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Lietuvoj ir Latvijoj vokiečiu 

pirmyn žengimas pasiliovė, nors 

smarkus mūšiai nesiliauju' 
ir vokiečiams atėjo pastiprini- 
mas. Rods. vokiečiai giriasi, jog! 
jie peržengė Dauguvą, apvaldė 
dali geležinkelių Petrogradan ir 

Kvgan ir turi dabar Rygan atvi-J 
rą kelia; bet, matyt, su tuom 

keltu nėra taip gerai, kaip vokie- 

čiai garsina, jeigu Ryga yra ru-' 

su rankose, o vokiečiu kariume-' 
nė prie jos arčiau nepriėjo. Rit- 

>11 rankose yra ir tvirtovė Dvinsk 

(Duenaburg), dengianti geležin- 
kelį Petrogradan. Ant kelio Ry- 

gtin ir Petrogradan vokiečiai ne-' 

toli nužengė, mūšiai eina veik to- 

se pačiose vietose tarp Jakob-j 
stadto ir Friedrichstadt. Rods 

dabar vokiečiai kalba, jog jįj 

mieriu nebuvo Rygos paėmimas, 
bet gali tai kalbėti todėl, kad ją 

paimti nelengva. Jeigu Rygą pa- 

imti nenorėjo, tai kam prie jos 

grudžiasi lygiai nuo jūrių ir nuo 

sausžemio? Turbut ne todėl, kad 

kareivius be reikalo žudyti. Juk 

jų vokiečiai neturi perdaug. 
Austro-vokiečių kariumenė Lie- 

tuvoj tapo žymiai sudrutinta, to- 

dėl toj karės linijoj jie vėl mėgi- 

na pirmyn žengti, bet kaip pra- 

nešama iš Petrogrado, vien prie 

\ ilkmergės jiems pasisekė tru- 

puti toliau nužengti Smarkus 

mūšiai eina tarp Kupiškio ir Dau- 

guvos. \'okiečiai čia vartoja sa- 

vo sunkiąsias kanuoles ir bom- 

ba- su nuodingais gazais, bet ir 

tokiais ginklais jiems nesiseka 

galutinai rusus įveikti ir atidary- 

ti sau kelią Petrogradan. Ru- 

sai visuose karės lauko kraštuo- 

se smarkiai priešinasi, kas rod >, 

L-id iie. bent tuom tarpu, turi pa- 

kaktinai amunicijos ir ginsiu, i- 

jau nereikalauja siųsti beginklių 
kareiviu ant pražūties. Kuomet 

rusai neturėjo ginklų ir amuni- 

cijos ir užpakalinės eilės su laz- 

domis rankoj laukė, kol vokie- 

čiai išmuš pirmutines ciles< kad 

uuo užmuštų atlikusius karabi- 

nu- ir kelis patronus gavus, tuo- 

met vokiečiams sekėsi, ir jie iš- 

tik ro galėjo girtis pergalėmis, bet 

st"jant rusams su lygiais gink- 
lais, pergalės gaunamos sunkiai 

ir ji labai didelių aukų reikala- 

vo. Vien dėl stokos ginklu ir 

amunicijos rusams vokiečiai ga- 

lėjo apvaldyti Lenkiją ir paimti 
net f2 tvirtovių, nors ir ras mil- 

žinišku aukų reikalavo, tam pri- 
siajo pašvęsti milionus kareivių. 
\ ien dėl stokos ginklij ir amu- 

nicijas prisiėjo vokiečių naikini- 

mui atiduoti Lenkija, Lietuvą ir 

didesni- Latvijos dalį. Bet už tą 

>trk;» ginklų ir amunicijos, už 

pralčjiirą karės be prisirengimo, 
žinoma, kalta Rusijos valdžia, 
kuri kariumenės reikalams nuo 

žiuoniu spaudė milžiniškus pini- 
gus, o karėn kareivių neprirengė. 
lJel tos vien priežasties maža 

Japonija įveikė milžinišką Rusi- 

ją, dėl to ir dabar vokiečiai nai- 

kina didelius Rusijos plotus. 
Negili dideliais laimėjimais vo- 

kiečiai girtis taipgi pietuose, Vo- 

lyniaus ir Gardino gubernijose. 
Ispradžių čia jiems sekėsi gana 

gerai, jie stūmė rusus vis toliau 

I rytus, ėmė svarbias tvirtoves, 
bet dabar, nors tvirtovės, rods 

išnaikintos, teko vokiečiams, ju 
žengimas lygiai 'prie Maskvos, 
kaip ir prie Kievo ir Odessos, 
f-a* i liovė. Bei. rusai, prie nepasi- 
sekimų pripratinti, ir čia laukia 

ik pasisekimų. Iš Kievo pradėjo 
jau kraustyti dokumentus ir bran- 

gesnius daiktus, kad jie vokio- 
c:ams netektu. Odessa vokie- 
čiam. yra svarbi vien tol, kol 

Konstantinopolis ir Dardanelių 
tvirtovės yra turkų rankose, nes 

per Odessą galima turkams gink- 
lus. amuniciją ir kareivius pri- 
vežti; bet jeigu Dardaneliai ir 

Konstantinopolis tektų talkinin- 
kams, jų laivynai gali bliokuoti 
ir :s Odessos nieko neišleisti, 

^•'ors jau dvi savaitės praėjo 

nuo paėmimo Kovelio, 
Bresto, Vladimiro ir nuo čia vo- 

kiečiai traukė prie Pinsko ir jo 
apieliukėse esančių milžiniškų 
pelkių, bet miestas Pinsk 
ir pelkės, kaip buvo rusų ran- 

kose, taip jų rankose ir pasilieka^ 
o vokiečiai vis garsino, jog jie 
eina prie Pinsko ir yra nuo jo 
lik 35 mylios, taigi vien taip to- 

li, kiek kareivis su diena lengvai 
gali nueiti. Nenužengė vokiečiai 
toliau ir už Baltbokščio (Bialo- 
\iežo*) giriu, nors jos ne taip 
labai didelės, užima tik dalj Pru- 
zanos pavieto. Vi. Pruzanos vo- 

kiečiai nenužengė toliau. 
ir didesnių burių nelaisv+ų vo- 

kiečiai nepaima. Vien prie Ne- 
muno alkūnės ir prie Salviankos 
vokiečiams, kaip jie patįs sako, 
teko 3.300 nelaisvių. Apie šim- 
tus laimėtų kanuolių dabar nei 
austrai, nei vokiečiai nieko ne- 

kalba. Turbut, gavę reikalingą 
amuniciją, rusai jau kanuolių, 
kaipo nereikalingos be amunici- 
jo sunkenybės, vokiečiams nepa- 
lieka. 

\'okiečių ir austrų pasigyrimai 
apie visišką Galicijos" nuo rusų 
išvalymą vėl pasirodė neteisingi. 
Atkaklus mūšiai ir smarkus ru- 

siij pirmyn žengimas Galicijoj vis 
traukiasi, ir tai tose pačiose vie- 
tose, kur pirma austrai gyrėsi 
savo laimėjimais, o kas svarbiau- 
sia, kad tose vietose austrus pa- 
siekia dideli nepasisekimai. To- 
dėl aišku, kad austrų raportams 
negalima tikėti, nes jie pasirodo 
neteisingesni už vokiečių rapor- 
tus; todėl ištikimesnes yra iš neu- 

trališkų kraštų einančios žinios, 
bet tos visai nesutinka ypač su 

Austrijos valdžios garsinamomis 
žiniomis. 

Iš iUicliaresto pranešama, buk 
pereitos .savaitės mūšiuose ryti- 
nėj (ialieijoj, iš kur, kaip gyrėsi 
Austrijos valdžia, rusai tapo su- 

visu išvyti, austrai minulė 50,000 
kareiviu. L'žkimšimui pasidariu- 
siu kariutnenėj spragų, Austrija 
turėjo (lalicijon pasiųsti korpusą 
kariiimenės, kuris pirma stovėjo 
prie Rumanijos rubežių. Ir prie 
Tarnopolio, C ialieijoj, rusams pa- 
sisekė paimti daug austrų nelais- 
vėn ir atimti nuo jų kanuoles ir 
amuniciją. Tai aišku, jog ir čia 
austrams nepasisekė savo že- 
mės 11110 priešų išvalyti. 

Vokiečiai užtikrina, jog jie no- 

ri apvaldyti piet-vakarinius ir ry- 
tinius Rusijos geležinkelius, o tą 
atlikę, ketina apsistoti ir prieš 
Pinsko klampynes žiejjią praleis- 
ti. Uct tie geležinkeliai dar vis 
rusų rankose taipjau, kaip ir 
Pinsko klampynės, (ialieijoj gi 
ru.-ai atmušė visus austrų už- 

puolimus Seretho paupiuose, taip- 
gi Trembo\vla ir Czortkouo apie- 
linkėse, kur austrai nužudė 5,000 
kareivių, nelaisvėn paimtų. 

Vokiečiai rods priėjo prie Ry- 
gos, bet vien iš oro. Iš savo or- 

laivių jie mėtė bombas, nors Ry- 
ga yra atviras miestas, o tokių, 
jtivju miestas, nesipriešina, bom- 
barduoti negalima. P>et orlaivių 
užpuolimai, apart materiališkų 
"nuostolių, ir žudymo civilistų, 
vpač moterų ir vaikų, kitokių pa- 
sekmių atgabenti negali, su jais 
miestų apvaldyti negalima. 

Smarkesnis rusų veikimas ant 

visų frontų prasidėjo nuo praša- 
linimo nuo vadovystės kunigaik- 
ščio Nikalojaus ir caro iškelia- 
vimo ant fronto neva vesti ka- 

riumenę, nors iki šiol jis pats dar 
(<u savo veikimu niekur nepa- 
-imdė ir niekur savo kariško ga- 

rbumo neparodė. Ir pasiųstas 
Kaukazan kunigaikštis Nikalojus 
renka, traukia krūvon ten esan- 

čią kariumenę ir rengiasi žengti 
pirmyn, taigi, veržtis Turkijon. 

į Matyt jis nuo Azijos pusės nori 
traukti prie Konstantinopolio ir 

'nuo sausžemio padėti talkinin- 
kam- jj paimti, jeigu jie įstengs 
apvaldyti Dardanelių tvirtovę ir 
nuo vakarų prieis prie Konstan- 

tinopolio. Gal rusai be talkinin- 
kų nori Konstantinopolį paimti 
ir jį savo rankose palaikyti, kad 
ir be talkininkų pritarimo, kurie 
nelabai nori Turkijos sostinę ir 
Dardanelių siaurumą vienai Ru- 
sijai atiduoti, nes ji galėtų ir tal- 
kininkams, su jais kada susipy- 
kus, Juodąsias jūres uždaryti. 

Vakaruose talkininkai taipgi 
smarkiau veikti pradeda; nors iki 
šiol nieko svarbesnio nenuveikė, 
bet vokiečiams labai daug nuo- 

stolių pridirbo. Vokietijos sosto 

įpėdinis stengėsi perlaužti fran- 
cuzų linijas prie Verdun ir Xan- 
cy, bet nužudė vien apie 100,000 

kareivių, o savo mierio atsiekti 
neįstengė. Smarkiausi mūšiai ei- 
na Argonne distrikte, kur vokie- 
čiai sugabeno visus savo išradi- 
mus, taipgi bombas su nuodin- 
gais gazais ir degančiu skystimu, 
bet iki šiol nei viena pusė kitos 
neįveikė. 

Vokiečiai giriasi, buk jie pa- 
ėmė franeuzų pozicijas prie 
Schratzmanell ir Hartmannsvil- 
ler Kopf, kur paėmė ioo nelais- 
vių ir kelis mašininius karabinus, 
o į vakarus nuo Souchez atėmė 
franeuzu grabę, kurioj išmušė 
jos apgynėjus. Cianu smarkus 
mūšiai buvo ir Belgijoj, bet be 
svarbesnių pasekmių, nes nei vie- 
na pusė kitos neįveikė, todėl vis- 
kas ten pasiliekav taip, kaip buvo. 

19 franeuziškų orlaivių atlėkė 
ties Vokietijos miestu Trier ir 
ten išmetė šimtą bombų, kurios 
pataikė geležinkelio stoti ir vieš- 

patystės banką. Tie patis orlai- 
viai paskui mėtė bombas Alza- 
tijoj. Vokiški gi orlaiviai atlan- 
kė rytines Anglijos pakrantes, 
kur jų išmestos bombos užmušė 
keliolika civilistų. Vieną orlai- 
vių dalį Anglijon vedė pats jų 
išradėjas, grafas Zeppelin, bet ir 

jis, suprantama, nieko svarbesnio 
nuveikti negalėjo, gązdino vien 
karėj nedalyvaujančius, žmones, 
o tulą jų skaitlių užmušė; bet 
per tai Vokietijos priešų skait- 
liaus nesumažino, nes užmušti 
yra nekarciviai. 

Ant mūšio lauko Austrijos su 

Italija, lygiai Tyroliuje, apieliti- 
kCse Trento, Karintijoj ir ki- 
tose eina vien artilerijų imtynės. 
Prie Plczzc austrai, pasinaudo- 
dami iš miglos ir tamsos, nak- 
tyj užpuolė italų stovyklas Sla- 
tenik klonyj, bet tapo sumušti, 
nors italai juoi arti prileido. 
Isonzo paupiuose austrai druti- 
ja apkasais savo pozicijas. Aus- 
trai garsina, jog prie Talmino jie 
atmušė kelis ^markius italų už- 
puolimus. 

Ant karės lauirc su Turkija 
-.ieko tikrai s vaitaus neatsitiko, 
nors, matyt, turkams negeriausia 
sekasi, nors jie per Derliną ir 

pasigiria kartais savo laimėjimais. 
Angliški orlaiviai ir torpedų gau- 
dytojai ant (inllipoli pusiausalio 
subombardavo turkų kariumenės 
stovyklas prie Kivali ir užmušė 
daug kareivių. Orlaiviai drūčiai 
bombomis pagadino fortus mies- 
to Smyrna. Bet mušiuose ant 

pusiausalio Gallipoli ir anglai ne- 

mažus nuostolius turėjo, ypač 
Australijos ir Naujos Zelandijos 
rcgimcntai didelius nuostolius tu- 

rėjo, bet turkų nuostoliai buvo 
kur kas didesni. Prie Anafarta 
talkininkai palengva stumia tur- 

kus atgal. Kadangi tvirtovės 
' 
fortų kanuolės retai atsiliepia, 

i tai reikia manyti, kad turkams 
i trūksta amunicijos, o privežti jos 
I s niekur negalima, nes juos dabo- 
ja anglų ir franeuzų laivynai, 
'o sa#u3u keliu neperleidžia neu- 

'trališkai užsilaikanti Balkanų 
! kraštai. 

Iš Atėnų praneša, buk Kon- 
stantinopolyj senturkiai rengia 
revoliuciją prieš vokiečius ir -jų 
skverno besilaikantį jaunaturkių 
vadovą Enver Pašą. Bet kiek 
teisybės yra toj žinioj, tikraf ne- 

žinia. Iš ten taipgi pranešama 
buk turkai iš Armėnijos išvijo 
800,000 armėnų, kurie dabar ba- 
dą kenčia. Tokiais darbais, su- 

prantama, turkai nepadidina sa- 

vo piliečiu sau prielankumo ir 
meilės. 

Kadangi Persijoj tapo užmušti 
du anglai, tai angliški jūreiviai, 
išsodinti ant kranto, užėmė Per- 
sijos pajūrių miest.i Bušir. Bet 
ištikro ir be formiliško miestų 
užėmimo ir pirma pietinę Per- 
siją valdė anglai, o šiaurinę ru- 

sams jie pavedė. 
Daugiau Balkanų tautų iki šiol 

dar karėn nejsikišo, bet kaip ro- 

dosi, bent Bulgarijos talkinin- 
kams savo pusėn patraukti nepa- 
sisekė. Bulgarija su Turki- 
ja susitaikė, ne«; talkininkai 
nejstengė nuo Serbijos jai išde- 
rėti visos Macedonijos, ko ji rei- 
kalavo. Bulgarija saukia kariu- 
menėn Italijoj ir Rumanijoj gy- 
venančius atsargos kareivius. Tas 
rods nerodo didelio Bulgarijos 
prielankumo talkininkams, bet 
taipgi dar nerodo, kad ji stotų 
karėn prieš juos ir eitų su jų 
priešais, nes tas yra gana pavo- 
jinga. Vokiečiai rods dabar jau 
sveikina Bulgariją kaipo savo pa- 
dėtoją, bet greičiausiai ji ir to- 

liaus užsilaikys, bent koV talki- 

ninkai nesumušti, neutrališkai. 

Iš Kares Lauko. 
PIRMA "CARO PERGALĖ." 

Petrogradas. Netrukus po to, 
kaip caras apėmė vyriausią va- 

dovystę visų rusiškų armijų, ru- 

sų generalis štabas pranešė apie 
didelį vokiečių sumušimą Gali- 
cijoj. Apart to, kad rusai prida- 
rė didelių nuostolių vokiečiams, 
jie paėmė nelaisvėn 8,000 vokie- 
čių ir užgriebė 30 kanuolių. Ca- 
ras, gavęs žinią apie šitą perbalę, 
nusiuntė tuojaus pali<*pimą išreik- 
šti "savo narsiai kiriumenei sa- 

vo carišką padėką" už šitą nar- 

sumą. 

DID. KUN. NIKALOJUS PA- 

SIŲSTAS KAUKAZAN. 

Petrogradas. Didis kunigaik- 
štis Nikalojus, buvusis vyriausiu 
vadu visų rusiškų armijų, tapo 
paskirtas Kaukazo vice-karalium 
(vietininku); jam taipgi pa- 
vesta vyriausia vadovystė Kau- 
kazo armijos, kovojančios su tur- 

kais Užkaukazyj. '17ai yra ne- 

svarbi vieta, sulyginus su ta, ku- 
rią jis turėjo pirma. Rusų ir 
turkų armijos ant Kaukazo fron- 
to yra nedidelės, nes "abi pusės 
reikalauja savo kariumenės kur 
kitur, svarbesnėse vietose. 

NORI DIDELĖS PASKOLOS. 
New Yorkas. Šeši angliški ir 

francuziški finansieriai (bankie- 
riai) atkeliavo j New Yorką, kur 
jie bando užtraukti milžinišką 
paskolą iš Amerikos -bankų. Sa- 
koma, kad jie atstovauja ne tik 

Angliją ir Prancūziją, bet ir Ru- 
siją, ir užtrauks bendrą paskolą 
vardu šių trijų viešpatysčių. Me- 
nama, kad šita paskola gali siek- 
ti milžiniškos sumos tarp 500 ir 
1,000 milionų doliarių. 

ANTRA RUSŲ PERGALĖ. 
Petrogradas. Oficialis rusų 

štabo pranešimas pagarsintas 
praeitą savaitę, praneša apie 
kita pusėtiną rusų laimėjimą Ga- 
licijoj. Po savo pergales tie- 
Tarnopoliu, rusai netoli Trem- 
bovla rugsėjo 7 ir 8 d. užgriebė 
nelaisvėn 150 afiicerų ir 7,000 
kareivių; teutonai po to greitai 
pasitraukė linkui upės Strypą. 

Pranešime skelbiama, kad ru- 

sai nuo rugsėjo 3 d. tik prie upės 
Seretlr (Galicijoj) užgįriebė ne- 

laisvėn 383 aiicierus ir daugiaus 
17,000 kareivių, apart didelio 
skaitliaus kanuolių. 

Šitoms pergalėms e^pertai pri- 
duoda didelę karišką svarbą: jie 
nurodinėja, kad vokiečiai buvo 

parsitraukę .savo gvardiją ir sy- 
kiu su austrų brigadomis išsitie- 
sė ant, 30 verstų fronto; be abe- 
jonės, jų mieiiu buvo perlaužti 
čia rusų frontą, kad jsiveriiis j 
turtingas javais pietinės Rusijos 
gubernijas. 

VOKIEČIŲ ŠNIPAI ŠVEICA- 
RIJOJE. 

Londonas. Žinia iš Genevos 
praneša, kad Šveicarijoj surasta 
didelė vokiškų šnipų systema. 
Vokiškas aficieras, tūlas Luden, 
ir 20 kitų vokiškų šnipų, tapo su- 

areštuota. Tikimasi, kad Šveica- 
rijos valdžia suareštuos dar dau- 
giau s. 

PRISIEKOS LAUŽYTOJAS 
NUBAUSTAS. 

New Yorkas. Tūlas Gustav 
Stahl, vokietys, kuris anuomet 

prisiekė, kad jis matė paslėptas 
ant Lusitanijos kanuoles, bet pas- 
kui teisme prisipažino, kad jis pri- 
siekė kreivai, tapo nutiestas ant 
18 mėnesių kalėjimo už kreivą 
prisieką. 

TALKININKAI NEUŽGANĖ- 
DINTI IŠ SERBIJOS. 

Sofija, Bulgarijoj. Čia gauta 
žinia, kad talkininkai yra visai 
neužganėdinti Serbijos atsakymu 
kaslink užbaigimo reikalo su Bul- 

garija.- Serbija sutinkanti ati- 
duoti Bulgarijai tulus žemės'plo- 
tus, bet iš savo pusės stato kitus 
reikalavimas, kur'.ų, sulyg talki- 
ninku nuomonės, Bulgarija nega- 
lėtų priimti. Todėl talkininkai 
sugrąžino Serbijai jos atsakymą. 

Į kaipo netinkanti, bet Bulgarijai 
kol-kas jie apie tai oficiališkai 
nieko nepranešė. 

RUSAI KRAUSTO KIEVĄ. 
Petrogradas. Rusai dėlei visa 

ko iškalno rengiasi prie susitiki- 
mo vokiteiųf ant Dniepro upės. 
Didelj miestą Kiev pradėta išda- 
lies jau kraustyt'. Tūlas skait- 
lius valdišku įstaigų, kaip muzė- 

jus, archyvai, etc., tapo jau iš- 
kelta iš miesto ir pervežta giliaus 
j Rusiją. 

MŪŠIAI VILKMERGĖS APIE- 

LINKĖSE. 

Petrogradas. Apie dalykų sto- 

vį Lietuvoj ir*Kuršėj rusų šta- 
bas rugsėjo 11 d. pranešė sekan- 
čiai : 

"Ant kairiojo upės Dauguvos 
kranto mes padarėme progresą 
tarp upės Missa ir Gross Ekau 
geležinkelio. 1 vakarus nuo Ja- 
kobstadto mušis eina -u nesima- 
inančiu smarkumu. Buvo pric- 
šakinių sargybų susirėmimai * 

šiaurius nuo Abelių. Ant kelio iš 
Vilkmergės priešas su stipriomis 
jiegomis pradėjo energiškai už- 

puldinėti rugsėjo 9 d. iš ryto 
apielinkėse Kurkle ant abiejų šo- 
nų kelio. Musų kulkasvaidžiai 
ir automobiliai daug prigelbėjo 
atmušti priešą. Mušis tęsiasi to- 

liauč. Tarp upių Šventos ir Nė- 
rio (Vilijos) priešo pėstininkai ir 

raitaifja užpuolė aut musų apie- 
jlinkėse Širvintų. Ant kitų kelių 
.linkui Vilkmergės nebuvo jokių 
J permainų." 
, 

AUSTRAI PIRMU SYKIU 
MINI LIETUVĄ. 

Vienna. Austrų kariškas šta- 
bas rugsėjo ii d. pranešė, tarp 
kit-ko, sekančiai: 

"Austrų-Vengriškos jiego.s Lie- 

tuvoje persikėlė per platų ir ba- 

|luotą distriktą upių Jasiolda ir 
,()rla ir nužengė pirmyn distrikte 
j piet-ryčius nuo Rožany. (Čia 
austrų štabas pirmu syk tiesio- 
giai paminėjo Lietuvos vardą; 
kaip matyt, Lietuvos vardu vadi- 
nama pietinė dalis Gardino gu- 
bernijos. Red.). 

CARRANZA ATMETĖ BEN- 

DRĄ KONFERENCIJĄ. 
Vera Cruz, Mexikoj. Gen. V. 

Carranza, kuris dabar skaitosi 
Alexikos" valdonu, atsakydamas 
ant Amerikos pasiūlymo sušaukti 
visus Mexikos revoliucijoniškus 
vadus konferencijon. atsakė, kad 
jis su tuom nesutinka. Suv. Yal- 
stijos buvo suman;usios sušaukti 
tokią bendrą konferenciją Mexi- 
kos revoliucijonieriškų vadovų, 
kad užbaigus kaip nors tą amži- 
ną Mexikotj revoliuciją. Į šitą 
sumanymą Carranza švelniai, bet 
tvirtai atsakė, kad jis dabar vai- 

do visiį Mexikų, išskyrus pustre- 
čios valstijos, ir kad jis negali 
prileisti maišytis svetimoms vieš- 

patijoms j Mexikos "naminius 
reikalus." 

Jis tižkviečia Suvienytų A alsti- 
jii ir Pietinės Amerikos atstovus 

konferencijon, tik ne tvarkymui 
vidurinių Mexikos reikalų, bet ap- 
svarstymui "tarptautiškų reikalų" 
ir su tuom tik>lu, kad Carranzos 
valdžia butų pripažinta tiesota. 
Carranza dabar vadovauja armi- 
ja, kurios skaitlius siekia 150,000 
vyrų. 

NORI GAUTI MILIARDĄ 
DOLIARIŲ. 

New Yorkas. Atvykusio] i 
Amerikon anglo-francuziška ban- 
kierių komis, mėgina čia užtraukti 
/ardau savo valdžių paskolą vie- 
no miliardo doliarių. Sužinota, 
tikrai, kad grupa banku, kurias 
controliuoja Morganas, tikrai 
)rižadėjo talkininkams paskolą 
500 milionų doliarių. Sužinota 
taipgi, kad šią nesvietišką paskolą 
užtraukia ne vien Anglija su 

Prancūzija, bet kad joje dalyvaus 
ir Rusija su Italija. Vadinas, 
visos tautos sutvėrusios kcturia- 
lypį susivienijimą, bendrais savo 
turtais gvarantuoja už šitą pa- 
skolą. 

Morganas ir kiti bankai, sako- 
na. prielankiai j tai žiuri ir gal 
>ut, kad padidins paskolą iki mi- 
iardui (1,000 milionų) doliarių. 

RUSAI ATSIGRIEBIA. 
Petrogradas. Rusai dikčiai at- 

sigriebė ir pusėtinai pradėjo muš- 
ti vokiečius. Štai (ialiciioj apie- 
linkėse Tarnopolio rusai ,au ket- 
virtu .sykiu sulupo austro-vokie- 
•ius. l'askutiniu sykiu rusai už- 
griebė nelaisvėn 39 aficierus, 
>,500 kareivius ir 16 kulkasvai- 
(lžių. Austrai bėga atgal linkui 
Dniestro. Prie upės Sereth rusai 
vis eina pirmyn ir vėl užgriebė 
800 belaisvių. 

MŪŠIAI LIETUVOJE VĖL 
ATSINAUJINA. 

Petrogradas. Lietuvoje prasi- 
dėjo vėl smarkus veikimas, kaip 
matyt iš sekančio oficialio rusų 
pranešimo išleisto rugsėjo 13 d.: 

"Ant kelių linkui Dvinsko męs 
subatoj patėmijome vokiečių už- 

puolimus linkui trijų pusių; pir- 
mas užpuolimas tarp upių Su ia 
ir .Nemuno j šiaurius nuo Suve- 
niški; antras apielinkėse Ska]>is- 
kių ir trečias ant kelio iš Vilk- 
mergės j Uteną. Šioje pasku- 
tinėj apielinkėj po atkaklaus mū- 

šio su daug skaitlingesniais vo- 

kiečiais musų kariumenė pasi- 
traukė Į apielinkes Dusetų ežero 
(Dusįaty). Vokiečiai, gavę pa- 
stiprinimų, slenka pirmyn. 

