIJOS. 

Sevastopolis, Rusijoj. Rusiš- 
kas Juodųjų jūrių laivynas vėl 
padarė pasekmingą užpuolimą 
ant turkiškų pakraščių. Turkų 
fortifikacijos ant jūrių kranto 
prie Trebizondo tapo sunaikin- 
tos, ir keletas turkiškų laivų >u. 

anglimis tapo nuskandinta. 

JAPONŲ AMUNICIJA 
RUSAMS. 

Tokio. Japonija, apsidirbusi ^u 

Chinais, dabar atkreips vi<ą savo 

atydą, idant pagelbėjus talkinin- 
kams, ypač Rusijai, pristatyme 
amunicijos. Visos valdiškos ir 
privatiškos jiegns bus sunaudo- 
tos lirhimui amunicijos, kurios 
ypač Rusijai trūksta. Dirbau ■" 

dirbs U ieną ir naktį, ir priruošta 
amunicija bus siunčiama j Vladi- 
vostoką, o iš ten ,-iberišku ge- 
ležinkeliu Kuropon. 

ITALŲ KARIUMENĖ 
DARDANELIAMS. 

Kymas. \ įsa eskadra trans- 

portu, prikrautu italų pė.-tinin- 
kais ir artilerija, šiądien išplaukė 
į jūres j nežinomas vietas. 

Transportai su kariumene išplau- 
kė tuom pačiu laiku iš Neapolio, 
Syracnse, Tarauto ir lirindisi. 
Juos lydi stiprios eskadros ka- 
rišku laivų. Xors jų kelionės 
liksiąs nėra riešai pagarsintas, ir 
visi laivai išplaukė i jūres su tiž- 

pečėtytais prisakymais, kurie bus 
tik išplaukus. j jūres atidaryti, 
tačiaus niekas neabejoja apie tai, 
kad šita kariumenė ir laivai plau- 
kia j Dardanelius, kad ten su- 

stiprinti ir prigelbėti anglų ir 
franeuzų armijai ir laivynui. 

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
VOKIETIJOS SANTIKIAI. 

Washingtonas. Iš tikrų šalti- 

nių sužinota, kad jeigu pasiro- 
dys,, jog visbs žinios apie ntt- 

skandinimą Arabic'o yra teisin- 
gos ir bus oficialiai patvirtintoj 



tai Amerika daugiaus neves jo- 
kių derybų su Vokietija ir ne- 

duos kaizeriui progos nei aiškin- 
tis, bet pertrauks dtpliomatišku* 
ryšius su Vokietija, t. y. atšauks 
savo ambasadorių (ierardą iš 
*Bcrlino, o vokiškam ambasado- 
riui \Vasbingtone, grafui von 

licrnstroff, įteiks jo pasportus. 

NUSKANDINO VOKIEČIŲ 
KARĖS LAIVĄ. 

Paryžius. l;rancu/ai pranešė 
oficia'iškai, kad franeuziški tor- 

pediniai laivai susitiky ir nuskan- 
diny vokiška torpedinį laivų nai- 
kintoja netoli Ostend (Belgijoj), 
l'raucuzų laivai sugrįžę čieli. 

BAISI AUDRA. 

Houston, Tcxas. I.ail<c baisios 
audros, kuri siautė \lexikos įlan- 
kos pakraščiais ir gręsę net už- 
lieti miestą fialvestoną, žuvo iš- 
viso 20J žmonės Įvairiuose mies- 

tuose, o šiaip nuostolių padaryta 
ant 18 milionų doliariu. Galv'es- 
tone žuvo 39 ypjįtos, Texas City 
32, La Porte 7. Hichcock 1 ir 1.1. 

GAUDO LYNČIUOl^)JUS. 
Atlanta, Ga. Valstijos guber- 

natorius prisakė detektyvams ir 

policijai išgaudyti lynėininkus, 
kurie paveržė i> kalėjimo užmu- 

šėją Marės Phagan, l.eo Franką, 
ir jj lynčiavo. šerifas Cobb įieš- 
ko lynčininkų, bet kaip jis mano, 

nors juos suimtų, teismas neras 

prisaikintųjų teisėjų, kurie juos 
kaltais pripažintų, nes gyycntojai 
lynčininkams pritaria ir jų darbą 
pagiria. 

NELAIMĖ TUNELYJ. 

Char'eston, W. Va. Įbėgus į 
tunelį netoli Corkic pasažieri- 
niaui traukiniui Chesapeake & 

Ohio geležinkelio, nugruvo di- 

delis uolos šmotas ir nupuolė ant 

geležinkelio vagonų ir du su- 

daužė; traukinys iš bėgių iš- 

*.»ko. l'žmušta prie to 4 vyrai, 
o apie 20 pasažierių sužeista. 

VOKIEČIAMS TEKO LAIVŲ 
DIRBTUVĖS. 

Washington, D. C. Philadel- 
* pbijos laikraščiai pagarsino, buk 

slapta Vokietijos valdžia savo 

kontrolėn paėmė Crampso laivų 
dirbtuves. Laivyno ministeris 
teisinasi, jog jis apie pankšius 
vokiečių darbus ir intrigas nieko 

nežino. 

AŠTRIAU CENZURUOS. 

Washinglon, D. C. Laivyno 
tnimsteris Daniels apreiškė, jog 
po pasikalbėjimo su redaktorium 
laikraščio i'rovjdence Journal, 
kuris suteikė prirodymus vokie- 
čiu intrigų ir šnipystės, vokiečiu 
Ueviclinio telegrafo stacija Say- 
ville bus labjau kontroliuojama ir 

telegramai a;triau cenzūruojami. 

MILIONAI VOKIEČIŲ 
AGITACIJAI AMERIKOJ. 

New York. Laikraštis New 

York Herald paduoda, jog vo- 

kiečiai tari Amerikoj daug milio- 
mt doliarių vokietystGs reika- 
lams: laikraščių papirkimams, 
intrigoms, streiku kėlimui gink- 
lus dirbančiose dirbtuvėse ir ki-1 
tokiems reikalams. Sulyg to 

laikraščio: Chicagoj vokietystės 
tikslams yra sudėtų 30 mitionų 
doliarių, St. Louis $15,000,000, 
Mihvaukee $5,000,000,.San Fran- 
cisco $5,000,000, Denver, Col., 
$5,000,000; Dikčiai sudėtų pini- 
gų tam tikslui yra ir kituose Su- 
vietivtu Valstijų miestuose.' 
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DIDELI RUSIJOS UŽSAKY- 

MAI AMERIKOJ. 
Ne-v York. Amerikos plieno 

dirbtuvės gavo yėl didelius užsa- 

kymus iš Rusijos. United State? 

Steel Corporation g%vo užsaky- 
mą padirbti 65,000 tonu plieni- 
nių senių tolimesniam dirbimui 

Siberijos geležinkelio, o Mary- 
land ir Pennsylvania kompanijos 
dirba 6o,coo tonų senių. Už to- 

ną Rusija moka po $28. 

MEDVILNĖ KARĖS KON- 
TRABANDA. 

Washington, D. C. Talkinin- 
kai sutarė medvilnę, pripažinti ka- 
rės kontrabanda, taigi jos nei i: 
'Amerikos neleisti lygiai Vokie 

tijon, kaip ir j kaimyniškas su 

ja neutrališkas viešpatijas. Vo- 
kietijai pritruko jau medvilnės, 
jo.s neduoda verpykloms ir karėj 
reikalingiems daiktams, vietoj 
medvilnės, vartoja linus ir paku- 
las. Medvilnė yra viena iš svar- 

biausiu Amerikos išvežimo pro- 
duktu. 

MUŠA NEGRUS. 

Lexingtcn, Ky. Gyvenanti ši- 
tose apieliukėsc neg.-ai gavo pri- 
sakymą išsinešdinti. Naktiniai 
raiteliai užpuola nc^ru namus ir 
juos muša ir kankina. Nekenti- 
mn negru pagimdė tas, kad tu- 

los kc mipanijos nuo darbo praša- 
lino baltspalvius, o jy vieton 
priėmė negrus. 

GYVAČIŲ AUKOS. 

Houston, Texas. Laike pasku- 
tinės audros ir nuo jos gimusių 
potv inių vandenyj atsirado dau- 
gybė gyvačių, kurios daug žmo- 

nių sukandžiojo. l'rie panašių 
audrų gyvatės visuomet atsiran- 
da vandenyj. 

POTVINIAI ILLINOIS 

VALSTIJOJ. 
St. Louis, Mq. Xuo smarkių 

lietų šitose apielinkėse užgimė 
potviniai, kurie ypač Illinois val- 

stijoj yra dideli. Traukinių bė- 

giojimas tapo sulaikytas. 20,000 
žmonių iš priemiesčių negalėj*) 
darban atkakti, o kiti turėjo ka- 
karinėse nakvoti. Nuostoliu pa- 1 k \ 

i daryta ant miliono doliarių. Ze- 

Įmesnėse miesto apielinkėse van- 

dens buvo 20 pėdų. 400 darbinin- 

kų parako dirbtuvių bėgti turėjo. 
Prigėrė tūlas žmonių skaitlius. 

Texas. gubernatorius pranešė 
U'ashingtonan, jog pajūriuose 
prigėrė apie 300 žmonių. 

!Š MHO UBO, 
Cleveland, O. Pranešama, kad 

sekančio mėnesio pradžioje pen- 
kios dirbtuvės CIevelande ir apic- 
linkėje pradės darbą ant gautųjų 
iš talkininkų užsakymų, kurių ver- 

tė istiešanti $65,000,000. Dirbtu- 
vių kompanijų vardai yra laikomi 
slaptoje. 

ii V* 
ĮĮ Iš Zuericho, Šveicarijoj, pra- 

neša, buk Austrijos valdžia pa- 

I skyrė dovaną $4,000 už galvą 
garbaus itališko raštininko Ga- 
brielio d'Annuzio, kuris iš orlai- 
vio Triestan mėtė kurstančius 
prieš Austriją atsišaukimas. 

|| Vengrijos sostinėj Peszt pa- 
simirė buvęs Vengrijos ministe- 
rių pirmininkas Coloman Szell. 
Nuo ministeriu pirmininko vietos 
jis pasitraukė 1903 m., o paskui, 
iki gyvenimo pabaigai, buvo Ven- 

grijos Seimo atstovu. 

|| Kubos sostinėj, mieste Hava- 
noj, vėl apsireiškė aziatiškas ma- 

ras; buvo ten jau vienas apsir- 
giinas. 

|i Me.\ikoj didinasi nekentimas 
amerikonų ir piliečių Pietinės 
Amerikos republikų j ypač ne- 

kenčia jų darbininkai, prigulinti 
prie organizacijos "Industrial 
\Vorkers of the VVorld." Mieste 
Vera Cruz išlipinta atsišaukimai, 
kurstanti prieš amerikonus. Ge- 
nerolas Villa liepė sušaudyti 22 

politišku kaliniu, kurie be jo lei- 
dimo norėjo iš Mexiko iškeliau- 
ti. 

ĮĮ Mexike, netoli Monterey, bu- 
vo labai smarkus mušis Vilios 
kariautojų su Carranza. Villa 
norėjo paveržti nuo Carranzos 
miestą Monterey, bet jo užpuoli- 
mas tapo atmiutas. Užmušta 700 
kariautojų, o tris syk tiek su- 

žeista. 

|Į Danijos dugną gilinantis gar- 
laivis Marie netoli Skagero rado 
jūrėse daug kanuolių nuo 1588— 
1648 metų. 

ĮĮ Rusijos ministerių taryba ir 
vidaus ministerija panaikino 3,000 
vokiškų ir austrų išradėjų išra- 
dimams išduotų patentų. Iš tų 
r,ooo patentų yra valdžios nu- 

pirktų, kitus išradimus gali iš- 
naudoti Rusijoj kas panorės, vi- 
sai išradėjų nesiklausę. 

TURKISH PRISOHEHS OF M 
Photo by American Press Associatlon. 

TURKAI NELAISVĖJE. 
Paveikslas rodo turku kareivius, patekusius pas talkinin- 

kus nelaisvėn. Belaisviu buveinė yra aptverta dygliuotų vielų 
(dratų) tvoromis. Prie dratų prikabinėta varpelių, kuri? pra- 
deda skambėti, palytėjus vielas, ir tuom diy)da žinią aplink 
belaisvių stovyklas apstatytai sargybai. 

IS LIETUVOS. 
L i e 111 v i ii Draugijos pa- 

siuntiniui, gcrb. p. Stasiui Šim- 
kui, prisiųsta sekantis laiškas 
nuo tos Draugijos sekretoriaus: 
"Gerbiamasis! 

Tamstos antrąjį laišką gavome 
liepos m, (s. st.) 5 d. 

Visuotinas Lietuvių Draugijos 
susirinkimas, liepos i d. šaukia- 
mas, įvyko ir buvo teisotas. Su- 
sirinkime dalyvavo 64 nariai, Vil- 
niuje g} veliantieji, ir antra tiek 
svečių Iš provincijos, dėlei ke- 
lionės nepatogumų, narių visai 
beveik nieko nebuvo. Šis susi- 
rinkimas, .tai trečias iš eilės Vi- 
suotinis Lietuvių Draugijos" sū- 
'Atrinkimas ir visai nepanašus j 
anuodu susirinkimu. Jokių gin- 
ai, jokiu triukšmų. Kalbėta ra- 

miu r amiausiai apie pakeltus 
klausimus. Kalbėjo profesorius 
kun. Kraujalis, "Saulės" kursų 
direktorius p. Vokietaitis, Drau- 
gijos narys Augustinas Janulai- 
tis. 

Nori Įtaisyt Amatų Prieglaudą. 
"Pripažinta reikalingumas įtai- 

syti Vilniuje pabėgėlių vaikams 
amatų prieglaudą. Tikslesniam 
to reikalavimo išpildymui pripa- 
žinta taipogi reikalingumas įgyti 
nuosavybėn Vilniuje piečių, kur 

galima butu tokią vaikams ama- 

tų prieglaudą pastatyti. Susirin- 
kimas bc ginčų nutarė piečių įgy- 
ti. visus reikalingus formalumus 
atlikti pavedė Komitetui. Pie- 
čius su namais atsieis 17,000 rb., 
gi įrankių amHtų mokyklai reiks 
už 3—4 tuksiančius. Šitai prie- 
glaudai išlaikyti pusę visų išlai- 
dų pridės Romanovų Komitetas. 

"Draugijos reikalai vis auga. 
Steigiama arbatinės: Darsuniš- 
kyj, Birštone, Nemajunuose, Bal- 
bieriškyj, Alytuj Viln. gub., Mi- 
roslave Suv. gub., Nemuhaityj, 
Alovėj, Stakliškyj, Jezne (val- 
gykla). Panevėžyj yra septy- 
nios arbatinės, Radviliškyj, Šiau- 
liuose, Lygumuose, Žiežmariuose 
ir kitur. 

Tūkstančiai Žmonių Miškuose. 
"Kiekvienai tokiai arbatinei iš- 

laikyti reikia kas mėnuo nuo tūk- 
stančio iki trijų tūkstančių rub- 
lių. Prienų ir Šakių skyriai, ka- 
dangi jiems gręsė pavojus pasi- 
traukimo šiapus Nemuno ir to- 

kiu budu negali vietoje ant tvir- 
tų kojų atsistoti, reikalauja po 
4 tuktančių j vieną savaitę, kad 
pavalgydinti žmones, miškuose 
gyvenančius. Mat tose apielin- 
kėse yra susispietę žmonių apie 
40 tūkstančių. 

"Vilniaus gub. dėlei didelių 
karščių rugiai beveik visai dingo, 
vasarojų tai šiek-tiek pataisė pa- 
starasis lietus, kuris irgi nevisur 
buvo. Kai-kuriose vietose Kau- 
no gub. rugiai pusėtini, o vasa- 

rojus visi-r menkas. Tat antroji 
nelaimė—musų kraštą aplankiu- 
si, tai neužderėjimas. Po tokių 
ilgų kaitrų kai-kur buvo kruša, 
javus ant laukų sunaikinusi 

Ligos Pradeda Rodytis. 
"Jau pradeda ir užkrečiamo- 

sios ligos atsirasti. Pas mus 

Vilniuje, tarp pabėgėlių Antakal- 
nyj apgyvendintų, keliolika atsi- 
tikimu šiltinės, raupų ir plaučių 
uždegimo užregistruota. 

"Vilniuje pabėgėlių skaičius, 
dėlei užgynimo įvažiuoti, suma- 

žėjo. Bet per pastarasias dvi 
lienas atvežta nuo stoties, nuo! 

laukų surankiotus, keliolika vai- 

kų. Policija juos atvežė ir sta- 

čiai, kaip žvilbliukus, Komitete ir, 
paleido. 

"Pabėgėliams maitinti parsi- 
gabenome iš Maskvos už 8 tūk- 
stančius rub. miltų ir kitų mais- 
tui reikalingų dalykų. 

Draugijos Atstovas Buvo pas 
Vokiečius Pakliuvęs. 

"Įgaliotinis. Skipitis R. buvo 
atvažiavęs Kauno gub, nukentė- 
jusių vietų tyrinėt: ir daugiau 
kaip mėnesį nieko nežinojom, kur 
dingo. Paskui grįžo. Buvo pas 
vokiečius pakliuvęs, bet laimin- 
gai iš jų išspruko. 

Šį kartį nieko daugiau naujo 
nežinau. Vokiečiai vėl pradėjo 
veržtis. Bet šį kartą netaip di- 
deliais žingsniais eina pirmyn. 
Iškarpos iš Amerikos laikraščių 
apie Lietuvių Draugiją mums la- 
bai reikalingos. Gi toji knyga, 
kur talpiname viską, kas ką rašo 
apie musų Draugiją, tai bus isto- 
rinė knyga. 

"Abu kartu Tamstos siųstas 
iškarpas gavome. Geistina bu- 
tų, kad ir kiti Amerikos laikraš- 
čiai apie musų Draugiją rašytų 
ir jų iškarpos patektų musų kny- 
gom 

"Įdomu, ar lietuvių laikraščių 
iš Vilniaus gauna Amerikoj? Vi- 
suotinis lietuvių Draugijos su- 
sirinkimas labai plačiai buvo ap- 
rašytas "Vilties" NN 147 ir 148. 
Dėlto aš šiame laiške pasitenki- 
nau tik Lrumpu jo paminėjimu. 

"Geistina, kaci Tamsta tinka- 
mesnes mano laiško vietas patal- 
pintum į Amerikos laikraščius. 

"Su Diev! 
Tariu pagarbos žodi 

Kun. Dogelis. 
Vilnius, liepos 6 d. 1915 m. 

VILNIUS. 

"Lietuvių dr-jos nukent, dėl ka- 
rės šelpti" komitetas liepos 6 d. 
posėdyje įgaliojo kun. N. Raštutį 
aprūpinti išsiblaškiusių Vitebsko 
gub. ^pabėgėlių reikalus. 

Vilniaus gub. darbuotis jgalioti 
šie kunigai,: J. Staugaitis—Kruo- 
niu rajonui, P. Bielskis—Pivošiu- 
nų Butrimonių sk. ra j., P. Andziu- 
lis—Jėzno sk. rajonui. 

Nauji skyriai įsteigta Želvoje ir 
Svodbiškyj, Kauno gub. 

Pašelpų paskirta šiems skyriams: 
Švenčionių—700 r., Merkinės—500 
rub., Stikliškių—500 rub., Kučiu- 
nų—300 rub. <r Svodbiškių—200 r. 

— Širvintos, Kernavo^s, Kazo- 
kiškio, Žaslių, Gegužinės, Čiobiškio, 
Gialvonyse ir Bagoslaviškyj dega 
miškai. 

Derlius dėl sauso oro bus nege- 
riausis. Rugiai neblogi, bet vasa- 

rojus blogai išrodo. Sodu medžius 
kirminai apėdė. 

Pabėgėlių Globojimas. 
Vilniuje birželio mėnesyj Suval- 

kų piliečių komitetas globojo 2790 
pabėgėlių; jų tarpe buvo 555 vyrai 
1060 moterų ir 1175 vaikai. 

Globojamųjų dalis gavo darbo 
Vilniuje ir jo apielinkėse; daug jų 
išvažiavo uždarbiauti Rusijon. 
Suvalkiečių pabėgėlių dalis sugrį-j 
žo i liuosas nuo vokiečiu tėviškės 

«• « • I vietas,, bet aplamas pabėgėlių skai-^ čius dėl to nesumažėjo, nes komi-, 
tetas paėmė savo globon daug pa-, 
bėgėlių, .iškraustytų iš Suvalkų 
gub. 

LATVIJOJE. 
Vokiečių neužganėdinti gyvento- 

jais užimtos jų Kurliandijos (Kur- 
šės) dalies—labiausiai latviais, ku^ 
rie atvirai parodo savo neprielan- 
kumą vokiečiams. 

Ž ASLAI, 
Trakų Apskr. 

Parapiją aplankė birželio 19 d. nuo 

senų laikų nematyta ir negirdėta 
audra su ledais. Kelių sodžių su-Į 
kulti, sumaišyti su žeme javai ir, 
daržai. Išdaužyti trobų langai. 
Daugiausia nukentėjo šie sodžiai: 
Kapčiškės, Bartašiunai, Rusiai, 
Surveli?', Paukščiai ir kiti. 

SAMARA. 
— Lietuvių belaisvių iŠ Prūsų 

Lietuvos gyvenimas Samaros gu- 
bernijoje. Rusai nelabai neatsiski- 
ria Prūsų lietuvių nuo vokiečių. 
Sykiu jau Vokietijos pavaldinys, 
—tai jau ir vokietys!.. 

Samaros gubernijoje yra labai 
daug lietuvių belaisvių. Bet ka-Į 
dangi vietos gyventojai vis dėlto 
jų*gailisi, tai šiaip-taip jie laikosi.j 
Aukoja apdarų ir kitaip gelbsti. 
Nekurie belaisviai sunkiai serga.] 
Belaisvių gyvenime dar tai yra 
bloga, kad kai-kuriuose kaimuose 

| jie neturi didesnio atskiro buto," 
dėlto juos stumdo nuolat iš vietos 
j vietą. I 

Suvalkų Gubernijoje. 
Pabėgėliai iš Suvalkų gub. pasa- 

koja, kad vokiečiai užimtoje tos 

gubernijos dalyje nutiesę du nauju 
geležinkeliu: iš Vištyčio Mariam- 
polės linkui ir nuo Naumiesčio per' 
Šakius Kauno linkui. Abu tuodu 
geležinkeliu yra taikomu karės rei- 
kalams. Be .to, vokiečiai taisą su- 

ardytą Virbaliaus—Kauno geležin- 
keli. 

Vokiečių Štabo 'Įsakymas. 
"Lit. R." rašo, kad kelių Kau- 

no gub. apskričių gyventojai pra- 
nešą, jog vyriausis vokiečių šta- 
bas i-lcidęs skelbimą, kuriuo vo- 

kiečių užimtųjų vietų gyventojams 
esą įsakoma pasilikti savo nuolat 
gyvenamose vietose. Apleidusieji 
savo gyvenamąją vietą, be vokiečių 
karės vyriausybės leidimo, busią 
šaudomi, o jų turtas konfiskuoja- 
mas. Vokiečių kareiviai, kaip rašo 
"Lit. R.," prisidengdami tuo įsa- 
kymu, einą plėšti tariamųjų prasi- 
kaltėlių turtfc 

RADVILIŠKIS, 
Kauno Giib. 

Iki birželio 22 d. surašyta 1141 

šeimyna pabėgėliu nuo Dubisos 
apielinkių; išdalinta jiems 1000 pū- 
dų miltų, duotų D. Kunigaikštaitės 
Tatjanos Komiteto; kiekvienas nuo 
10 metų amžiaus gavo 10 svarų 
savaitei, iki 10 m.—pusę. Lie- 
tuvių Draugijos nukentėjusiems 
dėl karės šelpti skyrius taip-pat 
kiek išsigalėdamas veikia. 

Valdžios komisija, važinėdama 
po laukus, apkainuosianti javus; 
nustatytomis kainomis busią žmo- 
nėms atlyginta, jeigu priešininkui 
besiveržiant, o rusų kariumenei 
atsitraukiant, butų laukai sunaikin- 
ti. 

TRYŠKIAI ir LUPKE, 
Kauno Giib. 

Vokiečiai sušaudė Tryškių vals- 
čiaus viršilą Jukšį su dviem padė- 
jėjais—Želviu ir Šauliu, ir Luokės 
viršilos padėjėją Gicštautą. Pir- 
mieji trįs- sušaudyta už tariamąjį 
vokiečių įsakymų nepildymą. Gieš- 
tautas gi nukentėjęs tokiose apy- 
stovose; du raitu vokiečiu vijesi 
merginą, kuri spėjusi kaž-kur pa- 
sislėpti; sutikę Gieštautą, vokiečiai 
liepė palaikyti arklius, o patįs ėmė 
j ieškoti merginos; neradę ir per- 
pykę, vokiečiai apkaltino Gieštautą 
už "nemokėjimą vokiečių impera- 
toriaus arklių palaikyti'' ir ant vie- 

tos nušovę. 

Ordenais Apdovanoti Lietuviai. 
Dešimtosios armijos viršininko 

įsakymu apdovanoti ordenais lie- 
tuviai : 

1) D-ras Jurgis Šlapelis—Šv. 
Onos 3-jo laipsnio. 

2) Vėliauninkas Vladas Dovy- 
daitis—Šv. Stanislovo 3-jo laipsnio. 

3) Štabo kapitonas Jurgis Kubi- 
lius—Šv. Onos 4-jo laipsnio. 

DVINSKAS. 
Miestas čion atsižymi savo ne- 

tvarka, nešvarumu. Apgyventas 
gudų ir žydų. Atsiranda taipgi 
ir lenkų; lietuvių tik kelos šeimy- 
nos ir keliolika tarnaičių. Bet tau- *■ 

tinis susipratimas tarp jų begalo 
žemas. Jos vos tik pramoksta šiek- 
-tiek liežuvį apversti svetima kal- 
ba, .tuoj ir pradeda "lenkiškai"— 
"panike co čeksi.1" 

Tik, karei prasidėjus, privažiavo 
čionai daug lietuvių kareivių, ku- 
rie pasikalba savo tarpe lietuvių 
kalba. O paskutiniu laiku apsčiai 
prisirinko lietuvių pabėgėlių. Ir 

jie paaimanuoja, atsidusta lietu- 
viškai. 