"Tarp upių šventos ir Nėrio 
priešas taipgi daro stiprius ata- 

kus ant dešiniojo kranto upės 
Nėrio (\ ilijos) prie l'odbrodze. 
Nežiūrint didžiausio vokiečių už- 

sispyrimo, musų kariumenė lai- 
ko juos ant vietos kanuolių ugni- 
mi ir kontr-atakais." 

VOKIEČIŲ AGENTŲ VEIKI- 
MAS. 

New Yorkss. Laikraštis 'l'hc 
\\"orl(l, kuris atidengė daugelį pas 
slapčių apie vokišką agitaciją 
Amerikoj, paskelbė naujas žinias 
apie tai, kaip vokiški agentai no- 

rėjo sukelti steeikus Xc\v Yorko 
uosto dokuose, kad tokiu budu 
sulaikyti laivu vaikščiojimą tarp 
Amerikos ir Europos. Dideli pi- 
nigai, sakoma, siūlyta nekuriems 
unijų vadams. Tarp vokiškų 
agentų paminėtas ir I)r. Dern- 

burg, anas garsus vokiečių "apaš- 
talas," kuri Amerikos valdžia bu- 
vo priversta išvaryti iš Amerikos. 
Vokiečių papirkimo plianai nepa- 

sisekė tik todėl, kad unijų vado- 

jvai pasirodė sąžiniški žmones ir 
patriotiški amerikonai, kurie ne- 

norėjo už pinigus parsiduoti. 
Plianas buvo apskelbti penkių 

savaičių streiką visuose uostuose 

'prie Atlantiko krašto ir išvesti 
sueikan 23,000 uostų darbininkų. 
Tam tikslui buvo prigaminta vic- 

nas milionas ir 35 tūkstančiai do» 
liarių vokišku pinigų. 

VOKIEČIAI PERKIRTO PET- 
ROGRADO-VILNIAUS 

GELEŽINKELĮ. 
Petrogradas. Oficialokai pra- nešta, kad vokiečiai perkirto ge- ležinkeli prie Švenčionių. Rusai 

pasitraukė linkui stoties Podbro- 
V.c. Prie Varėnos, Vilniaus gub., buvo labai smarkus mušis. Vo- 
kiečiai gavo didelių pastiprinimų apielinkėse Skidel. 

| MŪŠIAI LIETUVOJE. 
Londonas. Vokiečiai, matomai, 

pasiryžo visomis savo jiegomis griūti linkui Petrogrado, ir smar- 
kiausi mūšiai vėl prasidėjo beveik 

į ant viso fronto išilgai Dauguvos 
įlipę nuo Rygos iki Dvinsko ir nuo 
Dvinsko iki Vilniaus. Šitą fron- 
tą gina vienas iš gabiausių rusiš- 
kų generolų—gen. Ruzskij, atsi- 
žymėjęs (lalicijoj karės pradžio- 
je. Jis buk pasakęs, kad nėra ko 
bijotis, kad vokiečiai šiuosmet pa- siektų Petrogrado, nes rusai už-* 
ektinai esą prisirengę prie to, kad 
juos ant šito fronto sulaikyti. 

DIDELIS UŽSAKYMAS. 
New Yorkas. Rusijos atstovai 

beveik užbaigė, tarybas su "Cana- 
dian Car and Foundry Company,"' kuri apsiėmė padaryti rusų armi- 
jai 5 milionus šrapnelių už abei- 
ną sumą 5J inilionų doliarių. \ i- si šitie šrapneliai turi but prista- 
tyti iki balandžio mėnesiui 1916 
metų. 

| VOKIEČIAI APSIGYVEN- 
DINA. 

Petrogradas. Vokiečiai. 111 n to- 
nai, rengiasi pastoviai užimti 
Kuršę. Jie pervedė geležinkelį 
nuo Klaipėdos, i'rusuose, iki Lie- 
pojaus, sujungdami tokiu budu 
Kauno gubernijos geležinkelius 
su prūsiškais. Uostas Mintaujoj 
yra didinamas, visi rusų parašai Kuršės kaimuose yra naikinami ir 
jų vieton dedama vokiški parašai. 
Liepojuje atidarė keturias dirbtu- 
ves, ir dieną ir naktj jose dirba- 
ma šrapnelius, kurių padarom? 

Įapie 300.000 j savaitę. 

n 
PREZIDENTAS PAS UŽSIE- 

NIŲ MINISTERĮ. 
Wash:ngton, D. C. Preziden- 

tas rugsėjo 8 d. atsilankė užsie- 
niu ministerijoj ir turėjo konfe- 
renciją su užsienių ministeriu: 
Kaip manoma, jie kalbėjo apie 
vaidu.- su Vokietija dėl skandi- 
nimo pasažierinių laivu ir su 

Austrija, jlėl netinkamos jos am- 

basadoriaus agitacijos ir intrigų 
'svetimam krašte. Lankymas pre- zidento ministeriu yra nepapras- 
Įtas atsitikimas, nes ministerius 
prezidentas sau renka, tai jie yra 
prezidento tarnai ir jis juos pas 

'save gali pašaukti. 

EXPLIOZIJA ANT TORPEDI- 
NIO LAIVELIO. 

Honclulu, Hawaii. Ant ame- 

rikoniško torpedinio laivo Deca- 
tur atsitiko expliozija, kuri už- 
mušė vieną jūreivi, o keis su- 

žeidė. Kas pagimdė explioziją, 
tikrai nežinia. 

PREZIDENTAS ĮGAUNA 
DRĄSOS. 

Washington, D. C. Iš prezi- 
dento \Vilsotio bailumo naudujo- 
si visi, net Mexiko revoliucijo- 
uieriai iš jo reikalavimų n:eko 
nedarė. Dabar v ienok ir prezi- 
dentas ir užsienių ministeris pa- 
sirodo drą.*esni ir jiems mat per- 
daug i.>u Amerikos ignoravimo. 

1 "okietijos ir Austrijos ambasa- 
'deriai at i ra i rengė <treikus 

|Amerikos ginklų dirbtuvėse, kur- 

Jstė darbininku?, papirkinėjo laik- 
raščius, taigi čia darė tai, ko na- 



micjc daryti nedrįstų. Viena? 

perimtas ir laikraščiuose pagar- 
sintas lai kas Austrijos ambasa- 
doriaus Dumba (pravardė jo n c 

vokiška, todėl ir jis yra arba ru- 

manas, arba cechas) apie jo plia 
11.'} trukdymo darbo Amerikos 
dirbtuvėse, perpylė taurę. Suvie- 
nytu Valstijų už-ienių ministeris 
Lansing paliepė savo ambasado- 
riui \ iennoj pranešti Austrijos 
valdžiai, jog jos ambasadorių.- 
Dumba YV^shingtonc visai nepa- 
geidaujamas, todėl pareikalauti 
jo at:aukimo. Klausimas dabar, 
ar Austrija paklausys Suvienytų 
Va stijų reikalavimo ir atsiims 

intrigantą ambasadorių, ar gal 
mC; j- jo elgimąsi teisinti. Tąsyk 
Su vien v toms Valstijoms nieko 
daugiau neliktų, kaip atšaukti iš 
\ ieimos savo ambasadorių, o 

Dumba iš čia išvyti taip, kaip, 
taipgi už šnipinėjimus ir agita- 
ciją, pernai išvijo buvusį Vokie- 

tijos ininistcrį Dcrnburgą. Jeigu 
Vokietija mėgintų už Austriją 
užstoti, pra.-alinti ir jos ambasa- 

dorių. kuri- taipgi čia intrigas 
ir agitaciją varinėja, pertraukti 
ryšius su Vokietija, kas labai ar- 

ti riša i su karės pradėjimu. 

UŽMUŠĖ TURTUOLĮ. 

Ncw York. Turtuoli;! apgy- 
vcntoj miesto daly j, savo 114111110- 

prie I iith ave., tapo užmušta vie- 

no, ar kelių plėšikų miiiončrė mo- 

teris Elizabetli Nichob. Vagi- 
liai paėmė brangenybių už dau- 

gelį tūkstančių doliarių, skaito jų 
vertę net šimtais tūkstančių do- 

liarių. Vertę jos brangenybių 
apskaito ant pusės miliono dolia- 

rių. Laikė juos skrynutėj, o rak- 

ti] nuo jos ant kaklo nešiojo, o 

pric> užniušystę raktas tapo pa- 
vogtas, tai matyt ir žmogžudystę 
papildė kas iš namiškių. Suėmė 

vieną finą, kuris Nichols namuo- 

se nno pusantrų metų buvo prie- 
durininku. 

ORLAIVIO AUKOS. 

Washington, D. C. Darbo die- 

ną čia oran pasikėlė orlaivininkas 
Oscar Cook, bet debesyse maši- 
na pagedo ir nuo 5,000 pėdų 
nupuolė į pulką žmonių. Sužeis- 
ta mirtinai 3 žmonės, o lengvai 
užgauta 6. 

NEVAISINGAS UŽSIMANY- 
MAS. 

Detroit, Mich. Garsus turtuo- 

lis, automobilių fabrikantas Hen- 

ry I*'ord, apreiškė, jog paaukavo 
10 inilionų doliarių už taikos 

jverlimą Europoj. Klausimas vie- 

nok, kam jis tuos pinigus duos. 
Gal papirkimui ministerių, nuo 

kurių taika priguli? 

AUSTRIJOS SLAVŲ 
SUSIRINKIMAS. 

Boston, Mass. Slavonian Club 

pietiniame Bostone rugsėjo 12 d. 
sušaukė čia Austrijos slavu susi- 
rinkimą svarstyti Austrijos am- 

basadoriaus persergėjimą Austri- 

jos piliečiams, kad jie nedirbtų 
dirbtuvėse, dirbančiose ginklus ir 

amuniciją talkininkams. Susirin- 
kime dalyvavo cechai ir slavokai 
ir veik vienbalsiai nutarė, kol 
jiems moka ir dėl darbo neturi 
nesusipratimų su darbdaviais, ne- 

paisyti Austrijos ambasadoriaus 
paliepimo, nes jis neturi tiesos 
svetimam krašte kokius nors dar- 
bininkams prisakymus davinėti.1 
Kitokio nutarimo darbininkai ir 

padaryti negalėjo, nes jiems eina 
apie uždarbį. Kodėl Austrija ne- 

parupina savo piliečiams tokio 
uždarbio, kokj jie turi Amerikoj? 
Čia gi jie turi imti ^okį darbą, 
kokį gauti gali, o kad dabar ge- 
riausiai dirba ginklų ir amuni- 
cijos dirbtuvės, tai jose daugiau- 
siai darbininkų darbą gauna. 

VĖL RINKIMŲ PRI- 
GAVYSTĖS. 

Indianapolis, Ind. Vėl aikštėn 
Išeina prigavystės *laike rinkimų 
miesto majoro Joseph E. Bell, 
kuris už tai teisman tapo pa- 
trauktas. 

POTVINIAI. 

Jamesville. Wis. Smarkus lie- 
tus, koki čia siautė, pagimdė ši- 
tose apielinkėse potvinins, kurie 
■daug nuostolių laukuose pridir- 
bo. Dalis miesto yra vandens 
apsemta. Užlietos yra ;r mo- 

Jcyklos, ir jas reikėjo uždaryti. 

ū vistii, 
|| Bulgarijos premieras Rodo- 

slavo\v laike pasikalbėjimo su ko- 
respondentu pranešė, kati sutartis 

l-.arp Bulgarijos ir Turkijos dėlei 
V leagač geležinkelio tapo už- 
>aigta. Turkija atiduoda Bulga- 
rijai šitą geležinkelį sykiu su Kri- 
^ateč stotim ir su iuo.sta žemės, 
Isi kilii'ir.etru plačia, išilgai kai- 
:*ijj šoną upės Marica. Premie- 
ra- praneša, kad šitą atiduotą že- 
mės sklypą Bulgarija užims bė- 
gyje 10 dienų. 

|Į Petrogrado miesto durna 
vienbalsiai nutarė paduoti carui 
prašymą, kuriame yra išdėstyti 
sekanti reikalai: miesto durna 
prašo, kad karė butų vedama su 

didesne energija patol, pakol 
priešas nebus pergalėtas; Rusi- 
jos nepasisekimų priežastis yra 
ne tiktai priešo stiprume, bet Ru- 
sijos vidurinio gyvenimo sutvar- 

kyme; miesto durna prašo cieso- 
riaus, kad jis pastatytų valdžios 
priešakyje naujus žmones, kad 
tokiu buriu susidarytų valdžia, 
kuri turėtų žmonių užsitikėjimą. 

Į| Laivas Sant Anna, išp-aukus 
iš Xcvv Yorko j Neapolį su 1,800 
italų rezervistų, užsidegė jūrėse. 
Bevielinis telegrafas pradėjo 
šaukti pagelbos. Ugnis vėliaus 
pasekmingai užgesyta. 

\ 

j! Tris žymus socialistai, pr^f 
(i. Steffan, O. Jerte ir E. Lar- 
sen, tapo išmesti iš švedų 
socialistų partijos už tai, kad jie 
prisidėjo prie Vokietijos prieš 
Rusiją.. Švedų socialistų parti- 
jos diduma, sakoma, prielankesnė 
yra talkininkams. 

IĮ Mieste Muenster, Vokietijoj, 
išmėgindamas savo "nematomą" 
orlaivj, tapo užmuštas vokiškas 
orlaivininkas ir išradėjas Klue- 
bel. 

|l Amerikos ambasadorius pra- 
nešė, jog Anglijos valdžia sutin- 
ka perleisti esančias neutrališkuo- 
se pertuose vokiečių ir austrų 
prel.es, kurio.-, amerikonų tapo 
upirktos. Prekių tokių yra daug, 

vien Rotterdame jų yra už 167 
imilionus doliariu. 
! 

!! Egypto sostinėj, mieste Kai- 
ro, ant geležinkelio stoties tapo 
užpultas apšvietos ministeris Fa- 
thy Paša ir sunkiai su peiliu su- 

pjaustytas. Užpuolė jj valdinin- 
kas iždo ministerijos. Užpuolta- 
sis iš kišeniaus išsitraukė revol- 
veri 'r i užpuoliką paleido kelis 
šuvius, bet nei vienas nepataikė. 
[Vėliaus jį suėmė buvę prie už- 
puolimo ministerio draugai. 

Įj Iš Picrlino daniškas laikraš- 
tis Politiken gavo žinią, jog Ru- 

j sijoj prasidėjo rudeniniai potvi- 
niai. llpės išsiliejo per krantus, 
kas sulaikė vokiečių pirmyn žen- 

gimą. Kur potvinių nėra, ten 

rusų kariumenė smarkiai prieši- 
nasi, kas rodo, jog, bent šiuom 
tarpu rusai turi pakaktinai amu- 

nicijos. Vokiečių žengimas prie 
Rygos tapo sulaikytas. Iki šiol 
jiems nepasisekė pereiti į kitą 
upės Dauguvos pusę. 

|l Anglijoj valdžia j savo ran- 

kas vėl paėmė 180 privatiškų 
dirbtuvių amunicijos dirbimui. 
Dabar amunieją dirba 715 dirbr 
tuvių. 

|Į Prancūzijos kariumenėj, tarp 
kitokių profesijų kareivių, mušasi 
30,000 katalikų kunigų. Kadan- 
gi jie nepratę prie vargo, tai tarp 
jų ligų ir mirčių yra daugiau ne- 

gu tarp kitokių profesijų karei- 
vių. 

ĮĮ Ne vien Francuzijoj, bet ir 

u-)kictijoj karė atsiliepia ant 
skaitliaus gemančių vaikų. Lie- 

pos mėnesyj Berline šjmet ant 

25% mažiau vaikų užgimė negu 
pernai. Nieko tame įstabaus nė- 
ra Juk tėvai karėn išėjo. 

15 LIETUVOS. 
IŠ VILNIAUS. 

Viešoji Vilniaus biblioteka ir 
muziejus laikinai iškelti iš Vil- 
niaus į Mogilevą. Gubernijinė 
kcizės valdyba nukelta į Polocką, 
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KARĖS REIKMENŲ DIRBTUVĖ FRANCUZIJOJE. 
Payeikslas rodo vieną karės reikmenų dirbtuvių, kurių Fran- 

cuzijoje dabar įsteigta daugybė, kad pagaminus reikalingąjį armi- 
joms amunicijos daugumą. 

— Kun. prof. P. Kraujalis,' 
"Aušros" redaktorius laikinai ap-i 

sigyveno Mogilevoj. 
— Naumiesčio bažnyčia (Suvr. 

gub.), kuri. karės pradžioj labai 

nukentėjo nuo šaudymo, kaip gir 
dėjome, esanti sutaisyta. 

— Liet. Komiteto moksleivių 
bendrabučiai, (internatai) kelia- 
mi iš Vilniaus Voroniežo mies- 

tan. 

— Išvažiavo Voronežan "Sau- 
lės" kursai, Vilkaviškio gimnazi- 
ja ir bent keletas šimtų lietuvių 
ir kun. kan. Olševskis. 

— Žydai, keliamieji iš Vilniaus 

gubernijos ir kitų gubernijų, siun- 
čiami Tambovo gnbernijon. 

— Žemaičių vyskupas, Pranciš- 
kus Karevičius, kaip praneša "Ry- 
gos Garsas," nuvyko Kaukazan ir 

gydosi Kislovodske. Busiąs čionai 

visą mėnesį. 

— Žemaičių seminariją Vašakė- 
nuose užėmę vokiečiai. Nesusku- 
bo išbėgti nei kun. kan. Januševi-j 
čus, seminarijos prokuroras. 

— Mirė Vladas Juodišius "L. Ži-j 
nių" bendradarbis ir žymus šio lai- 
kraščio šalininkas, liepos 29 iį. j 
miesto ligoninS^-Žvėryne. 

! 
NAUMIESČIO APIELINKES.; 

Kas dedasi pas lietuvius, kurie, 

paliko po vokiečiais, mažai teži- 
nome. Vienok mums norėtųsi 
apie juos šį-tą sužinoti, bet ma- 

žai tegauname apie juos žinių. 
Kitą syk vienok, atbėgę iš ana- 

pus vokiečių apsikasimų, mums 

šj-tą papasakoja. 
Vienas ūkininkas nuo Šakinį bu- 

vo atvykęs Vilniun sunaus moki- 
nio atsiimtų. Jisai mums šiek- 
tiek ir papasakojo. Naumiesčio 

: pavieto dalis jau beveik nuo ka- 

jrės pradžios pakliuvo į vokiečių 
rankas. Vokiečių ramieji gyven- 
tojai ateidavę iš Vokietijos ir 

skriausdavę lietuvius: pasiimda- 
vę ko jiems reikdavę ir su gro- 
biu atgal grįždavę. Tuomet lie- 
tuviai pasiskundę vokiečių ko- 

Jmendantui. Komendantas pasa- 

ukęs, galj tokius svečius lazdo- 
mis pavaišinti: Jie taip ir pa- 
darę. Ramieji vokiečių gyven- 
tojai liovėsi lankyti, bet užtat jų 
papirkti kareiviai pradėję dar 

,labjau lietuvius plėšti. Tuomet 

(lietuviai antrą syk pasiskundę 
j komendantui. Komendantas da- 

jvęs jiems sargybą, kad juos saugo- 
I tų nuo plėšiku. 

REZEKNĖ, 
Vitebsko Gub. 

Kadangi ir čionai lietuvių pa- 
bėgėlių atplūdo, atsirado reika- 
las aprinkti L. Dr. Komiteto įga- 
liotini. Juo išrinkus čia kun. J. 
Savukaitis. Jaunas, darbštus, jis 
greitai ir gerai sutvarkė čia lie- 
tuvių pabėgėlių šelpimo darbą. 
Jojo ir kun. Žulpos rupesčiu tas 
daites auga, plėtojasi Pabėgė- 

liai randa bent šiltas pastoges, 
o reikalui esant maisto ir dar- 
bo. Tik kadangi miesčiukas tas 

nedidelis, tai jau naujiems pabė- 
gėliams vietos nebėra. 

SARATOVAS. 
Tatiščevo lageriai (Saratovo! 

gub.). Čionai pribuvo apie 25c 
naujoku lietuvių iš Trakų pavie- 
to—beveik visam 92 batalijone 
vieni lietuviai, tik šiek-tiek yra 
kaukaziečių osetinų ir gruzinų. 

Iškarto naujokai buvo labai 
nusiminę, kitas net ašaras nuo 

veido šluostė, bet po truputį ap- 
sibuvus nurimo; dabar jau va- 

karais skamba lietuviškos dainos' 
ir žaidžiama žaislai. Karės vy-j 
riausybė'netik to negina, bet dar 
pra'šo padainuoti gražių lietuviš- 
kų dainų; tik'bėda, kad naujokai 
laikraščių negauna, bet žada par-j 
sigabenti Daugelis musų brolių! 
kenčia nemokėdami rusų kalbos, 
tiems tikras vargas. Bažny- 
čios irgi nėra. Nors toli męs 
nuo savo gimtinės atsidūrėm ant 

Vol&os didžios, bet nepamiršom 
gimtinės Lietuvos ir nieks musų 
neatitrauks nuo jos; nei šaltas 
Volgos vanduo neatšaldo musų 
krutinės. Niekur nėra tokių gra- 
žių miškų ir girių paukštelių. 

LIETUVIAI PABĖGĖLIAI. 
Kad žinotumėt tikrai, kaip gy- 

vena pabėgėliai svetur, dedame 
čia žinių iš įvairių (visokių) rusų 
laikraščių, kurie apie pabėgėlių 
vargingą gyvenimą melagingai į 
rašyti negali, nes neleistų jiems! 
to daryti cenzūra ir tam tikros 
valdiškos draugijos, kurios rūpi- 
nasi pabėgėlių likimo palengvi- 
nimu ir gauna tam reikalui ne- 

maža pinigų. 
Petrapilėje. Lietuvių mo- 

kykla prie Zabalkanskio prosp. 
užimta pabėgėliais. Vargas di- 
džiausias. Dauguma* gailisi bė- 
gę. 

E k a t e r i n o s 1 a v e, Kalugoje, 
Smolenske, Černigove ir Charko- 
ve pabėgėliai vargsta, nes nėra 
kam jais rūpintis. 

Smolenske priglausta 3,000 
anksčiau atvažiavusių pabėgėlių. 
Dabar pabėgėliai ir už pinigus 
negauna prieglaudos. 

O r 1 e yra keli šimtai šeimynų 
pabėgėlių 1,000 vaikų ir mote- 

rų maitinasi komiteto lėšomis. 
Vologdoje apie 1,000 pa- 

bėgėlių. Vargas dideliausias. 
Panašių žinių dabar pilni visi 

laikraščiai. Tikrai sakyčiau, sve- 

tur išvažiavusieji pabėgėliai nuo 

vilko bėgo, ant meškos užbėgo. 
Suvalkijoje labai pradėjusi pla- 

tintis kruvinoji, ypač apie Prie- 
nus, kur pabėgėlių kimšte pri- 
kimšta. 

i — Iš Lietuvos LaikrašCiu. — 

LIETUVIŲ BELAISVIŲ 
BALSAS. 

Vokietijoj, tarp daugelio ru- 

siškų belaisvių, yra nemažas 
skaitlius ir lietuvių. "Lietuvos" 
Redakcija gavo laiškelį nuo neku- 
riu belaisvių, patekusių vokie- 
čių belaisvėn. 

Prašo Knygų. 
Sie lietuviai yra belaisviu lage- 

ryj llalbe, netoli Berlino. Sun- 
ku yra lietuviams, sakoma laiške- 
lyj—apie tai neverta, sako, ir kal- 
bėti. Materiališkas padėjimas 
"neperpuikiai," bet už vis lab- 
jausiai trūksta dvasiško peno. 
Todėl jie kreipiasi į mūsų redak- 
ciją, prašydami prisiųsti jiems lie- 
tuvišku knygų. Laiškelis, kaip 
matyt iš charakterio ir iš rašlia- 
vos, yra rašytas prūsų lietuvio. 
Po juom pasirašo penki lietuviai. 
Be abejonės, tarp jų yra kuris 
nors pirmiaus Amerikoj buvęs, 
nes mūsų laikraščio adresas ge- 
rai uždėtas. Todėl gal žemiaus 
pasirašusieji turi Amerikoj gimi- 
nių ar pažįstamų. 

'Žemiaus" paduodame šių belais- 
viu atsišaukimą. 

Belaisvių Lietuvių Laiškas. 
Gerbiamieji Tautiečiai! 

Gerai žinote, koksai sunkus da- 
bartės laikas yra visiems, apie ką 
neverta ir kalbėti. Rodos, kad 
lietuviai daugiausia nukentės. 
Karės baisybės siaučia po visą 
Lietuvos žemę. Jos žmones blaš- 
ko j visas puses. Daug lietuvių 
yra pakliuvusių ir nelaisvėn. Iš 
Tėvynės pagelbos beveik visi ne- 

sulaukia. Gyvenimas sunkus. 
Materiališkai nors ir ueperpui- 
kiai, tatšiau aprūpinti. Vien tuo 
užsiganėdinti negalima. Laba? 
reikalingas ir labai geistinas dva- 
sios penas. Todėl lietuviai-nelais- 
viai lagerio '"ilalbe," dvasiškai iš- 
alkę, kreipiamės pas jus, gerbia- 
mi tautiečiai, su dideliu meldimu: 
ar' negalėtumet tamistos pasirū- 
pinti išsiuntimu knygų (galima 
j vairaus turinio). Tikiamės su- 
laukti. Su tikra pagarba vardan 
lietuvių viso lagerio Mikolas Lia- 
kunas, T. Nasvilas (paskutinės 
trįs raidės neaiškios) J. Šilmis, 
Šlažas ir Stangvilas. 

Redakcija pasirūpins šio lage- 
rio lietuviams belaisviams išsiųs- 
ti, kiek galima, knygų. Męs ma- 

nome, kad ir kiti lietuviški laik- 
raščiai bei privatiski žmonės ga- 
lėtų pasiųsti kiek knygų, ypač 
lengvesnio turinic, kad paleng- 
vinti bent tuom šių musų brolių 
padėjimą. Tam tikslui paduoda- 
ma čia ir adresą, kuriuom gali- 
ma susinešti. 

Germany. 
Herrn Kriegsgefangenen 

Michael Liakunas 
Halbe, nahe Berlin 

Barak No. 15. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ BRADDOCK, PA. 

SLA. išvažiavimas. Rugsėjo 
5 d. SLA. 3-čias apskritys su pa- 
gelba SLA. 152 kp. turėjo išva- 

žiavimą, kuris atsibuvo be svai- 
galų ir su plačiu programų, susi- 

dėjusiu iš prakalbų, dekliamacijų 
ir šiaip įvairių žaislų. Nepribu- 
yus kitiems kalbėtojams, trumpai 
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kalbėjo apie SLA. S. liakanas, 
3-eio apskričij sckr. Paskui \\ il- 
mcrding'o, Pa., maži vaikai, po 
vadovyste p. J. Katkausko, patię- 
kė visų t'ilv gražių dekliamacijįj. 
Dckliamavo p-lės Elz. Valentu- 
koniutė, Julė Kavaliauskiutė, p. 
Juozas Slavinckutis, p-lės Elzbieta 
Stankevičiūtė, Juzė Kazimieriu- 
tė, Agota Valentikoniutė ir Marė 
Slezevičiutė. l'p. J. Katkauskas 
ir Elzbieta Valentikoniutė sulošė 
dialiogą "Vargdienio Gamta." 