Pabėgėlių padėjimas Dinaburge 
labai apgailėtina. Rūpinas jais 
žemės tvarkomoji komisija. Iš ten 

didieji gauna 15 kap., o vaikai 
10 k. dienai. Bet iš tų pinigų ne- 

galima prasimaitinti, nes čionai vis- 
kas begalo brangu; o kartais dar 
ir pinigų pabėgėliams "pritrūksta." 
Su komisijos nariais pabėgėliai ne- 

gali susikalbėti, kadangi komisijoj 
viešpatauja vien tik rusų ir lenkų 
kalba. Vietiniai kunigai pabėgė- 
liais nesirūpina. Buvo pažadėję 
nors virtuvę įtaisyti, bet ir to ne- 

išpildo. Vieniems pabėgėliams pa- 

vyko užimti vasarnamius, o kiti 
apsigyveno ant plikos žemės. Kie- 
tos čionykščių žmonių širdjs ne- 

duoda karės aukoms net šiaudų pa- 
sikloti ! 

Yra čionai dvi katalikų bažny- 
čios ir nemaža kunigų, bet lietuvių 
dvasios reikalais nieks nepasirūpi- 
na. Visos pamaldos ir pamokslai 
atliekama lenkų kalba. Lietuviai 
kareiviai ir pabėgėliai guodžias, 
kad bent du žodžiu supranta— 
"Matka Boža." 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
iš PORT V/ASHINGTON, 

WIS. 
Vietos lietuviai. Darbai. Šia 

me miestelyje abclnai nedaug tebė- 
ra gyventoju: išviso priskaitoma 
apie penki tūkstančiai. Lietuvių 
yra apie 50 šeimynų ir kita tiek 
pavienių. Kiek teko patirti, tai 

vietos lietuviai turi vieną pašelpi- 
nę draugiją—šv.-Laurino. Kaslink 
biznio, tai lietuvjų rankose yra mė- 

sinyčia, barzdaskutykla ir keturios 
karčiamos. Lietuviai čia mato- 

mai gerai ir gražiai gyvena. 
Darbai šiame miestelyje eina ne- 

blogiausiai. Vietos gyventojai tu- 

ri darbo, tačiaus iš kitur atvažia- 
vusiam darbas butų sunku gauti. 

F. K. Bot—is. 

IŠ SO. BOSTON, MASS. 
"Gabijos" vaikų vakaras. Rug- 

pjūčio 13 d. Lietuvių Name ''Ga- 
bijos" vaikų choras, susidedantis 

iš 125 vaikų, statė scenoje opere- 
tę "Tarnaitė Pamokė." Veikalas 
vaidinta .su žaislais, orkestrą, solis- 
tais ir choru. Dirigavo pats musų gerb. M. Petrauskas. Vaidinimas 
pavyko labai gerai. Ypač malonu buvo matyti puikų vaikų chorą. Už šį vakarą, kaip ir už abeluai vi- 
są žymų dailės plėtojimą, kurisai 
apsireiškia pas mus, reikia pir- miausiai padėka voti gerb. M. Pet- 
rauskui. Jojo veikimas tarp vie- 
tos lietuvių jaunimo yra daugiau 
negu pagirtinas. Tasai veikimas 
turi visuomenišką svarbą, ir musų visuomenė p. Petrauskui yra dė- 
kinga už visą jojo darbą. Dėlei 
p. Petrausko pasidarbavimo, męs galime tikėtis susilaukti iš savo 
jaunuomenės gerų aktorių, pianis- 
tų, solistų, dainininkų ir muziku, * « -* 

uuckcjs /orus priklauso ir mūsų pašelpitiėms draugijoms, kurios ne- 

pasigailėjo paaukauti keletą de- 
šimčių doliarių mūsų jaunimo mo- 
kinimui ir lavinimui; taipogi Lie- tuviu Labdarystės draugijai, kuri 
aukavo savo namų kambarius re- 
peticijoms. ^ 

Pažymėtina, kad visa musų vie- 
tinė visuomenė prielankiai atsineša į šį gražų darbą ir musų "Gabijai" rodo apščiai prie j autos. Nemalo- 
nų išskyrimą daro tiktai socialis- 
tai, kurie, nežinia kodėl, nenori lei- sti savo vaikų ''Gabijos"vaikų clio- 
ran mokytis. Nemato pati "Ga- bija" nei prielankumo iš jųjų; at- 
penė, matosi nedraugingas atsine- šimas į "Gabijos" veikimą. Rods, kitaip turėtų buti. 

E x-bajoras. 
Iš "Gabijos" gyvenimo. Rug- pjučio 15 d. abu "Gabijos" chorai 

turėjo išvažiavimą į p. P. Čepliko ukę. Hudson, Mass. Išvažiavime buvo taipgi ir p. Račiūnas, kurisai judomuose paveiksluose nutraukė įvairių lietuviškų šokių. Buvo ap- gailestauta, kad neužteko filmų vi- siems šokiams nutraukti, ir vieną (vestuvės) reikėjo palikti nenu- 
traukus. 

Diena pasitaikė labai graži. Žmo- nių 'suvažiavo suvirs 400. Tarp suvažiavusiųjų buvo p. R. Karu- ža iš Philadelphia, Pa.; p. J. Am- 
braziejus iš Brooklyn, X. Y.; pp. Ramanauskai ir p. Sekevičius iš La\vrenee, Mass.; p. J. Yečkis iš Haverhill, Mass. ; p. L. Pruseika iš Brooklyn, X. V.; p. Y. Juška, p-lė M. Reipiutė, p. J. Šlicas iš 
Montello, Mass.; pp. J. fiedminas ir j. Landžius (vietiniai). Išva- 
žiavimas labai gražiai nusisekė ir 
buvo pažymėtinai linksmas. Sve- čiai išsiskirstė apie 9 vai. vakaro. Šiomis dienomis išvažiuoja iš 
Bostono gerb. M. Petrauskas. Ji- sai keliomis savaitėmis skiriasi su 
'Gabija" ir važiuoja Į Sbenan- 

doali, Pa., "Sietyno" choro moky- tų. Bostonan žada grįžti spalio 
pradžioje. > Sugrjžęs bene apsigy-" 
vens čia porai metų. 

Išvažiavus p. Petrauskui, gabi- jiečiai tartum turėtų progą pasil- sėti. Mažai tačiaus iš tos vaka- 
cijos bus pasinaudota. Sekančiam 
sezonui jau padaryta plianai, su- 
lyg kurių kiekvieną savaitę turės 
buti po vieną vakarą, kame bus pa- 
statyta po vieną operą arba ope- 
retą. arba šiaip dramą. Darbo 
daug, tačiaus jaunimo entuziaz- 
mas taip didelis, kad galima tikė- 
tis, jog didis programas 1 u> pa- 
sekmingai iki galui atliktas. 

Berods yra pas nuts žmonių, ku- 
rio sako. kad "C labiia" bizni sau 
daro ir p. Petrauskui pinigus "su- 
kiša." Nėra ką atydos atkreipti j 
taip plepančiuosius. Toliaus, su- 

sipras ir kitaip pradės kalbėti. 
1 uos paskaltis leidžia čia davat- 

kos arba šiaip nesusipratėliai. 
Rugpjūčio 2i d. apleido l'ostoną 

Lietuviu Konservatorijos mokinys 
p. B. Rimkus. Jisai buvo geras 
dainininkas ir uolus scenos dar- 
bininkas. Laimingos kloties jam. 
,'ieto.y jaunimas apgailestauja darb- 
štaus savo draugo. 

F.x-Bajoras. 

Apie naująjį laikraštį. Y/, kelių 
savaičių susilauksime naujo laik- 
raščio "Darbininko," kuri leis ku- 
nigų vedama "Lietuvių Darbinin- 
kų Katalikų Sąjunga." Dabar tam 

laikraščiui renkama pinigai vi.-oje 
Naujoje Anglijoje. Daugiausia 
aukų suplaukia, kiek teko patirti, 
iš kitų miestelių. Patsai Bostonas, 
kaip matyt, nelabai gausus šiam 
sumanytam darbui. Kai-kurie mū- 

sų kunigai išsijuosę darbuojasi u/, 

naująjį laikrašti ir taipogi 11/ jijį 
leisiančią organizaciją. I am tik- 
slui naudojama bažnyčios ir sa- 



k y klos. Nesenai vietinis klebonas 
per pamokslą išsireiškė, kad, gir-' 
di, "ar duosite aukų ant altoraus,' 
ar ant bažnyčios, arba naujam laik-j 
raščiui, tai vis takia pat Dievo 
{arbė, tiek pat atlaidų apturėsite.": 
Žinpnes toksai sakyklos paverti-į 
nias į vietą agitacijai už laikraštį j 
labai nustebino. Is tų kunigo 
.-•odžiu žmonės daro įdomių išva- 

dų. Štai kaip kalbama: sako, 
"neužilgo nereiks nei ant mišių 
duoti. Užsirašysiu "Darbininką." 
ir bus Dievui garbė. Tai kam dar 

bažnyčias ir altorius statyti ? 
"Darbininkas" man viską atstos*." 
Kiti štai kokia* išvadas daro: "Ku- 

nigai pyksta ant laisvamanių ii 

juos kolioja. liet klausimas, kas 

padaro tuos laisvamanius, jei ne 

patįs kunigai, kurie Dievo namą cu- 

lygina su laikraščio agentūra. 
Laikraštį,—jie sako, — skaitai dė- 
lei žinių, dėlei straipsnių, dėl ap- 
sišvietimo. Bažnyčia yra vieta, ku- 
rioje žmogus atiduodą Dievui gar- 
bę, ir tos vietos negalima maišyti 
su svietišku bizniu, su politika. 
Tai yra katalikybės pamynimas po 
kojų ir paaukavinias klerikalizmui. 
Kunigai teisinasi ir "Draugas" 
skelbia, kad tiktai laisvamaniai 
prasimanė klerikalus, bet toksai pa- 
sielgimas su šventa vieta ir josios 
naudojimas politikos tikslams yra 
ne kas kita, kaip tiktai klerikaliz- 
mas, kurį ne laisvamaniai prasi- 
manė, bet patįs kunigai platina. 
Męs esame gerais katalikais,"— 
sako žmonės,—"bet savo tikėjimo 
nenorime matyt maišant su politi- 
ka. Tai yra tikėjimo pažemini- 
mas." Tokias tai išvadas daro 
kai-kurie mūsų parapijonai iš agi- 
tacijinių pamokslų. 

E.v-Bajoras. 

IŠ MIDLEMPORT, PA. 

Nušautasai mirė. V. Geniunas, 
kur] peršovė anglas Dovvd rug- 

%pjučio iO d. (2iur. "Liet." .Vo. 
34), mirė Fountain Spring ligon- 
butyj rugpjūčio 13 d. 3 vai. išry- 
to. Rugpjūčio 17 fl. V. Geniuno 
lavonas palaidota ant Xe\v Phi- 
ladelphijos lietuvių kapinių su 

bažnytinėmis apeigomis. Vėlio- 
nis paliko tėvus, 2 brolius ir 2 

seseris. Teisėjas Preiler, sulyg 
prirodymų, kad tai buvęs "nety- 
čių atsitikimas," paliuosavo 
Dovvd'.'}. Velionio pažįstamieji, 
sakoma, grasiną 'nedovanosią" 
šovikui. K ores p. 

IŠ EAST MAHANOY JUNC- 
TION, PA. 

Rengiama- "Tautos Diena." 
Rugsėjo 6 d. čia pat prie "Lake- 
side" parko apie 12 šios apielin- 
kės lietuvių chorų rengia ''Tau-j 
tos Dieną." Dienos programas j 
susidės iš didoko skaitliaus .nu- 
merių. Tarpe kit-ko, dainiuos 
atskiri chorai ir visi sykiu. Ge- 
riausia padainavusiam chorui teks 
dovana. Dainuojant gi visiems 
chorams sykiu, dirigentu bus 
pats p. St. Šimkus. Dalyvaus se- 

kančių miestelių chorai: Maha- 
noy City, Shenandoab, Nevv Phi 
ladelphia, Mt. Carmcl, Freeland, 
TamacĮua, Coaldale, Minersville, 
Girardville, Gilberton, Shamokin 
ir k. Dienos pelnas skiriamas 
nukentėjusiems nuo karės Lie- 
tuvoje. Ri'port. 

IŠ ENGLEWOOD, ILL. 

Iš darbštaus kampelio, ^<ug- 
fjučio 29 d. susivienijusios vie- 
tinės trįs draugijos: Dr-ja Tėvy- 
nės Mylėtojų Lietuvos, Dr-ja Sv. 
Augustino Vyskupo ir SLA. 182 
kp. bendromis jiegomis rengia p. 
L. C. Strogio darže \V. Pullmane 
•pikniką. Visas pelnas eis nau- 
dai nukentėjusių nuo karės Lie- 
tuvoje. Ponas Strogis duoda už- 

dyką savo daržą, už kuri papras- 
tai reikia mokėti 25 dol. Už šį 
nrielankumą Lietuvos gelbėjimo 
darbui p. Strogis užsitarnauja pa- 
dėkos ir pagarbos. Rengėjai ti- 
kisi galėsią pasiųsti dar pluoštelj 
aukų prie tų, kurios jau pirmiaus 
buvo pasiųstos. Liet Gelb, ir 
Aut. Fondui. 

Rugpjučio 8 d. tos pačios drau- 
gijos ir tuom pačiu tikslu buvo 
parengusios pikniką p. A. Vasi- 
liausko darže. Kaip teko suži- 
noti, pelno liko 72 dol. Dr-ja 
Šv. Augustino Vyskupo ir Dr-ja 
Tėvynės Mylėtojų Lietuvos prie 
gautojo pelno paskyrė dar kiek- 
viena iš savo iždo po 10 dol. 

šisai piknikas buvo atnaujini- 
mu darbo, kurisai tulą laiką,— 
rasi, vasaros karščių dėlei,—buvo 
persitraukęs. 

Prieš pertrauką vietinis ben- 
dras komitetas buvo parengęs 

prakalbas, j kurias užkviesta kai-1 
bėtojais gerb. St. Šimkus, "Liet. 
Dr-jos" atstovas, ir p. B. Balutis. 
Dėl ei klerikalų įsimaišymo ta- 

ciaus, prakalbos nebuvo tinkamai 
surengtos, ir p :lno tuomet buvo 
įtrinkta tiktai $29.oa 
Pirm šio laiko vietos suvieny- 

tasr.i komitetas yra nuveikęs il- 
gą virtynę darbų, kuriais jisai 
tikrai gali pasigirti. Komitetas 
susitvėrė dar 1914 metų gruo- 
džio mėnesyje. Jame 16 ypatų 
atstovauja tris augščiaus minė- 
tąsias draugijas. To komiteto 

pastangomis vietinėje kolionijoje 
surinkta suvirs $300.00 aukų nu- 

kentėjusiems nuo karės. Čia ran- 

dasi apie 70 lietuvi-kų šeimynų 
ir du kart tiek pavienių. Iš to 

skaitytojas gali padaryti išvadą, 
ar komitetas uoliai darbavosi. 

Vietos lietuvių draugijos vi- 
suomet rodė lietuviškųjų reikalų 
supratimą ir juos visuomet noriai 
rėmė. Anais metais, kuomet 
" >ušra" dar buvo nc-socialistų 
rankose ir šelpė moksleivius, vie- 
tos lietuviai ir draugijos "Aušrą' 
mielai rėmė. Tą liudija nors Dr- 
-ja Tėv. Myl. Liet. auka $10.00, 
savo laiku paskirta "Aušrai." 

Kuomet Amerikon atsilankė 
Liet. Mok. Dr-jos atstovai, ger- 
biamieji Dr. J. Basanavičius ir 
p. M. Yčas, Dr-ja Tėv. Myl. 
Liet., nors svečiai asmeniškai ne- 

galėjo atsilankyti musų kolioni- 
jon, parengė L. M. D. naudai 
vakarėlį ir prie gautojo nuo va- 

karėlio pelno paskyrė iš savo 

iždo S 10.50. 
Prasidėjus karei ir pakilus su- 

manymui šaukti visuotiną Ame- 
rikos lietuviu seimą, vietinės 
draugijos nepasiliko užpakalyje 
kitų. Teko engle\voodiečiams, 
kaip sakoma, nudegti ir nagus. 
Surengton garsion Chicagos lie- 
tuviu draugijų konferencijon bu- 
vo pasiųsti delegatai ir įkišo te- 
nai $15.00 siuntimui delegatų į 
taip nepasekmingai užsibaigusį 
N'evv Yorko (teisingiau Brook- 
lyno) seimą, Šisai seimas drau- 
ge su Amerikos lietuvių vienybės 
viltim palaidojo musų kolionijo- 
je ir socialistų jtekmė, kokia prieš 
tai buvo. 

Po tam prasidėjo aukų rinkimo 
darbas, kurisai šioje korespanden- 
cijoje trumpai paminėtas ir ku- 
risai jau gerai žinomas iš savo 
laiku "Lietuvoje" tilpusių prane- 
šimų. Senis. 

IŠ BROOKLYN, N. Y. 

"Harmonijos" išvažiavimas. 
Liet." 33-čiame numeryje tilpu- 

sioje korespondencijoje apie 
Brooklyno išvažiavimus pasakyta 
daug karčios teisybės. Pabaigo- 
je buvo paminėta, kad "Harmo- 
nijos" choras ketina važiuoti j tą 
patį "vokiečių gardą" savo išva- 
žiavimą laikyt. Tiesa, išvažiavi- 
mas tenai atsibuvo šio mėnesio 
15 d. Bet reikia pažymėti, kad 
Maplc Grove Parke buvęs "Har- 
monijos" išvažiavimas buvo kito- 
niškas, negu paprastai tenai ren- 

giamieji. Gerai ir gražiai pa- 
vykusio išvažiavimo priežastis 
reikia pirmiausiai j ieškoti tame, 
kad nebuvo šinkuojamas tenai 
rudis, kas tenai paprastai būna, 
kaip jau minėtoje augščiaus ko- 
respondencijoje buvo pilnai ir 
išsemtinai aprašyta. Tiesa, atsi- 
rado tokių burių, kurie turėjo su 
savim bačkučių ir apie jas try- 
nėsi ir staugė visokiais balsais, 
tačiatis tai buvo išskyrimas, už 
kuri visų išvažiavimo dalyvų ne- 

galima butų kaltinti. 
Išvažiavimas buvo papuoštas 

programų, susidėjusiu iš dainų, 
dekliamacijų ir pagaliaus šokių 
bei žaislų. Programą užbaigė 
Harmonijos" choras, p. K. 

Strumskio vedamas, sudainuoda- 
mas keletą dainelių. Išėjo gra- 
žiai. Abelnai, visas programas 
ir išvažiavimas pavyko neblogai. 

J. K. Mikas. 

IŠ SHEBOYGAN, WIS. 
Vietos lietuviai. Darbai. Šisai 

miestelis guli prie pat didžiojo 
Michigano ežero. Oras čia tyras, 
sveikas. Lietuvių nemažai yra. 
Apskaitliuojama, kad lietuvių esa- 

ma suvirs 200 šeimynų ir du kar- 
tu tiek pavienių. Yra keletas pa- 
šelpimų draugijų. Nežiūrint to, 
čia nėra nei vienos lietuviškos 
krautuvės. Lietuvių biznis čia ap- 
sireiškia vien saliunuose. Paste- 
bėtinas tai dalykas: lietuviai biz- 
nyje griebiasi pirmiausiai saliuno. 
Bus nebus kitokių biznių, bet sa- 

liunų lietuvių rankose beveik kiek- 
/ietioje kolionijoje užtiksi. Aplamai, 
Shcboygano lietuviai biznio sry-' 

tyje yra atsilikę nuo kitų kolionijų 
lietuvių. Sulyginant su kitomis 
kolionijomis, Sheboygano lietuviai, 
dėlei savo skaitliaus privalėtų tu- 

rėti bent keletą biznių savo ranko- 
se. Lietuviškų saliunų šioje ko- 

lionijoje yra 10, ir visi jie gerai 
užsilaiko. kitoki lietuviški biz- 
niai čia, rods, galėtų lengvai išsi- 

laikyti. Pavyzdžiui, kodėl negalė- 
tų vietos lietuviai turėti savą mėsi- 
nyčią, -groscrnę ir kitokių biznių? 
Tegul kas nors iš apsukresnių lie- 

tuvių pabando. 
Shcboyya;:ą Lankęs. 

Nauja draugija. Vietos lietu- 
viai. Darbai. Rugpjūčio 14 d. 
susitvėrė čia nauja pašclpinė 
draugija, vardu Lietuvos Sunų, 
iš 11 narių. Savo pirmame su- 

sirinkime naujoji draugija išsi- 
rinko jau ir pilną valdybą. Mė- 
nesinis nario mokestis yra 25 
centai; įsirašymas—-$1.00. Pašei- 

pa ligoje yra 75 centai j dieną. 
Lietuvių šiame mieste yra vien 

suaugusių 542. Čia gyvuoja ke- 
turios lietuvių draugijos, pašel- 
pinės; apart to, yra ir dvi teatra- 
liškos. Lietuviai čia muzikoje 
yra pasižymėję tuom, kad jie la- 
bai myli armoniką, kurią užtiksi 
beveik kiekvienuose lietuvių na- 

muose. Jeigu išgirsi armoniką, 
tai gali eiti tiesiog j namus ir 
užtiksi lietuvių šeimyną. Biznio 
srytyje vietos lietuviai yra pa- 
sižymėję vien tuom, kad yra ke- 
li lietuvių saliunai; kitokių biz- 
nių visiškai nėra. 

Darbai dabar čia eina neblo- 
giausiai. Kas nori darbo, visgi 
gali gauti. Dirbama 10 valandų 
į dieną. J Kudirka. 

IŠ SO. OMAHA, NEBR. 

Keturios skrynios drabužių nu- 

kentėjusiems. Visi atsimename, 
kaip Amerikos lietuviu moterų tar- 

pe kilo sumanymas rinkti drabu- 
žius nukentėjusiems dėl karės Lie- 
tuvoje įnusų viengenčiams. Ir 
visi taipgi gerai žinome, kad iš- 
pradžių apie tą sumanymą labai 
daug kalbėia, bet paskui nutilta ir 
padaryta labai nedaug. Dabar be- 
veik nieko nei negirdėti apie dra- 
bužiu rinkimą nukentėjusiems. 
Viena kolionijų, kame p. Šliūpie- 
nės balsas, raginantis rinkti dra- 
bužius išgirsta, tai So. Omaha. 
Apie to darbo pradžią "Lietuvoje" 
savo laiku buvo rašyta. Buvo iš- 
leistas j lietuv'us ir anglus tam tik- 
rai. parūpintas atsišaukimas, ir 
sutvarkyta plianai drabužiams 
rinkti. Buvo nutarta, kad rink- 
liavos centras, kuri n butų sugabe- 
nami visi surinktieji drabužiai, 
butų pas p. Sabaliauskienę. Pra- 
ėjo apie pora mėnesių, tačiaus nie- 
kas drabužių nenešė. Niekur tarp 
vietos lietuvių nesimatė užuojautos 
pradėtamjam darbui. Moteris 
'"Šviesos" draugijos, kuri užsiėmė 
visu šiuom darbu, tačiaus nenulei- 
do rankų dėlei to nepasisekimo. 
Jos pasitarė tarp savęs. Rinklia- 
vos centras likosi perkeltas pas p. 
Junevičienę. Pastaroji pati asme- 
niškai apvažinėjo pas savo pažįs-i 
tarnus, drapanas rinkdama. Jai! 
pasisekė prie surinktųjų drabužių1 
pluošto dar pridėti gerokai surink- 
tu drabužiu. '"Šviesos" dr-ia iVa- 

liojo p. O. Žalpienę parinkti atikui 
padengimui išlaidų drabužiams 
persiųsti į Brooklyną, kame pa- 
darytas vyriausis surinktų j u dra- 
bužių centras. Įgaliotinė, perėju- 
si per keletą namų, surinko $6.75. 
Renkant aukas, teko pritirti nema- 

lonumų. Anglai, pas kuriuos užei- 
ta, priminė, kad dabar rinkti aukas 
jau pervėlu, nes belgai, lenkai, žy- 
dai jau buvę, ir dabar vėl duoti 
jie nenorj. Didžiulės krautuvės 
atsisakė duoti drabužių ir patarė 
kreiptis prie miesto krautuvininkų 
draugijos, kad jinai nuspręstų, ar 

reikia nukentėjusius nuo karės lie- 
tuvius gelbėti-šelpti. Abelnai buvo 
sunku ir dainai nemalonu. Čia 
taipgi pritirta, kad męs, lietuviai, 
esame atsilikę nuo kitų ir prade- 
dame darbą tuomet, kai kitų tau- 
tų žmonės jau senai jjjj yra pa- 
baigę ir turime naudotis tuom, ką 
pirmiau rinkusieji paliko. Šisai 
darbas taipgi parodė mumS, kaip 
daug galima butų pelnyti, jeigu 
butų laiku ir tinkamai kreiptasi 
prie amerikoniškosios visuomenės. 
Lietuviai butų susitikę, rasi, su 
tokiu pat duosnumu, kokj ameriko- 
nai apreiškė !?r> Mgų ir tų pačių 
lenkų. 

Moterįs visgi surinko gerą pluoš- 
tą drabužių, Surinktieji drabu- 
žiai likosi sudėti J keturias skry- 
nias ir pasiųsti Brooklynan. Rods, 

So. Omalios lietuvaitės bene bus 
daugiausiai pasidarbavusios, dar- 
be joms už tai! /]. A. Zalpis. 

IŠ WILKES-BARRE, PA. 