Paskui buvo virvės traukimas 
braddokiečių ir dugeniečių. Lai- 
mėjo dugeniečiai. Lenktynėse 
tarp vaikinų p. A. Thomas laimė- 
jo laikraštį metams. Merginų 
lenktynėse Elzbieta Valentikoniu- 
tė laimėjo taipgi laikraštį me- 

tams. Bolę toliausiai numetė An- 
tanina Urbonienė ir laimėjo tre- 
čią laikraštį metams. Toliausiai! 
nušoko P. Rauktis ir laimėjo ir- 
gi laikraštį metams. Antru at- 

veju p. Kas. Goriolis sulošė porą 
monoliogų. ir Wilmerding'o vai- 
kai, po vadovyste p. J. Katkaus- 
ko, atliko visą eilę dekliamacijų. 
Juozui Kavaliauckueiui griežiant 
ant smuiko lietuviškus šokius 
—"Klumpakojį," "Noriu Miego,'" 
pirmiausiai pradėjo šokti mažie- 
ji, paskui ir didieji iš publikos. 
Paskui prasidėjo rateliu žaidimas, 
kame dalyvavo ir "daugumas iš 
publikos/ Viskas užsibaigė labai 
gražiai ir draugiškai. Diena ne- 

pergražiausia buvo,, vienok pub- 
likos diktas būrelis atsilankė. 

Reporteris. 

IŠ NEW ORLEANS, LA. 
Apsilankymo įspūdžiai. Mies- 

tas pilnas istorijos ir poezijos. 
Nors jau keletą metų, kaip va- 

žinėju po Louisianos valstiją ko- 
lionizacijos reikalais, tačiaus iki 
tam laikui neteko dar man buti 
svarbiausiame tos gražios valsti- 
jos mieste—Xe\v Orlcans'e. Ga- 
lų gale pakliuvau j Nouvelle 
Orieans, kaip jį vadina francu- 
zai—ir neapgaile^tauju, nes įga- 
vau daug naujų malonių įspūdžių, 
kuriais čia noriu pasidalinti su 

"Lietuvos" skaitytojais. 
Beveik visi didesnieji Suvieny- 

tų Valstijų miestai, pradedant 
Ne\v York'u ir baigiant §an 
Francisco, maž kuom skiriasi 
viens nuo kito. Taip sakant, gy- 
venimo atmosfera, architektūra, 
žmonės ir viskas beveik visur 
Amerikoje yra tie patįs. Skir- 
tumas yra tiktai "skyskraper'iuo- 
se:" vieni miestai turi juos aug- 
štus, kiti—dar augštesnius. 

New Orieans padaro į atkelia- 
vusį visai kitą įspūdį. Šitas pui- 
kus ir turtingas Louisianos cen- 

tras daro visai skirtingą ir sa- 

votišką įspūdį. Išskyrus svar- 

biausią gatvę—Canal Street, kuri 
tolygi Cliicagos "State" gatvei 
arba Xe\v York'o Broaduay,—ir 
keletą naujų priemiesčių, turtin- 
gų amerikonų apgyventų, visas 

miestas yra typiška liekana se- 

novinių franeuziškų ir ispaniškų 
miestų. Kokių iš tų liekanų bu- 
tų daugiau—yra sunku pasakyti. 

Aštuonioliktame amžiuje šį 
miestą uždėjo franęuzai ir statė 

viską pagal priimtų tais laikais 
francuziškų plianų ir papročių. 
Paskui Ne.\v Orleans teko ispa- 
nams, ir jie čia įnešė labai daug 
savotiškumo. Žmonės, kurie bu- 
vo centralinėje Amerikoje, ran- 

da, kad daug vietų Xe\v OrWns'e 
beveik nickuomi nesiskiria nuo 

miestų centralinės ir pietinės is- 
paniškos Amerikos. Man ypa- 
tingai buvo žingeidus senas Nevv 
Orleans, kur dar yra tiek liekanų 
istorijos, romantizmo ir poezijos 
ir kur gyvenimas dar išdalies šią- 
dien yra toks, kaip jisai buvo 
francuzų arba ispanų, valdymo 
laikais. Kaip jau minėjau, da- 
bartinė Amerika spiečiasi beveik 
tiktai prie Canal Street, kuri yra 
plačiausia gatvė, kokią aš kada 
nors mačiau. Viduryje gatvės 
eina keturios linijos strytkarių, 
šonuose ya palikta daug vietos 
vežimams. Trotuarai taipogi 
labai platus. Prie šitos gatvės 
yra tūkstančiai ir .tūkstančiai vi- 
sokių krautuvui. Vakare visa 
gatvė tiesiog yra užlieta elektros 
šviesa. Judėjimas milžiniškas, 
ypatingai vakarais, kada visi gy- 
ventojai, kurie čia mėgsta buti 
linksmi, išeina pasivaikščioti, pa- 
rodyti save ir pamatyti kitus. 

Minia yra savotiška ir labai 
žingeidi. Beveik visi rėdosi bal- 
taf ir nešiqfja dideles skrybėles. 
Labai daug matyt ispaniškos jau- 
nuomenės, kuri, kaip dasižinojau, 
atvažiuoja čia iš Mexikos ir iš 
centralinės Amerikos studijuoti 

žemdirbystės ir išdirbvstės cuk 
raus čionykščiame Tulane uni- 
versitete. 

r 
_ i uojaus prie Lana) gatvės ran- 

dasi sena dalis miesto, tai;> vadi- 
nama "Vieux carre." Senas ke- 
turkampis, kur Nouvelle Or- 
leans gavo savo pradžią. Šita da- 
lis vra labai žingeidi. Gatvės čia 
visur labai siauros. Visi narnai, 
matyt, dar 18 šimtmečio. Visur 
balkonai ir balkonai. Ant bal- 
konu visur juodakės franeuzai- 
tės, arba kaip jas čia vadina, 
kreolės. Vietomis gatves yra 
taip siauros, kad, gerokai ištiesus 
rankas, galima dasiekti namus 
abiejų gatvės pusių. Kiekviena- 
me name apačioje vis krautuvr-s. 
Krautuvėse langų ir durių nema- 
tyti. Visokių tavorų prikrauta 
ant siaurų trotuarų. Vaikščica 
nepripratusiam gana sunku. Gat- 
velėse begalinė procesija dvirati- 
nių vežimų, kurie laikas nuo lai- 
ko vis susiduria. Vežėjai, dau- 
giausiai juodukai, keikia vienas 
kitą, ir, matyt, kad palengvinus 
savo piktumą, begalo pliekia di- 
deliais botagais savo mulus. Mar- 
gumas neišpasakytas. 

Ant kampo Chartuss ir Royal 
gatvių randu typišką. francuziiką 
restoraciją. Užeinu. Vieta gcr.n 
tamsi, atmosfera labai na m ir. 3. 
Švari, simpatiška kreole atnc-a 
man didelę bonką vyno, paskui 
zupės, ostrygų, vėžių, mėsos, si- 
lotų, vištienos, visokių saldumy- 
nų, vaisių ir ant galo juodos 
kaip smala kavos. Nevalgau, tik- 
tai pasistengiu paragauti. Ma- 
nau, kad prisieis užmokėti dolia- 
ri. Kur tau! Už viską užtenka 
trisdešimties centų. Palieku krco- 
lei dvidešimts centų "ant arba- 
tos," nes tiesiog sanžinė neleidžia 
už tokius pietus mokėti tilrlai 
trisdešimts centų. 

Krcolė gražiai parodo savo bal- 
tus dantis ir palydi mane švelniai 
skambančiu '"Merci, merci, mon- 

sieur" (ačiu, ačiu, tamista). Ei.:u 
toliau. Metasi j akis franeuzukų 
knygų, žurnalų ir atviručių krau- 
tuvė. Reikia pirkti atviručiu. 
Užeinu. Knygos, laikraščiai ir 
atvirutės vis iš "La belle Francc"' 
(iš gražios Prancūzijos). Pra- 
dedu kalbėti su madame Remond, 
krautuvės savininke. Ji čia gy- 
vena, ir jos tėvai taipgi buvo 
Louisianos piliečiais. Tarp kit- 
-ko, skundžiasi jinai man, kai 
franeuziška jaunuomenė prade- 
danti amerikanizuotis. Nouvelle 
Orleans mažu-pamažu netenka 
savo franeuziško typo—ir kas blo- 
giausia—vokiečiai ir čia iir.ą vir- 
šų. Miesto majoras yra vokie- 
tys; mokyklų užžiurėtojas—vo- 
kietys, ir—"la plits grand honte 
pour nons" (didžiausia sarmata 

mums)—Ne\v Orleyans'o arcivy- 
skupas taipogi vokietys. "Mūsų 
franeuziška opeii taipogi kasmet 
atneša nuostolį, ir j'ngu ne italai, 
kurių čia yra nemažai, tai jau 
senai butų reikalinga uždaryti.-" 
Apgailestauju su jaja, ypatingi 
paėmus atydon, kad New Or- 
leans'o opera buvo beveik pir- 
mutinė Amerikoje. 

Iš "vieux carre" cinu am bul- 
varo, kurių čia yra nema;':r.i. 
Bulvarai arba "avenidas"—tai is- 

panu liekanos. Cia nemažai vi- 
sokiu plazas" (skveru) su pa- 
minklais. Vardai vis ispaniški: 
Huzuga, Galve/., \\ ixo, Salce 'o 
ir 1.1. Ant bulvaru pirmą syk 
matau painias. Iš alViejų pusių 
eilės gražių, didelių paimu. Is- 

panų jan čia beveik nėra, bet vi- 
sur mato-i jų buvimas. Seni na- 

mai vis su I. alkonais ir gražiais 
geležiniais papuošimais. Ant du- 

rių didelės senobinės geležinės 
spynos. Ant langų ža'ios lange- 
nyčios. Prie kiekvieno r amo di- 
delis kiemas, kur tarp pusiau- 
-tropiškų augmenų matyt apleis- 
ti fundamentai ir visokios stovy- 
los. Daugumas viešų įstaigų, 
kaip tai: teismai, mokyklos ir 1.1., 
—vis ispaniškos liekanos. 

"Jankių" (amerikonų) civiliza- 

cija su savo visagalingu dolia- 

riu, industrija ir vertelgyste, ma- 

žu-pamažu prarija čia viską. Is- 

panai ir franeuzai atrado daugeli 
vietų Amerikoje ir davė joms ci- 

vilizacijos pradžią. Šiądien at- 

radėjai jau beveik visur pranyko 
šiaurinėje Amerikoje ir tiktai pa- 
liko savo gražius vardus. 

Negaliu nepaminėti taio«>'v\ 
kad sutikau čia vardą. "Lith \v 

nia"—Lietuva. Užėjau Į p-r.k'i 
katalikišką jėzuitų bažnyčią. Fh 
nveia yra mauretaniškame s'U:"- 

je. Ant vienos vitrinos (laivr) 
vra paveikslas, rodantis mirti t. 

Bobola, kuris buvo, jeigu nekly.:- 



tu, jėzuitas lietuvis ir platino ka- 
talikystę tarp baltgudžių. Jo 
kūnas šiądien yra Polocke, kuri- 
joje. Paveikslas ant vitrinos pa- 
rodo jo užmušimą, rusų atlieka- 
mą. Apačioje parašyta, kad jį 
Užmušė mieste "Tanov, Lithua- 
nia." 

Iš koniercialės pusės, \"ew Or- 

leans, kaip seniau, taip ir šiądien, 
užima laba: -vurbią vietą. Jisai 
guli prie u p i" s Mississippi ir nors 

stovi apie šimtą mylių nuo jūrių, 
yra vienų ir svarbiausių portų Su- 

vienytose Valstijose. Mis-issippi 
upės kloni- yra vienas iš turtin- 

giausių vi-ame pasaulyje. Svar- 
biausiais produktais šitame klo- 

nyje yra: tabakas, bovelna, cuk- 
rus ir ryžiai,—ir Xevv Orleans 

yra šitų produktų gabenimo cen- 

tras. Prie uosto yra gatvės, kur 

didžiausios eilės firmų užsiima 
tokia exploatacija šitų trijų pro- 
duktų, ir tos' gatvės tiesiog ga- 
limir pavadinti tabako, bovelnos, 
cukraus ir ryžių gatvėmis. Visi 

produktai iš Mexikos, centrali- 
nės ir pietinės Amerikos taipogi 
eina per Xevv Orleans. l'oste 
kai-kur!(.se gatvėse beveik tiktai 
ir girdi-i i-paniška kalba. 

Gaila man palikti šitą savotiš- 

ką miestą, pilną istorijos ir ro- 

mantizmo, turiu skubintis į cen- 

tralinę Louisianos dalį, į miestelį 
Dodson, kuri jau yra apgyventa 
lietuvių ūkininkų, arba geriaus 
[•asakius, mažų plantatorių. 

C. Kasputis 

IŠ CLEVELAND, OHIO. 

Vakaras. Rugsėjo 5 d. atsibu- 
vo vakaras, kuri surengė Liet. 
V'včių 25 kp. CIevelando vyčiai, 
kurie dar nepersenai gyvuoja, ma- 

tyti-; nesigailėjo savo triūso su- 

rengimui to pirmutinio savo va- 

karo, kadangi v**** -programas 
buvo gan turtingas su visokiai; 

pamarginimais. Pirmiausiai bu- 
vo vaidinta didelis veikalas "Lit- 
-vomanai." Vaidinimas, kuris yra 
gan sunku?, labai gerai atlikta. 
Vaidintojai sa*. o roles gerai at- 

liko. Kai-kurių vaidinimą gali- 
ma pavadinti tikrai artistišku, 
fcaip tai: "Augustino" klėriko ro- 

lėje p. J. Sakalauską ir "Jonu- 
tienės" rolėje p-lę 1'. Čeraukutę. 

Tarpv^iksmuose buvo deklia- 

macijų. Ponas A. Slavinskas 
dekliamavo "Atsibuskim broliai ": 
p-lč V. Ignatavičitttė—"Kalinys,' 
p. M. Šimonis—"Laiškas į Tėvy- 
nę.'' Dekliamavimas buvo pasek- 
mingas. 

Po vai lininiui, kaip ir visuo- 

met, pasklydo malonios ir pui- 
kios dainos. Pirmiausia visa? 

choras, p. Y. Greičiaus vedamas 
sudainavo "Vyčių Hymną." Pas 
kui vyrų kvartetas sudainavo tris 

dainas, "Ak kas?" "Onytę" ir 
"Vyčių maršas." Toliaus p. S 

Kimutis dainavo labai puikiai so- 

lo savo žodžiais "Pasiilgimas Tė- 

vynės." Po solo sekė duetas "Se- 
renada," kurj atliko p-lės V. Ig- 
natavičiutė ir Z. Uagdžiuniutė. 
Duetą dainininkės turėjo atkarto- 
ti. Ponas V. Greičius paskambi- 
no piano solo "Audra." 

Ant galo vėl visas choras su- 

dainavo dvi dainas: "Vvčių Ka- 

reivių Choras' ir "Pavasaris Tė- 

vynėje.'' 
V i-a kuom, o ypač dainomis, 

publika buvo, kaip matyt, pil- 
nai užganėdinta. Matyt, kad p. 
V. Greičius nesigaili spėkų dailės 
labui, kadangi jo triusu daug yra 
žodžių ir gaidų dainoms sutaisy- 
ta. 

Vakaras, aplamai, buvo pa- 
sekmingas. Balamut?. 

Iš jaunimo veikimo. Vietiniai 
niusų lietuviškieji socialistai nėra 

užganėdinti vietiniaja vyčiu 25-ta 

Icr.opa ir gerokai šnairuoja i jąją. 
Ra^;. s u vyčiais (lėlei kai-kurių da- 
lykų ir gali'ra nesutikti, tačiaus 
rods, nebūtų u/ ką j uju labai peikti. 
Dar nėra metu. kaip vietinėji kuo 
pa nusitvėrė, o jau jinai pasižymė- 
jo. ypatingai savo skaitlingai-* va- 

karėliai-. kurių mūsų jaunimui taip 
labai reikia. Įžymiausiais vietinių- 
jų vyčių veikėjai> yra p. V. A. 
(iriečius—choro vedėjas., p. J. Sa- 

kalauskas ir j). M. Ruseckas. Iš 
merginų pasižymėjusiomis yra p-V 
V. Ignatavičiutė. p-les Bagdži> 
niutės. p-lt 15. Skripkauskaitė—ga- 
biausia vietos lietuvaičių aktorė, ir 
kitos. Abelnai imant vietinųjų vy- 
čių veikimą, kaip jisai iki šiolei ei- 
na. reikia pasakyti, kad jisai yra ka- 
bai gražus ir girtinas. Rugsėjo 5 

•d. vyčių kuopa buvo surengusi va- 

•karą. katlie vaidinta keturių veiks- 

mų drama "Litvomanai." Pricg- 
to padainuota keletas dainelių. 

Clevelando lietuviai turi išviso 
tris chorus: vyčiu, "Teatrališkąjį" 
ir Mirtos." "Mirtos" choras va- 

dinasi tautišku, lšpradžių jįjį ga- 
nu buvo tautišku vadinti. T*j 
ati dabar, j a!n, berods, geriau 

tiktu pavadinamas socialistišku. 
l'riegto, kaip girdėti, jisai "serga." 

K. Ak- lis. 

IŠ CICERO, ILL. 
Vietos lietuviai ir knygynas. 

:šisai miestelis yra patogioje vie- 

toje. Ypač vasaros laiku gražiai 
jisai išrodo. Aplinkui, medžiai 

į žaliuoja. Jais, tartum gllumbe, 
i nu juostas miestelis. Malonu- 
-miela žiūrėti. 

A'aujai atvykęs žmogus, pažvel- 
gęs į miestelį, pasidžiaugia juom 
ir pamąsto, kaip gera čionai gy- 
venti, kaip laimingi turi Imti 

žmonės, kurie tokioje vietoje tu- 

n progą gyventi. Taip rodosi, 

pažvelgus į miesteli iš paviršiaus, 
toksai tai pirmasai įspūdis. Kuo- 
iret gi čia šiek-tiek pagyveni, 
kuomet jau nrčiau susipažįsti, 

: randi kit-ką. Pirmasai įspūdis 
(pasirodo didele klaida. 

Imu lietuvius. Jų j u čia ne- 

mažas skaitlius yra. Jie yra vie- 

ni svarbesniųjų, savo skaitlium, 
miestelio gyventojų. Paskui pa- 
imu biznius. štai valgomųjų 
daiktų krautuvių čia priskaito- 
ma iki 10. Smuklių gf keturis 
kartus tiek. štai ir žmonių var- 

igo šaltinis. Tasai skirtumas valgo- 
mųjų krautuvių ir smuklių skait- 
lliuje tartum nurodytų, kad vie- 

tos žmonės, tame ir lietuviai, ger- 
ii nori daugiau negu valgyti. Ir 

tiesa \ ietos žmonės nevengia gė- 
rimo. Mažai todėl tarp vietos 

'lietuviu galina užtikti susipratu- 
siu vyrų. Tusa, yra gerai susi- 

jpratusių, daug-maž išsilavinusiu, 

j yra žmonių darbščių ir norinčių 
ištraukti lietuvius geresniu gyve- 
nimai). Tačiatts jųjų sulygina- 
mai nėra daug. 

f r štai šių neskaitlingų žmonių 
jiegomis yra suorganizuotas pas 
mus Cicero Lietuvių Yiešasai 

Knygynas, šios Įstaigos vedėjai 
turi tikslu ne asmenišką pelną, ne 

jdoliaruts, bet lietuvių apšvietą, 
be kurios niekas negali tikėtis 

prasimušti Į šiek-tiek geresni gy- 
venimą. Taigi tikslas gražus, 
kad tiktai visi vietos lietuviai jįjj 
-įprastų. Knygyno palaikytojai 
ir pritarėjai nesigaili pastangų, 
kad knygyną pastačius kaip ga- 
lint geriau, taip kad jisai butų 
kuonaudingiaus vietos lietu- 
viams. Tat ir visiems reikėtų ši 

knygyną remti. 

Knygynas ir surištoji su juom 
ipšvieta yra vienintelė viltim, 

Į cad męs galėtume išlysti iš da- 

jartiniojo skurdžių padėjimo, ku- 
-iame yra dauguma taip vietos, 
'aip aplamai Amerikos lietuvių, 
rodčl visi turėtume remti kny- 
gyną. K it. Naris. 

IŠ VALPARAISO, IND. 
Iš lietuviu moksleiviu gyveni- 

no. Yalparaiso yra nedidelis 
miestelis, kuriame randasi lietu- 
viams gerai žinomas universitetas. 
Vieta labai graži: visur aplinkui 
kalnai-kalneliai, žaliuojančiais miš- 
kai-; papuošti. Apielinkę puošia 
keli ežen.i. 

Dabar mokykla-universitetas dar 

uždaryta. Tačiaus jau baigia>i va- 

kacijos, ir rugsėjo 21 d. prasideda 
nu^kslas. Lietuviams šioji moky- 
kla yra gera ir paranki tuom, ka:l 

joje yra lietuviškos kliasos, kurio- 
se lietuviai turi progą pasimokyti 
lietuviu kalbos, rašybos ir t. t. 

Priegto yra Lietuvių Literatiška 

draugija, užlaikanti lietuviu kal- 

boj knygų knygynėlį, kuriame ran- 

dai gerokas skaitlius knygų ir ku- 

-in taipgi ateina beveik visi Ame- 
rikos lietuvių laikraščiai, kaip tai: 

"Lietuva," "Ateitis." "Vienybė 
Lietuvninkų," "Amerikos Lietuvis," 
"Tėvynė.' "Katalikas," "Jaunoji 
Lietuva," "Kova" ir kiti. Laikraš- 
čiai yra siuntinėjami u/dyką. už 

<ą lietuviai moksleiviai leidėjams 
v ra labai dėkingi. 

Laike vakacijų keletas lietuvių 
r.oksleivių pasiliko čia pat Valpa- 
-aisoje. Kai-kurie jųjų ima priva- 
tiškas lekcijas, ruošiasi prie atei- 
lančių mokslo metų ir t. t. Šiai 
ž.iemai tikimasi susilaukti didoko 
lief:tvių moksleivių skaitliaus čio- 
įai. Nemažas Valparaisos lietu- 

vių moksleivių skaitlius dirba per 
visą vasarą, užsidirba pinigų ir pas- 
kui žiemą lanko mpkyklą. Tą pa- 
či. rods, galėtų padaryti didelis 
skaitlius mūsų brolių, kurie dabar 
lažnai uždirbtąjį skaitką praleidžia 

irgirtuoklihtfdami arba šiaip kokiam 
nor- nenaudingam tikslui. 

J. Strumskis. 

Į IŠ WILKES-BARRE, PA. 

Lietuvių Bolės Lyga. Rašant 
šiuos žodžius Lietuvių Holės Lyg; 
jau baigia savo vasarinį programą. 
Rugs. i-' d. Scrantono 'tymas' tu- 

rėjo lošti su \\ iikes-tfarre tyniu- 
\\ i'kcs-Harrc'iuose, ir Edvvards- 
vilie su Pittston'u—Pittston'e. 

Rugsėjo 5 d. edwardsvillieciai 
umušė YVilkes-Barrc'ičius ?.ut sa- 

vo deiir.anto, turėdami (> bėgius 
prieš \Vilkes-lJarre tymo 3 bėgius. 
Vincas Noviekas gerai mėtė bok; 
ir Edvvardsville lošikams mažai te- 

davė pataikyti j jąją. Bet dar ma- 

žiau galėjo padaryti \\ ilkes-Barre- 
čiai prieš mėtėją Franą Stanbur- 
gaitj, kurisai pasirodė puikiai bo- 
lc mėtąs. 

\Vilkes-P»arre tymas buvo lygos 
viršūnėje visą vasarą, bet Pittston- 
as atėmė iš jojo pirmąją vietą, trjs 
savaitės atgal, sumušdamas jjjj ant 

\\ ilkcs-1 iarre žemės. Sumušimo 
priežastim skaitoma šlapias deiman- 
tas. 

Scrantono tymas suvis menkai 
lošė per visą vasarą. Tiktai du 
kartu jisai sumušė savo priešus ir 
už tai stovėjo paskutinėje Lygos 
vietoje. Kaip galima spręsti, tai 
ne lošikų kaltė. Tymo vyriausybė 
yra kaitinama savo kliubo neprižiu- 
rėjime. Dabar išrinkta Juozas Ra- 
dzevičius vyresniuoju, ir tikimasi, 
kad jisai sustiprins kaip reikia se- 

kantiems metams Scrantono kliu- 
bą. 

Kchvardsviile ir Pittston tymai 
I pasirodė vidutiniškai per visą va- 

karą, ir vis vienas su kitu mainėsi 
antraja vieta Lygoje. Kuomet 

pradėjo artintis imtynės už penan- 
tą (garbės ir vadovavimo dovaną), 
tai abudu tymai žymiai sustiprino 
savo jiegas. Praeitos savaitės pėt- 
nyčfos vakare buvo Pittston'e Ly- 
gos tymų vyresniųjų susirinki- 
mą:-. 

Vasaros sezonui pasibaigus, Ly- 
ga. kaip jau atiksčiaus buvo pra- 
nešta, turės pokylį, kuriu bus kvie- 
čiami vien tiktai vyrai. Lyga atsi- 
prašo lietuvaičių, kad jos šiame po- 
kylyje negalės dalyvauti. Vėliaus 
žadama turėti kitą pokylj, kurin 
bus užprašyta ir musų dailioji ly- 
tis. I »e to, Lyga prižada, kad šisai 
antras pokylis bus puikiai sureng- 
tas, ir todėl tegul musų lietuvaitės 

nepyksta, kad jos dabar yra aplen- 
kiamos. 

Prieš paskutinį lošimą, kurisai 
atsibuvo praeitą savaitę, įvairių ty- 
mų stovis buvo sekantis: 

\\ ilkes-1iarrc ..17 10 7 
Ed\vafdsville .... 16 9 7 

IŠ MANCHESTER, N. H. 

Ruošiasi sutikti p. Šimkų. Rug- 
sėjo 3 d. pas mus buvo visuome- 
niškas susirinkimas pasitarimui, 
kaip susitikti p. Šimkų, ''Lietu- 

vių Dr-jos" atstovą. 
Nutarta prie prakalbų pridėti 

koncertinę dalį, kurią atlikti pa- 
vedama lietuvių betiui "Karei- 
vini." Taipgi nutarta užkviesti 
miesto majorą pas lietuvius, kad 
per jįjį supažindinus miesto val- 
dybą ir vietos amerikonus 
su lietuviais, nes čia dar vis 
lietuviai yra maišomi su lenkais. 
Susinešimui su majoru išrinkta 
delegacija iš Z. Kundrotos ir A. 
Zubkaus. Nutarta dar, kad au- 

kas renkant nevaržyti visuomenės 
ir siųsti aukas į tą fondą ar įstai- 
gą, į kur aukautojas paskirs. 

Susirinkime buvo taipogi pakel- 
tas klausimas apie Lietuvių Kny- 
gyną, kame knygos guli sudėtos 
jau apie 4 metus. Buvo tartasi 
knygas pavesti Liet. Jaunimo Ra- 
teliui, tačiaus dėlei vėlyvo laiko 

neprieita prie jokio galutino nu- 

sprendimo. A. Zubkus. 

Pittston 

Kiek Iš- Pra- 
Lošė lošė lošė 

17 12 5 

Scranton .....16 2 14 
Vincas B. Ncutvcllis. 

IŠ BELOIT, WIS. 

Piknikas ir prakalbos. Vietos 
lietuviai yra darbštus piknikų, 
balių, prakalbų ir panašių susi- 
rinkimų rengime. Viskas butų 
kuopuikiausiai, jeigu tik tie visi 
rengimai išeitų lietuvių naudai. 
Dabar gi kaip sykis negalima pa- 
našiu dalyku pasigirti. Pirmiau- 
siai, musų piknikai atsižymi ttiom, 
kad iki šiolei jokiu bud u neiš- 
mokstama apsieiti "'juose be ru- 

džio. Dėlei to dažnai ant ryto- 
jaus po piknikui piknikieriai stra- 

palinėja kaip žąsukai, nuleidę 
sparnus, ir pakaušius ėiupinėjasi. 
Xor's ir sopa. tačiaus nusiramina- 
ma tuom, kad "gud tairn" turėta. 

Rugsėjo 5 d. vietinė šv. Anta- 
no' Draugystė buvo parengusi 
pikniką ant ūkės, 5 mylias atstu 
nuo Beloit'o. Nors oras buvo ir 
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lietingas, tačiau žmonių susirin- 
ko saujelė. Susirinkusieji prisi- 
ragavo ruilžiau*, ir? tiek tiktai 
apie pikniką tegalima pasakyti. 