Lietuviai, vietiniai laikraščiai 
ir "base ball." I'astftruoju laiku 
vietiniuose anglų kalba einančiuose 
dienraščiuose dažnai rašoma apie 
lietuvius, apie mušu istoriją, papro- 
čius, literatūrą r 1.1. Tų straipsnių 
pagelba amerikoniškoji visuomenė 
yra supažindinama su lietuviais, 
pradeda jųjų. nemaišyti su kitomis 
tautomis ir į pačius'lietuvius kitaip 
žiūrėti negu kad iki -šioki žiurėjo. 
Už tai re'kalinga p&lėkavoti pp. 
Šaimiui iš Ed\vards\įille, l'a., ir 
Gidžiui, gyvenančiam čia pat \Yil- 
kes-Barre. t 

Vietos lietuvių jaunimas, čia gi- 
męs, turi sutvėręs lietuvių base ball 
lygu, prie kurios priklauso lietuvių 
tymai" iš apielinkės miestelių. Šioji 

lyga buvo įsteigta anksti praeita 
pavasari. Jon priklauso W ilkcs- 

I5arre, Kdvvardsville, l'ittston ir 
Scranton tymai. Kiekvienas tymų 
(kliubų) turi po 15 narių. Šiam1 
metui lygą turi pasidariusi pro- 
gramą sulošti 18 kartų, iki šiolei 
likosi tiktai keletas lošimų nelošta.! 
Lygon gali prigulėti vien lietuviai, j 
Xet lošimo teisėjai (umpires) turi 
būti lietuviais ir katalikais. Apie, 
lietuvių lygos lošimus vietiniai lai-' 
kraščiai nuolat rašo ir paduoda 
smulkiai žinias, kaip ir ap:e ang- 
liškuosius "beisbolininkus." Visuo- 
met minima, kad tai yra lietuvių, 
o ne kitos tautos lošimai. Šie lo- 
šimai daug prisidėjo prie lietuvių 
supažindinimo su tuom, kas yra 
lietuviai. 

Lygos kliubai dažnai laiko susi- 
rinkimus, ir iki šiolei jųjų atlaiky- 
ta gerokas skaitlius. Surengiama 
ir pasilinksminimų. Vienas tokių 
pasilinksminimų bus laikomas šio 
mėnesio 31 d. Yalley Yie\v Parke; 
Jetuviai paprastai skaitlingai lan- 

kosi į Lygos rengiamuosius pasi- 
inksminimus. 

Kuomet pasibaigs vasaros loši- 
mai, rugsėjo 12 d., tai žadama pa- 
rengti viename didžiausiųjų vieti- 
nių viešbučių, Redington Hotcl, di- 
delį bankietn, kurin žadama sukvie- 
sti įžymesnius lietuvius, kaip tai bi- 
znierius, kunigus, advokatus ir ki- 
us, prijaučiančius lietuvių base ball 
dėjai. Bankietan ketinama užkvie- 
sti ir pora redaktorių. Šiame ban- 
kiete dalyvaus vien vyrai. Vėliaus, 
apie Kalėdas, žadama surengti ki- 
tą bankietą, kurin bus kviečiamos 
moterįs, kaip ir vyrai. 

Kiek teko girdėti, sekančiais me- 

tais prie lietuvių Lygos žada pri- 
sirašyti ir plymouthiečiai. Tas pat 
irdėt apie Dureya lietuvių jaunimą. 

Tokiu budu lyga, kaip matytis, pa- 
lengva auga. Jau dabar jinai yra 
gan stipri. 

Vincas B. Ncuivcllis. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 

Pavyzdingas išvažiavimas. 
Rugpjūčio 15 d. "Kanklių" benas 
buvo parengęs išvažiavimą, j kurį 
buvo pakviesti ir vietiniai šv. Ce- 
cilijos ir "Aido" chorai. Dėlėj ne- 

žinomų priežasčių, "Aido" choras 
neatsilankė. Kitų pakviestųjų dau- 
guma tačiaus dalyvavo išvažiavi- 
me. Laikas praleista gražiai ir link- 
smai. Buvo skiriama įvairių do- 

vanų už žaislus ir taip toliaus. Do- 
vanos buvo paaukautos pp. V. Da- 
nilevičiaus, beno pirmininko, Šir- 
vinsko ir pašaliečių p-lės Stučkai- 
tės ir p. A. Stuko. Daugiausia lai-Į 
ko buvo praleista žaidžiant bole.1 
Žaislų ir buvusiųjų lenktynių pra-J 
tarpiuose griežė "Kanklių" benas.Į 
Vėliaus sukvietus triubomis publi-j 
ką, beno pirmininkas p. Danilevi-j čius pasakė susirinkusiems prakal-| bą, kurioj nupiešė niusų tėvynės 
vargus ir nelaimes šiuom metu ir 
kvietė kiekvieną aukauti sulyg iš- 
galės nukentėjusiems nuo karės 
musų broliams. JClausytojai atsi- 
liepė j pirmininko žodžius pusdo- 
liarių ir kvoterių sumetimu. Su- 
rinkta aukų išviso $5.25. Vakarė 
visi gražiai ir patenkinti išsiskirstė. 

"Kanklių" benas yra dar nese- 

nai susitveręs, tačiaus gerai gyvuo- 
ja. Benas yra gan gerai prasilavi- 
nęs ir matyt grajinant piknikuose. 
Jisai rūpinasi ne vien tiktai savo 

reikalais, bet rodo užuojautos ir ka- 
rės nuskriaustiems musų broliams 
užjuryje. Kiek teko girdėti, jisai 
žada parengti vakari, kurio visas 
pelnas eitų naudai nukentėjusiųjų 
nuo karės. 

Vietinis T. F. skyrius rengia pik- 
niką rugsėjo 6 d. (Labor Day). 

Pelnas skiriama 
nuo karės. 

nukentėjusiems 

B—c. 

IŠ TORONTO, ONT., 
CANADA. 

Iš vietinės "Federacijos" vei- 
kimo. Dar pernai metais vietos 
lietuviai sumanė įsteigti tokią drau- 
giją, kuri rūpintųsi rinkimu aukų 
nukentėjusiems nuo karės Lietuvo- 
je. To sumanymo pasekme išdy- 
go tam tikra įstaiga, kuri buvo pa- 
vadinta "Federacija." Sios įstai- 
gos darbo pradžia buvo gan pa- 
sekminga. Urniu laiku pradėta 
rinkimo darbas. Rinkta aukos, su- 

rengta vakaras. Tokiu budu aukų 
susidarė $75 nukentėjusiems nuo 
karės ir $10 Lietuvos autonomijos 
reikalams. Nukentėjusiems surink- 
tieji pinigai buvo nutarta pa- 
siųsti tiesiog Vilniun Dr. J. Basa- 
navičiaus vardu, ir tuom tikslu iš- 
rinkta siuntimo komitetas. Besiun- 
čiant pinigus, kilo nesusipratimų, 
kurie "Lietuvoje" jau pirmiaus bu- 
vo išdėstyti. Nesusipratimų šalti- 
niu buvo tai, kad komiteto pirminin- 
kas savo, o ne "Federacijos" var- 

du pasiuntė pinigus. Žmonės to- 
kiu pasielgimu labai pasipiktino. 
Buvo šauktas susirinkimas. Jin 
žmonių susirinko neperdaugiausiai, 
tačiaus susirinkimas buvo triukš- 
mingas. Susirinkusieji pirmininko 
pasielgimą nupeikė už savavalį pini- 
gų išsiuntimą. Iš jojo buvo pareika- 
lauta, kad jisai atitaisytų viešai sa- 

vo klaidą. "Lietuvoje" jisai ati- 
taisė klaidą atskaitoje, o apie savo 

pasielgimo atitaisymą jisai visai 
užsimiršo. Vietos lietuviai likosi 
tuom nepatenknti, ir "Federacijos" 
komitetas, visuomenės spiriamas, 
buvo priverstas sušaukti viešą su- 

sirinkimą, kurisai įvyko rugpjūčio 
15 d. Šv. Marijos Kliube, prie 
Bathhurst gatvės. Susirinkime 
žmonių buvo neperdaugiausia. Su- 
sirinkusieji vienbalsiai nutarė visi 
eikti išvien nukentėjusiųjų šelpimo 

darbe ir tuom tikslu išrinko naują 
komitetą. Šioji nauja organizaci- 
ja buvo pavadinta Šelpimo Sąjun- 
ga." Susirinkimas nutarė parsi- 
kviesti, jei galima, p. Šimkų pas vie- 
tos lietuvius, kuomet jisai lankysis 
Montrealiuje. 

Laike susirinkimo surinkta aukų 
$1.50 svetainės samdymo išlaidoms 
padengti. 

Siuomi naujasai komitetas pra- 
neša vientaučiams lietuviams, kad 
uždėtą ant jojo darbą jisai steng- 
sis atlikti kaip galint geriausiai. 
Visas jojo darbas bus smulkmeniš- 
kai visuomenei pranešamas. Kiek- 
vieną kartą, kaip tikta susirinks 
$50.00 aukų, jos bus neatidėliojant 
siunčiamos Vilniun "Lietuvių 
Draugijai." "Šelpimo Sąjungos" 
kasierius padėjo $50.00 kaucijos. 
Sekantieji žmonės yra paskirti au- 

koms rinkti: I\ Regina, F. Bres- 
kus ir J. Burinskas. 

D. A. Čapas, Pirm. 
A. Morkis, Rast. 
V. Austraiiskas, Kasierius. 

IŠ CLEVELAND, OHIO. 

Vakaras. Rugpjučio 15 dieną 
Didž. L. K. Vytauto Kavalerija 
buvo surengusi vakarą. Progra- 
mas susidėjo iš visokių įvairu- 
mų, kuriuos išpildė vietinė "Lie- 
tuvos Vyčių" 25-ta kuopa. 

Pirmiausia, buvo vaidinta tri- 
veiksmė drama "Karės Metu." 
Režisieriavo p. M. Rusiackas. 
Vaidinimas pavyko labai gerai. 
Visi vaidintojai savo roles atliko 
kuogeriausiai. Veikalas priminė 
dabartiniąją karę ir darė dideli 
įspūdį. Vaidinimui pasibaigus, 
p-lė Z. Bagdžiuniutė padekliama- 
vo "Pasveikinimas Svečių." Pa- 
skui kalbėjo ponas M. Rusiackas 
apie u autu iiuę *vaię i^iciuvujc. 
Po kalbai, p-lė P. Čeraukiutė pui- 
kiai padekliamavo "Neverk." Ant 
galo sekė dainos, "Vyčių" choro 
atliktas. Pirmutine buvo "Pava- 
saris Tėvynėj," paskui vyrų kvar- 
tetas sudainavo dvi dainas: 
"Žvaigždelė" ir "Vyčių Maršas." 
Kvartetas nusisekė ir net antru 

syk turėjo dainuoti, ypač patiko 
"Vyčių Maršas," kurio žodžius ir 

gaidas sutaisė p. V. Greičius. 
Choras dar sudainavo "Me- 

džiotojo Dainą" ir "Broleliai Na- 
mo." Dainos žmonėms patiko, 
ir delnų plojimui nebuvo galo. 
Programą užbaigė p. K. Saimo- 
nas savo kalba apie naudą, ko- 
kią męs turime iš jaunimo drau- 
gijų, ir skatino, kad kiekvienas 
prigulėtų prie tokių draugijų. 
Programui užsibaigus, prasidėjo 
šokiai. 

Nežiūrint didelės šilumos, J 
žmonių buvo prisirinkę labai 
skaitlingai. Vakaru publika, kiek( 

galima buvo patirti, likosi pilnai 
užganėdinta. Aldona. 

Sektinas pavyzdys. Retai kur 
pasitaiko kitose lietuvių kolioni- 
jose toki prakilnus, naudingi ir 
verti didžio pagyrimo dalykai, 
koki dažnai atsikartoja tarpe 
clevelandiečių. Štai, vienas, ku- 
rio pavyzdį turėtų sekti ir kitų 
kolionijų lietuviai. Šio mėnesio 
ii d. p. Ceranka ir p-lė 1\ č'e- 
rankiutė surengė šeimynišką va- 

karėlį paminėjimui vardu- 
vių. Susirinko nemažai sukvies- 
to jaunimo, kuris, apsiskyręs nuo 

senesnių, kitame kambaryje link- 
smai dainavo ir žaidė. Tar- 
pe žaidimų ir dainų p. M. Simo 
nis sumanė, kad išpuola šale žai- 
dimų, šį-tą pasakyti. Pirmutinis 
p. M. Šimonis į susirinkusius 
prabilo apie tai, kokiu tikslu čia 
susirinkome, ir visų vardu lin- 
kėjo poniai P. Čerankienei ir p-lci 
P. Čerankiutei ilgiausių metų. 
Paskui p. J. Sakalauskas, tarp 
kitko, trumpais žodžiais apibėgo 
musų tėvynės vargingą padėjimą 
ir vardan tėvynėje badaujančių 
prašė, kad sumestų nors po kelis 
centus, pats pirmiausiai aukoda- 
mas. \ isų akyse sužibo gailestis 
ir atjautimas, ir kiekvienas su- 

lyg savų išgalių pradėjo aukoti. 
Aukavo po $1.00—P. Čeraukiutė, 
K. Bucis, J. Petukauskas ir A 
Čerkesas. Po 50c.—J. Sakalaus- 
kas, M. Šimonis, M. Rybinskas, 
Z. Bagdžiuniutė, M. Bagdžiu- 
niutė, O. Masiulioniutė, J. Žit- 
kevičius, T. Neura, X. Monstvi- 
las, P. Yabaliutė, P. Čerauskienė 
ir B. Skripkauskiutė. Po 25c.— 
O. Krisiunaitė ir J. Malsiuvienė. 
Viso aukų $10.50. Pinigai per- 
duoti liko J. Sakalauskui, T. F. 
kom. raštininku. 

Taip tai elgiasi Clevelando jau- 
nimas šeimyniškuose vakaruose. 
Malonu butų, kad ir kitų kolio- 
nijų lietuviai, rengdami pana- 
šius vakarėlius, nepamirštų ir 
musų užjuryje badaujančių ir 

vargą velkančių brolių. Pagirti 
tik reikia Cleveland'o jaunimas. 

J. Meilutis. 

IŠ FIDDING HILLS, MASS. 

Darbai ir lietuviai. Šioji vieta, 
tai mažas miestelis, vienok už- 
darbiai neblogiausi. Dirbtuvių 
čia nėra. Dirbama daugiausiai 
"vėrauzėse." 

Tarp esančių čia lietuvių vieš- 
patauja didelė betvarkė. Jokio 
viešo veikimo musų lietuviai ne- 

apreiškia. Žymiai išsiplatinusi 
čionai girtuoklystė, (ieria taip 
vyrai, taip inoterįs. Per naktis 
nepasiliauja girtuokliavimas, 
keiksmai ir muštynės. Laikraš- 
čių skaitymas mažai išsiplatinęs, 
o kurie skaito, tai daugiausia 
"Šake" ir panašius laikraščius. 

Pinavijas. 

Zinios=ŽineIes. 
Shenandoah, Pa. 

— Andrius Andriulevičius liVo- 
si "nudurtas. Jisai sveiksta ligon- 
butyje. 

— Dovydas Jarovskis tapo au- 

tomobiliaus sunkiai sužeistas. 

Greenfield, Mass. 
—Mirė Veronika Mičiutienė. 

Taliko vyrą Juozų ir naujagimį 
SUI1Ų. 

—Konstanto Diedyno sunus An- 
tanas, 9 metu, likosi elektros už- 
muštas. 

St. Louis, Mo. 
—Sutverta jaunimo "Žiburio 

Dramatiškoji Draugija." 

Troy, Vt. 
—Ligonbutyjc rugpjučio 9 d. 

mirė Rapolas Baltrūnas iš E. Ar- 
lington, Vt., lietuvių veikėjas, ra- 

šytojas ir laikraščių bendradarbis. 
Liko moteris, duktė ir du sunu. 

Kilęs iš Ramygalos parapijos, Kau- 
no gub. 

E. Arlington, Vt. 
—Nesenai susitveręs Arlingtono 

Lavinimosi Ratelis buvo parengęs 
išvaži'vimą su programų. 

I 
Minersville, Pa. 

—A. K. Stravinsko 4 metų duk- 
tės drabužiai užsidegė ir mergaitę 
labai apdegino, iš ko jinai ant ry- 
tojau-; mirė Pottsvillės ligonbuty- 
je. Laike laidotuvių ta pati nelai- 
mė patiko mergaitės motiną. Už- 
sidegę drabužiai apdegino jąją, ir 
inai už trijų dienų mirė. 

Dorrisville, 111. 
—SLA. 16 kp.., gyvuojanti trjs 

metai ir neturėjusi nei vienos mo- 

teries, galop susilaukė dviejų gra- 
žiosios lyties asmenų savo narių 
tarpan. 

St. Louis, Mo. 
—Darbai eina neblogiausiai. 
—Mirė Magd. Baniulienė, 30 

metų amžiaus. Mirė taipgi Vladas 
Zubavičia, 23 metų. Abu palaido- 
ta Gillespie kapinėse. 
New Haven, Conn. 

—"Tėv." paSakojama apie vieną 
porą, kuri negalėjusi apsivesti, ka- 
dangi. nebuvusi užtektinai turtin- 
ga, kad užmokėti kunigui už šliu- 
bą. Susitarę, abu išėję gatvėn ir 
pradėję "šposauti." Paskui mer- 

gina patelefonavusi policijai, kad 
josios jaunikis norįs pabėgti, jąją 
"nuskriaudęs." Atvykusi su veži- 
mu policija nusigabenusi abudu 
stotin, pašaukusi kunigą, kurisai 
apvesdinęs porą, už ką kunigui rei- 
kėję mokėti tik 50c.; išviso šliubo 
išlaidų buvę $4.50. Jaunieji pas- 
kui juokęsi, kad iškirtę klebonui 
"šposą." 

Atlanta, Ga. 
— Praeitą savaitę lietuvių 'Ku- 

nigų Sąjunga' laikė čia savo sei- 
mą. Seime dalyvavo diktoka? 
kunigų skaitlius. 

Armstrag Creek, Wis. 
— Naktį iš rugpjučio l6 į 

17 d. čia buvo smarki šalna. 
Bliuduose rasta ledą lango stiklo 
storio. Sugadinta agurkai ir kor- 
nai. Čia yra lietuvių ūkininkų. 

ATSKAITA. 
Aukos surinktos šv. Kazimiero 

parapijos svetainėje prie \Yliar- 
ton st., Philadelphia, Pa., laike 
"Liet. Dr-jos" atstovo St. Šim- 
kaus prakalbų. 

Aukavę $2.00 ir daugiau gavo 
dipliomus, liudijančius, kad yra 
nariais-remėjais "Lietuvių Drau- 
gijos Nukentėjusiems Dėl Karės 
Šelpti." Aukavo: 

Ona Svazaitė—$30.00, Anelė 

Jasotaite—$25.00, Ona Budvitai- 
tė—$6.00. Po $5.00:—kun. J. 
Zimblys, T. Palaimiutė, O. Va- 
lančiūtė, D. Baubliutė, J. Katei- 
va, A. Birgeliutė, O. Palonienė, 
Elena Kavaliauskytė; po $3.00:— 
V. Miežis, T. Kazlauskaitė, O. 
rranskuniutė, K. Driža, D. \e- 
verdauskas, J. Lordauskas, J. 
Snukiškis, E. Sinkaitė; po $2.50: 
—Anastazija Klišaitė; po $2.00: 
—M. Jonaičiutė, A. Stanelienė, 
R. Petraičiutė, J. Poškienė, A. 
Židoniutė, P. Miksas, A. Žitkus, 
M. Rimkienė, A. Rimkaičiutė, 
P. Balčiūnas, Y. Domeika, P. 
Norkiutė, J. Hodell, J. Karlaus- 
kas, T. E. ^ipaila, J. Butkus, M. 
Kulikauskas, J. Imbrazas, J. Bal- 
taduonis, M. Žemaitis, D. Daukas, 
A. Bernotas, A. Kentrus, J. Ka- 
tauskas, J. Yalčiukas, A. Ūkas, 
I. Misiūnas, M. Baltrasaitis, P. 
Vaitekūnas, K. Lyčis, J. Akin- 
skas, S. Lapinskas, K. Digris, R. 
Kurliauskas, A. Timinskiutė, T. 
Malinauskas, A. Svirinas, A. Ba- 
leišis, B. Imbrazas, T. Kareiva, 
I. Markelis, Sakalauskas, S. 
Smerigė. 

Po $1.00: C. Lenkevičienė, E. 
Katilaitė, E. Yalantiniutė, J. 15a- 
ciulskas,- E. Kiškienė, J. Cepulio- 
niutė, E. Miekiutė, E. Legedienė, 
P. Nemanis, J. Zigalis, K. Juk- 
naitė, A. l'pas, J. Putra, R. Jus- 
kaitis, A. Simkaitė, M. Žemaitie- 
nė, 1\. Jonikaitienė, J. Gričiunas, 
J. Stepsiutė, J. Zubikaitė, P. Mi- 
konis, M. Scfclda, Y. Skarmus, 
I. Ansenas, I. Vasauskas, C). 
Guokiutė, J. l'elijra vičiutė, A. 
Liaudinskis, A. Ereitikas, S. Bra- 
zas, J. AlatKUšaitis, A. Sedlevi- 
čius, J. Cepelis, J. Pociukas, J. 
Kazlauckas, K. Olesauckas, K. 
Siuikiškis, J. Cibas, K. Simuliu- 
nas, J. Mateukas, J. Kriščiūnas, 
A. Jonaitis, P. (jiedris, J. Pratic- 
kunas, Y. Xorvaišiutė, M. Kaze- 
liutė, P. Yalatitiniutė, P. Barčiu- 
tė, A. Joniškaitč, M. Areškevičiu- 
tė, j. Budris M. Janosutė, V. 
Dorečkiutė, A. Saukaitienė. U. 
Saukaitienė, B. Kirsnauskaitė, S. 
Skrimauskiutė, C. Mitkiutė, J. 
Brazaitis, A. Saiikaitis, K. Sa- 
mys, A. Brasienė, U. Kairienė, 
E. Palaimintė, J. Pauplis. 

Prie to smulkesnių aukų su- 

plaukė—$55.26. 
Viso labo—$339.76. 
Atėmus išlaidas už pliakatų 

spausdinimą $2.50, vi:o labo pa- 
siliko $337.26, kuriuos rugpjūčio 
18 d. išsiuntė T. F. Centro, rašti- 
f. Yalančiunas, Tautos Fondo 
skyriaus raštininko pagelbininkas, 



Visi laikraščiui siunčiami rankraš- 
čiai turi buti pažymėti autoriaus pa- 
rašu ir adresu. Pasirašantieji psau- į 
donimais turi paduoti. Rodalicijos ži- 
niai. ir savo tikrąj) vardą. 

Redakcija pasilieka sau teiaę at- j 
siunčiamus jai rankraščius trumpinti 
ir taisyti. < 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto- 
riui atgal Jo lgfomls. 

Rolkia visada rašyti plunksna li tik 
ant vienos popiero paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Bendri tautos reikalai. C hiea- 

£«» "Naujienas" pastatė labai gud- 
ru užklausimą Amerikos lietuviu 
tautiškiems laikraščiams. lasai 
laikraštis sakosi nesuprantąs, kas 

toks yra tokia "mistifikacija," kaip 
bendri tautos reikalai. Toksai už- 

klausimas nebūtų nei kiek stebėti- 
nas, jeigu jisai neliutų aprul>ežiuo- 
tas taip, kaip "Naujienos"' apru- 
bežiavo. <iircli. neprašoma "keliau- 

ti per jūres j ieškoti 'bendrų reika- 

lų tolimame f.ietuvps krašte,' bet 
tiktai išaiškinti, koki reikalai galį 
buti pas lietuvius čia Amerikoje." 

N'eliogiškumas šiame Naujienų" 
užklausime guli tame, kad jos at- 

skiria vieną lietuvių dalelę (Ameri- 
kos lietuvius) nuo visos lietuvių 
tautos ir reikalauja pasakyti, koki 

pas tą dalelę yra bendri tautos rei- 
kalai. Bendri tautos reikalai pa- 
lieti lygiai Amerikos, kaip ir Lietu- 
vos lietuvius, ir tiktai imdami te- 

nykščių lietuvių reikalus ir sulygin- 
dami juos su Amerikos lietuvių rei- 
kalais, męs galime pamatyti, koki 
reikalai yra bendri, koki ne. Re 

to sulyginimo negalima kalbėti apie 
kokius nors bendrus tautos reika- 
lus. "Naujienų" užklausimas reiš- 
kia tą pat, ką ir reikalavimas 

dviems broliams parodyti, koki pas 

juodu yra bendri reikalai, tam pa- 

rodijimui imant tiktai vieno bro- 

lio reikalus ir nelyginant jųjų prie 
antrojo brolio reikalų. Kiekvie- 
nas pasakytu, kad toksai reikalavi- 
mas yra absurdiškas. O "Naujie- 
nos" kaip sykis panašaus dalyko ir 

reikalauja. Ištikrųjų labai "mys- 
tiŠko" <lalvko reikalaujama. 

C) gal "Naujienos" reikalauja 
paaiškinimo, koki bendri reikalai 

yra pas Amerikos lietuvius, susi- 
dedančius iš Įvairiu užsiėmimų ir 

įvairaus darbo žmonių? | tok j 
reikalavimą išdalies nurodo mini- 

mojo laikraščio pastatytasai apru- 
be/iavimas. Reiškia, norima žino- 
ti. kokių bendrų reikalų esama pas 
Amerikos lietuvius, tiktai reikalavi- 
mas taip netikusia pastatytas? 

Jeigu atspėjimas yra teisingas, 
tai atsakyti j jįjį, rods, nesunku 
bus. 

Tų bendrų reikalų yra labai 

daug. Pirmu bendru reikaju yra 
kalba. "Naujienas" ri^a su visais 
kitais lietuvių laikraščiais, nežiūrintį 
jųjų pakraipos, ir skiria nuo kitų,Į 
nc-lietuvių, nors ir vienminčių, laik- 

raščių lietuvių kalba. Lietuvių! 
kalba Amerikos lietuvius, nežiūrint 

jųjų pažiūrų skirtumo, riša vienon 
krūvon ir skiria nuo kitų tautybių j 
ir kitokios, ne-lietuvių, kilmės žmo- j 
nių. Tų pačių "Naujienų" nebūtų,1 
jeigu nebūtų būrio žmonių, surištų j 
viena bendra prigimta lietuvių kal- 

ba, ir tai žmonių, įvairių pažiūrų,! 
darbų ir profesijų. Bet kalbą ga-i 
Įima padėti ne į "reikalų kliasą. 

Imkime ateivybę. [vairių tautų 
žmonės rupina:i savais ateiviais. 
Lenkai rūpinasi savais, žydai sa- 

vais, kiti vėl savais. Ateivybė ly- 
giai apeina biznierius, kaip ir pa- 

prastus darbininkus. Jeigu ne kas 

kita, tai vien tiktai žmoniškumo ir, 
norėtume pasakyti, broliškumo jaus- 
mas verčia pirniiaus atvykusius ir 

čia jau "apsisėdusius" žmones rū- 

pintis tais, kurie vėltaus už juos 
atvyksta Suv. Yalstijosna. Kita-i 
taučiai nesirūpins lietuviais, ir to- 

dėlei patj> lietuviai turi rūpintis 
savo atvykstančiais santautiečiais. 
Prie to reikia pasakyti, kad tuom 

laiku, kaip pas daugelį kitų tauty- 
bių žmonių ateivybės reikalai, kutie 

yra visiems tos pačiom kilmės žmo- 

nėm > bendri, jau gerai sutvarkyti, 
lietuvių ateiviai yra labai apleisti, 
tiktai apgailestauti reikia, kad lie- 

tuviai ateivybės reikalų sutvarky- 
me yra taip toli nuo kitų atsilikę. 
Ateivybės klausimas yra visiems 
Amerikos lietuviams bendras ir 

svarbus. 

Toliaus, sulyg [migracijos De- 

partamento statistikų, netoli pusė 
lietuvių, atkeliaujančiųjų Ameri- 
kon. yra visiškais bemoksliais. Prie 

liormališkų aplinkybių juos pirmu 
dalyku reikia šviesti. Suprantama, 
nekalti jiems galvon, kad apšvies- 

tunais yra socialistai, o visi kiti 
yra neišmanėliais, nesusipratėliais, 
tamsunais, kuriuos reikia neapkęs- 
ti ir niekinti,—ne, tiktai išmokinti 
juos abėcėlės ir skaityfho bei rašto.1 
Kitu bendru tcikalu yra supažiu-Į 
dinti juos su šia šalim, su josios 
įstatais, gyvenimo sąlygomis ir t.t. 

l'rie lietuviu gali prieiti tiktai tie. 
kurie pati- lietuvių kalbą žino, ku- 
rie pažį>ta lietuvio būdą, kurie 

galėtu tinkamai jam perduoti vi-j 
sas ateiviui reikalingas žinias. Oi 
tokiais yra tiktai patįs lietuviai.' 
čia gyvenantieji, aps i pažinę su ša-j 
lim ir daugiau apsišvietę. 

Paimkime paselpos klausimą.' 
Yra Amerikoje daug visokių ame-Į 
rikoniškų pašclpos draugijų. Ta- 
čiaus lietuviai j jas savo daugumo-' 
je neis, nes jie nežino kalbos ir 
tokiose draugijose jie jausis sveti- 
mais. Jie yra priverst tverti sa-: 
vas pašelpines organizacijas, kurio- 
se jie gali susikalbėti ir nėra ameri- 
konų žeminami, kaipo "foreneriai."| 
Dėlei savo nežinojimo lietuviai, 
jtartinai žiuri į esamas apdraudoc 
kompanijas, nes jie dažnai yra ne- 

sanžiningų agentų prigaudomi. Rei- 
kalui ištikus daugumai yra labai 
keblu su totni-. kompanijomis susi- 
kalbėti ir susiprasti. Tas juos dar 

daugiau stumia tverti savas pašel- 
pincs organizacijas. Taigi, pašei- 
pa yra bendru dalyku. J Amerikos 
lietuviu paselpines draugijas pri- 
guli ir paprastai darbininkai, ir 

jamatninkai. jr biznieriai, ir jvai- 
[riti profesijų žmones. 

Ateiviai Amerikoje yra apsigy- 
venę paprastai taip vadinamomis 
kolionijomis, tai yra vienos tauty-' 
bės žmonės gyvena krūvoje, vie- 

noje vietoje. Lietuviai, sakysime,' 
gyvena vienoje miesto dalyje, len- 
kai kitoje, vokiečiai vėl kitoje. Su-' 
lyginkime nors sveikatos, hygienos1 
atžvilgiu Įvairių tautybių kolioni-; 
jas. Pamatysime, kad lietuviai pa-' 
prastai gyvena daug blogesnėse ap- 
linkybėse negu toki, sakysime, vo-' 
kiečiai. Toje pačioje vietoje gy- 
vena lietuviai biznieriai, darbinin- 
kai. profesionalai ir kiti, visus juos 
liečia sąlygos, kuriose jie gyvena. 
Tas aplinkybes reikia gerinti. Tai 
yra bendras reikalas. Berods, yra 
sveikatos departamentai miestuose, 
bet jie mažai ką gali padaryti tarp 
ateivių, kadangi nežino jųjų kalbos 
ir sveikatos dėsnių propagandavi- 
mo jie negali varyti be tų pačių 
ateivių gydytojų pagelbos. Lietu-j 
vių kolionijose bendru reikalu yra j 
daryti savo gyvenimo sąlygas svei-1 
katos atžvilgiu geresnėmis. 

Vėl yra politika. Kiekvienas^ 
akyviau sekąs vadinamąją vietinę 
politiką galėjo matyti; kad, nežiū- 
rint visų priešingųjų tvirtinimų.' 
tautybė yra čia Amerikoje labai' 
žymiai maišoma politikon. Kurios 
nors tautybės žmonės yra paprastai 
viešpataujančiais. Kaipo aplama' 
taisyklė, galime pasakyti, kad to- 
kiais atskirų vietų "viešpačiais" pa- 
prastai yra airiai, anglo-saksai ir vo-j kiečiai. Jie j kitas tautybes pa-i 
prastai žiuri su panieka, ir, sakysi- 
me, lietuviui arba slavui mažai ką 
net atydos galima tikėtis, nuėjus' 
miesto valdybon arba kiton kokion 
vieson įstaigon. Jeigu yra kok- 
sai nors skundas policijai arba šiaip 
miesto valdžios įstaigai, tai jeigu 
toksai skundas paeina iš žemina- 
mųjų tautybių žmonių apgyventų- 
jų distriktų, tai mažai ką atydos 
galima tikėtis skundui. Visai kitas 
klausimas, kuomet skundžiasi "sa- 
viškiai.'* Tas gali rodytis menk- 
niekiu, bet kas praktikoje patyrė 
tuos "menkniekius," tas kitaip pa- 
sakys. Vienu išėjimu iš to yra su- 

jdaryti stiprią politišką jiegą, kad 
nusikračius tos žeminamojo rolės. 
iTas lygiai apeina lietuvj darbinin- 
'ką, kaip ir biznierių, ir pasiliuosa- 
(vimas iš tos nesmagios rolės yra 
lygiai lietuvio darbininko ir lietu- 
vio biznieriaus reikalas. 

Paimkime darbo klausimą. Lie- 
tuviai milžiniškoje savo daugumoje 
yra paprastais darbininkais, ku- 
riems tenka dirbti mažiausiai ap- 
mokamas ir sunkiausis darbas. Iš- 
vesti lietuvius iš to, parodyti kelią 
prie amatų, prie geresniojo gyveni- 
mo yra didžiai svarbus reikalas. 
Jisai paliečia ir lietuvius binzierius 
bei profesionalus, nes, stovint mi- 
nios darbininkui augščiaus ekono- 
miškai, biznieriui ir profesionalui 
geresnis biznis. 

Tokių esama bendrų reikalų pas 
Amerikos lietuvius. Yra tų rei- 

Įkalų dar ir daugiau, tačiaus šių ke- 
! liti, rods, užteks, kad parodžius, 
jog jų bendrų reikalų pas mus 

yra. Tiktai labai gaila, kad, vie- 
ton atkreipus į jaos atydos, dau-1 

gelis mtisų lietuviu arba padangės- 
na socializmo svajonių sparnais yra 
nuskridę, užsiima svetimų jiems 
parapijinių reikalų plitimu į skan- 
dalu-; arba panašiais dalykais. 

Bendrų reikalų yra, tiktai rei- 
kia atkreipti akis nuo padangių 
prie praktiškojo gyvenimo. 

Lietuvių atstovų prakalbos Ru- 

sijos Dūmoje. Susirinkusioje dė- 
lei karės reikalų Rusijos Valsty- 
bės l)um >io, tarp kitų kalbėjusių 
atstovų, liepos 20 d. (s. k.) pra- 
bilo ir lietuviai atstovai p. Yčas 
ir p. Januškevičius. Januškevi- 
čiaus prakalbos rusų dienraštis 
"Rieč" necituoja ir tiktai pažy-' 
mi. kad jisai sakęs, "jog I-ie- 
tuvos ūkininkai ant savo pečiu ■-f i* ; i išnešė priešu kirčio sunkumu. 
Lietinių ūkininkai pastatė dau- 
gybe savo" "šuTuį ant pozicijų ir 
atlieka sargybos tarnybą geležin- 
kelių apsaugojime. Lietuvos že- 
mė yra atpirkimo auka visai Rusi- 
jia, kadangi jinai išgelbėjo cen- 

trus nuo sunaikinimo. Nežiūrint 
to, valdžia po senovei nesiskaito 
su tuotn, kad (Lietuvos) žmonės 
nesą milžiniškas aukas, ir val- 
džios jungas nemažėja." To- 
naus Kaioama apie tai, kad val- 
džia, išleisdama įstatą apie Len- 
kijos savivaldą, aplenkė lietuvių 
kalbą ir tnom lietuvius nuskriau- 
dė. 

Atstovo Yčo kalbi) "Rieč"' gan 
ilgokai cituoja. Jojo kalbą mini- 
masai laikraštis šiaip perduoda: 

"Jums žinomos tos kančios ir 

toji sielvarta, kurią kenčia lietu- 
viai. Žiaurus priešas užii$»a iš- 
tisas srytis, nieko nesigaili ant 
savo kelionės. Visa Lietuva ap- 
imta gaisru. Žmonės, pakelti iš 
savo apgyventų vietų, baimėje 
bėga prieš prievartininkus, ir ar- 

mija alkanų, nelaimingų, siratų 
žmonių traukia gilyn j kraštą ir 
jieško pagelbos pas vietines vi-j 
suomeniškas organizacijas. Ir 
kas buvo tose vietose, tas be 
skausmo ir ašarų negali žiūrėti j 
šiuos žmones, prisiglaudusius 

miškuose,jpnjį kelių su savo tur- 
to liekanomis, su kūdikiais ant 
rankų. Sjielv^rtos negalima ap- 
rašyti. įd^ė valdžia šiose 
dieiiose? Ar pasistengė jinai pa- 
lengvinti padėjimą kaip Lietu- 
vos, taip ir k i fu pakraščių? La- 
bai mažai. Jėigu tūkstančiai pa- 
bėgėlių pavalgydinta, tai tą pa- 
darė visuomeniškos organizaci- 
jos, j kurias"Vafdžia įtartinai žiū- 
rė'a ir kurioms kenkė veikti." 
Toliaus jisai sal<o, kad karę veda 
ne kuri atskira "Rusijos dalis, bet 
visa Rusija,'ir kad todėl turi iš- 
nykti valdžios neužsitikėjimas ir 
reikia ateiti pagelbon nukentėju- 
siems nuo karės. 

Sprendžiant iš kalbų, matyt, 
kad Rusijoje, kaip ir Lietuvoje, 
yra nemažai neužsiganėdinimo 
pasielgimu Rusijos valdžios, kuri 
net tokioje sunkioje valandoje, 
kaip toji, kurią Rusijos žmonės 
dabar pergyvena, nemeta atža- 

gareiviškumo, kurisai niekuomet 
neleido Rusijai žengti pažangos 
vieškeliu. 

Apie Lietuvą. Mūsų bendra- 
darbis prisiuntė mums straipsnį, 
tilpusi Philadelphijos laikraštyje 
"The Philadelphia Record" (rug- 
pjučio 22 d.). Straipsnis nėra pa- 
žymėtas autoriaus vardu. Jisai 
yra vienu geriausiųjų straipsnių, 
kokius mums teko iki šiolei matyti 
Amerikos angliškoje spaudoje. 
Straipsnis yra vidutiniško ilgumo, 
tačiaus skaitytojas, nieko nežinan- 
tis apie lietuvius, gali iš to straip- 
snio susistatyti sau gan aiškią nuo- 

monę apie tai, kas yra lietuviai, 
kokią vietą jie dabar užima Euro- 
poje ir kokią role jie pirmiaus lošė 
Europos istorijoje. Net ir šiek- 
tiek apsipažinęs su lietuviais ir 
Lietuva tame straipsnyje gali rasii 

įdomių dalykų. Šisai straipsnis, 
atkartojame, išsiskiria iš visa to, 
ką mums iki šiolei teko ameriko- 
niškoje spaudoje matyti apie lie- 
tuvius. Kad daugiau panašių 
straipsnių butų! 

i 

Kares Metams Sukakus. 
(Užbaiga) 

SKIRSNY S X. 
Mūšiai Prie D ar danelių. 

Prasinutšimas per Dardanelius 
iiivo ir yra talkininkams vienu 
varbiausiujų tikslų karėje. Pra- 
imušti per Dardanelius stengia- 
uasi vyriausiai dėlei dviejų daly- 
:ų. Pirma, norima užduoti smū- 

gis Turkijai, kurią Vokietija Įsivil- 
:o j karę, ir padaryti įtaką j P.al- 
;anų valstijas; antra, pagelbėti Ru- 
ijai, kuriai didžiai kebliu dalyku, 
•ra stoka amunicijos, kuriai iš už-į 
ubežio parsigabenti jinai neturi 
ink amų kėlių (portų), išskiriant 
[uodasias jūres, inėjimas į kurias 
na turkų rankose. 

Turkija stojo karėn be forma- 
iško paskelbimo. Karės pradžia 
>uvo netikėtas rusų portų Odes-: 
os ir Feodosijos apšaudymas iš 
aivų "Geoben" ir "Breslau," ku- 
ie pirmiaus priklaus: Vokietijai 
r karės pradžioje buvo Turkijai 
'parduoti." Užpuolimas ant mi- 
įėtųjų portų atsitiko spalio 29 d. 
^apkričio 5 d. Anglija bei Fran- 
•uzija paskelbė Turkijai karę, ir 
\nglija užgrobė salą Cyprtis. 
Turkija bandė pradėti karę prieš 
Rusiją Kaukazo srytyje, jsiverž- 
lama i rusų zemę. 1 enai iki šiolei 

ęsiasi mūšiai be jokios didesnės 
ivarbos. Turkai buvo pasiuntę bu- 
-į kariumenės prie Suezo perplau- 
tos. Jiems pasisekė pasiekti per- 
plauką, tačiaus tenai anglai juos 
;kaudžiai sumušė ir visą turkų žy- 

į niekus pavertė. Gruodžio 17 
i. Anglija paėmė savo globon 
Egiptą, kurį prieš tai Turkija glo- 
jojo. 

Vasario 19 d. anglų-francuzų lai- 

vynas pradėjo bombarduoti Dar- 
ianelius. Savaite vėliaus fortai 

prie Dardanelių inėjimo buvo jau 
nutildyti, ir prasidėjo viduriniųjų 
fortų bombardavimas. Kovo 18 
J. buvo bandyta persilaužti per 
siaurumą. Bandvmas pasibaigė 
:uom, kad tapo nuskandinti anglų 
aivai "Ocean" bei "Irresistible" 
ir francuzų laivas "Bouvet." Tuo- 
net talkininkai pamatė, kad ban- 
dymas persilaužti per Dardanelius 
i-ien laivyno pagelba yra tragiška 
klaida. Delei šios klaidos turėjo 
pasitraukti iš vietos Winston Chur- 
chill, pirmasai Anglijos admirali- 
įos lordas. 

Dardanelių veržimas tačiaus ne- 

buvo atidėtas j šalį. Balandžio 25 
d. ant Gallipoli pusiasalio pasek- 
mingai išsodinta anglų ir francuzt, 

kariumcnė. Atlikta tai, nežiūrint 
smarkios turkiškųjų kanuolių ug- 
nies. Talkininkams tasai žygis 
nunešė labai daug aukų, tačiaus 
jisai buvo atliktas. Šisai kariu- 
menės išsodinimas yra skaitomas 
vienu žymiausių žygių visoje žmo- 
nikos karės istorijoje. 

Nuo to laiko Dardanelių verži- 
mas yra varomas sutartinomis lai- 
vyno ir sausžėmio kariumenės jie- 
gomis. Žengimas pirmyn yra lė- 
tas ir sunkus. Kiekvieną žemės 
pėdą reikia užkariauti. Nežiūrint 
to, talkininkų kareiviai žingsnis už 
žingsnio prisiartino prie stipriai 
fortifikuotų turkų augštumų už 
Krithijos. 

Pastaruoju laiku buvo ženklų, 
kad turkų atsispyrimas eina silpnyn 
dėlei amunicijos stokos. Vokieti- 
ja visokiais budais pradėjo steng- 
tis, kad gavus progą prigabenti 
turkams amunicijos. Kadangi tai 
yra galima vien per Balkanų valsti- 
jų žemę važiuojant, tai Vokietija 
stengiasi visokiais budais išgauti 
iš balkanicčių leidimą amunicijai 
per jųjų žemę gabenti. Tose pas- 
tangose nesustojama net prieš grą- 
sinimus. Rumanijai buvo įteiktas 
tuom tikslu ultimatumas. 

Gegužio 27 ir 28 d. vokiečių sub- 
marinas, kurisai f»ats vienas padarė 
kelionę nuo Vokietijos prieplaukos 
Wilhelmshaven iki Dardanelių, pa- 
skandino prie Gallipolio anglų mū- 
šio laivus "Triumph" ir "Majes- 
tic." Vėliaus buvo pranešta, kad 
rusų karės laivas šį submariną nu- 

skandinęs Juodose jūrėse. 

SKIRSNYS XI. 

Vokietija Netenka Savo Kol i oti i jų. 
Karės pasekmėje Vokietija ne- 

teko bvangios savo kolionijos Kiau 
-chau ir. fjr didelio žemės ploto 
Piet-vakarinėjc Afrikoje. 

Japonija atėmė iš josios pirmą- 
ją, ir generolas Botha užkariavo 
antrąją, ji 

Japonija jdavė Vokietijai ulti- 
matumą rugpjučio 15 d. ir paskel- 
bė karę to paties mėnesio 23 d. 
Savo užpuolimą ant Kiau-chau ji- 
nai varė išlėto, žinodama, kad pa- 
sisekimas jai yra užtikrintas. Abel- 
nas atakas buvo pradėtąs tiktai' 
spalio 31 d. Lapkričio 7 d. Kiau 
-chau pasidavė. 

Afrikoje, generolas Botha, pirm 
negu jisai galėjo užpulti ant vokie- 
čių, turėjo numalšinti pas save na- 

mie sukilimu kurį vedė garsingas 

boerų generolas De Wet. Ta- 
čiaus neužilgo, patsai generolas 
De \Yet buvo pagautas, ir visas su- 
kilimas užsibaigė. 

Karė prieš vokiečius Piet-vaka- 
rinėje Afrikoje buvo uoliai varoma 

per visą gegužio mėnesį. Jinai už- 
sibaigė birželio mėnesyje, kuomet 
kaizerio 'kariumenė pasidavė ir 
350,000 ketvirtainių mylių žemės 
plotas buvo prijungtas prie Angli- 
jos. Sakoiha, kad tasai plotas, jo- 
jo užkariautojo pagerbimui, busiąs 
pavadintas Bothaland. 

SK1RSNYS XIII. 
Mūšiai Ant Jūrių. 

Karė ant jūrių gali buti padalin- 
ta j dvi dalis: pirmąją, kuomet vo- 

kiečių laivai skraidė jūrėmis, nai- 
kindami savo priešų prekybos lai- 
vyną, ir anglų karės laivai juos vai- 
kėsi, stengdamiesi išnaikinti; an- 

trą. kuomet vasario 18 d. vokiečiai 
pradėjo Didžiosios Britanijos sa- 

lų bliokadą savo povandeniniais 
laivais-submarinais. 

Pirmas svarbesnis mušis atsitiko 
jūrėse rugpjūčio 5 d., kuomet anglų 
trečioji flotilija užpuolė vokiečių 
laivus Šiaurės jūrėse. Anglų skrai- 
duolis "Amphion" buvo sugadin- 
tas ir sekančią dieną nuskendo, 
minos išsprogdintas. Rugsėjo 
22 d. vokiečiu submarinas U-9 
nuskandino anglų skraiduolius 
''Cressy," "Aboukir" ir "Hogue" 
Šiaurės jūrėse. I 

Tuom pačiu laiku vokiečių skrai- 
duoliai "Karjsruhe," "Etnden" ir 
kitų karės laivų skraidė jūrėmis 
ir naikino anglų prekybos laivus. 
Lapkričio 1 d. vokiečių admirolo 
von Spree eskadra susitiko prie 
Chili krantų, Pietinėje Amerikoje, 
su anglų eskadra, buvusia admi- 
rolo Cradock komandoje. Ištiku- 
siame mūšyje anglų laivai "Good 
Hope" ir Monmouth" drauge su 
vis^ jgula nuvėjo dugnan. Mėne- 
siu vėliaus, gruodžio 8 d., anglų 
eskadra po vice-admirolo Sturdee 
vadovavimu užpuolė von Spee'jo 
eskadrą prie Falkland salų ir pa- 
skandino vokiečių skraiduolius 
"Scharnhorst," "Gneisenau," "Leip- 
zig" ir "Nurnberg.'' Anglai tuom 

«L.3iiiivyi\*.ju ĮjiiiucMij savo ne- 

pasisekimą. Nuo to laiko nebuvo 
jokio svarbesnio mūšio jūrėse. 

Prieš tą mušį Australijos skrai- 
duolis "Sydney" pagavo vokiečių 
"Emden'ą" Rytų Indijos vandeny- 
se ir jįjį paskandino. "Etndeno" 
Įgulai pasisekė pabėgti, ir jinai, po 
ilgų bėdų ir visokių atsitikimų, pa- 
siekė galop Konstantinopolio. 

Spalio 27 d. mūšio laivas "Au- 
dacijous" nuskendo Airijos jūrėse. 
Lapkričio 26 d. Thames upėje bu- 
vo išsprogdintas laivas "Bulvvark." 
Gruodžio 1 d. karės laivas *'For- 
midable" buvo torpeduotas An- 
gliškame kanale. Visi šie laivai 
priklausė Anglijai. Po jųjų nu- 
skandintam anglų laivynas dingo 
iš pavojingųjų vietų. Vokieuų lai- 
vynas visą laiką buvo pas save na- 

mie, išskiriant užpuolimą ant An- 
glijos pakraščio Scarborough ir 
aplinkinių miestų ir neskaitant 
žvalgavimo. 

Anglų laivyno veikimas prie 
Dardanelių buvo aprašytas augš- 
čiaus. Francuzų laivynas svar- 

biausiai sergėjo Adriatiko jūrės ir 
šiek-tiek nukentėjo nuo austrų 
submarinų. Rusų laivynas turėjo 
mažesnių mušiu Baltiko jūrėse. 

Nuo to laiko, kuomet Italija sto- 

jo karės, jinai paliuosavo, ar bent 
palengvino, francuzų laivyno dar- 
bą Adriatiko jūrėse. 

Tuom užsibaigia apžvalga svar- 

besniųjų atsitikimų, įvykusių pir- 
mųjų karės metų bėgiu. Apskait- 
liuojama, kad per tą laiką vien už- 
muštų kareivių skaitlius siekė virš 
penkių milionų žmonių. Visų ka- 
riaujančiųjų šalių nuostoliai ka- 
reiviais tuom laikotarpiu, sulyg 
apskaitliavimų, siekė apie 15,000,- 

000. Kur šiaip nekariaujantieji, 
kurfų didelis skaitlius žuvo nuo 

priešo rankų ir dar labjaus nuo 

įvairių ligų? Kiek karė per tuos 

metus apsiėjo medžiagiškai, tiesio- 
ginėmis išlaidomis, sunaikintu tur- 
tu ir t.t.—iunku apskaitliuoti. 

Lietuviškai surašė /. A. 

Kūdikio Priežiūra 
Vasarą. 

O 

Trijų mėnesių kūdikis reikalau- 
ja į dieną 16 uncijų pieno, kurisai 

privalo buti praskiestas 16 unci- 

jų vandens. Prie šito privalo bu- 
ti pridėta 3 stalavi šaukštai cu- 

kraus ir 2 uncijos kalkių vandens. 
Šitai privalo buti kudilciui suduota 
į šešis kartus. Pienas privalo bu- 
ti padauginamas puse uncijos kas 

šešios dienos. Vanduo privalo 
būti sumažinamas puse uncijos 
apie kas dvi savaitės. 

Šešių mėnesių vidutiniškas kū- 
dikis reikalaujp kasdien 24 unci- 
jų pieno, kuisai privalo būti pra- 
skiestas 12 uncijų vandens. Prie 
šito privalo buti pridėta 2 uncijoj; 
kalkių vandens ir 3 nelygus sta- 
lavi šaukštai cukraus. Tąi turi 
but suduota kudikiui j penkis kar- 
tus. Pienas privalo buti padaugina- 
mas, jeigu kūdikis yra išalkęs ir 
maistą gerai virškina. Pienas ne- 

privalo buti padauginamas, jei- 
gu kūdikis nėra alkanas arba jei- 
gu jisai serga vidurių nevirsknn- 
11111, nors pastarame atsitikime ji- 
sai ir rodytųsi alkanas. 

Devynių mėnesių vidutiniškas 
kūdikis reikalauja kasdien 30 un- 

cijų pieno, kurisai privalo buti 
praskiestas 10 uncijų vandens. 
Prie šito privalo buti pridėta du 
nuolygųs stalavi šaukštai cukraus 
ir 2 uncijos kalkių vandens. Vi- 
sa tai privalo buti suduota kudi- 
kiui j penkis kartus. Prideda- 
masai cukrus gali buti pieniniu 
cukrum (milk sugar,) arba jeigu 
jojo negalima gauti, tai granuliuo- 
tas cukrus (granu'lated or can su- 

gar) arba maltosas (malt sugar) j 
privaio Dim paimtas jojo vieton. 

Išpradžių paprastas vanduo pri- 
valytų buti pavartotas pienui pra- 
skiesti. 

Trijų mėnesių amžiuje, kai-ka- 
da anksčiaus, silpnas miežių van- 

duo gali buti vartojamas vieton 
paprasto vandens. Jisai yra pa- 
daromas iš pasės nuolygaus sta- 
lavo šaukšto miežių miltų, įdėtų 
į 16 uncijų vandens, ir tai turi bu-j 
ti virinimą per 20 minutų. 

šešių mėnesių amžiuje miežių 
miltai gali buti padauginti iki pus- 
antro nuolygaus stalavo šaukšto, 
kas turi buti virinama 12 uncijų 
vandens. 