Tą pačią dieną ^vakare mieste 
buvo prakalboj;,"'kūmas parengė 
Lietuvių Kliubas. Kalbėtoju m 

pakviesta iš C'liicagos tūlas Klin- 
ga. Jisai kalbėjo apie Lietuvą, 
dabartinį josios padėjimą ir apie 
vargus, kokius; jinai dabar turi 
pergyventi. Kalbėtojas ragino 
šelpti nukentėjusius nuo karės 
Lietuvoje. 

Po tain kalbėtojas peršoko prie 
kitos temos ir pradėjo pasakoti 
apie carą bei kaizerį, jųjų išauk- 
lėjimą, nuožmumu, netikusius 
darbus. Kalbėtojai taipgi aiški- 
no, kad Šią karę surengusios ne- 

įtikusios valdžios sįiT kapitalistais 
įsavo naudai. Paskui jisai pradėjo 
'kalbėti apie tai, kad krikščionybė, 
išgyvenusi du tūkstančiu metų, 
ant gero pamato stovi, bet kad 
kapitalistai su savo tarnais ir 
sėbrais pinigų pagelba tikėjimą 
pavertę į niekus. Taigi dabar 
ateinąs socializmas, kurisai pa- 
gerinsiąs darbininkų būvį. Da- 
bar gi, kaip kalbėtojas ragino, 
reikią skaityti socialistiškus laik- 
raščius bei knygas ir iš jųjų ap- 
sišviesti. Pasak kalbėtojo, tai 
tiktai socialistų laikraščiai esą ka- 
pitalistų nepapirkti ir kovoja prieš 
kapitalizmą, garsiną tiesą, lygy- 
bę ir brolystę. Taip kalbėtojui 

jbegiriant socialistų spaudą, tarp 
[publikos pradėta kalbėtis, kad so- 

cialistų laikraščiai kovoja prieš 
tautybę, tikėjimą, kunigus bei jų- 
jų gaspadines, o ne prieš kapita- 
lizmą, sėją tarp tų pačių darbi- 
ninkų nesutikimo, sėklą ir sten- 

giasi tiktai išmeškerioti keletą clo- 
liarių iš "kvailų Jurgių,'' kurie, 
kaip tu a n vienas, socialistas išsi- 
tarė, vistiek tuos- pinigus pralei- 
siu,—tai, girdi, kam dar gailė- 
tis; sako, lupk, kiek gali, nes jie 
vistiek praleis ant gėrimo. 

Kalbėtojas dar pasakojo apie 
Czenstachavo Stebuklingą Moti- 
nos Dievo Paveikslą ir Macochą. 

Prakalboms pasibaigus, buvo 
leista publikai uždavinėti klausi- 
mus kalbėtojui. Ponas Vaičiu- 
laitis paklausė, kur dingo Vokie- 
tijos socialistai, nes apie juos nie- 
ko negirdėti, nors prieš karę jie 
gyręsi, kad jųjų keturi milionai ir 
jie neleisią valdžiai pradėti karę, 
apšaukdami generališką streiką. 
Antra, kalbėtojas sakė, kad krik- 
ščionybė pinigais paversta į ka- 
pitalistų jrankį ir kad jinai neat- 
silaikiusi ; užklausėjas pasiteiravo, 
kokia garantija yra, kad socializ- 
mas bus tvirtas. Kalbėtojas at- 

sakė, kad Vokietijos valdžia grei- 
tai paskelbusi kare ir keturi mi- 
lionai socialistų nieko negalėje 
padaryti prieš 65 milionus Vo- 
kietijos gyventojų. J antrąjį už- 

klausimą nebuvo atsakyta. 
Bcloitictis. 

IŠ NEWARK, N. J. 
Vargonininkų susivažiavimas. 
Rugpjučio 30 ir 31 dienomis 

'Xe\vark, N J šv Jurgio salėje 
atsibuvo vargonininku susivažia- 1 

I 
v imas. 

I susivažiavima atvvko šie var- 
... | gonminkai: A. Radzevičia iš Xe\v- 

ark, N. J., Steponavičia iš Eli/.a- 
beth, N. J., A. žindžius iš Ba- 
yonne, X. J., K. Banys iš Pater- 
son, X. J., F. Kancleris i Hart- 
fjrd, Conn., J. Šattčiunas iš 
Bridgeport, Conn., K. Strumskis 
iŠ Brooklvn, X. Y., K. Diržis iš 
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Brooklyn, X. Y., J. Dzikus iš 
Xe\v York, X. Y., A. Sodeika iš' 
Scranton, Pa., L. Yasauckas iš 
Pittston, Pa,. J. Stulgaitis iš Wil- 
kes-Barre, Pa., A. Kvedaras iš 
Mahanoy City, Pa., J. 11odeiis i 

Philadclphia, Pa., j. Simanavičius 
iš Mt. Carmel, Pa. ir Juozas Či- 
žauskas iš Frecland, Pa. Svečiai: 
p. Šimkus ir Pr. Rimkus. 

Pirma diena suvažiavimo bu- 
vo skirta prelekcijai. Prelekci- 
ją laikė p. S. Šimkus, ant temos: 
kai]) reikia chorus mokyti. Pre- 
legentas išdėstė, kai]) mokytojai, 
pakolei pradės mokyti koki vei- 
kalą ar liaudies dainą, privalo jsi- 

| gilinti j tojo veikalo dvasią ir tik- 
tai pilnai išstudijavus, pradėti 
mokyti chorą. Tolesniai, kad mo- 

kytojas atkreiptų atydą, kad dai- 

jnininkai lygiai dainuotu, neban- 
dydami vienas kiio perrėkti ir, 
kad visuose balsuose butų lygi 

'jiega, o ypač toji dalis balso, ku- 
| ri dainuoja meliodiją, kad nebu- 
! tų silpnesnė už tuos balsus, ku- 
rie 'pritaria meliodiiai. Atkreipti 
atydą Į tuos nurodytus visus į ženklus ir išlaikyti gerai ritmą. 1 

iTaipgi, jeigu dainoje kuriam 

Į nors balsui yra įvesta gražesnė 
vieta, kad ją šiek tiek stipriau 
tas balias pabrėžtų, negu tas bal- 
sas, kuris turi daugiau nionoto- 

;imkr.mo. (Prelegentas nurodo 
čia pat prie piano nekuriuos pa- 
vyzdžius)! ToleShiai nurodė for- 
mas dirigavimo. Pagaliaus aiš- 
kina, kaip mokytojai privalo užsi- 
laikyti chore, kad choristai klau- 
sytų mokytojo ir kad autorite- 
tas mokytojo nenupultų. 

Tolesnio; aiškino apie harmo- 
niją ir parode pavyzdžius modu- 
liacijų. Taipgi prabėgo muzikos 
istoriją, primindamas pirmųj.i 
kompozitorių vardus ir jųjų kom- 
pozicijų stilių. Plačiau paminė- 
jo Palestriną, Orlando di Lasso, 
Bachą, Beethoveną, Mendelsoh- 
ną, Berliozą ir dabartinius kom- 

pozitorius—'kraštutinius moder- 
nistus. Tai maždaug toks buvo 
turinys prelekcijos pL miltiniame 
posėdyje. 

Antra prelekcijos dalis buvo 
daugiau praktiška ne kaip teo- 

retiška, nes buvo užkviestas šv. 

Cecilijos choras ir p. Šimkus di- 
riguodamas davė nurodymus, kaip 
reikia chorą vesti. Pirm pradė- 
siant dainuoti p. Šimkus aiškino 
ilgoje prakalboje apie lietuvių 
liaudės dainas. Taipgi, kad mo- 

kytojai stengtųsi atskirti dainų 
dvasią, kalbėtojas sako, jeigu dai- 
noje yra išreiškiama linksma sie- 
la, dainuoti ją linksmai, o jeigu 
liūdna, dainuoti rimtai ir liūdnai. 
Čia tuojaus sudainavo su choru 
"Vai žydėk, žydėk sausa obelė- 
lė" ir "al\s subatos vakarėli oi, 
oi, oi." Pirmutinė liuclna, o ant- 
roji linksma. Su šiomis daino- 
mis prelegentas aiškiai atskyrė 
skirtumą dainuojant linksmą dai- 
ną nuo liūdnos. 

Tolesniai aiškino, kaip choras ir 
mokytojas privalo užsilaikyti ant 
scenos iš aistetisko atžvilgio, kad 

publikos nevien ausjs girdėtu 
grąžumą, bet kad ir akinis su- 

teiktų malonu įspūdį, tad, prele- 
gentas sako, reikia gražiai sugru- 
puoti chorą, kad dainininkai rim- 
tai užsilaikytų ir kad mokytojai 
gražiai diriguotų. 

Užbaigdamas plerekciją, p. Šim- 
kus ragino visus vargonininkus, 
kad išsiskirstę neužmirštų tų vi- 
sų nurodymų, ir kad būdami cho- 
rų vadovais, butų drauge ir ge- 
rais lietuviais. Taipgi, kad steng- 
tųsi pastatyti savo chorus tokia- 
me laipsnyje, kad dainininkai lai- 
kytų sau už garbę—didžiuotųsi, 
kad turi progą ir gali priklausy- 
ti prie choro. Pagaliaus priminė, 
kad dabar, šios karės laikų, neda- 
r\ tų šokių savo chorų vakaruose, 
ir kad ragintų kitus nešokti, pa- 
kol šioji baisi karė pasibaigs. 

Šiuomi prelekcijos užsibaigė. 
Užbaigus prelekciją, visi vargo- 

nininkai drauge su prelegentu p. 
Šimkum, važiavo ant vakarienės 
j Stetel's Restauraciją. Apart 
vargonininkų buvo ir keletas sve- 

čių, tarpe kurių buvo ir kun. Do- 
bužinskas, vietinis klebonas. Už- 
baigus vakarienę, vėl p. Šimkus 
laiko prakalbą, šioje prakalboje 
vietinius vargonininkus pagiria 
už jųjų darbavimąsi dailės sri- 
tyje, bet draug ir papeikia už I 
apsileidimą, neskaitymą knygų, 
laikraščiu, muzikališkos literatū- 
ros ir nesistengimą tapti inteli- 
geutiškesniais. Ragino draugiš- 
kumo laikytis, nekastr viens ki- 
tam duobės ar tai kalba, ar dar- 

T 1 bu. Jeigu kuris liktu nuskriaus- 
tu, visi privalo užstoti savo drau- 
gą. Taipgi priminė, kad vargoni- 
ninkai privalo laikytis krikščio- 
nišku principų ir neveidmainau- 
ti, kad būdami bažnyčios tarnais, 
nebūtų rėmėjais, arba šalininkais, 
idėjų prieš bažnyčią. 

Tolesniai kalbėjo kun. Dobu- 
žinskas, K. Strumskis, A. Radze- 
vičius ir kiti, visi išreiškė džiaugs- 
mą,—kad nuo susitvėrimo Sąjun- 
gos, vargonininkai žymiai pakilo 
morališkai, ir viltį,—kad su laiku 
ir santikiai tarpe klebonu ir var- 

gonininkų pasigerins ir tuomi ma- 

teriališkas būvis pagerės. 
Tuomi užsibaigė pirmos dienos 

tvarka. 
Ant rytojaus buvo laikomos 

sesijos Sąjungos reikalu svarsty- 
mui. 

Pirmučiausiai buvo pakeltas 
klausimas apie Įsteigimą nuosa- 
vio organo. Likosi nutarta leisti 
muzikališką laikraštį. Laikraštį 
leisti sykį ant mėnesio. Tame 
laikraštyje turės tilpti muzikos 
veikalai, liaudies dainos ir taip 
toliau. Pirmą numerį išleisti 
tuojaus po Naujų Metų. Pinigų 
tam reikalui sąjunga paskyrė 
$300.00. Išrinko komisiją iš 5 

jžmonių, kurie rupiiisis įsteigimu 
to laikraščio. 

T komisiją inėjo šie: K. 
iStrumskis, K. Diržis, A. Radze- 
vičius, J. Steponavičius ir l'. Čiur- 
lionis. 

Redaktorium nutarta pakviesti 
p. S. Šimkų, j sandarbininkus 
nutarta kviesti vi-us lietuviškus 
muzikus. 

Tolesniai traukėsi ilgos kalbos 
apie chorų susivažiavimą ateinan- 
čiais metais mieste Xe\v Yorke. 

Užbaigus kalbas, priimta sinkią 
rezoliuciją: 

Vargonininkų ir chorų vedėjų 
susivažiavimas atrado labai nau- 

dingu ir reikalingu daiktu, pada- 
ryti susivažiavimą lietuviškų cho- 
rų ir sutverti dainininkų draugi- 
ja 

Tolesniai buvo svarstoma skun- 
das vieno vargonininko ant kle- 
bono. kad tas vargonininkas ne- 
kaltai likosi prašalintas nuo vie- 
tos. 

Tuojaus išrinko du delegatu 
p. K. Strumskį ir A. Sodeiką, kad 
jie ištyrę, jeigu bus klebono pu- 
sėj kaltė paskelbtų, kad nei vienas 
vargonininkas, priklausantis prie 
Sąjungos, neprivalo užimti tos 
vietos, pakol nebus susitaikyta, o 

jeigu bus kaltė vargonininko pu- 
sėj, tuomet viešą padaryti papei- 
kimą tam vargonininkui. 

Sekanti seimą nutaria la'kyti 
kitą metą rugpjūčio pabaigoje, ar 

rugsėjo pradžioje Brooklyne, taip- 
gi laike seimo rengti vėl prelekci- 
jas ir viešą koncertą. 

Reporteris. 

r> NEW PHILADELPHIA, PA. 

Muštynės. Rugpj. 30 d. visą 
popietį miestelyj buvo didelis su- 

judimas. Kaip tik Kazys Jese- 
vičius sumaišė savo broli aut gat- 
vės su purvais, tai žydelis (ped- 
liorius) užklausė Kazio: "Už ką 
tą žmogų muši." Tuoj ir žyde- 
lis buvo purvyne, ir iš jo bur- 
nos tekėjo kraujas. Kas drjso 
atsiliept žydo apgynime, tam gat- 
vėje vietos nebuvo. Atsidūrė 
Kazys S. K. smuklėje, kur buvo 
7 italai. Jis ir- juos užatakavo. 
Italai griebėsi savo "tulšių"—pei- 
liu. Vienas dar spėjo kirst Ka- 
ziui spraudau, bet tuoj viskas su 

dulkėmis susimaišė, ir italai bė- 
go gatve be kepurių. Tuom tar- 

pu policija užklupo Kazj. Jis 
bėgo nuo policijos iki gerai pozi- 
cijai, kur buvo krūva "granatų." 
Cia praėjo pusantros valandos lai- 
ko, iki Kazj paėmė Į "plieną..." 

Kazys Jescvičius Amerikoj gi- 
mė prieš 19 metu. 6 pėdų suvir* 
augštas, švaros 200 svarų. Apie 
10 sykių yra dalyvavęs tarpe sve- 

timtaučių kaipo pirmos kliasos 
pugilistas ir visad buvo pergale- 
tojum. Gaila, kad krypsta blo- 
gon pusėn. Kor. 

Žinios=Žineles. 
Lowell, Mass. 

= Nesenai čia lietuvė motina 
tuojaus po krikštynų pagulė sa- 

vo naujaginij kūdiki ir užtroški- 
no. Sakoma, motina buvusi ne- 

blaiva. 

Boston. Mass. 
— Sugrįžo j čia gerai žinomas 

lietuvis drutuolis-ristikas P. Ži- 
linskas. Sakoma, jisai gerai jau- 
čiąsis ir puikiai išro.ląs. 

Worcester, Mass. 
= Praeitą suhatą ir nedėldienį 

gerb. Šimkus, "Lietuvių l)r-jos" 
atstovas, laikė čia prakalbas. 

— Vietinis Draugijų Susivie- 
nijimas buvo parengęs pikniką.1 

= Vietos lietuvių katalikų baž- 

nyčia tikimasi užbaigti šįmet apie 
Kalėdas. 

Westville, 111. 
= Juozas Jukonis, buvęs \ icti-"J 

nes policijos viršininkas, apie ku-l 
rio suareštavimą So. < hnaheie, 
Xebr. '"Liet." jau rašė, beveža- 
mas Į Danville kalėjimą, iššoku, 
kaip pranešama, iš einančio 
traukinio ir pabėgo nuo savo da-j botojų. Dabojo jįjį šerifas (ii!- 
monas ir krasos viršininkas Si:- j 
kas. Kalinys iššoko iš traukinio 
per klozeto langą. 

Baltimcre, Md. 
= \ ietf»s lietuvis Jonas T. (ia- 

Iinaitis ((joldvvine) yra kandida-, 
tu j miesto tarybos narius. Ti- 
sai buvo kandidatu ir pereitais 
rinkimais, bet likosi neišrinktas. 

«= Petras Remeikis, 24 metu, j 

iškrito navtj per langą iš antro ' 
ar.gšto ir susiskaldę galvą į ge- 
ležines grotas. Guli ligonbutyje. 
^akoma, buvęs iškritimo nakt; 
gerai išsigėręs. 

Sioux City, Ia. 
= Jonas Papevis prie savo na- 

mu nušovė vilką. Pirmiausiai 
vilką pamatė bėginėdami vaikai, 
kurie išpradžių manė, kad tai zui- 
kis guli pakrūmėje, ir davė žinią 
Papeviui. Papevis už "zuikio" nu- 

šovimą gavo iš miesto valdžios 
$20 dovanų. 

— Armour Co. gyvuliu sker 
dyklose nesenai karvės viduriuo- 
se rado keistą sutvėrimą: pusiau 
nigeriuką, pusiau teliuką. Prie- 
šakinę dalis žmogaus, o pasturga- 
linė gyvulio su kojomis ir uode- 
ga (? Redakcija). Šios žinios pra- 
nešėjas pats savo akimis matęs. 

Korespondentas. 

Beaver Dam, Wis. 
== Darbai labai gerai eina. Pri- 

buvusiam iš kitur darbas nesun- 
ku gauti. 

= Lietuviai čia gražiai gyve- 
na. Laikraščių skaitymas tačiaus 
mažas. Lietuvių čia išviso yra 8 
šeimynos ir 7 pavieniai. Draugi- 
jos jokios nėra. A. K 

New Havcn, Conn. 
= Sutverta čia vyčiu kuopa. 

! Detroit, Mich. 
= Atvykus i čia naujam kle- 

bonui kun. K. Skrypkai, pradėta 
rinkti aukos naujos bažnyčios 
statymui. Aukos, sakoma, gerai 
plaukia. 

Kansas City, Kans. 
= Praeitą nedėldienj, rugsėjo 

12 d., čia iškilmingai atsibuvo 
naujos lietuviu šv. Kazimiero baž- 
nyčios pašventinimas. Pašven- 
tinimo pareigas atliko vyskupas 
\Yaril. 

Tamaąua. Pa. 
= Vietinėje lietuvi -j bažnyčio- 

je padirmavota 135 vaikai ir mer* 
Igaitės. 

Coaldale, Pa. 
= Darbai kasyklose gerai einą, 

bet atvažiavusiam iš kitur darbas 
sunku gauti. 

VVaterbury, Conn. 
= Darbai, ypač amunicijos 

dirbtuvėse, labai gerai eina. 

Shenandoah, Pa. 
= Pasimirė gerai žinomas čia 

biznierius Juozas Pečkis (Pos- 
key), 30 metų. Jisai gimė čia 
Amerikoje, Xe\v Boston'e. 

= Atkeliavus j čia p. M. Pet- 
rauskui, vietinis "Sietynas" pra- 
dėjo smarkiau krutėti. Ponas 
Petrauskas rašo, ar jau parašė, 
naują operetę—"Lietuviškas M i* 
lionierius." 

Mahanoy City, Pa. 
= "Saulė" perkraustė spaustu- 

vę Į naujus namus. 
— Kesintari padegti Antano 

Masio saliuną. Ugnis laiku pa- 
stebėta. 

Elizabeth. N. J. 
— Vietinėje lietuviškoje baž- 

nyčioje liku<i pašventinti nauji 
dideli vargonai. Pašventinime 
dalyvavo ir eilė kunigų iš kity 
vietų. 

Wilkes-Barre, Pa. 
= Laike expliozij"os anglių ka- 

syklose likusi nesunkiai sužeistas 
I. I. Xienius, gan žiu imas vietos 
lietuvis veikėjas. 

New Haven, Conn. 
— Vietinė SLA. kuopa paren- 

gė pikniką naudai nukentėjusiųjų 
dėl karės Lietuvoje, Pelno likc 
virš $24. 

Levvieton, Mc. 
— Vietinė Šv. ttaltramiejau? 

dr-stė parengė apvaikščiojinią su 

paroda. Parodoje turėjo ameri- 
koniška vėliava. Lietuviškos vė- 
liavos nebuvo. 

Kun. Žilinskas Eerline. 
— Spaudoje pranešama, kad 

kun. Jonas Žilinskas, kurio raštus 
išleido T M D., dabar esąs Rerlit:e 
ir rašąs "Lietinių Kpiką Poezi- 
joje ir Prozoje." 

Brooklyn, N. Y. 
— l ietuvių siuvėjų unijos 54- 

■tas skyriui steigia pilietybė® mo- 

kyklą. 



Visi laikraščiui siunčiami rankraS- 
člal turi buti pažymėti autoriaus pa- 
ražu ir adresu. Pasirašantieji psau- 
donimais turi paduoti, Redakcijos ži- 
niai, ir savo tikroj} vardą. 

Redakcija pasilieka sau teisę at- 
fltuniMamus Jai rankraščius trumpinti 
Ir taisyti. 

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

Reikia visada rašyti plunksna lr tik 
ant vienos popiero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Naujas "Lietuvių Dr-jos" pa- 
siuntinis. Atėjusios iš Lietuvos 
žinios praue'a, kati "Liet. Dr-ja 
Nukentėjusiems Dėl Karės Šelp- 
ti" pasiuntusi Amerikon antra 

savo atstovą, būtent p. A. Žmui- 
dzinavičių, žinomą lietuvių dai- 

lininką ir Lietuvių Dailės Drau- 

gijos pirmininką. Dabar pas mus 

čia Amerikoje važinėja po kolio- 

nijas su prakalbomis ir aukas nu- 

kentėjusiems dėl karės rinkdamas 

p. St. Šimkus. 
Kame yra tikslas antrojo at- 

stovo siuntimo Amerikon—męs 
iki šiolei nežinome. Tą galima 
l>us sužinoti, tiktai atvažiavus j 
čia pačiam antram atstovui. 

Sąryšyje su šiv.om reikalu pri- 
simena dešiniųjų užsipuolimas 
a 4 

p. Šimkaus, kaip tiktai jisai 
atvy!co Chicagon, ir tuojaus po 
tam ėję paskalai, kad jie, deši- 

nieji. reikalausią iš "Lietuvių Dr- 

-jos," kad jinai atšauktų p. Šim- 
kų. 

Ar klerikalai ištikrųjų tokį pa- 
reikalavimą pasiuntė Lietuvon ir 
ar p. Žmuidzinavičiaus atvykimas 
turi kokj nors ryši su tuom—da- 
bar butu tuščias spėliojimas. 
Tiek galima pasakyti, kad jeigu 
klerikalai butų panašaus dalyko 
reikalavę ir išreikalavę, tai, nuo- 

sekliai dalyka imant, antru at- 

stovu turėtu būti prisiųstas žmo- 

gus jųjų plauko, t. y. klerikalas. 
Tuom tarpu gi p. Žmuidzinavičius 
yra toli-gražu ne klerikalu. 

Daleistina, kad "Liet. Dr-ja" 
vaduojasi kitais tikslais, kurie 

paaiškės, tiktai p. Žmuidzinavi- 
čiui į čia atvažiavus. 

Klausimo išriširras. Didelis 
skaitliu- lietuvių pasitraukė giliau 
nuo Vokietijos rubežiaus drauge 
su pasitraukusiomis rusų kariume- 
nėmfe. J:e užplaukė Smolenską, 
Maskvą, Minską, Dvinską, Psko- 
vą, Petrogradą ir kitas Ru ijos 
vietas. Dideli skaitliai gyvena to- 

se Lietuvos vietose, kurios dar nė- 
ra vokiečių apimtos. Šių lietuvių 
likimu rūpintis yra visa eilė drau- 

gijų, veikančių užpakalyje rusiškų- 
jų linijų. 

Tačiaus visai kas kita yra su tais 
lietuviais, kurie gyvena vokiečių 
užimtose Didžiosios Lietuvos da- 

lyse. Kaip visos pasiekančios 
Amerikos lietuvius žinios rodo, 
skurdas ir vargas tose vietose yra 
labai didelis. Įstaigų, kurios 
rūpintųsi tų vietų žmonėmis, visiš- 
kai nebuvo. O pašelpa, supranta- 
ma, tenai labai reikalinga. 

Prieš kiek laiko Dr. Gaigalaitis, 
žinomas Mažosios Lietuvos veikė- 
jas, kreipėsi prie Amerikos Lietu- 
vių, kviesdamas, kad aukas siųstų 
per jjjį. Tasai plianas tačiaus, dė- 
lei savo laiku nurodytų priežasčių, 
nebuvo nei "Lietuvos" nei kitų mū- 

sų spaudos organų'paremtas. 
Dabar .šisai keblus ir svarbus 

vokiečiu užimtosios Lietuvos žino-j 

nių šelpimo klausimas yra išrištas. 
J)r. Gaigalaitis' praneša, k^d tve- 
riasi komitetas, kurisai užsiims 
reikalais šelpimo lietuvių vokiečių 
užimtose Lietuvos claiyse. 

Dr. Gaigalaitis praneša, kad la- 
bai reikalinga drabužių, ties viską? 
Lietuvoje išdeginta ir daugelis pa- 
bėgo tiktai su tuom, ką ant savęs 
turėjo. Priegto dabar viskas dvi- 
gubai pabrangę. Trūksta labai 

vaistų ir vaikams maisto. Prane- 
šėjas sako, kad siųsti pašelpos pi- 
nigus yra geriausiai per bankus. 

Smulkmenų apie tveriamąjį ko- 
mitetą nepranešama. Nežinia, kas 
tveria komitetą nei kas turės tar 

komitetan ineiti. Reikia tikėtis, 
kad neužilgo bus prisiųsta pi 
nių informacijų apie visą šj reika- 
lu 

Kol-kas šį komitetą reikia skai- 
tyti tinkamiausiu klausimo išrisi- 
mu, jeigu komitetas bus tinkamai 
suorganizuotas ir tinkamai išplės 
savo veikimą. 

Leis knygą apie Lietuvą. "Tė- 
vynėje" pranešama, kad Ameri- 
kos Lietuvių Spaudos Draugija 
tariasi kuoveikiausiai išleisti Dr. 
j. Šliupo parašytą anglų kalboje 

knygą apie Lietuvą. Žadamo j 
leisti knyga vadinasi: "Lithuania 
in Retrospeet ant Prospect" (I-ie- 
tuva Praeities ir Ateities Atžvil- 
giu). Jinai sudūlėsianti iš apie 
100 puslapių, busią išleista 5,000 
exenipliarij. 

Lietuvių laikraštijoje. Vargo- 
11 inkai ir muziai tariasi leisti mė- 

nesinį laikraštį, paskirtą išimtinai 
muzikai. Redaktorium kviečiama 
p. St. Šimkus. Pirmas numeris 
norima išleisti tuojaus po Naujų 
Metų. 

Vyčių organizacija irgi ,žada 
leista savą organą. 

''Šaltinis," savaitraštis Lietuvoje, 
paliovė ėjęs. Tas pat su "Lietu- 
vos Ūkininku." 

Rytinėse valstijose, kaip jau bu- 
vo anksčiau* pranešta, ketinama 
leisti net du nauju juokų laikraščiu. 
Abejojame, ar lietuviams dabar iš- 

tikrųjų yra tarp labai didetis juoko 
laikas, kad net dviejų naujų laik- 
raščių juokui reikėtų. 