Devynių mėnesių amžiuje mie- 
žių miltai gali buti padauginti iki' 
3 nuolvgių stalavų šaukštų, viri- 
namų 8 uncijose vandens. 

Iš bonkutės maitinamieji kūdi- 
kiai lengvai gali susirgti nuo per- 
pen ėjimo. Jie gali buti perpenė- 
t! arba duodant jiems perdaug! 
vienu penėjimu, arba perdažnai 
penint, arba duodant maistą, per- 
tirštą jiems suvirškinti. Jie taip- 
gi gali buti susirgdinti neregulia- 
riu penėjimu, tai yra nepaskir- 
tais laikais penint. 

Kūdiki galima labai lengvai | 
išmokinti reguliariu įpročiu, ir jo-1 
kis kitas geras įprotis nėra taip | 
svarbus geram kūdikio sveikatos 
plėtojimuisi, kaip penėjimas visiš-' 

į kai lygiais protarpiais. Kudikiuij 
privalu duoti jojo bonkutė kas 
trįs valandos su lyg laikrodžio. | 
Taip turi buti daroma, kol kūdi- 
kis pasieks 6 mėnesių amžiaus.! 
Po tam, jeigu daktaras nedavė ki- j tokio įsakymo, kūdikis privalo 
buti penimas kas trįs valandos. I 
Laike karščių liepos ir rugsėjo' 
mėnesiuose dirbtinas maitinamas- 
privalo buti kuolabjausiai prižiu-j 
rimas. Laike karščių kūdikis ne-' 
turi apetito ir negali suvirškinti 
valgio. Todėl tokiais laikais ji-, 
sai privalytų buti mažiau penimas, 
ir patsai maistas turėtų buti susilp- 
nintas, išpilant vieną kvortą pieno | 
ir pradedant kiek virinto vandens^ kiekvienon bonkon. Jeigu pas 
kūdikį apsireiškia koki nors ne- 

virškinimo ženklai, tai maitinimo 
laikotarpiai privalo buti prailginti 
iki keturiu valandų. 

Kūdikio svarumas tokiais lai-, 
'kais neaugs taip, kaip kad vėsės-I 
nio oro metu, tačiaus geriau yra 
duoti jam mažiau maisto negu' 
susirgdinti jįjį viduriavimu, duo-' 
dant daugiau valgio, negu jisai 
gali suvirškinti. 

Ypatingai laike karščiu kūdikis 
privalėtų turėti užtektinai geria- 
mojo vandens, kurisai privalo bu-į 
ti išvirintas ir atvėsintas. Jokiu 
budu neduokite ledinio vandens.. 

Komentarai. I 
Vokiečiams paėmus, arba teisin- 

giau sakant, rusams dėlei strate- 

giškų ir humaniškų priežasčių Var- 
šavą apleidus, vokiečių pritarėjai 
džiaugėsi, o vokiečiams neužjau- 
čiantieji pradėjo manyti, kad Vo- 
kietija pergalės talkininkus. 

Vokietijos ciesorius buvo suma- 

nęs su savo žmona iškilmingai į 
Varšavą žengti. Bet kaip rodos, j 
vokiečiai nedaug naudos teturi iš 

jos paėmimo. Laikraščiai mena, 
kad Varšavos užėmimas lėšavo vo-1 
kiečiams apie milioną kareivių. j 

Dažnai laikraščių korespondentai 
savo žiniose perdeda priešo nuo- 

stolius, bet daleiskim sau, kad jei- 

I .% gu vokiečiai nustojo, vieton viso 
miliono, 300,000 arba 400,000 ka- įreivių, tai jiems Varšavos paėmi- 
mas daugiau nuostolių pridirbo 
negu rusams. Savo pergalėmis vokiečiai mėgsta girti> ir pergalė- jusių dienas švęsti. Bet Varšavos 
paėmimas juose jokio entuziazmo 
nesukėlė? kas yra ženklu, kad jie h 
to atsitikimo jokios arba maža 
naudos teturėjo. Vargiai apsirik- siu, sakydamas, kad su Varšavos 
paėmimu vokiečiai atsiekė savo 
pergalių viršūnės ir pradeda "že- 
myn'' ristis. Jeigu teisinga, kad jų ciesorius pasiūlė, per Danijos karalių, rusams užmegsti derybas apie karės užbaigimą, ką anie griež- tai atmetė, tai tas ženklina, kad jie nesitiki rusus pergalėti. 

Keletą savaičių atgal vokiečių 
laikraščiai, turbut tikėdamiesi, kad 
jų kariumenė sutriuškins Rusijos galybę, skelbė, kad kadangi jiems brangiai atsiėjęs Rusijos sumuši- 
mas, tai jie negalį suteikti lenkams 
autonomijos arba neprigulmybės. Bet po Varšavos paėmimo, jie ban- dė net kalbėti apie įsteigimą len- 
kų karalystės su princu foakimu 
Kaipo jų karalium. 

Kalbėjo jie ir pirma apie prin- 
cą Joakimą kaipo Lietuvos kara- 
lių, arba bent didį kunigaikštį. Iš šitų faktų galima permatyti, kad vokiečiai yra pilni pasąlumo ir vyliugystės. 

Jie siūlo lenkams neprigulmybę, kada jie mato, kad jiems karės bė- 
gis nesiseka, bet kada jiems tuom- 
tarpu geriau, kaip rodos, vyksta, tai jie kalba, kad negalima len- kams suteikti politiškos liuosybės, kadangi vokiečiams perbrangi ai ru- 
sų armijos sumušimas atsiėjęs. 

Amerikoj vokiečių leidžiamas 
anglų kalboje laikraštis "Father- lan" taippat "darkė," kiek galėda- 
mas, lenkų tautą. Yla iš maišo iš- 
lindo, ir vokiečių tikslai turėtų but 
suprantami net tokiems vokiečių šalininkams, kaip pp. G. Gaigalaitis ir Yidunas. Vokiečiai nori pa- veržti kiek galima daugiau tautų, o ne liuosuoti jas. 

jeigu jau lenkai turėtų gauti 
autonomiją arba net visišką ne- 
prfgulmybę, tai jiems nereikia "ka- 
ralių" tarpe vokiečių i ieškoti, jie turi ir patįs savas garbingas savo 
praeitim kunigaikščių gimines, kaip tai Czartoryskių, Lubomirskių ir 
kitų, kurių tarpe galima rasti as- 
meniu, galinčių taippat atsakančiai 
užimti karališką Lenkijos sostą, 
kaip ir vienas ar kitas iš Hohen- 
zollern'ų giminiu. 

Lietuviai, jeigu įgytų autonomiš- 
ką savo šalies valdžią a:" tai for- 
moje republikos. kaip kad Finlian- 
dijoje po Rusijos protekcija, ar for- 
moje kunigaikštystės, tai jie gali 
kaipo savo 'valdoną' išsirinkti, saky- 
sim, dabartinį Rusijos kariumenės 
vvriausįjį karvedį Nikalojų arba 
vieną iš kunigaikščių Radvilų gimi- 
nės. Tokia tai mano nuomonė. 
Nežinau, ką kiti apie tai mano. 

* * 

Dr. Rutkauskas labai bijosi 
laisvamanių ir su jai.- nenori jokių 
susinėsimų turėti; jis iesiog jų 
nekenčia. 

Tas parodo, kad tasai daktaras 
vra žmogum gerų norų ir gailestin- 
gos širdies, bet trūksta tipo, kad 
jis yra siaurų pažvalgų. 

Jis vra tikru įnagiu klerikalų, ku- 
rie menkai ką nusimano apie tarp- 
tautišką politiką. Jis nors ir nori 
suteikti Lietuvai pagelbą, bet ne- 

gali ^i su tautininkais išvieno 
aukų rinkime. Rodos, jis suprasti 
turėtų, kad, išvien eidamas su tau- 
tininkų sriove, jis daugiaus naudos 
Lietuvai atgabentų negu taip pa- 
sielgdamas, kaip dabar. Turbut 
jis yra uzhypnotizuotas klerikalų, 
kurie jį, kaip man rodos, sunaudo- 
ja kaipo įnagį supainiojimui Dr. 
Šliupo darbų ir tikslų. 

"Tautos Taryba" išleido petici- 
ją. prašydama lietuvių, kad jie po 
ja rašytųsi, idant vėliaus ją su- 

teikus visasvietiniam kongresui. 
Toje peticijoje reikalaujama, kad 
Prūsų Lietuvos apskričiai, k. t. 

Klaipėdos, Tilžės, Gumbines ir Ka- 

raliaučiaus, butų sujungti su Didž. 
Lietuva, kuriai reikėtų suteikti 
autonomiją. Čionai pasirodo ne- 

nuoseklumas arba tiesiog ignoran- 
tiškumas šitos "Tautos Tarybos" 
komiteto. Tarpe Karaliaučiaus, 
Gumbinės :.r Tilžės su Klaipėda yra 
lesėtkas lietuvių apgyventų apskri- 
čių. kuriuos jie visai nemini. 

Padavus tokią "T. F." "peti- 
:iją" taikos kongresui, jie didžiau- 
sią gėdą lietuvių tautai savo ig- 
lorantiškumu padarytų. Tarpe 
lietuvių kunigų vienas gana aiškiai 
parodė savo naiviškumą. paduo- 
damas "savo balsą ant l.ietuvo- 
prezidento" už p. Gabrį, kadang. 



tas mokąs francuziškai ir Paryžiuj 
gyvenąs. 

Iš siti faktu matyt, kad 'T. F." 
susideda iš neišmintingu žmonių, 
kurie turėtu suprasti savo prigim- 
tą pašaukimą. Jeigu jie n<>ri pri- 
sidėti prie Lietuvos gelbėjimo, te- 

gu! stengiasi visokiais legališkai- 
ir doriškais budais daugiau aukų 
nukentėjusiems nuo karės savo tau- 

tiečiams surinkti, o nesikiša j tarp- 
tautišką politiką ir savo neišmintin- 

gumo svietui nerodo, 
D. Sargintas. 

LENKŲ VILTJS. 
Kad lenkus savo pusėn pa- 

traukti, lygiai vokiečiai, kaip ir 

rusai juos pažadėjimais maitina, 
bet ar tie pažadėjimai turi rea- 

lišką vertę, tai jau kitas dalykas; 
greičiausiai ir vieni ir kiti jetns 
žada taip sau, nes lenkai ir vie- 
niems ir kitiems yra reikalingi, 
bet duos jiems tą, ką duoti bus 

priversti, bet iš gero noro, tur- 

būt malonėms ir geradėjystėms 
niekas jų neapdovanos. Teisybė, 
laisvė piliečiu, kokios jie kilmės 

nebūtų, gali sudrutinti kiek\ ieną 
kraštą, bet laisvės reikalauja ne 

vieni lenkai: Rusijoj yra daugy- 
bė buvusiu ir esančių prispausto- 
mis tautu (Vokietijoj ju yra ma- 

žiau, liet yra, o vokiečiu prispau- 
dimas yra sunkesnis negu pri- 
spaudimas Rusijos biurokratų ir 

fanatiku), ne vien lenkai, bift ir 

kiti tos laisvės reikalauja. Kad 
visus užganėdinti ir tokiu budti 

pririšti prie Rusijos, reikėtų ten 

j vesti federatyvišką tvarką, bet 

nuo despotizmo, prievartos, fa- 
natizmo neužkantos iki federaci- 

jai yra labai toli, peršokti taip 
didelę spragą negalima su sykiu, 
nes pripratę kitus išnaudoti ne- 

panorės savo privilegijų is.-iža- 
dėti. 

V okietijoj kitokios kilmės tau- 

tu padėjimas yra daug blogesnis, 
nes ten ne vokiečių yra mažai, 
o reikia abejoti, kad vokiečiai 

mažumą piliečių sau lygiais da- 

rytų, kad jiems visame lygias 
tiesas duotų, nes vokiečiams ir 
be tiesų davimo sekasi jiems te- 

kusias tautas iŠtautinti kad ir su 

didžiausia jų skriauda ir baisia 

priespauda. Juk visi Prūsų pa- 

jūriai ir ipats Berlinas tai slavų 
ir prūsų kraštai, o dabar ten 

slavu beveik neliko, floznaniau-i 
provincija vokiečiams teko vos 

šimtas metų atgal, o dabar ten 

gyvena jau beveik pusė vokiečių, 
kurie juo toliau, vis daugiau len- 

kų isgraužia iš jų nuosavybės, 
pasinaudodami prie to dorais ir 
nedorais budais. Tie patįs vo- 

kiečiai, kurie vien naikinti nio- 

kojo kitokios kilmės tautas, ka- 
dangi jiems lenkai reikalingi, ža- 

da jiems neprigulmystę ir vokie- 

tį žinoma, karalių, kuris lenkus, 
prisitrauktų su vokiečiu pagelba, 
po neprigulmystės skraiste, ir dar 
smarkiaus verstų lenkus į vo- 

kiečius. Jeigu laikraščiai turi 
teisingas žinias, tai iš tilpusių 
juose straipsnių, galima manyti, 
kad vokiečiams ištikro nerupi 
Lenkijos neprigulmystė, taigi kad 

jie, žadėdami jiems laisvę, mėgi- 
na juos vien vilioti, kas ištikro 
seniau gana sekdavosi. 

Londono laikraštis London Post 
gavo iš Rumanijos sostinės, Bu- 
charesto, žinią, kad vokiečių ofi- 
ciališkose sferose nemano išmin- 
tingu ir pageidaujamu dabar j<:u 
kelti klausimą Leivkij*os likimo. 
Jie einą Lenkijon kaipo išliuo- 
fttotojai, bet drauge su tuom pa- 
sirengę nuvesti sau naudinges- 
nius rubežius Lenkijoj, taigi pa- 
sirengę pasilaikyti turtingiausią 
Rusiškos Lenkijos dalį. 

Laikraštis Gothen'burger Ilan- 
delzeitung garsina, jog Vokie- 
tijos valdžia pasirengusi duoti 

x Lenf.ijai laisvę, bet tik tąsyk, ka- 
da visa I enkija bus pastoviai 
vokiečių rankose. P.et kada tas 
bus atsiekta, jau vokiečiams rfe- 
reiks lenkų, todėl ir juos paža- 
dėjimais vilioti reikalo nebus. 

Kokią laisvę vokiečiai mano 
suteikti ne vokiečiams gyvento- 
jams užimtuose kraštuose, ge- 
riausiai parodo jų j gyventojus 
paleisti atsišaukimai, šaukianti 
pabėgusius nuo vokiečių grįžti Į 
savo namus, nes kitaip nuosavy- 
bė pabėgusių, neišėjusių dirbti 
Vokietijon, bus konfiskuota ir 
išdalinta čia sutrauktiems vokiš- 
kiems kolionistams. Taigi vokie- 
čiai nori iš progos pasinaudoti 
ir pigiai kolionizuoti vokiečiais 
fų užimtus Lenkijos, Lietuvos 
ir Latvijos kraštus, kad apsilpni- 
nus ten gyvenančius ne vokie- 

c i u s, atėmus.nuo jų nuosavybę ir 

tokiu Inuiu privertus juos eiti ki- 
tur duonos j ieškoti ir apleisti tė- 

.y 11 v, kurios vokiečiai sau nori. 
V okiečiai juk žino, kad, nuo vo- 

kiečiu pabėgę negrįš aut ju pa- 
kvietimo iki karė nepasibaigs, 
nes vis kaip bijojo ju, taip ir 

bijos; tokiu foudu vokiečiams dy- 
kai teks daug nejudinamos nuo- 

savybės, kurią bus galima vokie- 
čiams išdalinti, o ne vokiečių 
skaitliu sumažinti ir juos netur- 

tai! i-tumti, kad tokiu bildu vo- 

kiečiu išliuosuoto.s tautos nega- 
lėtų pasekmingai nuo vokietystės 
gintis ir turėtu kitur kraustytis. 

ANT KAUKAZO BEKELIAU- 
JANT. 

Tokiu užvardinimu kun. Dr. J. 
Steponavičius, kurisai yra pitskir- 
tas Kaukazo armijose štabo kape- 
lionu. ajTrašinėja vilniškėje "Auš- 

roje" savo įspudžius iš kelionės 
kalnuotuoju Kaukazu. Aprašy- 

damas, lankomąjį kraštą, jisai ne- 

užsimiršta nei saviškių žmonių, lie- 
tuvių, tenai apsigyvenusių. Spėja- 
me, kad mūsų skaitytojams jdo- 
mu bus žinoti, kas dedasi dabar 
ant Kaukazo aplamai ir kaip tenai 
einasi su lietuviais, ir todėl čionai 
paduodame įdomią to aprašymo 
dalį. 

'*■' r— 
V- 

Rodos laimingas kraštas tas Kau- 
kazas. Kur ten... gruzinas ponai- 
tis neapkenčia armėno-pirklio. Ste- 
bėtina, kad čia žydo nebepamatysi. 
Vienas graikas, sako, apgaus &1 
žydu, o vienas armėnas apgaus net 

tris žydukus. Dėlto čia žydams 
nebe tėvynė. Žmonėms, atkelia- 
vusiems iš musų krašto nelengva 
susikalbėti ir atlikti net savo dva- 
sios pareigas. Armėnų ir iš dalies 

gruzinų dvasiški j a moka tik sa- 

vaip ir supranta rusiškai. Kuni- 
gai su barzdomis ir mišias laiko 
armėniškai. Privažiavus čia di- 
desniam skaičiui lietuvių ir lenk:], 
yra dabar čia ir musų kunigai: du 
lietuviu, penki gi lenkai. Daugu- 
mas gruzinų ir armėnų priguli prie 
armėnų-gregorijonų tikėjimo. Jie 
nuo Rymo nepriklauso ir skiriasi 
nuo pravoslavų. 

šioje karėje armėnams daugiau- 
sia kliuvo. Spaudžiami nuo turkų 
per ilgus metus, dabar armėnai, 
kur tik gali, turkams gadina ir net 

'prieš turkus kariauna. Dėlto tai, 
kur turkai sugriebs armėnų sodžių, 
tai niekas apart jaunų merginų ne- 

lieka gyvas—visiems galvos krin- 

ta. 

Dabar rusai atėmė nuo turkų 
armėnų sostapilę Vano miestą. 
Gražus tai miestas, guli prie dide- 
lio Vano ežero, o aplinkui lvgųs 
turtingi žemės plotai. 

Žinoma be mušiu nepasidavė Va- 
no miestas. Turkai šaudo gerai 
ir turi kuo šaudyti. Jie nemėgsta 
tik durtuvų mūšių, o rusai šiame 
dalyke "malo€t." Turkų kanu- 
menėj- pasitaiko daug vokiečių afi- 
cicrų. Keletą jų sučiupo čia ne- 

laisvėn. Matyt vokielčiai ne tik 
valdo turkus, bet eina su jais po- 
draug mušin. 

Nuo Rusijos rubežių už šimto 
verstų stovi gan gerai įtaisyta tur- 

kų tvirtovė Erzerumas. Iš ten vo- 

kiečiai ir stumia turkus prieš ru- 

sus. Palei Juodųjų marių turkams 
norėtųs prasimušti į Batumą; per 
Sorokamišą. Gi norėtųs pereiti 
prie Karšo tvirtovės, per Persiją 
eidami jie norėtų paimti miestą 
Caku. Turkų norai dideli, bet ant 
Kaukazo jiems nevyksta. Savo 
trumpas žinutes noriu užbaigti 
mums svarbiausiu klausimu: kaip- 
-gi li(tuviai gyvena ant Kaukazo? 
Lietuvių čia visur rasi, daugiau- 
sia gi tarp tarnaujančiųjų ant ge- 
ležinkelių, pačtose ir kitose valdiš- 
kose įstaigose. Daugiausia lietuvių 
gyvena Tiflise. č'ia bus apie tūk- 
stantis žmonių. Keletas metų at- 

gal buvo čia ir kunigas lietuvis, o 

dabar jau kelinti metai nuo kuni- 
gų negirdėjo nei žodelio lietuviš- 
kai. Ogi ir musų žmonės čia yra 
duosnųs: ar gimsta, ar miršta vis 
pinigai plaukia kunigėliams, tačiau 
jie nepasirūpina lietuviams nei žo- 
džio pratarti. 

Nėra ko stebėtis, kad prie tokių 
aplinkybių musų žmonės mėgsta 
stikliuką, o musų mergužėlės-mė- 
lynakės pagražindavo visokius so- 
dus ir sodelius. Tik ačiu ištver- 
mei ir darbštumui lietuviškosios 
Savitarpiečių draugijos, tautiškai 
dar ne visi musų žmonės pražuvo. 
Ši draugija sutaisė net vakarą su 

paskaitomis apie švietimo draugi- 
jas Lietuvoje ir apie ekonominj 
Lietuvos stovį. 

T,abai gražiai eilutes pasakė Al- 
bertas ir Julija Karpavičiai, Bronė 

Į ir Marė Makuševičiutės, Antanas 
Strazdas, Madas Dievaitis ir lab- 
jausia visų širdis pagavo kalbos 
dailumu ir jausmų turtingumu 
Maironio ir Jakšto eilės "Dzūkas" 
ir "Vestuvės" taipgi gražiai buvo 
sulošta.! Po spektaklio puikiai pa- 
griezė kelias mušu tautiškas dai- 
nas p. Štarka. 

Matydami taip gražų veiklumą 
susipratusios ir išlavintos lietuvių 
jaunuomenės, TifTiso lietuviai ma- 

no įgyti savo draugijai namą ir 

! uždėti knygyną-skaityklą. 

:,r J. Sutkus. 

\ Iš Praeities. 
| Piešinėlis, perskaitytas susirinki- 

mui, apvaikščiojant \Vilkes-Barrio 
"Kanklių Aido" draugijai metines Lie- 

tuvių Seimo Vilniuje]. 

"Lietuva, tėvyne mūsų, tu 
didvyrių žeme, 

"Jš praeities tavo sunųs 
te stiprybę semia." 

Iš praeities... Kas praėjo ar bu- 

vo. tai sako, jau, nebegrįš. Nesu- 

grąžįsi vakarykščios dienos. Ta- 
čiaus žmogus dažnai praeitį lyg 
grąžina iš buvosenos užkaburio. 
Atlieka tai savo omenyje, o at- 

lieka dėlto, kad randa toje veik- 

mėje šiek-tiek gero. Mat praei- 
ties faktai ar atsitikimai suteikia 
mums apsčiai pasimokinimų mūsų 
kasdieniniame gyvenime. Aiškus 
tai dalykas: ką vakar pažinau sau 

naudingu ar pragaištingu esant, 
šiądien galiu tno pasinaudoti, ar- 

ba pasisaugoti. Tatai praeitis— 
mus mokina. () šit pirmieji musų 
tautos liymno žodžiai nurodo mū- 

sų tėvynės praeityje stiprybės ver- 

smę: "Iš praeities tavo sunųs te 

stiprybę semia!" 
Taigi, turėdami savo tėvynės 

praeityje medžiagą jausmui ir pro- 
tui, meskime į ją nors akimirkos 
žvilgj. susitelkus čionai į kuopelę 
apvaikščiotų žymaus fakto Lietu- 
vos atgimimo istorijoj—apvaik- 
ščiot metines Lietuvių Seimo Vil- 

niuje. 
* * 

Visi žinome, kad ne nuo amžių 
Lietuva apkaustyta vergijos re- 

težiais.—Buvo laikai, kada musų 
šalis buvo laisva; buvo laikai, kada 
prieš jos galybę drebėjo jos laisvės 
priešai,—kada Lietuvos globos j ieš- 

kojo jos silpnesni kaimynai.—Tai 
Lietuva Gedimino, Keistučio, Vy- 
tauto. 

Jau gi, kaip kiekvienas atskiras 
žmogus, kaip kiekviena atskira tau- 

ta savo kasdieniniame gyvenime 
turi kovoti su priešingomis sau ap- 
linkybėmis, taip ir tuomet Lietuva, 
pažinojo kovą už laisvę. Nera- 
mus kaimynai vis tykojo aplinkui, 
o Kati negaiejo atvirai jos užpulti, 
—nors iš pasalų, netikėtai, kaip 
kryžeiviai, mozūrai, rusai, paišiojo 
josios ribas. Tačiaus musų did- 
vyriai mokėjo su jais apsieiti. Tų 
laikų Lietuva kvėpavo dar laisvės 
krutinę. 

Patogu tada buvo Lietuvoje. 
Atėjo 1386 metai. Lietuva susi- 

jungė i\\ lenkais, priėmė krikštą, i 
o drauge—pradėjo painiotis j pa-j 
salingo kaimynę-podžiaus pinkles. 
Lenkų magnatai, pagavę ant mik- 
liai už/nestos meškerės njulkį Jo- 
gailą, kuris tuomet buvo Didžiuoju 
Lietuvos Kunigaikščiu, o įsivilkę j 
Kristaus-avinėlio rubą, atsišaukda- 
mi į krikščionybės meilę-vienybę, 
o ne,—tai grasindami musų pato- 
giam girėnui pragaro versmėmis,— 
tuoj pradėjo skleisti po Lietuvą | 
savo žabangus. Lietuvą skyrė len-i 
kams... į bernus! 

Mylėjo savo tautą karžygis 
Keistutis,—tatai reikėjo jisai pasa- 
lingai nunovyti. Vytautas, sutry- 
nęs geležažvynių kryžeivių galybę, 
Lietuvą Lietuvai skyrė, ne len- 
kams,—lenkai tykojo jojo. Nega- 
lėdami jo nudaboti, kando nors iš 
pasalų,—niekšai pastojo kelią, už- 
griebė Vytautui Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio vainiką. Nuodijo 
nusų bajoriją, nesidrovėjo pa- 
tremti jos tiesų, pagalios, patižusi 
paleistuvybė, porą kartų suklupus, 
trečiąjį žlugo galutinai su visa 
savo šalimi. Ne, ne tiktai ką pati 
žlugo, bet dar paskandino Lietuvą. 
Negana to. kad pati nustojo savo 

pašėlusios laisvės, bet dar didesnę 
negu ant savęs užtempė nelaisvę 
ant lietuvių. 