Parapijų reikalai spaudoje. Tū- 
las laikrašti*, kuriam męs buvo- 
me priminę, kad galima užsiimti 
naudingesniais reikalais negu pa- 
rapijų reikalu pūtimas j skanda- 
lus, dabar atsako, kad, girdi, pa- 

rapijose prigulj daug žmonių ir 
tat laikraščiams e^ą svarbu svar- 

styti parapijų reikalus. 

Męs ir nesakėme, kad laikraš- 
čiams butų negalima svarstyti 
tųjų reikalų. I5et rinitas parapi- 
jom? reikalų svarstymas ir para- 
pijinių nesusipratimų ir nesuti- 

kimų pūtimas j skandalus ir 
"streikus"—yra du griežtai skir- 
tinu dalyku. Kiek pirma- 
sai yra pageidaujamas ir naudin- 

gas, tiek scnsacijinis visokių ''pa- 
rapijinių streikų" pūtimas—o kar- 
tais reporteriškoje ofrtnoje iš- 
kalno "pranešimas" apie neva ren- 

giamus "streikus"—yra dalyku, 
kurio jokis laikraštis, rimtai norįs 
parapijų santikių sutvarkymo, 
neprisileis. 

Tą aplinkybę, kad "Lietuva' 
neužsiima tokiu pat budu parapi- 
jiniais "streikais," anasai laikraštis 
aiškino tuotn, kad, girdi, nevalia 
"Lietuvos" redaktoriams taip dary- 
i. Tas teisybė. "Lietuvos" redak- 
toriams nevalia užsiimti darbu, ku- 

risai dar daugiau didina ir be to 

jau dideles lietuvių parapijose 
betvarkes. Padorumas mums ne- 

leidžia tuom užiimti. Apie parapi- 
jų reikalus, tiktai kitokiu budu 
negu analai laikraštis, "Lietuva" 
yra kalbėjusi nevieną kartą. 

Panašus "Lietuvos" tylėjimo 
supratimas tai mat vis ne "protiš- 
kas nususimas." 

Naujas Žemaites pasirodymas. 
Socialistų spaudoje vėl pasirodė 
lemaitės ''laiškas," kuriame už- 

sipuolama ant "Lietuvių Draugi- 
jos Nukentėjusiems dėl Karės 

Šelpti." "Laiške" padaroma du 
stambesni užmetimai "Lietuvių 
Draugijai." Pirmas yra tas, kad 

draugija turinti "plačiausią kan- 

celiariją" su daugybe darbinin- 

kų" ir kad "visų algos didžiau- 
sios, už kievieną žingsnį ar piršto 
pamojimą brangiai apmoka." 

Kad "kanceliarija plačiausia"— 
tai tame nieko stebėtino negali' 
būti, jeigu priimti omenin, kad 
ir draugijos darbo laukas yra 
"plačiau^s." "Lietuvių Dr-gija" 
yra aprėpusi labai didelį darbą. 
"Plačiausia kanceliarija" prie to 

yra neišvengiama, jeigu norima, 
kad visas darbas pasekmingai ei- 
tu. Sulyg jstaigos didumo turi 
buri kanceliarija. Ponia Žemaitė 
gal tuomi norėtų pasakyti, kad 
tenai yra perdaug darbininkų, 
tiktai kad algoms imti, yra? Jei- 
gu tą turi omenyje, to tačiaus 

neprirodo, nei nebando prirodyti. 
O be to pasakymas yra tuščias. 
Apie tai, kad "algos didžiausios," 
p. Žemaitei reikėtų paduoti ką 
nors apčiupiamesnio, bet ne tuš- 
čią pasakymą. Jeigu taip yra, 
kaip p. Žemaitė sako, tai nesun- 

ku butu, paėmus skaitlines ran- 

kon, viską kuoaiškiaiy»iai išro- 
dyti. O kol jinai to nedaro, tai 
vien nepamatuotų josios žodžių 
negalima rimtai priimti. 

Antras sunkus užmetimas yra 
jau vartoto josios užmetimo pa- 
kartojimas, būtent: šelpiamųjų si- 
jojimas per "katalikišką rėtj," tai 

yra aplenkimas pašelpoje tų, ku- 
rie nėra katalikais. Ponia Žemai- 
tė sako, kad įtaisytose prieglau- 
se gimnazijų mokiniams ir moki- 
nėms prižiūrima poterių, mišių 
lankymo ir brostvų nešiojimo, ir 
jeigu kas nors priešingas, tai ga- 
Ijs "sau patvoryje sėdėti." Už- 
metimas, be abejonės, sunkus. 

Jeigu ištikrųjų panašiai butų el- 
giamasi, tai "Liet. Draugija," jei- 
gu tai dėtųsi su josios žinia, bu- 
tų verta labai didelio papeikimo. 
Sulyg p. lemaitės žodžių, '"ke- 
lioms gimnazistėms nabagėlėms 
atsakė stačiai, kad—bedievės ne- 

gaus pašelpos." Jeigu taip atsi- 
tiko ištikrųjų, tai nesunku butų 
p. Žemaitei smulkiau tuos atsiti- 
kimus paduoti. Reikėtų nurody- 
ti laiką, vietą ir ypatas, su ku- 
riomis taip pasielgta. 

Nuogam žodžiui tikėti yra la- 
bai sunku. Męs norime priminti 
atsilikimą su Karmelitų bažny- 
čia, kuriai, kaip p. Žemaitė buvo 
pranešusi anksčiaus, paskirta 500 
rubliu iš pinigų nukentėjusiems 
nuo karės. Tas irgi rodėsi fak- 
tas. Vėliaus paaiškėjo, kad ne 

Karmelitų bažnyčiai paskirta tie 
pinigai, bet vietiniam komitetui 
nukentėjusiems šelpti. l'o to- 
kiam prityrimui galima reikalau- 
ti, kad butų bent šiek-tiek pri- 
rodoma tai. kas kalbama. 

Kiti priekaištai yra, pv/.d., ta- 
me, kad suaugę, sveiki ir drūti 
vyrai negauna pašelpos, o vai- 
kai, senės ir seneliai gauna. Ži- 
noma yra, kad draugija turi ap- 
rubežiuotas lėšas. Visų sušelpti 
jinai neišgali. Kam-duoti pirme- 
nybė? Kiek mums žinoma, vi- 
same civilizuotame pasaulyje 
duodama pirmenybe silpniems. 
Taip daro ir "Liet. Draugija.' 
stebėtina butų, jeigu kitaip elg- 
tųsi. O p. Žemaitė kaip sykis 
ir prikiša tai, kas visame civi- 
lizuotame pasaulyje yra priimta 
už neužginčijamą taisyklę. 

Taipogi jinai sako, kad pusę 
pašelpos bobeles atiduodančios 
ant mišių ir exekvijų. Pasaky- 
tume, kad kvailos bobos, jeigu 
taip daro. Bet ką tas turi su 

į"Liet. Draugija?" 
Į Prikišama; kad draugijoje gu- 
bernatorius ir stačiatikių vysku- 
pas esą garbės nariai. Kas ta- 
me blogo, jeigu tas pagelbsti 
draugijai gauti iš vyriausybės 
daugiau pašelpos? Ypatingai 
keistas Žemaitės lupose tasai sta- 
čiatikystes iškišimas. Ar butų 
geriau, jeigu "Liet. Dr-ja" pra- 
dėtų spjaudyti ant gubernatorių 
bei kitų ;r tuom atkirstų sau ke- 
lią prie gaunamųjų pašelpų, ku- 
riomis naudojasi lietuviai? 

Ponios Žemaitės užsipuolime 
maža yra argumentų, su kuriais 
rimtai tegalima skaitytis, o su 
kuriais galima, tai jie dar reika- 
lauja patikrinimo. Visas rašinys 
yra tokio tojio, kad jisai visai 
netinka vienai geriausiųjų musų 
literačių, ypatingai dabartiniuoju 
momentu. Poniai Žemaitei rei- 
kėtų pasimokyti kiek pakantos iš 
tų, kuriuos jinai skaito savo prie- 
šais. 

Nenoromis puola akin vienas 
supuolimas. Kuomet važiavo 
Amerikon p. Šimkus, "Liet. Dr- 
-jos" atstovas, p. Žemaitė pasiro- 
dė Amerikos lietuvių spaudoje su 

savo nepamatuotais užpuolimais 
ant tos draugijos. Dabar Ameri- 
kon toji draugija siunčia savo 

antrą įgaliotinį, p. Žmuidzinavi- 
čių. Drauge sit tuom pasirodo 
ir antrasai užsipuolimas ant 

"Liet. Dr-jos." 

NUSUSIMA5/ 
Ir ištikro... Jei jus neskaitote 

save internncijonalistų gaujos na- 

riais—jus demonstruojate tik sa- 

vo protišką nususimą..., Jei jus 
turite palinkimą gerbt ir darbuo- 
tis savo tautos labui—jus esate 

protiški nususėliai!... Nususė- 
liai!... Jei esate savmyliai ir my- 
lite tą, kas jums yra brangu— 
esate nususėliai... Jei žmogus 
turi savo gražų namą, šeimyną 
ir turtą, o jis tuomi džiaugiasi— 
jis yra protiškas nususėlis... 

Ar žinote, ką turite daryt, kad 
tokis nepaprastas fanatikas, kaip 
"Naujienų" redaktorius, nevadin- 
tų jumis protiškais nususėliais?... 
Ar žinote, ką turite daryt? Jus 
turite tapt išgamomis ir bjau- 
riausios rųšies valkatomis, kurie 
neturi savo namų, nei šeimynos, 
bet galų-gale jus privalote netu- 
rėt nei savo tautos. Turite but 
šsvajotos internacionalistų gaujos 
nariais. 

Busl'.c jųs išaugštinti ir protiš- 
kais milžinais tapsite, jei jųs 
kvailinsite minią, sakydami, kad 
gali buti rojus ant žemėo. Ma- 
tai, kur slepiasi jusų gvelrumas... 
Reiškia—turite permainyt temą, 
tai ir viskas... Turite pjudyt 
Jurgj prieš Jurgį ir sakyt, kad 
tai yra kliasų kova. Turite pur- 
ivint ypatas ir sakyt, kad tai ko- 
va prieš kapitalizmą. 

I M.<au Ki.i 

Leiskite lietuviškoje kalboje 
(laikraščius iryjtęršfęjte-purvinkite, 
įžeiskite lietusius,JLr visą jų kul- 
tūrišką judėjįgi^-g-ęąsyk jųs ne- 

busite proti.'.ki j}mjiju;t'liai!... Kaip 
jums šitas atęofjty?!... Ir ištikro 

i lietuvių visuojnjcrft' ar yra per- 
daug kantri, ar beprotiška, kad 
palaiko tokius šašus, kurie j/.ci- 

Jdžia visus liftu,\($us! Žmonės 1 
AtbuskiteL. »« 

(ludriais save rekliamuojanti 
mūsų internacionalistu gaujos na- 

iriai turi vieną neužslepiamą kvai- 
lybę. Niekina lietuvių visą ju- 
dėjimą—niekina visus lietuvius; 
teria jų garbę—tiesiog įžeidžia, 
0 nuo lietuviu niekur atsiskirti 1 * 

.negali! Jei jiis nepripažįstate lie- 

j tuvių—jų kultūrinio judėjimo— 
.nuspjaukit ant visko, kas yra lie- 

tuviška, ir eikit sau po šimts 
plynių! Męs be tokių apsieisi- 
me! 

Eikite sau, kad jusų nei bal- 
so nebūtų girdėt—-tąsyk mes ju- 
jmis vadinsime teisingais, nes at- 

Įsiskirsite nuo tų, kurių neken- 

kiate, kuriuos purvinate ir į/.ei- 
jdžiate! Dabar jus esate, kaip ir 

jpiktšašiai, nuo kurių męs nega- 
lime išsigydyti Spyglis. 

BHi^L-iisite' Skaitytojams, 
Po asmeniško pasikalbėjimo su 

gerb. Dr. Jonu Šliupu ir po nuo- 

dugnaus ir visapusiško dalykų 
stovio apkalbėjimo, aš, Zigmas 

| Vitkauskas, anuomet Laisvosios 
Minties leidėjas ir redaktorius, 
ir p. A. Rimka, Jaunosios Lietu- 
vos leidėjai ir redaktorius buvo- 

me nusprendę suorganizuoti ir 

sutverti bendrove, kuri toliau tu- 

rėjo leisti mėnesinę Jaunąją Lie- 

tuvą ir savaitinę Pažvalgą. iš 

Laisvosios Minties padarėme Pa- 

ivalgą, nes aš, Z. Vitkauskas, ir 

p. Rimka, po apkalbėjimo L. Min- 

ties vardo, priėjome prie išvedi- 
mo, kad tas vardas savaitiniam 
laikraščiui visai netinka. 

Į Kaip jair buvo pirmame Pa- 

žvalgos numeryje pasakyta, aš ir 

p. Rimka pilnai sutikova, kad 
mudu abu redaguosiva Paivalgą 
ir Jaunąją Lietuvą. Sitlyg sutar- 

ties turėjova abu spręsti, kokius 
raštus dėti mušu leidžiamuosna 
laikraščiuosna, o kokius ne. Svar- 
besniuose biznio dalykuose irgi 
turėjova abu tartis. Abudu su- 

tikome, jei turėsime pinigų ir ga- 
lėsime išlaikyti, tai leisime abu 
laikraščiu—Pažvalgą ir Jaunąją 
Lietuvą, bet jei nebus pinigų vie- 

nam laikraščiui leisti, tai neleidi- 
me nei antro. Vienu žodžiu, tu- 

rėjo arba gyvuoti ir Jaunaja Lie- 
tuva ir Pažvalga, arba abudu 
mirti. 

Sakėva, kad sukoncentravę sa- 

o spėkas stengsivasi surasti žm<N 
nių, kurie pritars svarbiam musų 
darbui ir panorės dirbti drauge 
su mumis. Manėva suorganizuo- 
ti ir įsteigti stiprią laikraščiams 
ir knygoms leisti bendrovę, ku- 
riai paskyrėva ir vardą—Bendro- 
vė Lietuvių Raštams Leisti. Bu- 
vau pilnas vilties. Maniau dirb- 
ti toje bendrovėje sulyg savo iš- 
galės. Pilnai tikėjau, kad pradė- 
ta pavyzdingas ir labai naudingas 
darbas, kuriam pasisekimas, ma- 

niau, yra veik neabejotinas. 
Bet aš nepermačiau to, kas to- 

liau laukė. 
Toliau pasirodė, kad mano 

draugas-pusininkas visai nepagei- 
dauja tartis su manimi biznio 
reikaluose. Tveriamosios ben- 
drovės susirinkimuose apsireiškė 

! vieša agitacija už Jaunąją Lietu- 
vą. Atsirado ir "šalininkų." To- 
liau pas.rodė, kad p. Rimka ne- 

pageidauja manęs prie laikraščių 
redagavimo. Jis vienas nori ab 
soliutiškai Jaunąją Lietuvą reda- 
guoti. 

Kuomet paaiškėjo, kad dėlei fi- 
nansų abiejų laikraščių šiuomet 
išleisti negalima, po ilgo pasikal- 
bėjimo tveriamosios bendrovės di- 
rektoriai ir aš sutikome leisti tik 

Jauhąją Lietuvą, vien tik bus rei- 
kalaujama, kad p. Rimka, sulyg 
augščiau minėtos sutarties, pa- 
vestų man : vieną arba du Jauno- 
sios Lietuvos skyrių redaguoti. 
Tuomet p.< Rimka užreiškė, kad 
jis niekanv nepaves "J- L." kai- 
-kuriuos skyrius redaguoti; Tuo 
užreiškimu tapo sulaužytas vie- 
nas svarbiausių mano ir p. Rim- 

kos sutarties punktų. "J. L." 
No. 5 tilpo Paivalgos skaityto- 

jams pranešimas, apie kurį dasi- 
žinojau tik tuomet, kuomet mi- 

'nėtas laikraščio num. išėjo iš 
' spaudos. 

Iš visų nuotikių aišku, kad ar 

ba gerb. A. Rimka nenori, idant 

j jdrauge su juo dirbčiau, rūpinda- 
masis draugijos ir laikraščių rei- 
kalais, arba geidžia, kad išstočiau 
iš tveriamosios Bendroves Lie- 
tuvių Raštams Leisti. 

Matydamas, kad gerb. A. Rim- 
ka nenori daugiau su manimi tar- 
tis ir bendrai dirbti, išstoju iš 
Bendrovės Lietuvių Raštams 
Leisti. Nuo dabar nieko bendro 
neturiu nei su minėta bendrove 
nei su Jaunaja Lietuva bei Pa 
žvalga. Gal gerb. Rimkai ir pa- 
siseks bendrovę sutverti. Linkiu 
jam gero pasisekimo. 

Nesmagu, kad męs dar nepri- 
augom iki to, idant galėtume 
drauge veikti. Dar yra pas mus 

užsilikęs autokratiškumo daigas. 
Labai gaila, kad Laisvoji Min- 

tis, pasekmingai penkis metus 

ėjęs ir daug nuveikęs žurnalas, 
tapo uždaryta. Apgailėtina ir net 

liūdna susivienijimo pasekmė. 
Netikėtas smūgis. Bet ką pada- 
rysi? Prieš užsispyirmą ir auto- 

kratiškumą, sutartįs ir noras ben- 
drai dirbti—tai tik dulkė. Tiek 
to... 

Kadangi Laisvoji Mintis gal 
jau neis, todėl nenoriu tapti sko- 
lingu jos prenumeratoriams. LTž 
likusią prenumeratą, sulyg rei- 
kalavimo, pasiųsiu Dr. Šliupo 
arba kun. V. Dembskio knygų. 
Kas nenorės, knygų, tam siunti- 
nėsiu Lietuvą, Vienybę Lietuv- 
ninkų arba, sulyg reikalavimo, 
^kitą kokj savaitraštį. Kas neno- 

rės nei savaitraščio nei knygų, 
tam grąžjsiu pinigus. 

Zigmas Vitkauskas. 

Dar Žodis 1 /.marikes 
Lietuvaites. 

Didžiuma mušu lietuvių mo- 

terų ir merginų jau privalo žino- 
ti apie pradėtąjį Brooklyn'o Lie- 

tuvaičių Draugijos darbą, reika- 
le rinkimo drabužių ii aukų nu- 

kentėjusiems nuo karės šelpti. 
Ikišiol darbas eina pirmyn, bet 
ne taip sparčiai, kaip galėtų ir 
turėtų eiti. Prisiųsta apie 15 ar 

20 skrynių drabužių ir keletas do- 
liarių pinigais. 

Reikia pastebėti, kad dauguma 
drabužių yra jau dėvėti, seni ir 
niekam netinkami; tokių drabu- 
žių negalima siųsti Europon; vie- 
na, kad seni, o antra,—nesveika 
dėvėti seną daiktą ir valdžia sta- 

čiai tam protestuoja, nepaisant, 
ar jie butų disinfektuoti, ar geri. 
Taigi butų geistina, kad drabu- 
žiai, siunčiami Centran, butų nau- 

ji, švarus ir nedėvėti. 
Be abejonės, dauguma musų mo-j 

tėrų pasakys, kad bus sunku vien, 
tik naujus drabužius surinkti ir | 
loks darbas begalo daug triūso 
reikalauja. Tat, ar nebūtų prak- 
tiškiausia siųsti vien pinigus, nes 

pinigai kur kas reikalingesni už 
drabužius. Kuomet rasis pinigų, 
tai bus užtektinai ir drabužių. 

Dauguma musų moterų pri- 
siuntė skrynias drabužių be ap- 
mokėjimo. Jeigu visos pradėtų 
siųsti drabužius, siuntimo lėšų 
neapmokėjusios, tai mums reiktų 
surasti dideli iždą siuntimo lė- 
šoms apdengti Todėlgi, siun- 
čiant Centran drabužius, būtinai j 
yra reikalinga apmokėti visus į 
siuntinius ir aiškiai uždėti sekan- 
tį antrašą: Mrs. M. Misevičienė, 
% Rev. N. J. Petkus, 259 N. ,5th J 
st., Brooklyn. N. Y. 

Mielos sesutės! Argi jus ne- 
matote ir negirdite, kaip jusų pa- 
gelba yra reikalinga? Juk jei 
kiekviena aukautų po doliarj, tai 
jau pasidarytų milžiniška suma. 

Kitų tautų motcrjs veik visos 
aukauja pagal savo išgalę ir dirba 
išsijuosusios šiam svarbiam tik- 
slui, tai kodėl-gi męs turime pa- 
silikti užpakalyje? Nejaugi mums 

nerupi musų tėvų, brolių, sese- 

rų padėjimas? 
"Aukų! aukų!"—šaukia Lietu- 

va. Nejau jus to negirdite?... 
IJuk jau beveik visa Lietuva iš- 
naikinta, musų žmonės badu mir- 
šta, tūkstančiai liko be pastogės 
ir drabužių, ir jų likimas tėra 

musų galėję.* Kiekviename lietu- 
vių apgyventame mieste organi- 
zuokitės, rinkite aukas ir steng- 
kitės, kuodaugiausia žmonių už- 
interesuoti šiuom būtinai reika- 
lingu darbu.* Ypač norėčiau pa- 
traukti prie šio darbo musų mo- 

terų lietuvių atydžią. 
Nors kartą męs, Amerikos mo- 

terįs ir merginos, susivienykime 
ir veikime bendrai. Tuo budu 
parodysime, kad ir męs galime 
dirbti, kaipo visuomenės narės, 
jei tik panorėtume. Darban rei- 
kia stoti be skirtumo partijų, o 

vaisius bus užtikrintas. 

Dar kartą—sesers, prie darbo! 
Aukas, pinigais, siųskite ši- 

taip: money orderį ar čekį para- 
šykite iždininkės Teresės Mačiu- 
lienės vardu ir atsiųskite jį Br. 
Liet. Dr-jos Sekretorei šituo ad- 
resu : 

P. C. Jurgeliutė, 
307 W. 301h st., New York, N. Y. 

Į Buvusius Vaiparaisiečius. 
Pats gyvenimas privertė mu»ų 

vientaučius važiuoti į svetimas 
šalis ir ten apsigyventi. Kai-ku- 
rie mūsų vientaučiai jau daugiau 
kaip keturios dešimtis melų atgal 
pasirinko Suv. Vai. už naują sa- 
vo tėvynę. 

Iš karto lietuviai važiavo Ame- 
rikon vien tik pasipinigautų. 
Svarbiausią jų tikslas buvo už- 
dirbti šiek-tiek pinigų ir su jais 
grįžti Lietuvon, idant paskui čia 
laimingiau gyvenus. 

Bei ilgainiui iš Lietuvos į 
Ameriką pradėjo važiuoti tūk- 
stančiais, o iš Amerikos į Lietu- 
vą grįžo jau tik šimtai. At- 
sirado Amerikos lietuviai, kartu 
atsirado ir kasdieniniai jų vargai, 
bėdos-rupesniai, Į 

Nuvažiavus svetimon šalin, iš 
karto nėra lengva prisitaikinti 
prie gyvenimo aplinkybių, su- 

prasti šalies gyventojų dvasią ir 
perimti jų pobūdį, charakterį. 
Ir lietuviai, atvažiavę šion šalin, 
iš karto turėjo pragyventi daug 
visokių nesmagumų ir nemalonu- 
mų. Tuos nemalonumus turėjo 
pergyventi ir ant savo pečių pa- 
nešti toji jaunuomenės dalis, ku- 
ri, besinaudodama šalies laisve 
ir kai-kuriais kifhis gyvenimo pa- 
raivkumais bei patogumais, pano- 
rėjo įgyti šiek-tiek mokslo. Vie- 
nok šalies mokyklos buvo taip 
sutvarkytos, jog suaugusiam ir 
anglų kalbos mažai mokančiam 
ateiviui-jaunuoliui buvo negalima 
įstoti į mokyklą. 

Iš karto Amerikos lietuvių jau- 
nuoliai, rods, nelankė jokių mo- 

kyklų. Ilgainiui kai-kurie jų 
pradėjo šlietis prie lenkų ir jieš- 
koti mokslo jų apšvictos įstaigo- 
se, mokyklose. Lenkai-gi lietu- 
vius nekaip sutiko: mokyklų val- 
dybos ir profesoriai stengėsi, idant 
ju mokyklose esantieji lietuviai 
kuogreičiausiai sulenkėtų. Kas 
nepasidavė jų pageidavimams,1 
tą jie prievarta ir baudimu vertė 
pildyti jų pageidavimus. Vos 
dešimts-penkiolika metų atgal 
belankantieji lenkų seminarijas 
ir kolegijas kai-kurie lietuvių jau- 
nikaičiai gavo mušti nuo lenkų- 
-profesorių vien už tai, kad iš- 
drįso savo giminėms parašyti 
laišką lietuviškai, arba už tai, kad 
neišsižadėdavo lietuvystės bei iš- 
drįsdavo kalbėti lietuviškai. 

Nors ir baisiai nepatogiose ap- 
linkybėse, visgi apšvietos trok- 
štantieji jaunikaičiai mokinosi 
lenkų seminarijose ir tūlose že- 
mos vertės taip vadinamose ko- 
legijose. Kuomet susiuankrutijo 
Ruskino kolegija, 1905 m., ten 

besimokinantieji lietuviai pradėjo 
jieškoti kitos patogios'ir lietuvių 
jaunuomenei prieinamos mokyk- 
los. Štai tais pačiais metais at- 
rado Valparaiso universitetą. 

vaiparaiso mokykloj tuoj susi- 
spietė keletą'' dešimčių lietuvių, 
kurie sutvėrė Literatišką Drau- 
giją ir įsteigė Vaiparaiso lietuvių 
knygyną, o po tam mokyklos val- 

dyba įvedė mokyklon dvi lietu- 
vių kalbos kliasi. 

Dabar Vaiparaiso-tapo Ameri- 
kos lietuvių jaunuomenės apšvie- 
timo punktu. Daugiau kaip per 
dešimts metų sėmė čia apšvieti- 
mą skaitlingas lietuvių būrelis, o 

Draugija, knygynas ir lietuvių 
kalbos li'.iasi ir nūdien tebesilai- 
ko. Nūdien veik nėra Suv. Vai. 
didesnio miesto, kur nerastume 

valparaisiečių. Vieni jų yra pro- 
fesionalai daktarai, advokatai, ap- 
tiekoriai, mokytojai, knygvedžiai 
ir kt.; kiti yra vaizbiai, o dar kiti 
užima garbingas vietas lietuvių 
ir svetimtaučių tarpe. Vis tai 
Vaiparaiso mokyklos, Literatiš- 
kos Draugijos, knygyno ir lietu- 
vių kalbos pamokų nuopelnas. 

Imant visa tai domon, ar ne- 
malonu mums ex-valparaisiečiams 
kartu su dabartiniais valparaisie- 
čiais prie progos suvažiuoti Val- 
paraisan, atnaujinti senobinius 
draugiškumo ryšius, prisiminti 
pereitus smagius laikus, pasipasa- 
koti vienas antram savo pasise- 
kimus ir darbus plačiame gyven?- 
me. O labjausia, tai padaryti 
kuodidžiausią įspudj j pačios 
jstaigos vedėjus. 

Yra sumanymas suvažiuoti ex- 

-valparaisiečiams į Valparaiso 
spalio mėnesio pradžioje š. m. .r 
paminėti io-mctines Valparaiso 'atradimo sukaktuves. Chicagoje to sumanymo pritarėjų atsirado 
■apie 30. Geistina, kad atsirastų 
sutinkančiųjų atvažiuoti ton pra- 'mogon ir iš tolimesnių miestų. 

Visi, kurie manote dalyvauti 
sukaktuvių po'kilvje Valparaise 
malonėkite negaišuojant pranešti 
apie tai šiuo adresu: 3261 So. 
Halsted st-. Chicago, 111. 

i Kviečia komitetas: 
Dr. St. Sapranas 
Stef. Čiurlionytė, 
Ona Gaizaitė, 
M. E. Žaldokas 
j. Kaupas, 
Pr. Gudas ir 
Zig. Vitkauskas. 

ATSIŠAUKIMAS. 
Gerbiamoji Redakcija:— 

Malonėsite patalpinti į sava 
gerb. laikrašti-sekantį atsiliepimą: 

Brooklyno jaunimas žengia prie 
apšvietos ir tuo tikslu kreipiasi j 
visuomenę. Dalykas tame: L. 
Y/čių kuopa ir Vyčių kuopos 
skyrius kovotojų prieš alkoholį, 
taipogi Spaudos Draugijos kuopa 
ir SLRKA. kuopa suvienytomis 
jieg^mis įsteigė knygvną-skaityk- 
lą. Gerb. kun. X. Petkus tam 
užmanymui pritarė ir paskyrė 
kambarį mokyklos name. 

Taigi ir kreipiasi prie visuome- 
nės užuojautos paramos tam 
prakilniam tikslui. Laikraščių 
leidėjai gal. sulyg išsi^alėjitno, 
paaukos savo gerb. laikraštį į 
musų knygyną, o knygiai gal ma- 
lonės bent kiek savo knygelių 
paaukoti. Taipgi ir visi kiti in- 
teligentai gal, kuomi kas galė- 
damas, parems, už ką bus labai 
dėkinga toji jaunimo rengėjų 
grupa. 

Kas kuomi malonės tą užmany- 
mą paremti, teiksis siųsti sekan- 
čiu adresu: J. K. Miliauskas, 
120 Grand st., Brooklvn. X. Y. 

/. K. M. 

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ. 
Gerbiamasai Redaktoriau. 

Malonėkite atspausdinti šį ma- 
no laišką artiimausiam gerbiamo 
Tamistos laikraščio numeryje. 

p. Vincas A., Jusu korespon- 
dentas, aprašinėdamas Vargoni- 
ninkų Sąjungos Seimą, mano kal- 
bą, laikytą sąjungos bankiete, ne- 

visai teisingai išdėsto. Prakalbą 
laikiau. Minėjau svarbumą var- 

gonininkų organizacijos, Sokratą, 
"biznį," stiklines ir knygas, bet 
ne tokioj prasmėj ir ne tokioj for- 
moj, kaip kad p. Vincas A. rašo. 
Ypač esu verčiamas tai pasakyti, 
kadangi Jusų korespondentas ma- 

no kalbą išdėsto svetimžodžiuose, 
vadinasi, neva žodis j žodį kaip aš 
sakęs. Šiuomi aš noriu pranešti, 
kad citatos "Lietuvos" 36 niun., 
straipsnyje "Šimkaus Atsilanky- 
mas" yra ne iš mano kalbos pa- 
imtos; toji forma kalbos ir to- 

nas, lyg Zeus'o, nuo Olympo nu- 

sileidusio, tai ne mano kalbos to- 
nas ir forma; už ją aš neatsakau. 

Su gilia pagarba, 
St. Šimkus. 

NAUJI NARIAI ŠELPĖJAI. 
Į Lietuvių Draugijos Nuken- 

tėjusiems dėl karės šelpti nariais- 

-šelpėjais pastojo, įmokėdami pc 
du doliariu: 

1) Vincas Petrauskas iš Seat- 
tlc, \Vash. 

2) Pranas Švažas iš \Vinches- 
ter, YVis. ( 

Paliudijimai-diplomai išsiųsti. 
Aukos perduotos p. Šimkui. 

"Lietuvos" Redakcija 

Cibulskis Sim. (P.ridgeporto 
Conn.) $1.50. 

Ciberka Juoz. (Bridgeport 
Conn.) $1.00. 

Šių dviejų auką priėmė pats 
p. St. Šimkus. 

J. Sagevičius 

TEISME. 
Teisėjas:—Męs, Taikos Teis- 

mas, nuteisiame jus 30 metų ka- 
targon. Turite ką dar paaiškint? 

— Taip, pone. Malonėkite pra- 
nešti mano pačiai, kad jau val- 
gyt manęs nebelauktų. F. V. D. 

PALYGINIMAS. 
Vienoje mokykloje profesorius 

šiaip barė mokinius, atsilikusius 
moksle: 

— Neturite gėdos! Tusų am- 

žiaus Šiaulių Juozas jau rejentas. 
— Ir dabartinis musų republi- 

kos prezidentas yra ;u?ų. metų— 
atsakė mokinis. F. V. D. 



Julės Verne. 

VĖLIAVOS AKYYAIZDOJEJ 
Lietuvių kal!x>n verte A. Jakunas. 

(Tąsa.) 

Jie perėjo per įstaigos paprastuosius kamba- 

rius ir privatiškus gyveninius, direktoriui be palio- 
vos tarškant apie rūpestingumą, >u k< kiu ligoniai 
yra prižiūrimi, rūpestingumą, jeigu t i k C-1 i direkto- 

riui, daug didesn) negu jie galėtu savo šeimynose 
rasti,—ir pasididžiuojant atsiektomis pasekmė- 
mis, kurios užtarnavo j-taigai jos teisingai apkai- 
nuojamą pasisekimą. 

Grafas d'Artigas su matomu žingeidumu klau- 

sosi begalinio jojo tauškėjimo, tnom, rasi, tikslu, 
kad geriau užslėpus ti>rąji savo atsilankymo' siekj. 
Tačiaus, pavaikščiojus jiem apie valandą laiko ap- 

linkui, jisai pabandė pastebėti. 
— Gerbiamasai, ar tarp jusų ligonių nėra vie- 

no, apie kurį kiek laiko atgal buvo daug kalbėta ir 

kurio buvimas čia nemažai prisidėjo prie visuome- 

nės atydos atkreipimo į "Sveikatos Namą?" 
— Jus, grafe, manote apie Tamą Rochą, aš 

spėju?—pasiteiravo direktorius. 
— Tikrai taip—tą franeuzą—tą išradėją, kurio 

proto stovis, sakoma, abejotinas. 
— Labai abejotinas, grafe, ir, rasi, tas yra ge- 

rai. Ji.'ano manymu, žmonija neturi ką laimėti iš 

jo išradimu, jų naudojimas padidintų ir taip jau 
skaitlingas naikinimo priemones. 

— Tamista išmintingai kalbate, ir aš pilnai su- 

tinku su jumis. Tikroji pažanga guli ne toje link- 

mėje, ir aš .skaitau žmonijos priešais visus tuos, ku- 

rie eina šia netikusia linkme. Bet ar tasai išradė- 

jas yra visiškai netekęs proto? 
— Visiškai, tai ne; vien tik ka.slink tų daly- 

kų, kurie liečia kasdieninį gyvenimą. Šiuom at- 

žvilgiu jisai yra netekęs nuovokos nei atsakomy- 
bės. Jojo, kaipo išradėjo, genijus yra tačiaus tvar- 

koje. Šisai pergyveno jojo moralę degeneraciją, ir 

jeigu paikus jojo reikalavimai butų buvę išpildy- 
ti, tai aš neabejoju, kad jisai butų išradęs naują 
naikinimo priemonę—be kurios pasaulis gali kuo- 

puikiausiai apsieiti. 
— Kaip jus, Tamista, sakote, kuopuikiausui,— 

pakartojo grafas, ir kapitonas galvos linktelėjimu 
išreiškė savo pritarimą. 

— Vienok jus, grafe, galėsite patįs spręsti, ka- 

dangi štai čia yra pavilionas, kurj užima Tarnas 
Rochas. Jeigu jojo uždarymas ir yra pateisina- 
mas visuomenės saugumo atžvilgiu, tri visgi jis 
yra prižiūrimas su visa prigulinčia jam pagarba ir 

atyda, kokios reikalauja jojo stovis. Šale to, "Svei- 
katos Namas'' yra nepasiekiamas visokioms ypa- 
toms, kurios galėtų 

Direktorius užbaigė sakiu j ženklingu galvos 
pakreipimu, kas iššaukė keistą nusišypsojimą ant 

svečio lupų. 
— Bet,—pasiteiravo grafas,—ar Tarnas Roehas 

niekuomet nėra paliekamas vienų vienas? 
— Niekuomet, grafe, niekuomet. Jisai turi 

nuolatinį prižiūrėtoją, knrisai pažįsta prigimtąją 
Rocho kalbą ir kuoatydžiausiai jįjį daboja. Jeigu! 
kokiu nors buclu ligonis išduotų ką nors, kas turi 

ryšį su jojo išradimu, tai toksai dalykas butų tuo- 

jaus užrašytas ir atsakomo teisėjo apsvarstytas. 
( ia grafas d'Artigas metė greitą ir ženklingą 

žvilgsnį į kapitoną Spade, kurisai atsakė pamoji-į 
mu, aiškiai reiškusiu žodžius: "Aš suprantu." Ir 

jeigu kas nors butų sekęs kapitoną laike jojo atsi- 

lankymo, tai tok-ai žmogus butų pastebėjęs, kad 

jisai su didžiausiu smulkmeniškumu tyrinėja tą 
parko dalį, kuri buvo aplinkui Pavilioną No. 17, ir 

taipogi įvairius takus, kurie vedė prie to paviliono, 
—rasi, turėdamas kokį nors iškaino sugalvotą plia- 
ną. l 

Paviliono daržas stovėjo arti augštos sienos, 
kuria visas parkas buvo apvestas, o nuo anos pu-' 
sės sienos žemė palengva ėjo žemyn linkui deši- 
niojo Neuse upės kranto. 

Tatsai pavilionas buvo vieno augsto trioba, su; 
itališko stiliaus terasa ant viršaus. Viduryje buvo 
du kambariai apkaustytais langais. Abiemi šali-i 
mi ir iš užpakalio namo buvo krūvoms medžių, ku-i 
rie tuom laiku buvo išsprogę jau pilnan lapan. Iš j 
priešakio buvo vėsi, žalio aksomo pieva, padailinta 
krūmais ir puikių varsų žolynais.* Visas daržas 
turėjo virš apie pusės akro ir buvo pavestas iš-, 
imtinam naudojimuisi Tarno Rocho, kurisai, savo 

sargo prižiūrimas, galėjo i ame vaikščioti sau, kiek 
tiktai norėjo. 

Kuomet grafas d'Artigas, kapitonas Spade ir Į 
drektorius inejo j daržą, tai pirma ypata, kurią j 
jie pamatė, buvo sargas Gaydonas, kurisai stovėjo j prie paviliono durių. Direktoriui nepastebiant, 
grafas d'Artigas apžiūrinėjo srfgą su nepaprastu 
akyvu inu. 

Tai nebuvo pirmas kartas, kad nepažįstami 
žmonės ateitų pažiūrėti Paviliono No. 17 gyven- 
tojo, nes franeuzas išradėj&s buvo teisingai skaito- 
mas įdomiausiu "Sveikatos Namo" gyventoju. Ta- 
tiaus Gaydono atydą atkreipė j save nepaprastu- 
mas atsilankiusiųjų, kurių tautybės jisai nežinojo, 
jeigu grafo d'Artigaso vardas jam buvo žinomas, 
tai visgi jisai neturėjo progos susitikti su šiuom 
ponu laike pastarojo atsilankymų j rytinius por- 
tus. Tatai jisai nieko nežinojo apie tai, kuom bu- 
vo grafas. Nežinojo jisai nei to, kad laivas "Eb- 
ba' sustojo ant jkaro Kruse upės jtakoje, pire pat 
kalvos, ant kurios stovėjo "Sveikatos Namas." 

— Gaydone,—paklausė direktorius,—kur yra 
Tarnas Rochas? 

— Tenai,—atsakė sargas, rodydamas j žmogų, 
kurisai užsimąstęs varkčiojo po medžiais užpaka- 
lyje paviliono. 

— Grafui d'Artigasui yra leista aplankyti 
"Sveikatos Namą,"—paaiAkino direktorius,—ir jisai 
nenori išeiti nepamatęs Tarno Rocho, apie kuri 
žmonės pastaruoju laiku gan daug kalba. 

— Ir butų daug daugiau kalbėję,—prikergė 
grafas,—jeigu Federalė valdžia dėlei saugumo ne- 

būtų uždariusi jojo. 

— Reikalinga atsargumo priemonė, grafe. 
— Reikalinga, kaip jųs pastebiate; ponas di- 

rektoriau. Pasaulio ramybei yra geriau, kad jojo 
paslaptis mirtų drauge su juom. 

Pažiūrėjęs į grafą d'Artiga>ą, Gaydonas neiš- 
tarė nei žodžio. Eidamas svečių priešakyje, jisai 
nuėjo link krūvos medžių, kur išradėjas šian ir ten 

žingsniavo. 
Tarnas Roclias neatkreipė į juos jokios atvdos. 

Ji-ai matomai nežinojo, kad jie yra čia prie jojo. 
Tuom pačiu laiku kapitonas Spade, būdamas 

atsargiu, kad nesukelti nužiurėjinio, smulkiai tyri- 
nėjo artimas paviliono apielinkes ir parko galą, 
kame patsai pavilionas stovėjo. Nuo viršaus nu- 

sileidžiančių alėjų jisai lengvai galėjo matyti smai- 
lagalj stiebo,.kuri-ai kyšojo virš parko sienos. Ji- 
sai vienu žvilgsniu pažino, kad tai yra "Ebbos" 
stiebas, ir todėl žinojo, kad siena šioje vietoje sto- 

vėjo prie dešiniojo Neuse upės kranto. 
Visa grafp d'Artigaso atyda buvo atkreipta j 

franeuzą išradėją. Pastarojo sveikata, kaip rodėsi, 
jokiu budu nenukentėjo nuo uždarymo per aštuo- 
niolika mėnesių; tačiaus keista jojo išvaizda, nesu- 

prantami mosikavimai rankomis, įdubusios akjs ir 
nepaisymas to, kas aplinkui dedasi, net perdaug 
aiškiai rodė proto jiegų nykimą. 

Galop Tarnas Rochas puolė į sėdynę ir šake- 
lės galu nupiešė tvirtovę aut alėjos smilčių. Pas- 
kui atsiklaupęs jisai padarė eile kalnelių, kurie ma- 
tomai turėjo reikšti bastionus. Paskui jisai nu- 

skynė keletą lapų nuo aplinkinių medžių ir jkišo 
juos į kalnelius tartum daugelį mažų vėliavėlių. 
Visa tai jisai darė su didžiausiu rimtumu ir neat- 

kreipdamas jokios atydos j žiurovus. 
Tai buvo žaidimas kūdikio, tačiaus kudikiui 

butų stokavę to ypatingo rimtumo. 
— Ar jisai yra visiškas beprotis?—paklausė 

grafas d'Artigas, kttrisai, nežiūrint paprastojo sa- 
vo neišsidavimo, rodėsi apsivylęs. 

— Aš perspėju jus, grafe, kad nieko iš jojo 
negalima išgauti. 

•— Ar negalėtų jisai bent atkreipti j mus kiek 
nors atydos? 

—• Rodos, butų sunku prikalbinti jįjį tai pa- 
daryti. 

Paskui kreipdamasis 'į sargą, direktorius tarė: 
— Prakalbėkite j jįjį, Gaydone. Rasi, jisai 

atsakys jums. 
— O, nesibijokite, jisai man tikrai tuojaus at- 

sakys,—atsiliepė Gaydonas. 
Jisai priėjo prie išradėjo* ir, palytėdamas jojo 

petj, mandagiai tarė:—Taniai Roche! 
Pastarasai pakėlė savo galvą, ir iš esančiųjų 

aplinkui ypatų jisai, be abejonės, matė tiktai savo 

prižiūrėtoją, nors kapitonas Spade priėjo arti ir 
visi sudarė ratą aplinkui jįjį. 

— Tarnai Roche,—tęsė toliaus Gaydonas, kai 
bedamas angliškai,—štai čia atėjo keletas svečių 
pamatyti jus. Jie įdomauja jusų sveikata—jusų 
darbu. 

Vi»n trktai paskutinis žodis, rodėsi, atsiliepė 
į jojo sąmonę. 

— Mano darbu?—jisai atsiliepė, taipogi anglų 
kalboje, kurią jisąi žinojo kaip ir savą prigimtąją. 

Paskui paimdamas akmenuką tarp rodomojo 
piršto ir nykščio ir sulenkęs pirštą, kaip kad vai- 
kai daro, lošdami "marbeliais," jisai šovė į vieną 
smilčių krūvą. Šioji išsibarstė, ir jisai pašoko iš 
džiaugsmo. * 

— Išnešiota į gabalėlius! Bastionas išnešio- 
ta į gabalėlius! Mano sprogalas viską sunaikino 
vienu smugir.!—jisai sušuko, triumfo šviesai mu- 

šant iš jojo akių. 
— Jus matote,—tarė direktorius, kreipdamasis 

į grafą d'Artigasą.—Jojo išradimo mintis niekuo- 
met neapleidžia jojo. 

— Ir jisai mirs su j a ja,—patvirtino prižiūrė- 
tojas. 

—' Ar jus, GaycTone, negalėtute prakalbinti jįjį 
apie jo fulguratorių?—paklausė direktorius. 

—• Aš pabandysiu, jeigu Tamista paliepsite 
man tai padaryti. 

— Tai aš paliepiu, nes aš manau, kad tas 
bus įdomu grafui d'Artigasui..' 

— Žinoma,—sutiko grafas, kurio veidas nerodė 
jokių ženklų tų jausmų, kurie virė jame. 

Aš turiu persergėti jus, kad aš rizikuoju įstum- 
ti jįjį kitan priepuoliu,—pastebėjo Gaydonas. 

— Jus galite pertraukti kalbą, kuomet jus ma- 
nysite tai išmintinga esant. Pasakykite Tarnui Ro- 
chui, kad svetimtautis nori tartis su juo apie jojo 
fulguratoriaus pirkimą. 

— P»et ar jus nesibijote, kad ji.sai gali išduoti 
pasla'ptį?—paklausė grafas. 

Jisai prakalbo su tokiu greitumu, kad Gaydo- 
nas negalėjo sulaikyti neužsitikėjimo pilno žvilg- 
snio, kurisai tačiaus, kaip rodėsi, nei kiek nesuju- 
dino šaltojo bajoro. 

— Nesibijokite apie tai,—tarė sargas.—Jokiu 
prižadu negalima prikalbinti jįjį išduoti jojo pa- 
slaptį. Kol milionai, kurių jisai reikalauja, nebus 
atskaityti ant jojo delno, tai jisai pasiliks kaip 
akmuo tylįs. 

— Aš kaip sykis milionų su savim nesinešio- 
ju,—tyliai pastebėjo grafas. 

Gaydonas vėl palytėjo Roclio petį ir pakartojo: 
— Tarnai Roche, štai čia yra keli svetimtau- 

čiai, kurie labai nori įgyti jusų išradimą. 
Beprotis pažiurėjo. 
— Mano išradimą—suriko jisai,—mano defla- 

gratorių? 
Šisai augąs sujudimas aiškiai rodė neišvengia- 

mumą priepuolio, kurį Gaydonas žinojo ir kurį 
panašus klavsimai visuomet pagimdydavo. 

NESUPRANTAMŲ ŽODŽIŲ ŽODYNĖLIS APYSAKAI 
"VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE." 

Degeneracija—IšsigimiraaB. 
Terasa—Plokščias stogas. 
Portas—Prieplauka. 
Federalė valdžia—Suv. Valatijų valdžia. 
Bastionas—Išsikišusi priekin tvirtovės dalis. 
Triumfas—Džiaugsmas iš pergales. 
Absurdas—Nesąmonė, kvailybė. 
Aburdiškas—Nesąmoningas, kvailas. 

XTjtsą Sękąl 

my— 

PRANEŠIMAS. 
Dėlei susibėgusiu aplinkybių, 

esame priversti apldisti šiame nu- 

meryje "Pasne'uSlių 'Kampelį." u; 

ką skaitytojai maloriės mums do- 
vanoti. "Liet." Redakcija. 

Ranką Paduokim! 
j— 

Mūsų Tėvvnrė 
Vargšta, dejuoji. 
Spaudžia vargų ją 

Didybe. 
Ašaros byra,* 
Maišosi protas, 
Svarstant nelaimių 

i Baisybę. 
Dieną ir naktį/ 
Baubia kanuolės, 
Kulkos-gi krinta 

Yt sniegas. 
Kur tik pažvelgsi, 
Ugnis ir dūmai 

Turtą naikina 
Ir jiegas. 

Pilna lavonų 
Musų laukuose, 
Kraujo klanų tiek 

Matyti... 
Žmonės sumišę 
Giriose slapstos, 
Neturint kuomi 

Maitytis. 
Broliai, Lietuviai! 
Jei bent nors krislą 
Meilės širdyse 

Da turim; 
Jei akim jautro, 
Doro lietuvio 
Antbaisenybių 

Tų žiūrim,— 
Šelpkim' Tėvynę! 
Gelbėkim' brolius, 
Nes jie ten kenčia, 

Vaitoja! 
Ranką paduokim'! 
Duosniai aukuokim' 
Broliams nelaimės 

Dienoje. 
J. Žiedelis. 

Kibirkštįs. 
Jau yra tokių "literatų," kurie 

naktyj sapnuoja apie nebutus va- 

dovėlius, o prabudę, ryte, paukšt 
apie tai j laikraštj. 

X~X , 

Jeigu teisybė, kad iš Vabalo 
pasidarė Pruseika, tai ir aš tikiu 
evoliucijai. 

X=X 
Rugsėjo ^mėnesyj "Keleivis'' 

švęs naujus metus. 

"Vinčiavoju" "Keleivį'' su nau- 

jais metais. 
X=X 

Prilyginimas: Brooklvnas—tai 
pakajus; Grikštas—tai to paka- 
jaus mažytis taksiuks. Į pakajų 
ateina svečias (p. Šimkus), o 

mažytis taksiuks ant svečia 
"kiauksi." 

X=X 
Mįslis: dar Darbininkas neuž- 

gimęs, o Darbas jau numiręs. 
X=X 

Kaip tik "Lietuva" praduria 
koki debesį ties "Draugo" redak- 
cija, tai lietus taip pila, kad 
'"Draugo" pastogėj išmuša Bur- 
bulus, didesnius ir už jauoio aki. 

x=x 
O dabar, prašau sukalbėti už 

'Darbo" dūšią: viena amžiną at- 

silsj ir tris kartus garbė buk 
socialistams. Amen. 

Pašalinis. 
x=x 

_ 

Mielasai Juozai G'abry! Gir- 
dėjau, kad pats esi saunas lietu- 
vys ir gerai moki kam reik už- 
važiuot per pašonei. Taigi aš su 

reikalu. 
Ar negalėtum parodavyt, kaip 

mūsų lietuvaites nuo ištautėjimo 
išgelbėjus? Ana "Drauge"'" iš- 

rydinau, kad pirma buvo Petro- 
nėlė, Anė, Ma?ė ir Antanina, o 

dabar perkrikštijo lietuviškam 
klioštoriuje i Gabriele, Va- 
lentina, Domicėlė, Bonaventūra, 
Krescentija, Rarija, "Angelą, Ma- 
rija Koletą ir ant kitokiu "kolie- 
kų." 

Sulyg mano prasto razumo, 
<am mums lietuviams pamėgdžio- 
ti, lyg savo gražių lietuviškų var- 

ių neturėtum.. Taigi ar nebutum 
Tskavas o "užbraukti" už tai kam 
>ridera. Ir taip jau merginų gai- 
la, o dar č:a jų vardus sukolie- 
:ino... 

X=X 
Augštą Mikę pamainė trumpas 

Mikė. Augštas Mikė bent gerai 
)ėgo nuo vokiečių, o trumpas 
Mikė, kad kartais tik nenubėgtų 
)as vokiečius. 

Tas ponas "Draugo" "Burbu- 
las" kiba bus koks ''jegamastis" 
ar kas, kad taip nusidžiaugė it-' 
Mvvjn krikštynų pas buvusius be- 
b'evius: pora doliarlnių c x t r a 

už tas krikštynas juk, dievaž, nie- 
kam ne pro šalį. 

X=X 
Nerinko nieks Pruseikos j pre- 

zidentus, tai pats susitvėrė sau 
iL. Draugiją ir išsirinko save jos 
[prezidentu. 

X=X 
Caras nusiuntė Nikalojų ant 

Kaukazo—all right. Be abejonės 
i jis norėtu nusiųst ir Hindengur- 
gj dar toliaus. 

X=X 
"Laisvė" negjalėdama pasidaryt 

sau organystės, betveriant naują 
Susivienijimą Kanadoj, sumanė 
tvert konkurentę Tėvynės Mylė- 
tojų Draugijai—ir organu apsi- 
ima but. Išrodo, kaip tas pedlio- 
riits: išsivaryk j j per vienas duris, 
tai jis su savo "tavoiais" per ki- 
tas. 

x=x 
"Keleivis" kiekvienam numeryj 

deda: "Gerbiamieji "Keleivio" 
skaitytojai! Platinkit "Keleivį," 
kaipo darbininkų laikraštj." 

Hm.! Gal geriau tiktų pasa- 
kius: "Platinkit "Keleivį," kaipo 
apgavingų daktarų apgarsinimų 
laikraštj." 

x=x 
Gal but tiesa, kad amerikiečiai 

moka bliufuot. Bet, perskaičius 
"Jaunoj Lietuvoj" p Albino Rim- 
kos "dovierennastį," gali tikrai 
pasakyti, kad ir europiečiui nerei- 
kia du sykiu lekcijos apie tai at- 
kartoti. Jurgis Spurgis. 

VIETINES jINIOS. 
Franciška Beržinskaitė-Kibar- 

tienč. Šios savaitės panedėlyje ti- 
kosi palaidgta šv. Kazimiero kapi- 
nėse gerai žinoma Cliicagos lietu- 
viams Franciška Beržinskaitė-Ki- 
bartienė. 

Laidotuvės buvo milžiniškos. 
Panedėlio ryte, 9:30., velionės ku-'! 
nas liko išlydėtas iš namų, r>i 59 Ar- 
tesian av., dalyvaujant šešiems ku- 
nigams ir tokiam pat vargoninkų 
skaitliui. Kūnas atvežta prie kam- 
po 47-tos ir \V00d gatvių. Cia j 
karštą paėmė nuo ratu ir iki šv. 1 

Kryžiaus bažnyčiai ant savo pečiuj nešė nariai Lietuvių Jaunimo Ra-1 
telio, kuriame velionė buvo veiklia 
nare ir su kurio įsteigimu josios 
vardas yra ankštai surištas. Lai- 

A. A. Fr. KIBARTIENĖ, 
Kurios laidotuves atsibuvo 
vakar iš šv. Kryžiaus baž- 
nyčios ant Town of Lake. 1 

dotuvės pasiekė bažnyčios 10 vai. 
Bažnyčioje altoriai buvo gedulin- 
gai aprengti ir žvakės gedulingo- 
mis kukardomis apjuostos. Bažny- 
čioje laikyta exekvijo> ir dvejos 
gedulingos mišios. Žmonių buvo 
prisirinkus pilna bažnyčia, kurio- 
je yra 1,600 sėdynių. Vienu lai- 
ku buvo tiek žmonių, kad negali- 
ma buvo rasti liuosos sėdynės. 
Laike pamaldų giedojo sutartinai 
dalyvavusieji vargonininkai. Baž- 
nyčioje pamokslą pasakė kun. 
Skrypka. 