Štai ir 1863 metai. Ketvirtuo- 
se—Lietuvos sostapilyje viešpatau- 
ja Muravjov'as su gauja sau pa- 
našių budelių. Salį, jos gyvento- 
jus terioja—kartuves stato. Spau- 
da Lietuvai atimta. Tėvynainiai 
ištremti iš Lietuvos ir išblaškyti po 

r—7fnr 

Sibyro pusnyiiUs'J 'Kiti jų (tėvyn- 
ainiu) nužengi j krfpą. pakirsti am- 

žio. ^ ■ 

Iiaisus smūgis! kritusis ant Lie- 
fP ; t, tnvos nuo carų valdžios.—taciaus 

dar kartybės taurė nepilna... 
Kritus ant Lietuvos tai nelaimei, .1 'j ii. t 

lenkomanų idėjai ^ Lietuvoje dar 

panagiaus buvo kerota. Ir jic, už- 
krėtė Lietuvoj, kunigiją savo nuo- 

dais, būtent gindami musų maldų 
kaimieti nuo stačiatikybės, bruko 
jam j antį lenkų "nelaimingą oičiž- 
ną," nuodijo jame lietuvio širdį. 
Negana to,—"Kristaus įpėdiniai," 
tapę Lietuvoje tarnais lenkų šovi- 
nistų, grasino lietuviui iifct pragaro 
versmėmis už vartojimą savo "pa- 
goniškos" kalbos; lietuviui bažny- 
čioje iš pamokslinęs įkalbinėta, kad 
lietuvių kalba—tai "galvijų kal- 
ba !"...*) 

Novija visaip Lietuvą carų val- 
džia, nuodija josios sielą aklas lai- 
kų fanatizmas. Vargas prispaudė 
Lietuvą... 

Ir pasidarė tėvynėje tamsu, la- 
bai tamsu... 

Bet nelemta jai karstas. Ne- 
mirė tėvynės mylėtojų idėja.— 
Vargšui artojui plyktelėjo "Auš- 
ros" pazara, graudžiai uždainavo 
jam blaškomieji vargų po pasvie- 
tį Lietuvos pilkieji vieversėliai, 
štai pasklydo Lietuvos pamiškiais 
graudus, malonus drauge ir rųstus 
"Varpo" aidas; žiūrėk,—šit jau 
taiso arklą Lietuvos""Ūkininkas../'1 

Nors už sklypelį lietuviško spau- 
dinio popieros carų valdžia gru- 
džia dar j kalėjimą, ištremia sve- 

tur, prirakina lietuvį iki amžio pa- 
baigai "prie karo," nors sakyklos 
skelbia jį už skaitymą lietuviškos 
knygutės ar jos platinimą bedie- 
viu, "farmazonu" ir kitokioms 
bjaurybėms esant,—bet... jau virto 
laikai.... 

Blaiviau jau pažiurėjo į Lietu- 
vos supuolusį, apkerpėjusį net dir- 
voną tautos artojai. Viltimi su- 

plakė j ii širdįs... 
Ir buvo Lietuvai viltis... 
Tai laikai iki iškovojimo spau- 

dos sugrąžinimo. 
"Mainos rūbai margo svieto: 
"Silpnas kelia, tvirtas—griūna... 
"Nebijokim vargo kieto i 
"Juk be jo—galingi puna... 

Caras pradėjo karę su japonais. 
Su ja dar labjaus pasirodė aikštėn 
Rusijos biurokratu nedorybės. 
Subruzdo prieš skriaudą galop vi- 
sos pavergtos tautos, subruzdo pa-( 
čios tikrosios Rusijos gyventojų 
visi luomai,—ir pareikalavo savo 

tiesų.—Tuomet tai pakišta Lietu- 
vai, kaipo mylista Jo Cicsoriškos 
Didenybės per 40 rjetų kovota j 
spauda... 

Dar labjaus prasiblaivė kaktos 
riaukšlės tautos darbininkų. Jie, 
nors ir varžomi biurokratų cenzū- 

ros, tačiaus jau viešai reikalauja 
savo tiesų,—liesų savo tautos.. 

Ginta Lietuvai šviesa per 40 
metų,—dabar jiji nors turi tiesą 
šviesos reikalauti. — Ir reikalauja 
Lietuva sau Lietuviškos Mokyklos. 

Pirmeiviai, viešoji spauda, ver- 

smę lietuvių ištautinimo, žalčio 
gelonį ištyrė po sparnais pato- 
gaus balandėlio, kuris Dieve var- 

dan niekino tai, kas musų tautai 
buvo švento,—lietuviško. Taigi: 
šalin iš Lietuvos lenkomanai, lauk, 
gauja jų tarnų,—kaimyne pabludu- 
sių fanatikų. Nekenčiate jųs to, 
niekinate tai, kas lietuviui šventa, j 
—tatai šalin iš musų tarpo L. 

Šitai pirmieji viešosios spaudos 
Lietuvoje reikalavimai. 

Kad taip Lietuvos spauda kovo- 
ja už savo šalies tiesas, tėvynės 
sunų kraujas liejasi Mandžurijos 
tyruose.—Raišydami sau rankas 
vaitoja Lietuvoje našlės ir našlai- 
čiai. Vaitoja kitos pavergtosios 
tautos, vaitoja tikrosios Rusijos 
gyventojai,—visus kankina nelem- 
ta biurokratija,—visi ima rišti... 

Iškovota nuo caro manifestas, 
kuris pažadėjo laisvę sąžines, žo- 
džio, susitelkimų, organizacijų, ku- 
ris žadėjo ir konstituciją. 

Subruzdo ūmu laiku Lietuva,— 
tuojaus pasinaudojo vilingo mani- 
festo leidimais—ir susitelkė josios 
sunųs 2;000 skaičiuje į Vilnių iš 
draugės sutartų, kaip galutinai rei- 
kia pakelti utėvynę, kaip galima 
išsiliuosuoti iš tamsybės pinklių... 

Ir buvo tada Lietuvių Seimas 
Vilniuje gruodžio 4 ir 5 dienas 
1905 m. 

Prabilo Geležinio Vilko Pilis. 
Sutarta tuomet kovoti už Lietu- 
vos savivaldą, kovoti, ne maldau- 
ti,—o kovoti taip, kaip mokina jo- 

*)Anot vieno Seinų Diocezijos 
vyskupo—"bydlgca mowa." 

sios atgimimo istorija.—Toji gi— 
rodo ašaras, retežius, kraują, ta- 
čiaus nešė tautai š viešą. 

Tautieti! Daugelis mušu šitoje 
svetimoje šalyje baisiai įmigę, dau- 
gelio mūsų tikrasai tautos susi- 

^ pratimas, o drauge ir supratimas 
žmogaus vertės, paniręs ypatiška- 
me letarge. Sitai turėjai prieš sa-( ve silpnos mislies ir plunksnos 
piešinėlį. Tai tik labai skystas 
šešėlis Tavo tėvynės praeities, ku-| 

ris atminė tik Tavo senovės garbę I 
ir žygį Tavo tautos atgimimo iki! 
Lietuvių Seimo Vilniuje. Skysta 
jame mintis, tačiaus įsigilink j 
j.'iją.—gal rasi sau nors krislelį pa- 
siinokinimo savo tautiškos prie- 
volės. Lietuvos atgimimo takai 
užmesti jame silpna plunksna, bet 
lai pakursto jie Tave geriaus juos 
ištirti. Lai tieji Tavo tautos atgi- 
mimo takai buna tau vadu, su- 

stiprinimu sielos kasdieniniame gy- 
venime. 

Tautieti! Pažadink krutinę! 

PašnekeliŲ Kampelis. 
n ir=ir^5Vir=ir==ii ===== 

669. Kokis dienos laikas yra 
parankiausis blogiems papro- 
čiams įsivyruoti? Šisai klausi- 
mas nevienam gali pasirodyti dau- 

giau negu keistas. Rodos, blogų 
papročių įsivyravimui visokis die- 
nos laikas butų lygus, ar tai rytas, 
ar tai vakaras, ar tai pietus, ar tai 
kitoksai dienos laikas. Ištikrųjų 
gi, kaip tyrinėtojai sako, tas toli 
gražu nelygu. Tię tyrinėtojai sa- 

ko, kad tūlos valandos kiekvienoje 
dienoje yra tinkamesnės blogų pa- 
pročių įsivyravimui žmoguje, ir 
atpenč tūlos valandos yra labai ne- 

patogios. Jie sako, kad vakaro va- 

landos yra laiku, tinkamiausiu blo- 
giems papročiams vystytis. Šisai 
tvirtinimas ^ra sekančiai aiškina- 
mas ir prirodomas. 

Žmogaus kune yra tam tikri ner- 

vai, kurie atsiliepia į skonį. Yra 
tai skonies nervai. Jeigu žmogus 
paragaus ko nors, kas tiems ner- 

vams, taip sakant, nepatiks, tai 

jie padarys įtaką į judėjimą kon- 
troliuojančius nervus^ kad tie_ su- 

laikytų žmogų nuo pakartojimo to, 
kad skonies, arba pajautimo, ner- 

vams buvo nemalonu. 
raimsime pavyzdį. Sakysime, 

žmogus išgers stiklų alaus. Fa- 
prastai alus žmogui išpradžių ne- 

turi nei negardaus, nei negardaus 
skonies. Tuomet nervai vargu at- 

silieps j suerzinimą, kuri pagimdys 
išgertasai alsu. Bet jeigu alus bu- 

tų negardus, tai skonies nervai tuo- 
jaus duos judėjimo nervams "pri- 
sakymą," kad jie daugiau neatkar- 
totų to, kas suteikė nesmagumą. 
Kuomet žmogus vėl užsimanys 
alaus, tai judėjimo nervai apreikš 
pasipriešinimą alaus ėmimui. Da- 
bar, jeigu jųjų pasipriešinimas bus 
užtektinai stiprus, kad pergalėti 
žmogaus norą, tai žmogus alaus 
antru kartu neims. Jeigu noras bus 
stipresnis už pasipriešinimu jiegą, 
tai žmogus ir antru kartu gers alų. 

Vakare žmogaus kūnas paprastai 
yra nuilsęs po dienos darbui. Nu- 
ilsę yra visi nervai. Tatai ir pa- 
sipriešinimas negali buti taip stip- 
rus, kaip kad dieną, kuomet ner- 
vai veikia ir yra drūti. Todėlei 
vakare žmogui yra sunkiau per- 
galėti toksai noras, kaip, saky- 
Mine, į^sigeru siiKią aiaus. JNe- 

žiurint negardaus skonies, kurį 
nervai pirmiau jautė nuo alaus, 
pasipriešinimas nėra užtektinas, 
kacl pergalėti norą. Žmogus ima 
antrą stiklą. Po tam eina trečias 
stiklas, ketvirtas ir t.t. Skonis 
yra, taip sakant, užmušamas, per- 
mainomas. Ilgainiu tasai noras iš- 
sigerti stiklą sustiprėja ir pasidaro 
reguliaris, tai yra ateinantis žmo- 
gui kasdien tuom pačiu laiku. Pa- 

sipriešinimo jiega išnyksta, nes ne- 

gardumo pajautimo jau nėra. To- 
kiu budu paprotis išsigerti stiklą 
alaus gemsta ir susitprėja. | 

Kas teisinga dėlei stiklelio alaus, 
tas pat teisinga dėlei kitų papro- 
čių. Jiems patogiausiu laiku įsi-1 
vyruoti yra vakaras, kuomet žmo- 

gus ir su juom jojo pasipriešini- 
mo jiega yra nusilpusi. 

670. Kodėl kupranugaris gali 
ilgai išbūti be vandens? Kiek- 
vienam yra žinoma kupranugario 
ypatybė, leidžiant? jam išbūti ilgą 
laiką be maisto ir vandens. Išti- 
somis dienomis kupranugaris eina 
tyru, kame nei krislelio gyvybės 
nesimato, ir nei maisto nei vandens 
jam nereikia. Sakoma, kad kup- 
ranugaris galįs be vandens išbūti 
net po septynias ir aštuonias die- 
nas. 

Kaslink maisto, tai žinovąi aiš- 
kina tą sekančiu budu. Pas kup- 
ranugarį yra augštyn išsikišusi 
kupra, nuo kurios paeina ir šio 
gyvulio vardas lietuvių kalboje. 
Toji kupra susideda iš taukų sluog- 
snių, gulinčių vienas ant kito. Šie 

taukų sluogsniai yra atsarginių 
kupranugario maistu. Kuomet 
kupranugaris neturi maisto iš lau- 
ko, tai jisai ima taukus iš šio tau- 

kų sandėlio ir juos vartoja mais- 
tui. 

Gi vandens sandėlius kupranu- 
garis turi savo "antrame pilve"' ir 
išdalies pirmame pilve. Čia van- 

duo laikosi tam tikrose celėse. Kuo- 
met kupranugaris nori gerti, tai 
jisai ima vandenį iš šio savo san- 

dėlio. 
□HD 

671. Ar perkūnsargis apsaugo- 
ja namą? Apie perkūnsargį pa- 
prastai manoma, lod jisai pilnai 
apsaugoja namą nuo perkūno 
į trenkimo. Toksai manymas ta- 

čiaus yra klaidingas. Tiesa, per- 
kūnsargis apsaugoja namą, bet tik- 
tai išdalies ir tai prie tam tikrų 
sąlygų. Perkūnsargio ..viela, išsi- 
kišusi cikštėn, pritraukia prie sa- 

vęs elektros bangą ir nuleidžia ją- 
ją žemyn savo viela į žemę. bet 
tiktai tuomet, kai elektros banga 
yra pat viršum perkūnsargio vir- 
šūnės. Jeigu žaibas mūšį tiesiog 
žemyn ir toliaus nuo perkunsar- 
gio viršūnės, tai perkūnsargio vei- 
kimas yra labai maža. ir jinai var- 

gu gali ką nors reikšti. Pati žaibą 
pritraukia ne perkūnsargio viela, 
bet augštyn stogsąs namas. Reiš-' 
kia, perkūnas gali mušti j namą.' 
jeigu jisai ir turėtų perkūnsargį.' 
Suprantama, butų mušta j vietą. 
Šiek-tiek tolimiau nuo perkūnsar- 
gio stovinčią. Kad išvengti per- 
kūno jtrenkimo, paprastai dabar! 
dedama perkūnsargiai ant visų iš- ( 
sikišusių namo dalių. Tokiu bu- 
du yra daugiau progos, kad arti- 
miausio perkūnsargio viela "pa- 
gaus" perkūną, kurį pritraukė iš- 
sikišusios namo daljs. 

672. Kokis sąryšis yra tarp vi- 

durių virškinimo ir akių stovio? 
Mokslininkai randa, kad vidurių 
stovis ir akių sveikata yra du ar- 

timai surištu dalyku. Sakoma, 
kad dažnai net akių ligos paeina 
nuo to, kad viduriai yra sugėrę 
kokio nors nuodingo maisto. Vie- 
nas Anglijos okulistas (akių gy- 
dytojas) sako, kad dėlei 'vairiu 
viuuiiu jigii, suribių su ncf .Kanui 

maistu, žmogaus akis pradedanti 
silpniau matyti. Pranešama, kad 
Anglijoje vienam žmogui, kurisai 
sirgo akių uždegimu, reikėję pra- 
šalinti didžiąją žarną, kad praša- 
linus akių uždegimą ir kad toji 
operacija pasirodžiusi pasekminga. 
Panašus gydymo būdas, supranta- 
ma, yra reikalingas tiktai išskirti- 
nuose atsitikimuose, tačiaus jisai 
rodo, koksai artimas sąryšis yra 
tarp akių ir vidurių, nors tos dvi 
kuno dalįs rodosi niekuom tarp 
savęs nesurištomis. Manoma, kad 
aplamas akių silpnumas nieko ben- 
dro neturįs su virškinimu, kaipo 
tokiu. Reiškia, žmogaus akįs gali 
iš prigimimo buti silpnos, arba tas 
pat gali buti pagimdyti kokių nors 

priežasčių, su viršknitnu nesuriš- 
tų. Tačiaus sakoma, kad virškini- 
mas daug prisidedąs prie įvairių 
akių ligų. 

KLAUSIMAI. 

673. Kokia knyga pasaulyje yra 
didžiausia? 

674. Kur yra miestas po žem'j? 
675. Kame yra ilgiausiai be už- 

sukimo einantis laikrodis? 

676. Kur vienas žmogus gali 
iškasti 15,000 tonų "auksinės že- 
mės" j dieną? 
(Atsakymai bus kitain nttmeryj) 

Kibirkštjs. 
Well,- \vell. \velt! Kaizeris, 

matyt, veja ruskį į Sibyrą. Te- 

gul pamėgina ir pats sibyriškų 
pyragų 

X=X 
Tai mūšiai eina prie Košeda- 

rų... Kas-žin, kuris kuriam tet? 
košės pridarys? 

X=X 
"Amerikos Lietuva" išuptė di- 

delį burbakį "Drauge." Kad tik 
netruktu. 

X-X 
Katalikas su Gudu negalėjo 

išgyventi. 
X=X 

"Laisvė" būtinai užsimanė tų 
$100,000. Tik nežinia ar nuo 
"Vien. Lietuvninkų," ar nuo sa- 

vo skatytojų. 
X=X 

Kas-žin, kodėl tas niemčius 
taip lupa kailį ruskiui? Ar kar- 
tais tas vyras, ką žadėjo pakelt 
savo didelį karddą prieš smalavi- 
rius, nedavė kaizeriui pagelbos? 

X=X 
Vokiečiai ir negirti, o Rygon 

> a/.ia vj. 

X=X 
Bagočius garsina, kad trijose 

valstijose egaminus išlaikė, bet 
nei vienoj praktikuot negali. Iš- 
rodo, kaip tas vyras, ką už trijų 
stalu sėdėjo, bet nei vienų piettj 
suvalgyt negalėjo. 

X=X 
Enriką Kaizeris todėl ne- 

gali davyt kunigaikščio Mikės, 
kad tas perilgas kojas turi: kai- 
zeris sieksnj pirmyn, tai tas pus- 
verstj... 

X=-X 
Tautininkai gudrus: pliatfor- 

tnės nedaro, kol k?rč neužsi- 
baigs... 

X=X * 

"Laisvė," negalėdama "Darbo" 
sukritikuot, pasišaukė pagelbon— 
peles: tegul jos, sako, kritikuo- 
ja!... Jurgis Spurgis, 

VIETINES JIHtOS. 
Iš TMD. judėjimo. Praeitos 

savaitės seredoje Aušros svetai- 
nėje atsibuvo TMD. 22-ros kuo- 
pos susirinkimas. Ši kuopa turi 
labai retus suisrinkimus. Šis su- 

sirinkimas gal paskatins kuopos 
valdybą dažniau laikyti susirin- 
kimus, nes šiame susirinkime 
kaip ir "pakilo upas" tarpe na- 

riu. Nutarta, ir nutarimui vykin- 
ti komisija išrinkta, kad sureng- 
ti, agitacijos dėlei porą vaka- 
rėlių. Vienas turi atsibūti pa- 
sKuunj ateinančio mėnesio su- 

batvakarį. Rengiama su tikslu 
gauti naujų narių. 

To vakarėlio rengimo komisi- 

jai susirinkimas davė keletą in- 
strukcijų & kurių viena butų 
verta paminėti—kad šis, nors ir 
mažas vakarėlis, turėtų turinin- 
gą programą. TMD. nariai mo- 

kės po 250. išlaidoms padengti, 
o visi svečiai bus leidžiami dy- 
kai, bet su viena išlyga: -:arJ jie 
tame vakarėlyje taptų TMD. na- 

riais, užsimokėdami įstojimo ir 
vienų metų mokesties—$1.10. 

Tai, rodosi, yra naujas daly- 
kas musų kuopoms. Nežiūrint 
naujumo, jisai labai sektinas. 
Jeigu TMD. kp. vakarėliu priei- 
na kai-kada ir daug svečių, bet 
jeigu jie nesirašo draugijon, tai 
kam ir vakarėlį rengti,? Čia, jei- 
s*u svečių bus ir neperdaugiau- 
siai, vienok jie visi padidins 
TMD. narių skaitlių. 

Rodosi, kad TMD. kuopos, taip 
=avo vakarėlius rengdamos, ga- 
lėtų įgyti draugijai daug naujų 
narių. 

Šiame susirinkime taipgi nu- 

spręsta surengti prieš Kalėdas 
literatiškai-vokališką vakarėlį, 
kur žadama dalinti savo kuopos 
nariams naują veikalą "Širdis." 

Ši kuopa savo susirinkimuose 
Jažnai mato TMD. centralinį 
^rezidentą ir iš jo neretai gauna 
pluoštą žinų apie pildomosios 
valdybos veikimą. 

Šiame susirinkime TMD. pre- 
zidentas suteikė gan didelj pinos- 
ią tokių žinių. Jis pranešė, kad 
šjmet nariai gaus dar du leidi- 
įiu apart Strazdelio rašfų, tai 
'Motina" ir "Širdis." Tie veika- 
ai busią išėję iš spaudos apie 
apkričio 15 d. š. m. Prezidentas 
:aipgi pasakojo, kad TMD. Cen- 
:ralinė Valdyba su Literatiškuo- 
ju Komitetu turi dabar didelę ru- 

jiapjutę, nes rengia kitiems me- 

lams labai daug leidinių, net 4 
knygas. Vienas iš jų busiąs 2 

ir 3 tomuose. Tai "Kulturos Is- 
torija." 

Labai gerą sumanymą padavė 
Dr. Zimontas, TMD. preziden- 



tr.s. Jisai patarė, kad visi TMD. 
nariai, atėjus Kalėdoms, vieton 
pirko savo draugams kalėdines 
dovanas, užmokėtu vieną doliarj, 
į TMD. iždą, prirašytų savo drau- 
gą prie draugijos ir, kaipo do- 

vaną, suteiktų jam TMD. tais 
metais išleistas knygas (kaip šį- 
met tai net 3 knygas). Drau- 
gas, gavęs tokias knygas, kitais 
metais, savo kuopos paragintas, 
užsimokės pats 60 centų ir taip 
pasiliks nuolatiniu draugijos na- 

riu. 
Šisai susirinkimas, aplamai, da 

r j labai malonų Įspu 
Re p. 

Sako, gerai ukininkauti. Šio- 
mis dienomis atsilankė Chieagoje 
j?. Adomas Dudkevaius iš ("a.-- 
cade, \Vis. Tonas Dudkevičius, 
sakoma, yra vienas is turtingiau- 
sių lietuvių farmerių. Jis turi 

puikią farmą iš 280 akerių geros 
žemės ir dasidirbo turto apie 
$10,000 vertes. "\ėra nieko ge- 
resnio"—sako p. Dudkevičius,-- 
"kaip farmeriauti. j savo apic- 
linkę aš parsitraukiau dar porą 
lietuvių, kuriems taipgi gerai sc- 

kasi. Čia yra dar keletas fanuų. 
kurias galima butų gerai nu- 

pirkti." 
(irižtant i.tgal, sykiu su juom 

išvažiavo ant vakacijų ir p. V. 
Bigelis, agrikultūros studentas. 

SLA. suvažiavimas. Praeitą 
nedėldienj buvo SI .A. Antrojo 
Apskričio suvažiavimas, kuriame, 
tarp kit-ko, užkirta l)r. (jraicuuo 
paskaitos. Apskritys žada pa- 

rengti l)r^ Graičunui paskaitų 
maršrutą visose prieinamose savo 

kuopose. 

Išvažiavo Bostonan. Ponas Pr. 
Gudas, kurisai dirbo "Kataliko" 
re.'.akcijoje ir kurisai nesenai iš 
tos vietos išėjo, praeitą savaitę 
išvažiavo Į Bostoną. Sakoma, 
jisai tenai dirbsiąs redakcijoje 
laikraščio Darbininkas," kurisai 
neužilgo žadama pradėti leisti. 

Susilaukė sunaus. Dr. Anta- 
nas Kazys Rutkauskas, Tautos 
Fondo pirmininkas, praeitą savai- 
tę susilaukė pirmo sunaus. 

"Birutės" išvažiavimas. Praei- 
tą uedėldicnj "Birutės" draugija 
buvo parengusi išvažiavimą j 
\Vilmctte, prie Micliigan ežero, 
j šiaurius nuo Chicagos. Išva- 
žiavime dalyvavo diktokas skait- 
lius jaunimo. Pavakarėje, po il- 
go ir smagaus maudymosi ežere, 
visiems išvažiavimo dalyvams 
buvo patiektas užkandis, laike 

kurio pasakyta keletas prakalbč- 
liij. \'akare, prieš išsiskirstant, 
"Birutes" choras, arba teisingiau 
rakant, jojo dalis, p. Pociui vado- 

vaujant, padainavo keletą daine- 
lių. Draugijos pirmininkas, Dr. 
Draugelis, prancSč, kad šią sa- 

vaitę "Birutė" pradėsianti ruoštis 
prie rudeninio sezono. Visa die- 
na gražiai ir blaiviai, kaip ir 
paprastai "Birutės" susirinkimuo- 
se, praleista ir būrio grįžta na- 

mon. Malonun ir pasekmingan 
išvažiavimai! įsimaišė viena ne- 

laimi": p. Augustausko arklys du 
kartu pasibaidė ir antru kartu 
visi.-kai sudaužė bričką (bogęY. 

D alyvas. 

vUOKELIAI, 
GUD NAIT, PINIGĖLIAI! 

Kriaučius:—Kuomet, tamista už- 
mokėsite už siutą, kriti aš jum pa- 
siuvau? 

Sportinskas:—Dievaži, tamista, 
tu man primeni mano brolio vaiką. 

— Kaip tai? Kokiu budu? 
•— I žduodi tokius klapsimus, j 

kuriuo-; aš per visą savo gyvenimą 
negaliu atsakyti. 

TOKS BAISUS ĮŽEIDIMAS. 
Jinai:—Kas tai širdyje man sa- 

:<o, kad tamista esi vedęs. 
Jisai:—Tatnista mane baisiai 

į/.eidi. Juodą antakį aš gavau nuo 

bilų kolektoriaus. 

GERAS STRATEGAS. 
Dėdė (broliavaikiai, kurisai su 

draugu lošė į karę):—Jeigu tu į 15 

jniinutų paimsi šią tvirtovę, tai duo- 

| siu tau kvoteri. 
Vaikas (už minutos) :—Dėdė, 

[tvirtovė paimta. Duokite dabar 
į kvoteri. 

Dėdė:—Kaip tu sugebėjai taip 
■ greitai jąją paimti? 

Yaias:—Aš tvirtovės įgulai pa- 
siuliauyiikelį, ir jinai pasidavė. 

U [J K AUT! 
Jis:—Ką tamista darote, kuomet 

vyras bando jus pabučiuoti? 
Jija:—Nesakysiu. Tamista pats 

ištirk. 