Lygiai dvyliktoje valandoje kū- 
nas liko iš bažnyčios išlydėtas. 
Karstas nešta nuo bažnyčios iki 
kampui 46-tos gatvės ir Ashlard 
ave., nuo kur iki kapinių lydėta 
vfižiuotai. Į kapus važiavo bega- 
linė procesija. Apskaitliuota, 
kad palydėjime dalyvavo 141 au- 

tomobilius. Kapuosna važiavo 6 
kunigai ir vargonininkų būrys. 
Ant kapinių, kurių pasiekta 2 

vai. po pietų, pasakyta du pa- 
mokslu. Kun. Al. Skrypka pasa- 
kė pamokslą lietuvių kalboje, o 

kun. F. Serafino pamokslas buvo 
anglų kalboje. Lydėjime daly- 

'vavo didelis skaitlius ir anglų. 
Pusiau trečią valandą po pietų vė- 
rlionė jau ramiai ir amžinai, visų 
palikta, ilsėjosi paskutinėje savo 

buveinėje. 
Velionė mirė praeitos savaitės 

seredos vakare, tuojaus po 10 vai., 
apie tris savaites pasirgusi greitą- 
ją džiova. Jinai ištekėjo už Pra- 
no Kibarto, "Jaunosios Lietuvos" 
Įsteigėjo ir žinomų lietuvio vei- 
kėjo, 1913 metais. Velionė vi- 
suomet buvo silpnos sveikatos. 
Praeitą žiemą jinai apsirgo bron- 
chitu, ir tas, kaip manoma, pri- 
skubino mirtį. Gimė velionė Ra- 
seinių miestelyje, Lietuvoje, sau- 

sio 20 d.-1892 m. šešių metų 
amžiuje d muge su tėvais atke- 
liavo Amerikon, kame baigė vie- 
šąją mokyklą ir pirklybos kolegi- 
ją. Nors ir čia užaugusi, jinai 
neturėjo savyje jokių suameriko- 
nėjimo žymių, paprastai matomų 
čia augusiame jaunime. Jinai vi- 
suomet buvo linkusi prie savų 
žmonių, lietuvių, ir jiems stengė- 
si, kuom galėdama, pagelbėti. 
Apart. Liet. Jaunimo ratelio, ji- 
nai priklausė prie eilės ir kitų lie- 
tuviškųjų organizacijų. Būda- 
ma gero ir lipšnaus būvio, i i n a i 
buvo netiktai savo vyro bei tėvų, 
bet ir visų pažįstamų mylima. 

Josios gražus darbai paliks vi- 
suose ilgą atmintį ir apgailesta- 
vimą be laiko nuvytusios prakil- 
nios gyvybės. 

Mirė sunūs. 'Nesenai gimęs p. 
Šliakiams sunus pasimirė praeitą 
savaitę. 

Mažiausia unija. Chieagoje su- 

sitvėrė unija, kuri mažumu neturi 
sau lygios .visoje Chieagoje, o, ra- 

si, visose Suv. Valstijose ir net vi- 
same pasaulyje. Tai yra vadina- 
moji "Steeplejack's Union," kuri 
susideda iš bokštu laipiotoju, kuriu 
aplamai yra mažai ir kuriu amata 

yra labai pavojingas. Šioji unija 
susideda išviso iš trijų narių. 

Keli faktai apie Chicagą. Nau- 
joji Chicagos miesto rodyklė (Ci- 
ty Directory), išleista šios sa- 

vaitės panedėlį, suteikia pluoš- 
teli įdomių žinių apie musų mies- 
tą. Kaip jinai rodo, Chicągo da- 
bar turi 2,550,000 gyventojų. 
Praeitais metais jrnai turėjo 50,- 
000 mažiau. Išviso y ra su virš 
1,000.000 įvairių pavardžių. Kai- 
kurias pavardes nešioja daugelis 
žmonių. Daugiausia yra "Jono 
sunų"—Johnson'ų, kurių priskai- 
toma 9,211. Toliaus eina Smith'- 
ai, Anderson'ai, Miller'iai, Peter- 
son'ai, Nelsonai, Bro\vr.'ai ir 1.1. 
Ilgiausia pavardė yra sekanti 
(matomai grekiška): James J 
Pappatheodorokomon tourgetopo- 
lous. Šios pravardė? nešiotojas 
yra savininku restorano prie So. 
Halsted =t. O štai kitas ilgo? 
pavardės pavyzdis: Logvviesz- 
kowszmrski. Tarp trumpųjų pa- 
vardžių vra- daug iš dviejų rai- 
džių. Štai keletas pavyzdžių; 
Ek, Ex, To, Wu. Tarp sunkiai 
ištariamųjų ar keistųjų pavardžių 
yra, pvzd., Grzbk, Ksh, Szwmsek. 

Moksleivių seimas. Šios savai- 
tės pėtnyčioje ir subatoje Įvyksta 
ketvirtasai Lietuvių Moksleivių 
Susivienijimo seimas. Seimo po- 
sėdžiai prasideda pėtnyeios ryte, 
io vai. Vieta posėdžiams paskir- 
ta "Aušros" svetainė, 3149 So. 
Kaisted st. Seimo laiku rengiama 
/akarų su paskaitomis. 

Vakaras moksleiviu naudai. 
Ateinanti nedėldienj, rugsėjo 19 
dieną, "Dramos Draugija," sezo- 
no atidarymui, vaidins Meldažio 
svetainėje moksleiviu naudai du 
veikalėliu: '"Abejotina Vpata" ir 
"Aš Numiriau." Vaidinime ža- 
da dalyvauti gabiausios "Dramos" 
Draugijos spėkos. 

Kas supranta svarbą sušelpimo 
moksleivių, tikiuosi, savo atsilan- 
kymu parems šį vakarą. Loši-, 
mas prasidės 7 v. v. Po lošimui 
—šokiai. N. N. 

Prelekcija. TMD. 28 kuopa 
(rengia prelekcija, kuri atsibus 
šioje pėtnyčioje, rugsėjo 17 d., 
Meldažio svetainėje, 7:30 vai. va- 

kare. 

Prelegentu bus p. Z. Vitkaus- 
kas. Tikimasi geros ir įdomios 
apskaitos. Todėl kviečiama kuo- 
skai-tlingiausiai atsilankyti, Įžan- 
ga neapmokama. Rengėjai. 

Koncertas nukentėjusiųjŲ nau- 

jdai. Engle\vood'o lietuviai, ku- 
rie jaiįr yra puikiai pasižymėję sa- 

jvo darbu naudai nukentėjusiųjų 
nuo karės Lietuvoje, yra nutarę 
rengti koncertą tam pačiam nu- 

kentėjusiųjų šelpimo tikslui. Kon- 
certas bus surengta kuomet nors 

lapkričio mėnesyje. 

Prakalbos. Šios suvatos vaka- 
re, 8 vai., B aukaus svetainėje 
englewoodiečių Tėvynės Mylėto- 
jų Draugijos kuopa renkia pra- 
kalbų vakarą. 

Bažnytinis koncertas. Praeitą 
ncdėldienj šv. Kryžiaus parapijos 
naujoje bažnyčioje buvo sureng- 
tas didelis koncertas, kurio prog- 
ramo išpildyme dalyvavo eilė pa- 
sižymėjusiųjų vietos lietuvių mu- 

zikų ir taipogi amerikonų, taip- 
gi chorai. Koncertas labai gra- 
žiai pavyV>. Pastebėtina, kad 
sąryšyje su koncertu kilo nesu- 

sipratimų. Kai-kurie parapijonjs 
buvo labai nustebinti tuom, kad, 
girdi, kaip galima rengti bažny- 
čiose tokius "bedieviškus" daly- 
kus, kaip koncertas. Prie baž- 
nyčios buvo susirinkusi milžiniš- 
ka minia, kurios sutvarkymui rei- 
kėjo policijos. Ypač "neužganė- 
dintos" buvo davatkėlės iš tokio 
bažnyčios "išnevožijimo." Kon- 
certo klausėsi didelis burvs. X, 

JUOKELIAI. 
DIDŽIULĖ LAIMĖ. 

Ponas Baščinskas, pradeda kal- 
bint savo kelionės draugą sekan- 
čiai: 

— Turite Tamstos vaikų? 
— Taip, turiu vieną sunų. 
— Ar ruko? 
— Niekados neima nei į burną. 
— Gerai, labai -gerai, nes ta- 

bakas b1ogas» papratimas. 
— Ar eina kada į saliunus? 
— Jis nežino, kaj tai yra. 
— Laimingas! O naktimis ar 

vėlai eina gult? 
— Niekados nei neišeina iš lo- 

vos pavalgęs. 
— Sukeptum! Stebuklingas jaU' 

nikaitis! Kiek metų turi? 
— Du mėnesiu. 

(Iš ispaniško) F. V. D. 

V'LTIS. 
Klebonijoj: — Atnešiau jaga- 

| mastei, ant pažvanų užu dūšią 
į mano pačios Petrulės. 

— O kada pasimirė? 
— Dar tebe gyvena, bet gydy- 

tojas sakė, kad mi-mi-mirs 2 va- 

landą po pietų. F. V. D. 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI. 
p. Malderis. fdėsime i sekantį nu- 

merį. Ačiu. Kviečiame daugiau truni 
pių žinelių rašinėti. 

p. Spurgis. Sunaudosime, 
p. Truskavos Smiltis. Negalėjom* 

jdėti šin numeriu, vietos stokos dėlei. 
p. F. P—is (Brooklyn, N. Y.). Jde simo sekantin numeriu Ačiu. Ivvie 

^ia%e dažniau rašinėti. 
p. J. A. G—as (Athol, Mass.). Tilpi 

sekančią savaitę. 
p. .Menkutis. Vietos stoka nelcidc 

įdėti šin numeriu. įdėsime, kaii 
greit galima. 

p. D. Sar—as (Pocatello). Negalė 
jome iki šiolei įdėti. Tilps vienam* 
artimiausių numerių. 

p. M. R—tė (Chicago). Gavome 
Pasistengsime sunaudoti sekančian 
numeriui. Senai tų. dalykų reikėje 
paklabinti. 

p. Pinavijas. Bus sekančiame nu 
meryje. Kviečiame dažniau rašinėti 

p. Pašešupio Karklas. Bus se- 
kančiame numeryje. Apysakų ir ei- 
les peržiūrėsime artimaueioje ateityje 
ir pranešime. 

p. čiabuvis (Discovery, B. C.). Per- 
žiūrėsime. 

p. Al. P. (Columbus, O.). Bus sekan- 
čiame numeryje. Prenumeratos rei- 
kalų perdavėme administracijai, 

p. Perkūnas. Tilps. 
p. Bobos Jonukas. Bus sekančiame 

numeryje. 
Neminėtiems. Peržiūrėsime. Kas 

bus galima, sunaudosime. 1 

arsinimai. 
SENAS KAREIVIS. 

Mr. Jacob Bitner iš Dayton, O- 
liio, žino ligos gydymo atidėlioji- 
mo pavojų, Jisai sekančiai sako: 
"Aš apturėjau Trinerio Amerko- 
nišką Kartaus Vyno Elixirą, ir ji- 
sai man labai gelbsti. Aš parašiau 
junij, kad aš turėjau pečių ištyni- 
nią ir paprašiau, kad jus man pa- 
gelbėtute Aš apturėjau Trincr's 
Liniment'o, kurisai yra puikus ir 

neapkainuojamas. Jisai didžiai 
palengvino man skausmus. Kiek- 
viena daspadinė privalėtu turėti jo- 
jo po ranka, bet žmonės atidėlio- 

ja, kaip kad aš dariau, tanaus tai 
yra didelė klaida. Aš nežinojau, 
kad jus turite tokj stiprų, taip sa- 

kant, stebuklingą linimentą. Jacob 
Bitner, Soldiers' National Home, 
Dayton, Ohio." Kam tiktai buty 



reikalinga vaisto skaustančių ar iš- 
tinusiu kūno dalių trinimui, tas pri- 
valėtų atsidėti ant Triner's J.ini-| 
ment'o. Pabandykite jįjį reuma- 

tizme ir neuralgijoje. Kaina 25 ir 
50c., su krušos apmokėjimu 35 ir 
60c. ! 

Skilvio, kepenų ir vidurių ligo Į 
?e, sujungtose su užkietėjimu ir 
silpnumu, męs norime patarti jums 
Trinerio Amerikonišku Karlau- 
Yyno E!ixir«'j. Kai iv? ? 1.00. 

PRANEŠIMAS 
Nuo Amerikos Lictvivių Ūkininkų 

Draugijos. 
Jei Tan'sta esi pilietis arba turi pir- 

mas pcplerns. tai nepirk žemę pas 
agentus, bet pa ik dovanais nuo Suv. 
Valstijų valdžion. 

žemės plotus randasi dėl 7G ar Šim- 
to farrlij.;. žemė:. g?.li gauti nuo lt>0 
akrų iki ?>20, kurioje auga, kviečiai, 
rugiai, miežiai, linai, avižos, visokios 
daržovės ir vaisiai. 

Nelauk ilgai, bet rašyk dėl platesniu 
žinių p? n mus: 

Am. Liet. Ūkininkų Dr-ja 
2257 W. 23rd pl., Chicago, III. 

Rašykite lietuviškai, jauni, seni vy- 
rai ir merginos, dčl pilnos informaci- 
jos, kaip galinu anglų kalbi) Išmokti 
greitu laiku vakarais ir nedėidieniais 
ir sustiprinti atmint) lengvam mokini- 
mulai; kurio jaučiatės silpnos atmin- 
ties esa ir kurie sykiu norite save iš 
dailinti geresniam uždarbiui arba biz- 
niui ir uždirbti pinigu, liuosamn laike 
besimokinant po Tho Outlines System 

Kvening Instructlon. C'ourse in Com- 
non Sense Bducation. 

Au/esuokit : 

Managsr's Desk, 
35—154 W. Randolph et., Chicago, JI. 

DIDELES DOVANOS! 
Kas užsirašys "Lietuvį" ir dieninę 

"Am. Lietuvą" ant mėty per agentą 
L. Savickį, 20 Oxford st., New Bri- 
tain, Conn., tas gaus kun. J. žebrio 
K ražu paveikslą su jo gyveninio apra- 
šymu DYKAI. 

L. Savickas, 
20 Oxford St., New Britain, Conn. 

KAS NORITE PIRKTI FARMĄ? 
Paklauskit manęs. Aš padavady- 

siu, kur ir kaip galima verstis ant 
farmų. Labai daug# esu patyręs for- 
mų reikaluose, nes per tris metus, 
manydamas smu pirkt,, važinėjau po 
Nortus: Wis., Mieli. Ilf., Ind. ir da- 
bar 4 mėnesiai važinėjau po pietines 
valstijas Ark.. Okla., bet pristygau pi- 
nigų ir pastojiu dirbti Shawnee, Okla. 
Kreipkitės laišku, daugel kri gero su- 
telksiu iš savo patyrimo. 

W. Oaizewski, 
409 So. Bearch St., Shawnee, Okla. 

500 PUIKIAUSIŲ FARMŲ. 
Ant pardavimo arba išmainymo aut 

Chicagos narnų ir lotu. Iš tų randas 
isokių: su gyvuliais, mašinomis ir be. 

3>ign nori pirkt arba raainyt namą nnt 
farrr.os, tai ateik arba rašyk pas mus, 
pirma n?gu eisi kitur, o sučėdy&i lai- 
ką ir pinigus lr gausi tą, ką nori. 

A. J. Franckewicz, 
Fu";om 509, 184 W. VVashington st. 

Chicacjo. III. 
GERlAUŠT~LOY AL 

A. J. Franckewlcz, geriausias lotų 
pardavėjas naujcj lietuvių kolioni- 
joj apie n.ui ją ('!ane Co. fabriką. Ku- 
rio pirko >ereitą metą nuo manęs, šį- 
met paduodami pelno po $200 lig 
l.Ooo. Kodi:l jus ne? Dar aš turiu sa- 
ii lotų, kuriuos parduodu po $300, ant 

lengvų išlygų. Rašyk šiądien. 
A. J. Franckewicz, 

Roem 509, 184 W. VVashington st. 
Chicago. III. 

Reikalavimai. 
Reikalinga:—2 vyrai ant farmos pas m^no kaimyuą. Darbas ant 3 mėne- sii» o geram vyrui ir per žiemą. Tu- ri bull gryni, švarys, mandagus ir 

inteligentiški vaikinai. 
1-ma pasarga: kad nebūtų ilga ke- 

liom1 uždyką ir kad nepasidarytu sau 
ypatj*kų iškaščių, pirm išvažiavimo turi pasiųsti reputacijos paliudijimą, kur pereitus 5 metus esi dirbęs. 2-ra pasarga: N. Dakotos farmeriai {nepriima tinginių, silpnapročių ir tų, j kurie atvažiavę klausinėja, kiek va- 
landų ant tikės reik dirbti, ir tų, ku- 

I rie atvažiavę nagus kasdien pjausto ir polišuoja. 
Stanley Drangelis,. 1 

R. R. 1. Rockiake, N. Dak. J 

I Pajieškojsma;. 
Pajieškau Kūmos Franclškos Minei- kienės; apie 27 metai kaip Amerikoj, j Paeina iš Kauno gub., Telšių pav., Se- dos parapijos. Jos pačios, arba ja ži jnančių, meldžiu duoti žinią, už ką bu- 

Į siu dėkingas. 
St. Barkus, 

R. P. D. 1. Humphrey, N'ebr. 

Pajieškau Pranciškaus Steponaičio 
ir Vincento Radzvilo; abu paeina iš 
Rusiškos Lietuvos. Meldžiu atsišauk- 
ti antrašu: 

Mr. C. Rupkus, 
.°.4o—3rd ave., Rrooklyn, N. Y. 

Pajieškau savo tėvo Pranciškau-. 
Stakučio; paeiną iš Kauno gub., Ra- 
seinių pa u., Kalt inėnų valsč., Kaštau- 
nišldo kaimo; 20 metų kaip gyvena 
Amerikoje. Atvažiavęs j Ameriką 
apie 8 metus gyveno lllinojaus val- 
stijoje. Dabar nežinau, kur jis yra. 
Kas apie jj žino, malonėkite man pra- 
nešti, už ką busiu širdingai dėkingas. 

Frank Stakutis. 
:'.43C Auburn ave., Chicago, 111. 

Pajieškau savo tikro brolio Ant. 
Petriko, paeina iš Kauno gub. Ra- 
seinių pav., ftileliy valsč., Vartulių 
sodž. Seniau gyveno Chicago, 111., bet 
nuo 1008 m. nieko apie jj nežinau. Aš 
prieš mėnesį laiko pribuvau iš Škoti- 
jos ir norėčiau su juom susirašyti. 
Jis pats, ar kas kitas, malonėkite duo- 
ti žinią šiuo adresu: 

Povilas Stankus, 
1-412 E. 251 h st.. Cleveland, O. 

Pajieškau savo draugo Antano Ba"- 
sijoko, apie 8 metai Amerikoje. Pa- 
eina iš Vilniaus gub., Švenčionių pav.t 
Geveikenų sodos. Prašau atsišaukti 
adresu: 

Mr. Bernard Walckus, 
1806 Center st„ Racine, Wis. 

I Pajieškau savo pusbrolio Juozapo 
Jukubaičio ir švogėrlo Zukaičio. Abu- 
du Kauno gub., Panevėžio pav., Pa- 

'kruojo valsč. Pirmiau gyveno Ne\v 
York'e, o dabar nežinau kur. Jų pa- 
čiu, ar kas juos žinote,, meldžiu duoti 
man žinig, už. ką busiu labai dėkin- 
gas. Mano adresas: 

Mr. Mike Zigman, 
Box 93, Loveli, Wasli. 

Ant Pardavimo. 
Parsiduoda.—dėlei silpnos sveika- 

tos esiu priverstas parduoti savo dali 
(vieną pusę) saliuno biznio. Biznis 
yra 20 metu senas ir gerai apmoka- 
mas. Parduodu pigiai. Atsišaukite 
po No. 3159 So. Halstcd st., Chicago, 
UI. 

Gyvenimo telefonas Drovcr 7781. Telefonas Yards 551 ir 155 

LIETUVOS APTIEKA. 
Męs /inoinr, ka(' lietuvis moterj* dažnai nusiskundžia, negalinčios gaut norimi) /.o- lujvaistij Amerikoje. Atsišaukite pas mus, jausite viską; žolių, laš.J ir visko, ko jųs negaunate anglu aptieki.se. Męs !al>ai atsargiai išpildomo Lietuvos daktarų receptus. Duodame rodąs. Rašant pas mus, prisiųskite 2c markę. 

Provizorius F. A. JUOZAPAITIS 
3601 3. H Isted si.. Cor. 36 r t.T Chlcago. III. 

20 PMztrs *-*18 Laikrodis UB $5.25 

■■ iriYJ^JUIFifi«£atgff Didelis Vasarinis Auksinių Laikrodėlių Pardavimas nužeminta Fabriko kaina. Reta proga kiekvienam. T.l«s norimo parduoti kuodaugiausla aikrodėlitj, Ir todėl kiekvienas, kurisa'dabar nusipirks nuo mušu laikrodėlj, Kaus priedan prie laikrodėlio šluos 2C labai puikių prezentų visiškai UŽDYKĄ. Surpriso Kamera, žiedas, Ki- 
šeninis Peliukas, Barberinė Brltva, n žus, Puodukas, šepetys, Veidrodis s;i šukomis, Kablys ir Krapštukas, Pi- 
tol Fountan'.nč Plunksna, Cupid Bro'ė Špilka Kaklaraiksciui, Kolionikai ir Laikrodinis Pakabinėius su Špilka. Priciųskite murr.s šį apgarsinimą ir 2 centus išlaidoms persiuntimo jums 20 prezentų, kuriuos męs Išsyk pasiųsi- 
me jums drauge su puikiu Auksu baigtu laikrodėliu, vyrišku ar moterišku, padirbtu su garsingais viduriais. Jisai yra vertas $2.">.00 kiekvienam, kurisa reikalauja gražaus ir gero laikrodėlio. Gavę siuntini, jys užmokėsite spe- 
cialiSkai nužemintą kainą $5.23. ši laikrodžiai turi 20 metų gvarantiją, ir jeigu jie pagestų, tai męs pataisysi- 
me arba apmainysime uždyką. Mūsų tavorai yra geriausi ir lygiai toki, kaip garsinami. Jeigu jųs nesate pilnai užganėdinti, tai męs sugrąžinsime pinigus. (Iš Kanados visi pinigai turi buti prisiunčiami drauge su užsakymu). Adresuokite šitaip: 

AMERICAN JEWELRY COMPANY, Dept. B 139, ST. LOUIS, MO. 

P. A. Tabaki- 
v 

niams Šyk- 
štuoliams 

Turėkite tikrą smagumą iš taba- ko, laikydamiesi geriausios rųšies, prie kokios jųs kuomet nors pri- dėjote degtuką—Prince Alberto.- Prince Albert yra kitoniškas, nes ^ "kandimas" ir deginimas yra pra- •i; šalinti pagelba patentuoto proce- :■ so. kuiį tik męs valdome. Jųs ga- •' lite prikimšti pilnutėlę savo pyp- kę arba pasidaryti cigaretą iš P. A. tabako ir rūkyti taip smarkiai, kaip tik norite. Jisai negali "ką- sti" liežuvio. Yra daug džiaug- smo kiekviename dume tabako 

PRINCE AL 
tautiškas linksmybes rnkymas 

„.vfif.us, krapus, saldus kai rlesutys tr tos rūšies, kuri verčia Jus ilgė- tis kito užsirukymo. Jokis kitas tabakas negali buti, kaip Prince Albert. Gerinusia dalykas, kurį jųs galite padaryti, tai susiartinti su šiuom džiaugsmą sutelkiančiu, nekandančiu tabaku ir susukti iš jo ciga- retę arba prisikimšti pypkę ir žinoti, kas yra tikrai? užslganėriinimaa tabaku. 

F*irkite Prince Albert'ą visur "toppy" raudonuose krep- šiukuose, 5c.; švariose raudonose blešinėlėse, iOc., ir parankiuose avariniuose ir pussvariniuose humidoruose. 
R. J. REYNOLDS TOBACCO CO., Win»ton-Salem, N. C. 

į Skaudėjimai Sirenose 
ir šonuose greitai 
prašalinami vartojant 

evera's 
Gothard Oil. 

[Severos GothardiSkas Aliejus] 

Jis yra rekomenduojamas lokaliam 

Mr. Stephan Plac- 
ko iš Mariotta, N. 
Y., šitaip mums ra- 

šė: 

"Man skaudėjo str?- 
uos ir Šonai ilgiau, kaip 
per penkis metus. Ban- 
diivt visokius gydymus 
ir viskas buvo veltui, 
l'askut aS radau 8c- 
vera's almanac'ą ir ra- 
dau, jog Severa'B Oo- 
thnrd Oil butų geriau- 
sia išbandyti. A5 ban- 
džiau ri» gyduolę ir 
skaudėjimai i&nyko. Aft 
sakau, jog tas taipgi 
literai del skaudėjimu ko- 
lose, ir galiu rekomen- 
duoti tiems, kurie ken- 
kia lokalius skausmus 
arba gėlimus." 

vartojimui prie 

reumatizmo, neuralgijos, išsinarini- 
mo, pasižeidimo, iš tinimo, ištinusių 
gyslų, sustingusių sąnarių ir raume- 

nų, mėšlungio, skaudėjimo ir gėlimo. 

Linimentas iStirto gerumo. £5 ir 50 c. 

Žaizdos, KS'J; 
įsisenėjusi skaudėji- 
mai, spaugai, karbun- 
kulai arba nudegimui, 
nusiplikiuiiniu, apdc- 
girnai greitai pagjju, 
kuomet 

SEVERA'S Healing Oinfment 
[Severos Gydanti Mostia] 

vartojama. Kaina 25e. 

Sevcron preparacijos visur parduodama, pas visus aptieki- ninkua. Žiūrėk, kad butų Sevcros, neimk kitokių. Jei 
jusu aptiakininkas įicturi, tai kreipkitės tiesiog pas 

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

Draugijų Atydai. 
Baliams 

Bankictams 
V 

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 

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

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

draugais pasikalbėti, išsigerti ir pasivalgyt, o 

augštcsnčje salėje prie geros muzikos smagiai pa- sišokti. 
S 
O 

£ a 
<D 

Kainos Parsamdymui Sekančios: 6 5 
o 

__ 

VIENA SALĖ. S S 5 | S o 3 <-> 

>4 O M O 
2-2 > Q «J2 

$10.00 | $15.00 
14.00 
15.00 
20.00 

25.00 
30.00 

20.00 
25.00 
30.00 

45.00 
50.00 
5.00 

Paprastiem šokiam (ba iam) 
Baliam su programų, nevartojant gėrimų... 
Baliam be programo, gėrimus vartojant .... 
Baliam su programų ir gėrimus vartojant .. 

ABIDVI SALĖS VIENAM BALIUI. 
Baliam be programo, gėrimus vartojant 
Baliam su programų ir gėrimus vartojant Draugijų reguliariškiem mitinga?.i 
Kitokiem susirinkimam kainos pagal sutartį. .Tei reikia, gali turėti kuknią virimui, toriel- 
kas, peilius, šaukštus, staltieses ir „t.t. už 
primokėjimą $5.00 extra. 

Parsamdymui kreipkitės pas salės savininką: 
A. OLSZEVVSKI 

3252 So. Halsted St. Phone Drover 700 

International Harvester 
Vežimai=Weber. 

sm iMPuričišiiSi 

Columbus 

KŪOMET justi senas vežimas jau baigia gesti •ir jus rengiatės pirkt nauja, tai atsisėskite ir 
padarykite mažą suskaitliavimą. Kokį patarnavimą tas veži- 
mas jums suteikė? Kiek jųs sugaišote prie to vežimo page- dimų ir sulužlmų? Ar visada galėjote ji lengvai pataisyti? Kaip ilgai jisi laik§2 Pridėkite visus tuos nereikalingus ii'kaščius prie tos čienios, kurią užmokėjote, vežimą pirkdami, tad surasite, kiek tas vežimas kaštavo jums lStikrųjų. Kuonfret jfcs pamatysite tucs kaštus. tai išsyk suprasite, jog daug naudingiau bus pirkt vežimą. COLUMBUS ar VVĖBEK. Tie vežimai tarnaus jums nuolat, be pertraukų. Jųs galėsite juos pasitaisyt kiekvieną dieną, kada tik prireiltės. Suglaudžiamas galo uždarymas ir sujungiamos galo štangos daro juos labai parankiaia prikrovime ir iškrovime. Penktasai ratas—pažymėtina šių vežimų ypatybė—daduoda daugelj metų jų amžiui. 