K A" YRA DIDVYRIS? 
Motina:—Pasakyk, Onute, kas 

yra didvyris. ■ j 
Dukriukė:—Žmogus, kurio dar 

gerai nepažįsti, bet apie kurį dauy 
girdėjai. 

PRIRODYMAS. 
Baili moteris (pirkdama tikietp 

garlaiviu važiuoti, klausia rūpes- 
tingai kasieriaus):—Bet, tamsta, ar 

šisai laivas yra saugus? 
Kasierius (rimtai) :—Tamista, 

Depositors Real Estate Co. 
(NOT INC.) 

Depositors State & Sav. Bank Bldg. 
4<>:« So. Aslilaud Ave.s Phonc lards 7020 

Parduodame Namus ir Lotus 
ant Bridgeporto, Town ot 

Lake ir kitur. 
Insurance, Paskolos, Perilu- 
rėjimas ir Padarymas Raštu. 

Musų patyrimas apkainavime 
vertės namtj ir lotą—yra Jusų 

geriausi apsauga. 

Šimtai užganėdintų pirkėjų yra 
pamatu musų pabf.kmės. 

Klauskite tų, kurie iš musų pir- 
ko, arba kitus reikalus turėjo. 

J. J. Hertnancwicz, Vedėjas 
Kreipkitės į Banką arba mano na- 

BM 

3133 Emerald Ave. 
Pbone Yards 13.1 

ms laivas jau daugel metų plaukio- 
ja, ir nei kartą dav jisai nenusken- 
do. 

Moteris (pertikrinta):—Tai ge- 
rai, aš dabar rami. 

VISUS MANDAGIAI ASILAIS 
PAVADINO. 

Žemes pardavėjas pardavinėjo 
lauke liotus. Nežiurnt viso jo- 
jo iškalbumo apie liotų puikumą 
niekas iš susirinkusios krūvos ne- 

pirko. Pardavėjas ilgokai laukė 
ar neatsilieps kas nors, bet visi ty- 
lėjo. Staiga artimai stovėjęs asi 
las subliovė. 

— Ačiu p. Dievui,—ta re par 
davėjas,—bent pradžia yra. 

Minia pradėjo juoktis, pralink 
smėjo ir pradėjo smarkiai pirkti 
Kuomet pardavėjas jau turėjo ge 
roką skaitlių iiotų pardavęs ir dau 
giau pirkikų nesimatė, tai jisai ta 
rė: 

— Aš jums sakiau, kad reiki; 
vienam iš jųjų tiktai pradėti? 

REDAKCIJOS ATSAKYMai. 
p. Pov. Zalinkevičius. NusiuPtėr 

sulyg Jusų noro "Naujienoms," k£ 
dangi jųs su tuoni laikraščiu norit 
vesti ginčus. 

p. A. Dan—as (Castleton, N. Y.] 
AČiu, bet apie tai jau anksčiaus buv 
paduota spaudon raštelis, ir Tamsto 
prisiųstojo todčlei negalėjome sunai 
doti. Meldžiame rašinėti žinučių i 
savo apielinkės. 

I p. A. M—is (Toronto, Ont., Can« 
da.). Raštelj trumpiname, nors Jisn 
yra, taip sakant, "oficialis dokumei 
tas," nes apie kai-kuriuos dalykus Ja 
buvo smulkiai rašyta, ir atkartojima 
to paties butų tiktai vietos užėmimi 
Lauksime žinių apie uolų ir pasel 
mingą veikimą. Iš savo pusės link 
me kuogerausios kloties. 

p. J. Klimaitis. Prisiųstasai laiška 
yra jdomus ir labai gerai parašytas 
Viename artimiaubiųjų numerių pa 
sistengsime jjjj sunaudoti. 

p. N—če (Baltimore, Md.). Gavt 
me. Ačiu. Tilps sekančiame nunu 
ryje. 

p. Korccp. (New Phila., Pa.). Bu 
sekančiame numeryje, ačiu. 

p. F. K. Bat—is. širdingai ačiu u 
prašymo išpildymą. 

p. Lietuvos Kaziukas (Amsterdarr 
N. Y.). Ačiu. šin numerin atėjo pei 
vėlai. Bus sekančiame. 

Apgarsinimai, 
MANDAGUS LAIKRAŠTIS. 
Žymus rumaniškas laikrašti 

'"Romanui" prisiuntė mums jai 
į anglišką kalbą išverstą sekant 
laišką: "Aš čia gyvenu su. vis; 
mano šeimyna, ir męs esame la 
bai užsiganėdinę Trinerio Ameri 
konišku Kartaus Vyno Elixiru 
Mano viduriai tokiame bloganu 
stovyje buvo, kad niekas jiem: 
negelbėjo. Aš v'artojau Tamsto: 
Elixirą bėgyje dešimts dienų i 
po to pasijaučiau visai gerai. Da 
bar, kuomet tik męs nesijau 
čiame gerai, tuoj vartojame Tri 
nerio Amerikonišką Kartaus Vy 
no Elixirą. Su geriausiais liuke 
jirnais, Geo. Lurtz, Haydenville 
Obio." Daug padėkų "Roma 
nul'ui." Trinerio Amerikoniška: 
Kartaus Vyno Elixiras yra gera 
žinomas sutaisymas, vartojama; 
skilvio ir vidurių ligose, o labjau 
siai vidurių užkietėjime ir jv 
komplikacijose, o taipgi ir nu 

silpnėjimuose. Kaina $1.00. Ap 
tiekose. Joseph Triner, 1333— 
1339 So. Ashland av., Chicago. 

Žmonės, kurie dirba drėgnose 
vietose, visada privalo po rankz 
turėti Triner's Liniment'o, kac 
juom patrynus kuną taip greit 
kaip greit apsireiškia kokis nor.' 

sustingimas ar skausmas. Kaina 
25 ar 50c., per pačtą 35 arba 60c 

Specialis 
B AMANAS 

Pagerintas ūkis, 25 
akrai išvalyta, kurie au- 
gina žolę; gražus sodas, 
gera žemė, lygus laukai, 
5 akrai po tinkama trio- 
bų statymui giria, maža, 
medinė stuba, geras ke- 
lias, 3 mylios } miestą. 
Greit perkant bus par 
duota už $1,300, Įmokėt 
$400 ir likusius leng- 
vais išmokėjimais. Taip- 
gi męs turimo daug ki- 
tų pagerintų ūkių ir tu- 
rime tukstančus akrų 
nepagerintos žemės. Ar- 
tesnėms ž'nioms rašy- 
kite, arba ateikite. 

6RIMMER LANO GD. 
128S Milwiukee JUe., 3rd floor, < 

CHICAGO, ILL. į 

SU rtL^O SKAUDĖJIMU - 
Tfk flJ)ejo, nuo senai ieškojai palengvinimo. Nesi- 
dpctk suvedžioti. Nedaryk bandymij. Vartok 

SEVERA S BALSAM OF LIFE 
į VfifSEVEROS GYVASTIES BALS AMAS] 

ir um<fi pijusi jo sveikinančią ir stiprinančią veik- 
mę. Jisaj ypač rekomenduojama gydymui nerviš- 
kumo,< dyspepsijoa, nuolatinio sulrietšjimo, laikinio 
drugio if sustingusių jaknų. Senstantieji, seni ir 
silpni žmonės ras jį labai geru. Kaina 75c. 

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

SEVERA'S 
MEDICATED SKIN SOAP 

[Seictos Gydantis Odinis Muilas] 
del kasdieninio vartojimo, prausian- 

ties, maudantioB, galvą trenkant. 
Kaina 25c. 

Skaityk, ką Mrs. 
Martin Pngac iš Mo- 
quab, Wis. mums ne- 
senai parašo: "Aš 
noriu jums padėko- 
ti už jusų Severą's 
Balsam of Life. Aš 
turėjau trukdėeį bu 
savo pilvu, buvau sil- 
pna ir neturėjau jo- 
kio apetito. Suvarto- 
jus 1 butelj Severą's 
Balsam of Life visi 
tie trukdėaiai dingo. 
Meldžiu paskelbti a- 

pie tai laikraščiuose 
del naudos tų, kurie 
panašiai kenčia '' 

visi apuemninKai parduoda eevera's Freparations 
(Severoa gyduoles), žiūrėk, kad butų Severos. Jei 
savo apylinkėj negaloBi jy gauti, tai rašyk tiesiog 

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Raplds, lowa 

j Draugijų Atydai. 
► — 

| Baliams 
į Rankietams 

Šokiams 
Prakalboms 

Mitingams 
Veselijoms 

Puikiausiomis ir Parankiausiomis 
Yra Dvi Naujos 

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

je amerikoniškos draugijos laiko savo mitingus ir 
bar>i-:-i"s. 

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

Didesniem baliam, ant kurių laukiama skait- 
lingesnės publikos, yra parsamdomos abidvi salės. 
Tada žemesnėje salėje buva gėrimams baras ir 
stalai svečiam pasėdėti, smagiai ir ramiai su savo 

draugais pasikalbėti, išsigerti ir pasivalgyt, o 

augštesnėje salėje prie geros muzikos smagiai pa- 
sišokti. 
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Kainos Pursamdymui Sekančios: 

VIENA SALĖ, į a 
.2 O 
M a 
O ii 
Vi o 

$10.00 
14.00 
15.00 
20.00 

m g 
> 

i $15.00 
j 20.00 
| 25.00 

30.00 

45.00 
50.00 

5.00 

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

Baliam su programų Ir gėrimus vartojant .. 

ABIDVI SALĖS VIENAM BALIUI. 
Baliam be programo, gėrimus vartojant 25.00 
Baliam su programų ir gėrimus vartojant 30.00 
Draugijų reguliariškiem mitingam 
Kitokiem susirinkimam kainos pagal sutartį. 
Jei reikia, gali turėti kukniij virimui, torlel- 
kas, peilius, šaukštus, staltieses ir t.t. už 
primokėjimi* $5.00 extra. 

Parsamdymui kreipkitės pas salės savininką: 
A. OLSZEVVSKI 

3252 So. Halsted St. Phone Drover 700 

lietuviu žemes korporacija 
Pasiūlo aprubežiuotą. skaičių savo šėru lietuviams, norintiems jdėti pi- nigus { tą korporaciją, šėro kaina $10, suma gali but Ištraukta trumpa- 'me laike. Ukėms žemiu reiltalavima dauginasi Ir šėrų kaina greitame lai- įke pakils, ši korporacija užsiima su pirkinėjimu ir pardavimu ūkių ir že- 

mės, setngiasi pastūmėti priekin lietuvi^ kolionizavimosi ir jai bus ma- 
lonu suteikti kiekvienam reikalingus nurodymus kaslink pirkimo šėrų ar- 
ba ūkių. 

UNITED LAND & IMVESTMENT COMPAMY 
127 N. Dearbo. n St., Room 808 Chicago, III. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankierial, bet męs gvarantuojame Tamstai sučė- dymę. 50% antTuinstos pinigų, nuBiperkant sau drabužius pas mus. Vy- rams ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėlį nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 aut orderio darytus Biutus parduodame po $3.00 ir brangiau. Naujas ir tniputėlį dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir branginus. Vaikų siutai $2.50 iki $7.50. 
Skrynios ir ^'alyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. Storas atdaras kasdiena ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti atdaras iki 11 vai. Vakare. Nedėldieniais—iki C vai. vakare. 

Pajžeškojjmat. 
Pajieškau Petro. P^Leiklo, Kauno 

gub., Raseinių pav.,. Kastantinavo vai., 
Klabių sodos. Jis pirmiaus gyveno 
Kensington'e, 111. Jis pats, ar kas jj 
žinotų, meldžiu atsišaukti sekančiu 
adresu: 
Ignacas Noreika, Standard, 111. 

| Pajieškau švogerio Kazimiero Da- 
vldonio, Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Kupiškio par.. Biriečių sod. 1 metai 
atgal gyveno apielinkėj Ne\v York. 

(Teiksitės atsišaukti sekančiu adresu: 
Juozapas Jasaitis, 

5027 Magoun ave., E. Chicago, Ind. 

r. ~H | Pajieškau brolio Povilo Simanaus- ko, draugų Antano Bagdono, Antano Jokubausko Ir Jakimo Navicko. Bro- lis paėjo iš Kauno gub., Telšių pav., įKuparnių sodžiaus. Jeig^ ka3 apie juos žinotų, ar Jie iiatjs, meldžiu at- sišaukti ant šio adreso: j Antanas Simanauskas, • 

■827 Bank st., Waterbury, Conn. j 
Pajieškau savo brolio Adonio Krop- I 

'rensko. Deconų kaimo, Panevėžio I 
:pav., Kauno gub. Pirmiaus gyveno 9 
Pbiladelphia, Pa. Jis pats, ar kas jį į žinotų, meldžiu duoti man žiuių. se- b 
kančių adresu: S 

Jieva Garnienė, jl 
P, O. B, 423, Sand\vich, 111. j" 

Prie Republikoniškos Administracijos, per 12 
į metų, Amerikoje buvo geri la'kai. 1 iizniai plėtojosi, 
Į fabrikai užė, visi darbininkai dirbo ir kiekvienas už- 

dirbo gerus pinigus. 
liet Demokratai, patinę valdžią Į savo rankas, 

nualino tuos gerus laikus. Tūkstančius fabrikų, ge- 
ležinkelių ir kitokių biznių privarė prie bankruto. 
Fabrikai visur apsistojo, šimtai tūkstančių žmonių 
liko be darbo, namų ir lotų kainos nupuolė, žmonės 
apsistojo statyti ir pirkti namus, viskas užmigo ir 
daugumą Amerikos gyventojų badas prispaudė, o 

prasidėjusi Europos karė dar didesnį apsistojimą čia 
padarė. 

I 
... Bet nėra to blogo, kad neišeitų ant gero. Besi- 

tęsiant karei, Europa pritruko ginklų, mašinų, trokų, 
karų, drapanų ir duonos, o tą viską galima gauti Amerikoje. Ir štai dabar jau pradeda ateiti iš Eu- 
ropos milijoniniai užsakymai ant amunicijos, automo- 
bilių, trokų, karų, drapanų ir visko, ko tik kariau- 
jantiems reikalinga, ir jau diduma fabrikų dirba die- 
ną ir naktį, kad suspėti tuos užsakymus išpildyti, ir 
tų u .sakymų kasdien ateina vis daugiau taip, kad 
Amjrikoje visi fabrikai vėl eis, kai]5 Republikonų lai- 
kuose ėjo. (3 ateinanti 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 į 
laikams galėtume iš jų pasinaudoti. 

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

Geriausia biznio vieta yra Halsted St. tarp 31- 
mos ir 34-tos gatvių. Kainos properčių čia dar yra 
labai pigios. Lotą čia dar galima pirkti už $3.000, 
gerą namą su štoru dar galima pirkti už $7,000. 
Antai ant Ashland ave. tarp 43-čios ir 46-tos, kur 
yra daug prastesnė bi/.nio vieta, moka už lotus ir I 
namus du syk daugiau kaip čia. O llalsted .St. yra 
daug geresnė biznio vieta už Ashland ave. Kožnas 
tą mato. Todėl atminkite, kad ir oia kainos greitai 
pakils, ir kas dabar spčs nusipirkti, netrukus gaus 
dvigubus pinigus. 

Mos turime čia pardavimui keletą gerų biznio 
namų ir lotų, ir parduodame a.it taip lengvų išmo- 
kesčių, kaip niekas kitas visame mieste negali par- 
duoti. Kodėl? Todėl, kad męs nereikalaujame visų 
pinigų ant sykio, mums rupi, kad šią geriausią bi/.nio 
vietą lietuviai užgyventų, o ne svetimtaučiai. 

Šios Propertes Visos Yra Ant Halslcd Sf„ Tarp 
31-mos ir 33čios. Parsiduoda labai 

Lengvomi išmokėsimi. 
Lotas ir medinė 5 ruimų stuba $3,600 
Įmokėk $600, rešta ant lengvų išmokesčių. 
Dviejų augštų medinis namas. Pirmas augštas ge- 

ras storas ir 4 gyvenimui ruimai; antras augštas du 
pagyvenimai, neša randos $75.00 per mėnesj, eer rap* 
tą $900.00 $7,000 

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

Dviejų augštų mūrinis manas. Pirmas angštas ge- 
ras storas ir 4 gyvenimui ruimai, antras augštas aštuo- 
ni puikus ruimai. Užpakalyje yią geras tvartas ir 
angliam sklodas. Kaina 

Įmokėk tik $1,000, rešta pati randa išmokos. 
.$3,000 

Didžiausias naujai statytas ant 3 lotų mūrinis 
namas, "o pėdų platus, 135 pėdų ilgas, prirengtas už- 
statymui antro Ir trečio augštų, tinkamas didžiausiam 
departamentiniui štorui. Užima bevelk pusę bloko. 
Kaina $36,000 
Neša randos per mėnesj $300, per metą $3.600, tai 
per 10 metų išrenki savo visus pinigus ir propertės 
lieka dykai. 

Įmokėk tik $8,000, o reštą puti r?nda išmokės. 
šiame name bile dieną bus didžiausias dspartamen- 
tinis storas. 

3 augštų naujai pastatytas ant 2 lotų puikiausias i 
namas, 50 pėdų platus. 115 pčdų ilgas; pirmas aug- Į 
štas štoras, antras ir trečia augštas 4 flatai. Kaina.. $48,000 
Neša randos per r. įesj $435.00, per metą. $5,220.00, 
tai per 10 metų išrenki savo visus pinigus, ir namas ~ 

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

Tušti lotai ant llalsted tarp 31-mos ir 33-ėios po..$3,000 
I Atminkite kad siu visu propečių kainos netrukus " 

pasidvėjos. Dabar yra laikas jas užpirkti kol pigioii. | 

Lotai ir Namai Ant Pašalinių Gatvių, j Lotai ant Racine ave., tarp 33-čios ir 34-tos gat- 
vių po $ 450 I 

Lotai ant Emerald ave., tarp 30-tos ir 31-mos po..$ 700 J Vienas lotas ant Throop st. priešais šv. Barboros 
lenkt) bažnyčios už $ 800 

G ruimų mūrinis namas ant Lime st. už $1,700 
Dviejų pagyvenimų mūrinis namas, ant L'tne st. už $2,000 
Dviejų pagyvenimų namas i nt Lime st. apačia 

medžio, viršus muro, už $1,900 k 
Du namai ant Parnell ave., priešakyje t! kambarių '■ 

mūrinis, užpakalyje 2 augštų, j pagyvenimų medinis, I 
neša randos $40.00 per mėnesi u z $4,2CQ % 

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

randos $48.00 ant mėnesio, parsiduoda už $4,000 l 
Ant \Vailace et. du lotai, ir dviejų augštų mūrinis 

namas, du pagyvenimai, po 4 ruimus kiekvienas už ....$3,850 | 
Ant \Vallace a\ 6 ruimų mūrinis namas už $1,800 £ Ant Emerald ave. arti 32-ros gatvės puikus aug- I 

stų, 3 pagyvenimų mūrinis namas, neša randos $45.00 > 
ant mėnesio, parsiduoda už $5,300 i 

Visos šios propertės parsiduoda la- B 
bai lengvomii išlygomis. Dasižinokite ^ 

A. Olszemskio Bankoje! 
3252 So. Hahted St. Chicago ji 



Pajieškau Kazimiero Mickaus, 15 
moti) Amerike; seniaus gyveno Chi- 
cagoj, paeina iš Kanno gub„ Šiaulių 
pav., Papilės valsč., Kuršėnų parap., 
Laucevičiaus dvaro. Jis pats, ar kas 
kitas, meldžiu atsišaukti adresu: 

Vincent Hzliautaris, 
4311 C'arroU ave., ('hlcago, III. 

Pajieškau dviejų savo pažjstamų—Į 
Adolfo Mintauto ir Vlado Druko. .Tie I 
abu p-ieina iš Kauno gub.. Vilkmer- 

gės pav., Alantos parap.. Trako kai- 

mo. Adolfas dirbo Garv, Ind., o Vla- 
das gyveno Roseland, III. Labai pra- 
šau jų pačių atsisaukt laišku, arba 
kits pirmutinis apie juos praneš, gaus 

vienį doliarj už tai kaip atlyginimo. 
Jos. Dargia, 

Hayfield, P. O. Minn. 

Pajieškau sivo brolio Vincento .Tek- 

Sčio, paein?. iš Vilniaus ^u!)., Lidavos 
py v., N'očios parap., Jesovčna kaimo. 

1G metų kaip gyvena Amerikoje, t> 

mot:: i atgal gyveno Bostone, Mass. 

Dabar nežinau kur. Jis p.its. ar kas 

jj žinotų, meddžiu pranešti man 

šiuom adresu: 
Miss Jedviga Jekščiutė, 

lo2?i Ruttonwood st., Philadelpaia, Pa. | 

Reikalavimai. 
Reikalingas:—vyras, kuris norėtu 

vakarais užsidirbt pinigu. Neati- 

traukdami jo nuo jo kasdieninio dar- 

bo, męs išmokinsime, kaip galima, 
lengvai uždirbt pinigus tarp aavo 

draugų ir pažjstamij. Jeigu Tamsta 

nori pagerint savo buvj ir nori žengt 
pirmyn šioje pasaulėje, tai rašyk pas 

mus, o męs prisiusime pilną išaiš- 

kinimą. Patyrimai nereikalingi. Męs 
Tamstą išmokinsime visko ir tas nie- 

ko nekaltuos. 
Manager, 

Itoom 33, 154 W. Randolph st 

Chicago, 111. 

Ant Purdavįmo. 
Parduodu arba randavoju barbernę. 

Biznis Išdirbtas per 25 metus. Pr'..- 

žastis: savininkas turi du bizniu. At- 

sišaukite sekančiu adresu: 
J. Yankus, 

1951 Canalport ave., Chicago, 111. 

Parduodama mūrinis namas prie 
Parnell av. ir 35-tos gat., triml 
£tais ir užpakalyj medinis, abu Jaba. 

pigiai. $500 reikia jr.ešti, o IJk'.ni 
runia lengvomis išlygomis. 
(1. reikia A. Oiszew3ki> Bankon, '6tdi 

BARGANAS UŽ $1,800.00. 
įmokėk $500, o Ūkusius aut Išmo- 

kėjimo. PatĮs gyvenkite pirmame 
fliate ir Imkite randą už antrą flia- 
tą. Puikinant dviejų pagyvenimu 
medinė stubn.. Vienas fiiatas turi 
6 kambarius, o kitas fiiatas turi 4 
kambarius. Gražus, ilgas lotas ant 
38-tos gat. tarp Halsted ir Auburn av. 

Ol3zcwskio Bankac. 
<—: ... ■ 

MOKYKIS 8ARBERYSTĖS. 
Mę:; išmok namo šio lengvo, šva- 

raus ir greitai išmokamo amato j ke- 
lias trumpas savaites; geriausi Įren- 
gimai: *expertal mokina; jrankial su- 
teikiama; darbas kiekvienom žmogui; 
ateikite pamatyti mus arba rašykite 
uždyką gaunamoms informacijoms. 

BURKE 8ARBER SCHOOL, 
610 W. Madison et., Gk'cago, III. 

MOKYKIS BARBERYSTĖS. 
Praktiški Nurodymai. 
Išmokinimas $25.GO. 

]r?nkial duodami. 
Tri—City Barber College, 

605 W. Madison Bt., arba 819 State st., 
Chicago, Iii. 

DARBAS ANT VISADOS. 
Nusipirk pirmos kliasos Salibną, 

kuris randasi We8tville, Illinois, mies- 
to centre, tai turėsi darbo Ikvalės. 
Parsiduoda su lnisniais ir pigiai. 
Klausk per laišką arba geriau pats 
atvažiuok, tai viską savo akimis pa- 
tirsi. 
L. Hox 63, Wostvllle, 111. 

Parsiduoda:—" knygutės angliškai 
parašytos profesoriaus L. P. Harailen 
"Lekcijos Mypnotizmo." Kreipkitės 
šiuom' antrašu. 

> B. Gramba, 
5S-I Glenvood st., Ambrldge, Pa 

GERA PROGA LIETUVIAMS. 
Parsiduoda lietuviška pienine (Milk 

Depot). FJlznia gerai išdirbtas tarp 
lietuvio lenkų. Parsiduoda su vi- 
sai'. reikalaujamais prie biznio įran- 
kiais. 2 vežimai, 2 arkliai ir kitos 
smulkmenos parsiduoda greitai lr pi- 
giai iš priežasties ligos savininko. 
Kreipkitės šiuo antrašu: 
164 Milv/aukee ave., Kenosha, Wls. 

Phone 582. 

Oleko-Mokykla 
Mokinarųa: Angliškos ir Lietu 

viŠkos kalbų, Aritmetikos, Knyg- 
vedystės, Stenografijos, Type\vrit- 
jng, Pirklybos teisių, Suv. Valsti- 
jų Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politiškos Ekonomi- 
jos, Pilietystes, Dailrašystės. 
Mokinimo Valandos: Nuo 8 išry- 
to iki 5 po pietų; vakare nuo 7:3C 
iki 9:30. 
3360 Emerald Ave., Chicago, 111 

! ! Pranešimas ! ! 
Nuopradiios Ri'.gpjuČlo tnčn. 

perkeliu savo ofisą po 

3325 So. HALSTED ST. 
TELEPHONE YAR.DS 5834 

D r. P. VVIEGNER 

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRI6ULI PRIE ; 

Visi lietuvis! rašykltės prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. \ mėnesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje. 

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 

A. B. STRIMAITIS, S.L.A. Sekr. 
307 W. 30th St., New York City, 

Dabar Jau Galima 
Atvažiuot iš Lietuvos 

ir į Lietuvą. 
/ * 

Šifkortės atvažiuoti iš Archan- 

gelsko j Chicagą kaštuoja $71.00 
Išvažiuoti iš Chicagos \ Petro- 
gradą (Peterburgą) $64.60 
Kelionė ima tik 13 dienų per 
vandenį. 

Sifkortes ir pasportus gausite 

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

Rašomos Mašinos. 
Pigiausios ir geriau- 

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

Jeigu nori turėti dru- 
I tą, pigią ir gerą rašo- 

mąjį masiną, tai pirk 
"New American," o ne- 
sigailėsi. 

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

apt Katallogą rašomųjų 
mašinų ir visokių kny- 

gų prisiunfilame uMyka. 
Agentams ir perkupčlar.s, perkant kelias m&Sicas, duodam gerą 

nuošimtf. 
Reikalaudami adresuokite Šitaip: 

LIETUVA PUBLISHING CO., 
3252 So. Halsted str., Chicagc, |||, 

I 

"D R A U G A 3" 
detuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" sandarbininkų skaičiuje 
yra rimčiauslejl ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai i: rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
suomenės judėjimo. Visi dienos klau- 
simai yra svarstomi rimtai ir teisin- 
gai. 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 

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

Pažiūrėjimui siunčiamo vienas nu- 
meris veltui. Adresuokite: 

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

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

žais iškaščiais gali išmokti gerą ama- 
tą; kur tik tinka ten gali darbą tu- 
rėti ir buti pats ant savęs ponu. Iš- 
mokęs barzdaskutystės, busi liuosas 
visoj pasaulyj. Rašykite—o gausite 
visas smulkmenas dovanai. Nosso- 
koff'o Barber. Hairdressing ir Mani- 
curing Mokykla, 1202 Penn ave., Pitt9- 
bu-?, Pa. Seniausi ir. atsakančiausi 
mokykla apielinkeje. Pasiklausk ži- 
nančių. 

Męs duodame visokius darbus jų 
Jieškan/Jemu. 

Vėsiausia vleti Chicagoje Tai 

MILDA-TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St. 

Todėl į šita Tratra ir daugiausiai žmo- 
nių atsilanko, kad čia ir karščiausioje die- 
noje yra vėsu. Mat šilas Tcratras turi 
geriausia ventiliacijų sistema, kurios pri- pildo jj šviežiu ir yčsiu oru kas minuta. 

Ir da Todėl 
Į šj Teatrą JauR žmonių atsilanko, kad ria ui 5c mato gražesni Teatra, kaip vi- 
durmiestyje už SOc. 

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 linksmai praleifti valanda liuo- 
so laiko ir atsivėdinti vasajkarščiuose, tai ateik į 

MILDOS-TEATRĄ. 

f»ETRA8 VAITEKŪNAS 
Keliauja šiomis dienomis po Wifr 

eonsino valatijg- Pas jj galite užsi- 
rašyti laikraščius "Lietuvą," kasdieni- 
nę "Amerikos Lietuvį" lr užsimol:~ti 
prenumeratą. 

Teįesjkopai ir Stereoskopai. 

Jei nori Bavo namuose 

linksmai praleisti laik-j. ir 
pamatyti svetimų žemių 
miestus, sražiausius dar- 
žus, sodus ir puikiausias 

N viso svieto vietas, lai nu- 

sipirk Teleskopą bu utere- 

oskopais (5 serijos, 174 vi- 
sokie paveikslai) už pačia 

~m' ™ pigiausią kainą—$3.20. 
Vieno Teleskopo kaina 75c„ o 5 serijų $3.45, bet perkant sykiu, 

parduodam viskį už $3.20. 
Kataliogą Teleskopų, Stereoakopų ir visokių knygų prlsiunčiime 

uždykft. v 

Reikalaudairl adresuokite šitaip: 
LIETUVA PUBLISHING CO., 

3252 So. Halsted ctr., Chicago, III. 

DIDZIAUSIS 

Amerikoj "UETUVOS" Knygynas. 
"LIETUVOS" IŠLEISTOS KNYGOS: 

2116 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškos kalbos, 439 pusi 52.00 
Kietais audimo apdarais 2.50 

2117 ŽODYNAS Angliškai-Lietuviškos kalbos, 836 pusi 3.00 
Gražiais "Half Morocco" skuros apdarais 4.00 2118 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškos 
kalbų vienoje knygoje. Formatas ir apdarai tokie kaip 
No. 2117. Pusi. 1274 6.00 2119 ŽODYNAS. Tas pats kaip No. 2118, tik apdarytas pilnai 
(Full Morocco) brangia Mom--skūra 7.00 

2590 Dangaus Augštumas ir Aiogaus Senumas 15 
2593 Dievai, t)angus ir Pragaras 10 
2596 Gyvenimas šv. Tėvo Popiežiaus Benedikto IX. 25 
2626 Vaišės Kristaus pas Popiežių 05 
2895 Biblija, .i $2.50 4 Allumna lr Kitos Pasakos : 35 

95 Gyvenimo Vaizdeliai 15 
126 Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei Velnių $.150 

Apdaryta. $2.00 
157 Karės Laukuose 20 
191 Laikrodininko Atminimai 15 
195 Lietuviškos' Pasakos Įvairios. Dalis I. $1.00 

Apdaryta. $1.25 196 Lietuviškos Pasakos Įvairios. Dalis H. c.*;.; $1.25 
Apdaryta. '< •.. •.'. ..T $1.50 

197 Lietuviškos Pasakos įvairios. Dalis 111 $1.25 
Apdaryta;' ........ y t, ...... $1.50 

198 Lietuviškos Pasakos "'Vairios. Į Dalis IV. $1.25 
Apdaryta V" 51.50 

216 Makaro Sapnas. Apysaka 15 
220 Maxim Gorkij. Pasakojimai 25 
245 Namelis ant Volgos t 20 
OAC VT-tl. 

265 Olitipa. Pasaka 25 
275 Pagal Įstatymus 40 
286 Pasaka apie Kantrią Aleną 20 
287 Pasaka apie Adomą Ir Jievą 10 
298 Ponas ir Bernas. .. 15 
305 Pragaro Atgijimas. .T 10 
325 Raistas—The Jungle. 85c. Apdaryta u. $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 žmogus Nepliuškis 10 
485 Pamokslai Išminties lr Teisybės 40 
496 Robinzonas Kruzius. Morališka Pasaka 20 
600 Akis už Aki, Dantis už Dautj 10 
642 Consilium Facultatis 15 
656 Dekliamatorius 50 657 Dėdė Atvžiaavo 20 658 Draugas, drama : 10 
679 Geriaus Vėliaus Negu Niekad 15 
683 Guminiai Batai. II. Nuo Ausies Lig Ausies 10 
722 Jonukas ir Marytė 10 737 Katriutės Gintarai 15 743 Kunigo Gramulos Raštiuyčioje 10 760 Lizdas Naminio Liūto 
761 Linksmos Dięnos 10 771 Medicinos Daktaras, komedija 20 773 Migla. Komedija 
774 Mipdaugis, Lietuvos Karalius 25 775 Milionai Vandenyj 
787 Nastutė, 2 veiksmų Drama 
827 Perskyrų Teisėjas, komedija. .10 828 Pietro Caruso 
830 Piršlybos. Komedija 20 831 Pinigą Nėr. Sceniškas Vaizdelis 
832 Pirmi žingsniai 20 837 Pono Feliso Atsilankymas, Komedija 
840 Prieš Vėją Nepapusi 20 867 Sulyg Naujausios Mados 
869 šalaputric. Komedija 
871 šiaurės Karžygiai 25 
908 Vyrų Vergija, Komedija 20 
920 žilė Galvon—Velnias Vuodegon 
&22Nžmonės. Drama 
976 Eilėmis ir Proza 
986 Girtuoklių Gadzinkos 
987 Gyvybė 

1014 Keplos Kančios 
1069 Pirmlc£ji žiedai. Eilės t* 1080 Revoliucijos Dainos ,15 
1144 Akyvi apsireiškimai Sviete .-.v...'.:/..-.-. 25 
1.145 Apie žfemę 1 rKitus Svietus, Jų Buvj ir Pabaigą, 75 Apdaryta. $1.00 1149 Apsireiškimai Atmosferoj arba Meteorologija. 75 

Apdaryta $1.00 1161 Biologija arba Mokslas apie Gyvus Daiktus 
1182 Dvi KelionJ J Tolimą šiaurę ...........V 20 
1190 Gamtos Istorija, 50c. Apdaryta 75 

BREVIORĖLIAI. 
2912 Brevldrėlis 30 
2914 '* 

.j. 70 
2915 it 90 
2916 <*? — 45 
2917 60 

Taipogi '"'^Lietuvos" Knygyne randasi visokios svetimų 
spaudų Lietuviškos Knygos, išleistos Amerikoje ir Europoje. 

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

siųsdami užsakymą ir pinigus, adresuokite šitaip: 

LIETUVA P0BLISHING C0. 
A. OLSZEWSKI, Pres. 

3252 S0. HALSTED ST„ CHICAG0, ILL. 

> 

Didžiausia Lietuviška Naminių Rakandy 
(Furniture) Krautuvė Cbicagoje. 

•miuens laikas artinasi, su juonii ir šaltis; musų krautuvė 
yra aprūpinta geriausiais ir gražiausiais pečiais. 

Apšildymui kambarių, keleriopos rųšies pečiai didžiausia- 
me pasirinkime. Taippat kepimui bei virimui pečiai iš ge- riausių šios šalies fabrikų, gvarantuojami gerai kepti. 

Ypatingą atydą atkreipiame visų reikalaujančių pečiaus į mu.^ų sujungtą (combination) pečių, kuriame galima v»w- kart kepti ir virti su anglimis ir gazu, tame pačiame pečiuje, tuomi pat laiku. Dideliai parankus pečius, kiekviename rei- 
kale, užimantis tik vieno pečiaus vietą, geras žiemai ir vasa- rai. Kaina mažai augštesnė už paprastą gerą anglimis kū- 
renamą pečių. 

Kūdikiams vežimėlius (Baby Carriages) ir ledaunes (Ice Box) dabar parduodame pigiaus negu patįs už juos mokėjo- me; nenorime, kad mums ateinančiai vasarai užsiliktų. Da- bar pasinaudokite, tai sutaupysite kelioliką doliarių. Vieną kartą pas mus pirkęs visuomet pasilieka mūsų kos- tumeriu, kadangi męs kiekvieną užganėdiname greitu patar- navimu. ir geriausios rųšies tavoru. 
Reikalaujantiems parduodame lengvais savaitiniais bei mėnesiniais išmokėjimais. 

Krautuve atidaryta vakarais- 
Utarninlvuis, Ketveriais ir Subatoms. 

South Halsted Furniture House Teleplione Drover 700 

3224 So. Halsted St. Chicago. 

Dabar laikas pirkti dailias dra- 
n panas, ir pigiai. Dienos vra gra- "|/lios. Kožnaiu miela išvažiuoti 
-y laukus pasibovinti. Dar mie- 

liaus yra, jeigu turi gražų siutą išvažiavimui. Kainos labai že- j mos, ir kožnas gali nusipirkti, 
Siutai $28, $26 ir $25 dabar $19.75 , 

Taipgi turime daug siutų nuo < 

$5.00 iki $20.00 j 
Pasiskubink, kolei pasi- ! 

rinkimas dar geras. 

Storas Atdaras 1 
Vakarais ! 

Utarninke, Ketverge, Su- 1 

batoj, Nedėliomis 
ligi pietų. 

Bridgeport Clothing €0. 
3246-3248 S«. Halsted St. Chicago, UI. , 

Bell yiil System 

Didelis Veiksnis Tautos 
Pažangoje. 

Devyni milionai telefcnų, sujungtų Bell 
Tolimosios Distancijos linijomis, sutei- 
kia 100,000,000 žmonių priemone lokį 
tautinį apsimainymą mintimis, kokio ne- 

turi jokia kita tauta visame pasaulyje. 
Bell linijomis pats gali kalbėt į kitus ir 
kiti gali kalbėt į tave, gali girdėti ir buti 
girdimas skersai visa kontinentą. 
Bell patarnavimas yra svarbiausiu veik" 
sniu tautos prekybinio ir sccialio išsi- 
vystymo srytyj 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

OlHcial 100 



3252 So. Halsted Si., CHICAGO, ILL. 
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 

Įsteigta 1893 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

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

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

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

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

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

kančiai savo biznj vesti. 

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankojet prie kurios 

nė vagis, ne ugnis negali prieiti. 

Lietuviai is kitu miestu ir farnni gali šioje Bankoje atlikti savo reikalus per laiš- 
kus. Rašykite adresu: 

A. OLSZEWSKI BANK 
3252 So. Halsted St., - CH1CAGO, ILL. 

Atvažiavusius IŠ KITUR MĘLDŽIAME aplankyti ir mūsų Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
lUarninkais, Ketveriais ir Subatomis nuo 8 ryto ik! 9 vakaro. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

Joseph J. Elias, Savininkas 

4500-4602 b. Wocd St., Chicago. 
l'rumaine pinigus 1 LlanUą užčudl* 

J.inul uuu vteuo doliarto ir daugiaua 
ir mokamo trečia procentą ratomia 
ant inctj. hiunčiauio pinigus J vi- 
b:.s svieto dalis p'^ial, greitai ir tei 

eiugai, o svetimų žemiij pinigus mal- 
nctue, perkamo ir parduodame. Par- 
uuodame šitkortea ant visų linijų J 
kiajų ir iš krajaus, taipgi tikietus 
ti.t g;ležinkelių po visą Ameriką ir 

iiiyropą. 
Mustj Banka išdirba visokius raštus 

lr dokumentus v įsose kalbose ir duo 
<ii. rodį lietuviams visokiuose atsl- 

t:i:imuo3o ir reikaluose ypatiakal tr 

pt- 'aiškus. Tik kreipkitės vlrStuiaS- 
te aiiuuiu. ^ 

LENGVAS GYVENIMAS ANT PIGIŲ 
ŽEMIŲ PIETUOSE. 

40 akrų žemės valstijose Arkan- 

sas ar Loulslunos duos Tamstai pra- 

gyvenimą nuo pat pradžios ir pa- 
statys Tamstą ant turtų kelio. Miš- 

kų kompanijos atiduoda žemes iš 

po nukirstų miškų nuo $12 iki $15 
už akrą. Du vals*iu J metus ant tos 

pačios žemės. Apsigyvenimas svie- 

turgymių jau pradėtas, i'risivienyk 
prie Tamstos viengenčiu kolionijoj 
ir tapk pasekmingu. Mažas turtas 

Tamstai duos pradžią. Rašyk šian- 

dien pas 
L. M. Allen P. T. M, Rock Isiand 

Lines, Room 718 La Šalie Station, 
Chici'go, Iii., pilniems nurodymams. 

"PASAULIS" 

Visuomenės bepartyviskas laik- 

raštis išeina kas ketvergą 4 

puslapių didelio formato. 
"Pasaulis" kainuoja j metus 

$1.00, j pusę 65c. "Pasoulis" 
nuo gruodžio 1 d. bus padi- 
dintas iki 8 ouslapių. Kas dabar 
užsirašo ir užsimoka prenume- 
ratą, tai tas gauna iki Naujų 
:vu«.ų uždyką. Adresuokite: 

C. KENTRAITIS PUB. CO., 
448-450 Leonard Street, N.W. 

GRAND RAPIDS, MICH. 

Rusiškas 
Lietuvos Rejenfatiškas Biuras 

Rusiškas Dovierennastis, Aktus pirkimo, pardavimo, išran* 
davojlmo ar kitam pervedimo žemės ar ūkės Lietuvoj-* 
-Rusijoje. Parūpina pasportus išvažiuojantiems Lietuvon- 
-Rusijon ir visokius kitus rejentališkus raštus padaro ge- 
rai, greitai ir pigiai. Iškolektuoja dalės, skolas ir pinigus, 
paliktus Rusifikuos© Bankuose. 

Visokiuose reikaluose 
Informaciją suteikia dykai. 

Dėlei informacijos Chicagiečiai kreipkitės asabiškai, o 13 
kiti) miestų raštų, adresuojant: 

MOS REJEHTAIISKAS BIURAS 
3252 So. Halsted St. Chleagr. III. 

GERIAUSIAI PADARO: 

Biuro 
Valandos 

Nuo 8 ryto iki 6 vakaro. Utarninkals, Ket- 
vergais ir Subatomls nuo 8 ryto iki 9 vaka- 
ro. Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

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

misas 

1725 V/est 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood»at. 

Fhone Ganai 1203 
Valandos: 

j.Vt 8*80 iki 12:00 vai ryto 
l/tt7:C0iki 6.-00 vai. vale. 

JNcdčiiom* 
tuo 04C Iki 12,-OCvaL ryto 

Rezidencija 
5208 W,Harrison Street 

Tel. Austrn 717 

Valindoc 

taktai Iki 9:00 kiekvieną pyt| 

LietuviSky Kimu Krautuve. 
Mylėtojai gerų koingij, norinti 

išlavinti savo protų ir išsimokinti 
anglišku kalbų, kviečiami pirktie 
Knygas iŠ mano krautuvEs. Čia 
gaunama visokios lietuviškos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš- 
kos ant užsakymo: Scenos mylė- 
tojų rateliai imdami kompletus, 
s. v. gauna papiginta kaina. Krau- 
tuvė adara kaa vakaras. 

Iš kiti] miestų atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogu dykai. Adre.; 

M. J DAMIJONAITIS 
901 Weit 33-rd SI., CilIGAGO, ILL. 

F. P. Bradchulis 
Attorney & Counselor at Law 

Lietuvis Advonatas 
30 N. LaSalle SI., C Ingo. III. 

Siock Eiehangs Bldg., Roomi 1137-11U 
Telephone Krankliu 117i 

Gyy. 3112 S. Halsted St„ arti 31-.m 
'telepbonc YarOs 3150 

LIETUVIŲ LIUTERONŲ 
AT YDAI. 

Iš priežasties europinės karės 
dabar negalima gauti jokių kny- 
gų iš Europos. Bet męs da turime 

j po keletą lietuviškų liuteroniškų 
Į maldaknygių ir giesmių knygų sa- 

vo krautuvėje, ir pas mus dar 
galite jų gauti. 

Todėl, kurie reikalaujate minė- 
tų knygų, tai pasiskubinkite, kol 
jų turime, nes šioms išsibaigus, ne- 

gausite niekur, kol karė nepasi- 
baigs. Rašykite urnai, o prisiusime 
kataliogą. 

LIETUVA PUB. CO, 
3252 S. Ilalsted str., Cliicago, UI. 

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina jau 30-tus metus. 

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
pusei metų. Kanadoje $2.50 metams; 
$1.25 pusei mėty. Anglijoj, Lietuvoj Ir 
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 
Pamatiniui vieną num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogą siunčiame ant pareika- 

lavimo dovanai. 

J. J. Paukeztis & Co. 
120-124 Grand Str., 

Brooklyn, N. X. 

Tel. CanaI 5395 j 

J. G. Mezlaiszkis j 
Generalis 

Kontraktorius ir 
Namų Statėjas. 

2302 S. Leavitt SI, Cbicago: 

Phon* Drover 5052 

DRANGELIS & SAPRANAS 
Liet aviai Daktarai-Dentistai 

Valandos nuj 9 ryta Iki 9 vakari 

3261 So. Halsted S t., Chicago 

Tel. YARDS 1532 ! 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas; 
3259 So. Halsttd St., Chlca;;o, III. j Gydo visokias ligas moterių, vaikų ir j 
vyrų. Speciališkai gydo limpančias, už- 
sisenšjusias ir paslaptingas vyrų ligaa j 

LOTAI GERIAUSIOJE VIETOJE. 

Piet-rytinis kampas Emcrald ave. ir 
33-čios gatvių, 48 pėdos plotis, 
125 pėd. ilgis. Tinka visokiam 
bizniui. Parsiduoda už $3,500.00 

3236 So. Union ave. Lotas 25x125. 
Parsiduoda už $950.00 

3012 Emerald ave $650.00 
3020 Emerald ave $675.00 
3024 Emerald ave $675.00 
3040 Emerald ave $700.00 

Parsiduoda ant lengvij išmokės- 
člų. 

Ar jųs žinote, kad sitio lotai, yra 
tris sykius ver.'esni už lotus ant Ked- 
zie ave. ir 38-tos gat., už kuriuos ten 
moka žmonės po $800.00 

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

1 

Naujas Savaitini* Laikraštis < 

"ATEITIS" 
"Ateitis yra bepartjviškas laik- 

raštis, tarnaujantis japnimo 
ir kulturoB reikalam a. Tal- 
pina daugybę įvairiausių ži- 
nių. Didelio formato, 8 pusi. 
Kaina tik $1.50? metams, o 
85c. puBcl metų.-; 

"Ateitį" išleidinėto bendrovė, in- 
korporuota ant 126,000. Da- 
bar laikas užsirašyti "Atei- 
ti". Reikalaukit vieno nume- 
rio pažiūrėjimui uždyką. 
Adresuoki t taip: 

"ATEITIS" 
366 W. Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 

MBLŽBNSŠKAS VEIKALAS 

TIKĖJIMU ISTORIJA 
i 

'>;«»* ■i- i • 

Visas veikalas sudaro 1086 puslapius gražaus ir 
lengvai skaitomo rašto. Knyga yra papuošta skaitlin- 
gais piešiniais, kurie palengvina skaitymą ir padaro jį daug vaizdingesniu. 

Šią milžinišką knygą parašė, bendradarbiaujant vi- 
sai eilei kitu mokslininkų, žinomasai visame pasaulyje 
'mokslininkas D. P. Chantepic de la Saussaye. Lietu- 
vių kalbon vertė J. Laukis. 

Šioje knygoje skaitytojas ras pilną apžvalgą visų 
tautų tikėjimų-religijų, pradedant nuo seniausių amžių 
ir baigiant dabartiniais laikais. 

Skaitydamas Tikėjimų Istoriją, suprasi, kaip žmo- 
gus laipsniškai tobulinosi savo tikėjimiškose pažval- 
gose, kol galop nepriėjo prie dabartinių tikybų. Tikė- 
jimų Istorija yra veidrodžiu, kuriame aiškiai, kaip ant 
delno, matai žmogaus dvasios plėtojimosi kelius. Ne- 
galima suprasti žmonijos vystymosi, jeigu režinai, kaip 
išsivystė tikyba. Tą gi galima kaip sykis sužinoti 
šioje naujoje Tikėjimų Istorijoje. 
Tikėjimų Istorija yra milžiniškiausiu lietuviškai 

parašytu veikalu toje šakoje. 
*- Knyga yra didelio formato, gražiais tvirtais ap- 
darais, nugara ir kampai skuros, šonai audimo, aukso 
titulu ant nugaros. 
Kaina tiktai $5.00. Sulyginus su veikalo didu- 

mu ir jojo svarba, kaina yra be galo maic. 

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. 

VISUOMENES, 

A'MERIKCl 
LIETUVIU DIENRAŠTI"; 

Literatūros ir Politikos iliustruotas Laikraštis 
Amerikos Lietuvių Dienraštis "KATALI- 

KAI" paduoda vėliausias iiniaa apie kari( ir 
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pil- 
nas indomių straipsnių. 

Dienraštis "KATALIKAS" tina tautiJ- 
kai krikščioniškoje dvasioje. 

DIENRAŠČIO KAINA: 
Metams $5.00. 
Pusei metų 3.00. 
Trims mėnesi..uis 1,75. 
Dviem mėnesiam 1.25. 
Europoje metams .... 7.00. 

Praneškito savo adresą, 0 gausite 
pasižiūrėjimui vieną numeri veltui. 

TAIPPAT UŽLAIKOMA 

Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuvė 
REIKALAUKITE KATALOGO 

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus vi- 
Bados adresuokite šitaip: 

TANANEVICZ fUBLISHING COMPANY 

[KĮb j 3249-53 South Morgan Street 

Į CHICAGO, ILL., U. S. A. i/iLb 
Paslaptys Magijos ir Spiritizmo 

(Knyga Išrodanti Paslaptis Magiku). 

Daugelis lietuvių dar labai save vilioja, {tikėdami visokiems magikams 

ir spiritualistam's. Nemažai jaunu vyruku, nepatyrusių, savo visus sunkiai 

uždirbtus pinigus sukišo j pragobėlio magiko kišenių. 
Užtai nesiduok bent ant toliau savęs išnaudoti, nusipirk knygą: "Pa- 

slaptys Magijos Ir Spiritizmo," kurioje išrodama visos paslaptjs šviesoje 

mokslo, šioje knygoje atrasite visas monų ir burtų paslaptis ir jas su- 

prasite, nes aiškiai aprašytos ir paveikslėliais parodytos slaptybės ir jų 

darymo budai. Knyga yra 262 puslapiu, kaina su prisiuntimu j namus 

tiktai 
60 centų. 

Iš kitų vietų užmokestį galima prisiųsti pačto dvicentinčmis markėmis. 

Adresas: 

M. J. Damijonaitis, 
90i West 33rd Street, :: Chicago, Illinois 

PHONE DROVER 4247 

D r. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 

4611 So. Ashland Ave., Chicago. 

Dr.O.C.HEINE 
DBNTISTAS 

gim-ltBPM 31 Ir So. Htlriri f it 
(įymtou MiįMm.) X 6*!CM* I1L 

TELEPHONE DROVER721S 

Geriausia Akušerka 

0. Jonikiene 
3364 S. Halsted St. 

(Kampas 34 tos) 

Chicago, III. 

Cani!. 21 li 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. K A L SIE D SI CHICA63. ILL 
CORNER 18th STREET 

pESKio rar 
!££'MOKYKLA 

M1 MOKINAMA: 

I 
Anglu kalba nuopia- 
dlm iki aukščiausiai 
Arltmetltra 
Augštcsii. Matematika 
Istorija, Geograiija 
Politiška Ekoromlta 

Lietuvių ) Vckicii:j ( ««! erę 
Rusų ir r«-»W 
Lenkų ) 
Knygvsiiysia Grazrašt. 
Laiški rašyraas 
PreVytcs leisis ir tt. 

j 9 G. Leveskii. Vedėjas ><okykk-s 
3108 So. Halsted Si., Ch-ssgo. 

r ~ 
■■ 

į DU-KART NEDELINI3 LAIK- 
RAŠTIS 

feiSls# 
TA JLD &U&U"' 

Eina jau 25 metai 

Utarninkais ir Pėtnyčiomis 
Prenumerata metams $2.50 

„ „ pusei meti| $1.25 
Adresuokit taip: 

W. B. B0CZK0WSKI C0„ 
Mahanoy City, Pa. 

GERA PItOGA! 
Crrrratika ancrli^koskilboi t»v 

kytif-bemoUytojo(apdaryta)$1.93 
Vaiku Draugas arba kaip moky- 
tii skaityti ir rašyti be mokyto- 
jo 153 
Naujas Cudas mokytis raSyti bj 

mokytojo 10c 
Arttmetika mokinimuisi rok u n- 

avį.su paveikslais Updary ta), ,35c 
Viso $1.00 

Kas atsius iškirpęs šita apgarsi- 
nimą iš "Lietuvos" ir $1.00 pac 
money order, tai ga'-u visai t 
kuygasGOc. pigiau. 

P. Mikolainls 
Eox62 NewYork3ltf 
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