Kuomet jųs esate prisirengę pirkt naują vežimą ir norite gauti tokj, kuris kaštuotų jums kuopigiausiai per vartojimo metus, tai parašykite mums laiškutj. Męs nurodysime jums arčiausią vežimų COLUMBUS ir WEBER pardavėją ir suteiksime jums pamokinimą, sulyg kurio jums bus lengva nusipirkti tokį gerą, vežimą, kokio jųs dar niekad neturėjote. 

Internatiuftai rtarvester Compasy of America 
m (lncorporated) CHJCAGO 1 

USA Clumpioa Deerinf McConnick Uilwtnke« Oibanie Pb»- 

! Geri Laikai Vel Ateina. 
Prie Republikoniškos Administracijos, per 12 

į metu, Amerikoje buvo geri laikai. Bizniu plėtojosi, 
j fabrikai užė, visi darbininkai dirbo ir kiekvienas už- 
1 dirbo gerus pinigus, 

Bet Demokratai, paėmę valdžią į savo rankas, 
nualino tuos gerus laikus. Tukstančius fabrikų, ge- 
ležinkeliu ir kitokiu 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 
I padarė. 

Bet nėra to blogo, kad neišeitų ant gero. Besi- 
tęsiant karei, Europa pritruko ginklų, mašinų, trokų, 
karų, drapanų ir duonos, o ta viską galima gauti 
Amerikoje. Ir štai dabar jau pradeda ateiti iš Eu- 
ropos milijoniniai užsakymai ant amunicijos, automo- 
bilių, trokų, karų, drapanų ir .'isko, ko tik kariau- 
jantiems reikalinga, ir jau diduma fabrikų dirba die- 
ną ir naktį, kad suspėti tuos užsakymus išpildyti, ir 
tų užsakymų kasdien ateina vis daugiau taip, kad 
Amerikoje visi fabrikai vėl eis, kaip Republikonų lai- 
kuose ėjo. O ateinantį metą bus rinkimai naujo 
Amerikos prezidento, ką galima užtikrinti, kad Re- 
publikonas bus išrinktas, nes jau žmonėms Demokra- 
tų valdžh giliai inkirėjo. Taigi Amerikoje vėl bus 
geri laikai, ir gal dar geresni kaip kada nors buvo. 

Todėl dabar prisirengkime, kad atėjus geresniems laikams galėtume iš jų pasinaudoti. 
Atminkite, kad laikams pagerėjus, pakils kainos 

geresnių biznio properčių. Todėl- dabar, kol yra že- 
mos kainos, užpirkite sau propertes geresnėse biznio 
vietose, nes laikams pagerėjus jų kainos pasidvejos. 

Geriausia biznio vieta yra llalsted 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 storu dar galima pirkti už $7,000. 
Antai ant Ashland ave. tarp 43-čios ir 46-tos, kur 
yra daug prastesnė biznio vieta, moka už lotus ir 
namus du syk daugiau kaip čia. O llalsted St. yra 
daug geresnė biznio vieta už Ashland ave. Kožnas 
tą mato. Todėl atminkite, kad ir čia kainos greitai 
pakils, ir kas dabar spės nusipirkti, netrukus gaus 
dvigubus pinigus. 

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

1 

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

Lenpomi IšmokestimL 
Lotas ir medinė 5 ruimų stuba $3,600 
|mokėk $600, ręsta ant lengvų išmokesčių. 
Dviejų augštų medinis namas. Pirmas augštas ge- 

ras storas ir 4 gyvenimui ruimai; antras augštas du 
pagyvenimai, neša rtaidos $75.00 per mėnesi, eer mp- 
tų $900.00. $7,000 

Įmokėk tik $1,000, o reštį pati rauda išmokės. 

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

Įmokėk tik $1,000, rešta pati randa išmokės. 

Didžiausias naujai statytas ant 3 lotų mūrinis 
namas, 75 pėdų platu?, 135 pėdų ilgas, prirengtas už- 
statymui antro ir trečio augštų, tinkamas didžiausiam 
departamontiniui štorui. Užima beveik pusę bloko. 
Kaina $36,000 
Neša raudos per mėnesj $300, per metą $3,600, tai 
per 10 metų išrenki savo visus pinigus ir propertės 
lieka dykai. 

Įu.okėk tik $8,000, o reštą pati randa išmokės. 
šiame name bile dieną bus didžiausias departamen- 
tais storas. 

3 augštų naujai pantatytas ant 2 lotų puikiausias 
namas, 50 pėdų platus. 115 pėdų ilgas; pirmas aug- 
štas štoras. antras ir trečia augštas 4 flatai. Kaina.. $48,000 
Neša raudos per mėnesi $435.00, per metų $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 aut Halsted tarp 31-mos ir 33-čios po..$3,000 
Atminkite kad šių visų propečių kainos netrukus 

pasidvėjos. Dabar yra laikas jas užpirkti kol pigios. 

Lotai ir Namai An! Pašalinių Gatvisį, 
Lotai ant Racine ave., tarp 33-čios ir 34tos gat- 

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

lenki; bažnyčios už $ 800 
C ruimų mūrinis namas ant Limo st. už $1,700 
Dviejų pagyvenimų mūrinis namas, ant Llme st. už $2,000 
Dviejų pagyvenimų namas ant Lime st. apačia 

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

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

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

randos $48.n0 ant mėnesio, parsiduoda už $4,003 
Ant \VaUace tst. du lotai, ir dviejų augštų murini3 

namas, du pagyvenimai, po 4 ruimus kiekvienas už $3,C53 
Ant Wallace st. G ruimų mūrinis namas už $1,8C3 
Ant Emerald ave. arti 32-ros gatvės puikus 3 aug- 

štų, pagyvenimų mūrinis namas, neša randos $45.00 
ant mėnesio, parsiduoda už $5,300 

Visos šios propertės parsiduoda la- 
bai lengvomis išlygomis. Dasižinokite 

A. Oiszevskio 
3252 So. Hahted St. Chicago 



Parduodama mūrinis namas prie 
Raineli a v. ir 35-tos gat., trimi au^! 
Stuis Ir užpakalyj medinis, abu hba 
pigiai. $500 reikia Įnešti, o likis! 
F.uma lengvomis išlygomis. A'.t^ ; )'<• 

reikia A. 01szew»kfo Isankon. 

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

kfjimo. Patjs gyvenkite pirmame 
fliate ir imkite randą už antrą flia- 
♦.ą. Pulki ant dviejų p'^yvenimu 
rftOfHnč stub?>. Vioias fliatas turi 
6 kambarius, o kitas fliatas turi 4 
kambarius. Gražv.3, l'.gaa lotas unt 
38*tGs gat. tarp ilalsted ir Auburn av. 

GIfzc vvsXio Bankas. 

MOKYKIS BARBERYSTĖS. 
Praktiški Nurodymai. 
Išmokinimas S25.C0. 

Įrankiai d.iodaml. 
Tri—City Barber College, 

CD2 W. Madiaon st., arba 819 State st.. 
Chicago, III. 

Jcseph J. Elias, Savininkas 
4600-4602 S. Wood St., Chicago. 

Prumarne pinigus ) Banką užOėdl* 
Ji.oui uuo vieno doliario ir daugiaus 
lr irjkame trečią procentą ratomis 
p.ut mot']. Siunčiamo pinigus } v^- 
er.g svieto dalis pigiai, greitai ir tel 
ulngai, o svetimų žemių pinigus mai- 
nomo, perkame lr parduodame. Par- 
dtiodamo Sifkortes ant visų linijų J 
kiajų l* Iš krajaus, taipgi tikietus 
uut geležinkelių po visą Ameriką ir 
iiuropą. 

Mnsų Banka išdirba visokius raštus 
ir dokumentus visose kalbose Ir duo- 
d& rodą lietuviams visokluoso atsi- 
tikimuose ir reikaluose ypatlškal tr 
pt laiškus. Tik kreipkitčs vlršmlnS- 
tu antinio. * 

NEW ęiTY~ŠAVINGS BANK 
46d So. Ashland a ve., Chicago. 

A. J. BIERZYNSKI, pres. 
Triima baukon pinigus lr moka 3 į. 

Ui sudėtus pinigus musų banko j duo- 
dame čekių knygutę, iš kurios para- 
šyti Čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išaamdo bankines 
fijtrynolns (boxes) po $2.50 metams. 
Pnrduoda šlfkortes ir siunčia pinigns 
J vIshs svieto dalis. 

'lankos Valandos: Panedėliais, se- 
ref.omis. ketvergats ir suhatomls nuo 
8 r; to iki f) vakaro; ncdčliomis. utar 
nitikils lr pįtnyčiomis nuo 8 ryto iki 
6 takaro. 

" INKVIZICIJA'7 
Yra tai svarbi knyga. Joje telpa 

r.cvlen inkvizicijos, bet ir katalikiš- 
ko?. tikybos istorija. f;ia nurodyta 
visos baisenybės kryžuočių karių ir 
inkvi'.io'Jos laužu, siautusių Europoje 
per flango!) šimtmečių-Jr 1.1., ir t.t. 

Knysa papuošta su daugel paveik- 
slais. Kaiifa $1.00. Tą knygą galite 
gauti tiktai F. Milašauskio knygyne, 
adre.uojint: 

F*. Milažauskis, 
2H Saccnd St., So. Boston, Mass. 

-O R~A U G A Iš" 
Jetuvių Katalikų S&vaitiula Laikraštis 

"Draugo" nandarbininkų skaičiuje 
yra rimčiausiejl ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai lr rašytojai. Jame pa- 

f 
lama daug žinių iš draugijų ir vi- 

jfldėjLrno. Viąl dieno# kląu- 
ii yiu švareftomf įltnta:' ir tėiafe- 

■ Prenumerata' Amerikoje 52.00 m<* 
tams, $1.00 pusei metų. Kitose šaly- 
e-; $3.09 metams, $1.50 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nn« 
r.tris veltui. Adresuokite: 

DRA'JCAS PUBLiSHING CO. 
1200 W. 46th St, Chicago. III, 

PILNAI DARBO VISIEMS. 
Kodėl esi nenaudingu, jeigu su ma 

iąis iškaščlais gali išmokti gerą ama- 
tą; kur tik tinka ten gali darbą tu 
ršti ir butl pats ant savęs ponu. Iš- 
mokęs barzdaskutystės, busi liuosaa 
visoj pasaulyj. Rašykite—o gausite 
visas smulkmenas dovanai. Noaso- 
koffo Harber, Hairdresslng lr Maui- 
ciiring Mokykla, 1202 Penn ave., PItcs- 
burg. Pa. Seniausi ir atsakančiausl 
mokyk'a apielinkėje. Pasiklausk ži- 
nančių. 

Mos duodame visokius darbus Jų 
JlaSkantlcmu. 

#>ETRA3 VAITEKŪNAS 
Važinėjo šiomis dienomis po apie- 

linkę Spring Vailey, Kevvnnee ir Mo- 
line. 111. Pas jj galite užsirašyti "Lie- 
tuvę" Ir kasdionlnę "Amerikos Lie- 
tuvę" Ir užsimokėti prenumeratą. 

Naujas Išradimas—Spyna be Rakio 
Neroikia rakto na4iotis-nora 

ką n«» pamesti. 

Kcill* »PTK* 
rakinast. 

Masq naujo išradimo bs- 
raktlnžs spynos yra padary- 
tos ant neišpainiojamų pa- 
matų ir yra taip saugios kaip 
Bankinis Užraktai. Nusipir- 
kęs musa naujo išradimo be- 
rnictmr spyną jsusicsi saugiu: 
negu kad palicmoną pristaly- 
tum prie savo užrakte, nes jos 
kitas jokio budu negalės atra- 
kyt kaip tik jqs. Nelaukdama; 
pareikalauk nuo must} pilne 

iq sttyiUj apruiymo sa paveikslais: nusUlebčsi 
daitaoję-t, kaip (virtai ir saugiai jos yra padary- 
tos ir pigios. Vi praplatinimą mustĮ naujo ii- 
radimo bera/dinių upyną duodama didelės ver- 
tis dovanos. Klaank t&lygiį. 

Lai^u nljkiia UitMttai ĮM*oH mtūt iMtk/mii 
Adrvsuokit iitaip: 

SECURITY PADLOCK CO. 
648 W. 31 s t St. 0«p1. A. CkCago, I!!. 

LISGHI9 ŠEIMY30S PADĖJIMAS JEI JISAI IIEPBISULI PRIE 

Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvestį ant $150 iki 
S1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. i mėnesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje. 

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 

307 W. 30th SI., 
A. B. STRIMAITIS, S.L.A. Sekr. 
iV. 30th SI., 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 į Petro- 
gradą (Peterburgą) $64.60 
Kelione ima tik 13 dienų per 
vandenį. 

Šifkortės'ir pasportus gausite 

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

Rašomos Mašinos. 

gų prisiunčiamo uždykę. 

ilgiausios ir geriau- 
sios rašomosios maši- 
nos (L y p e \v r i t e r s) 
"New American" už 
$10.00. 

Jeigu nori turėti dru- 
tą., pigią, ir gerą rašo- 
mąją mašiną, tai pirk 
"No\v American," o ne- 
sigailėsi. 

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

Kataliogą rašomųjų 
mašiną ir visokių kny- 

Agentams ir perki'pčiar. a, perkant kelias mašinas, duodam gerą nuošimti. 
Reikalaudami adresuokite Šitaip: 

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

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankieriai, bet męs gvarantuojame Tamstai sučė- dymiį 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius paa mus. Vy- rama ir vaiknams padarome ant orderio n&ujus siutus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėlj nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus parduodame po $5.00 ir brangiau. 
Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $Lū0 ir branginus. Vaikų siutai $2.50 iki $7.50. 
Skrynios ir valyzal. ^ 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CH1CAGO, ILL. Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti" atdaras iki 11 vai. vakare. Nedčldieniais—iki 6 vai. vakare. 

LIETUVIU ŽEMES KORPORACIJA 
Pasinio aprubežiuotą. skaičių savo šėrų-lietuviams, norintiems įdėti pi- nigus i tą korporaciją. Šero kaina $10, suma gali but ištraukta trumpa- me laike. Ukėma žemių reikalavima dauginasi ir šėrų kaina greitame lai- ko pakils, ši korporacija užsiima su pirkinėjimu ir ;jardąvimu ūkių ir že- mės, setngiasi pastūmėti priekin lietuvių kolionizavimosi ir jai bus ma- lonu suteikti kiekvienam reikalingus nurodymus kaslink pirkimo šėrų ar- ba ūkių. 

UNITED L AND & INVESTMENT COMPANY 127 N. Dcarborn St., Room 808 Chicago, III 

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

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

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes" 

A. OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Ha^ted St 
CHICAGO, ILL 

Vėsiausia vieti Chicagoje Tai 

MILDA-TEATRAS 
3138-42 Šo. Halsted St. 

Todč'. j šit? Teatru ir daugiausiai žmo- nių r.isilanko, kad čia ir karščiausioje die- 
noje yra vėsu. Mat šilas Teeatras turi geriausią ventiliacijų sistema, kurios pri- pildo jj šviežiu ir v£siu oru kas minuta. 

Ir-da Todėl 
\ ši Teatru daug žmonių atsilanko, kad čia už Sc mato gražesni Teatrą, kaip vi- durmiestyje už 50c. 

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

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

Prasideda 7 valandą kas vakaras Snbatomi ir nedėliomi'2 vai. po pietą. Jei ori linksmai praleisti valanda liuo 
so laiko ir atsivėdinti vasaros karščiuose, tai ateik | 

MILDOS-TEATRĄ. 

Teleskopai ir Stereoskopai. 

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

sipirk Teleskopą su stere- 

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

vieno ieie»K.opo Kama 7&c., o 5 serijų $3.45, bet perkant sykiu, 
parduodam viską, už $3.20. 

Kataliogų. Teleskopų, Stereoskopų ir visokių knygų prisiunčiamo 
uždyką.. 

Reikalaudami adresuokite šitaip: 
LIETUVA PU5LISHING CO., 

3252 So. Halstsd ctr., Chicago, III. 

DIDZIAUSIS 

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

2116 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškos kalbos, 439 pusi $2.00 Kietais audimo apdarais 2.50 2117 ŽOC/NAS Angliškai-Lietuviškos kalbos, 835 pusi 3.00 
Gražiais "Half Morocco" skuroa apdarais 4.00 2118 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškos kalbu 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 Moro-r,- skūra 7.00 

1192 Geografija arba žemės Aprašymas $2.00 Apdaryta $2.50 1199 Išsivystymas Vaisiaus Gyvūnų .10 1201 Iš Kur Atsirado Musų Naminiai Gyvuliai 20 1218 Ivrtda fr Kokiu Budu Svietas Susitvėrė 35 1219 Kada ir Kokiu Budu Gali Svietas Pasibaigti? .» 35 
Apdaryta 00 

1220 Kaip Gyvena Augmesys? 35 1221 Kiek Senovės Graikai ir Ronienai 20 1250 Nematomi Priešai ir Drąugai žmonių 30 1256 Oras, Vnduo, šviesa ir Šiluma 40 1261 Paėjimas Organiško Svieto 35 1271 Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai $1.00 Apdaryta.. $1,25 1299 žvėrys ir žmogus. $1.00. Apdaryta $1.25 1311 Airija. Lapai iš istorijos Airijos 15 1335 Chinija. Iš istorijos Chinų. .35 1349 Elhiiologija urba Muksiąs apie žemės Tautas $2.00 Apdart'a.' 1 1 
ayuai $2.50 1358 Gadynė šlėktos Viešpatavimo Lietuvoje. $1.50 Apdaryta $2.00 1360 Gyvenimo Mokykla. $1.25. Apdaryta. .' $1.50 1380 Istorija Abelna. Tomas I. $1.00. Apdaryta $1.25 1382 Istorija Suvienytų Valstijų šiaurinės Amerikos Sl .00 
^iyuaryia. $1.25 1383 Istorija Cliicagos Lietuvių. $1.00. Apdaryta $1.50 1386 Iš Muzikos Srities 10 1387 lš Mano Atsiminimų. 75c. Apdaryta. $1.00 1419 Kultura ir Spauda 45 1428 Lenkai Lietuvoje 15 1435 Lietuvių Pratčviat Mažoje Azijoje 50 1480 Rašto istorija. $1.00. Apdaryta $"..25 1510 Tikėjimų Istorija. Apdaryta $5.00 1511 Trumpa Senobės Istorija. $1.00. Apdaryta $1.25 1600 Apie Turtų Išdirbimą 35 1605 Aukos Karės Dievui 10 1660 Kaip žmonės su Ponais Kovojo 10 1668 Ko Mums Reikia Pirmiausiai? 20 1680 Labdarybė Pirmiaus ir Dabar 10 1690 Moteris ir Jos Vieta žmonijoje 15 1709 Priedelis prie Lietuviškojo Klausimo 10 1730 Tautiškos Politikos Knygynėlis. .10 1863 Auginimas ir Maitinimas Mažų Kūdikių 10 1884 Džiova ir Alkoholis 10 1900 H"giena. Daktariška Knygelė 35 1954 Pamatas Visokiai Reformai 30 2001 Angliškos Kalbos Vadovėlis 25 2038 Kaip Rašyti Laiškus, Lietuviškoje ir Angliškoje Kalbose. .. .75 Apdaryta $1.00 2055 Lithuanian Self-Instruction 50 2084 Rankvedis Angliškos Kalbos. $1.25. Apdaryta $1.50 2085 Rankvedia Gromatų Rašymui. 35 2131 Arithmetika. Knyga Išsimokinimui llokundų 25 2241 Gamtos Prjiegos. 50c. Apdaryta 75 2266 Koks Privalo Buti Vaikų Auginimas?. 20 2398 žinynas. Knyga žinių. $1.50. Apdaryta $2.00 2401 Dekliamacija ir Sceniškoji Mimika 10 2458 Tikri Juokai. Lietuvių Pasilinksminimui 50 2496 Lietuviškas Sapninykas. 50c. Apdarytas 70 .'506 Naujas Pilnas Orakulas. $2.50. Drutuose apdaruose $3.00 2516 Paslaptys Magijos bei Spiritizmo. .V... — 50 2532 Svieto Pabaiga 10 2558 Kalendorius "Lietuvos" 1896 metams 05 2617 Tikyba ar Mokslas? 

.50 2629 žydų Likimas Gudijoje .05 2590 Dangaus Augštumas ir žmogaus Senumas 15 2593 Dievas, Dangus ir Pragaras 10 2596 Gyvenimas Sv. Tėvo Popiežiaus Benedikto IX". '. 25 2626 Vaišės Kristaus pas Popiežių / 05 

NB. Ant sekančių knygų perkupčiame duodame tok] pat rabatą, kaip ir ant "Lietuvos" išleistų. 128 Iš Gyvenimo Samojėdų 10 266 Olga Liubotavičiutė 
296 Po Pr^kdanga Šventenybės 25 825 PatkuU*..'^Politiška tragedija 20 1274 Spėka to mdega. f 1.50. Apdaryta 

1988 Tikra*:-%en-#>inis Gyvenimas. ... 

2120 žodynėtis. --Angliš^ai-Lietuviškas. 
2191 Trumpį Geografija 

.00 inis Gyvenimas 
v :x— .*.4 sr.t • *20 

.30 

.25 

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

Ii 

Iri. 
nš 

.50 

.60 
$1.00 
$1.25 
11.00 
$1.50 
$1.75 

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 PUBLISHING C0. 
A. OLSZEWSKI, Pres. 

3252 S0. HALSTED ST., CHICAG0, ILL. 

Didžiausia Lietuviška Naminiy Rakandų 
fFurniture) Krautuvė Cfiicagoje, 

tfKllCUUJ? 

Rudens laikas artinasi, su juomi ir šaltis; mušu krautuvė 
yra aprūpinta geriausiais ir gražiausiais pečiais. 

Apšildymui kambarių, keleriopos rūšies pečiai didžiausia- 
me pasirinkime. Taippat kepimui bei virimui pečiai iš ge- riausių ;ios „šalies fabrikų, gvarantuojami gerai kepti. 

Ypatingą atydą atkreipiame visų reikalaujančių pečiaus j mūsų sujungtą (combination) pečių, kuriame galima vien- 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 (Icc Box) dabar parduodame pigiaus negu patjs už juos mokėjo- me; nenorime, kad mums ateinančiai vasarai užsiliktų. Da- bar pasinaudokite, tai sutaupysite kelioliką doliarių. Vieną kartą pas mus pirkęs visuomet pasilieka musų kos- tumeriu, kadangi męs kiekvieną užganėdiname greitu patar- navimu ir geriausios rūšies tavorit. 
Reikalaujantiems parduodame lengvais savaitiniais bei mėnesiniais išmokėjimais. v 

Krautuvė atidaryta vakarais: 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms. 

South Halsted Furniture House 
Tcleplionc Drorcr 700 

3224 So. Halsted St. Chicago. 

_ ~ « «r ^W-qrVW^n<GrVITO^3l 

SIUTĄ $4.95 
_ 

150 siutų visokių spalvų buvo par- .duodami po 10, 15, 16.50 ir 18 dolia- '■ 
Irių. Dabar parduodame tiktai po j |$4.95. ( 

Proga kožnam. gauti beveik dykai J siutą. Nepraleiskite šitos progos! Pa- 
siskubinkite, kol yra dar g^ras pa- sirinkimas. * 

i Taipogi turime pilną eilę rudeninių, , labai puikių ir dailiai padarytų siutų. * 

Prekės nuo 15 iki 30 doliarių. *•> 
i Musų krautuvėje gausi aprėdalus 

sulyg vėliausios mados. Pas mus ga- 
Įima gauti visokių vyriškų aprėdalų. { 

v t 

Storas Atdaras < 

Vakarais \ 
Utarninke, Ketverge, Su- * 

batoj, Nedėliomis į 
ligi pietų. , 

1 ( 

Bridgeport Clothing Co. ; 
3246-3248 So. Halsted St. Chicago, 111. j 

Ar Jųs Norite Perkraustyti 
Savo Telefoną? 

Jeigu jųs šį rudenį žadate permainyti sa- 
vo gyvenimo ar biznio vietą, tai neatįdė- 
liokite su įsakymu perkraustyti jusų te- 
lefoną. 
Trisdešimties Dienų Nota 

yra.reikąlinga perkraustymams, kurie tu- 
ri buti padaryti tarp rugsėjo 15 d. ir spalio 
15 d. 

Pašaukite Official 100 
(Uždyką) 

Patelefonuok savo persikraustymo orde- 
rį dabar. 

Chicago Telephone Companv 
Bell Telephone Building 

CoramerciaI Departmcn: 
Ofiicial 100 



3252 So. Halsted StCHICAGO, ILL. 
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 

Įsteigta 1893 metuose. 

Vaido kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

PRIIMA pinigus taupininuii nuo vieno Doliario iki didžiausių sutnų ir moka už juos 
3 procentą metams. 

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

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

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

la? ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas 
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsa- 

kančiai savo biznį vesti. 
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje, prie kurios 

nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš kitu miestų ir farnitj gali šioje Bankoje atlikti savo reikalus per laiš- 
kus. Rašykite adresu: 

A. OLSZEWSKI BANK 
3252 So. Halsted 5t., - CHICAGO, ILL. 

Atvairavusius (š KITUR MĘLDŽIAME aplankyti ir mūsų Banką. 

BANKOS VALANDOS: 

Utarninkais, Ketveriais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedeliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

MOKYKIS BARBERYSTĖS. 

•\tęs idino&iuujue šio lengvo, švar 
rtua ir greitai išmokamo amato ] ke- 
lius trumpas savaites; geriausi jren- 
rimai; e.vpcrtai mokina; įrankiai su- 

telkiama; darbas kiekvienam žmogui; 
ateikite pamatyt) mus arba rašykiti 
t.ždyką gaunamoms informacijoms. 

BŪRKE BARBER SCHOOL, 
610 W. Madison st., Ctvcago, UI. 

! ! Pranešimas l ! 

Nuopradzios Kugpjučio men. 

perkeliu savo ofisą po 

3325 Sd. JIALSTEI) ST. 
TELEPHONE YARDS 5834 

Dr. P. VViEGNER 

JONAS KŪLIS, 
"Lietuvos" Keliaujantis Agentas. 

ftaiia.* važinėja valstijose Illinois, 
Mičhigan ir Ohlo. Kur jis atsilankys, 
lietuviai gali pas ji užsirašyti laikraš- 
čiu? "Lietuvę" ir "Amerikos Lietuvę" 
Ir lietuviškas knygas ir jam prenume- 
rata už8i mokėti. Męs už j j atsako- 
kome. Lietuva Publishing Co. 

j Rusiškas 
i Lietuvos Rejentališkas Biuras 
i 

GERIAUSIAI PADARO: 
įį Rusiškas Dovierennastis, Aktus pirkimo, pardavimo, išran- 
,, davojimo ar kitam pervedimo žemės ar ūkės Lietuvoje- * -Rusijoje. Parūpina pasportus išvažiuojantiems Lietuvon- S -Rusijou ir visokius kitus rejentališkus raštus padaro ge- 
lj! rai, greitai ir pigiai. Iškolektuoja dalės, skolas ir pinigus, 

paliktus Rusiškuose Bankuose. 

Visokiuose reikaluose 
Informaciją suteikia dykai. 

jį Dėlei informacijos ChicagieCial kreipkitės asablškai, o 18 1 kiti} miestų raštų, adresuojant: 

! LIETUVUS REJENTALISKAS BIURAS 
3252 So. Halsted St. Chicago, 111. 

*■ Riiirn Nuo ^ ryto 6 vakt--°- Utarninkais, Ket- Diuru 
vergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki i) vaka- YalandOS ro. Nedėiioml nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialistė 

Ofisas 
1725 West 18th Street 
larp Paulina ir Woodgat. 

f bose Caoai 1203 
Valandos: 

HC880 iki 12:00 v*I ryto 
ttc7:€0 iki 8.-00 v%L vale. 

Kedčiiom* 
auo6£6i]ci 12,-OOvaL ryto 

Rezidencija 
5208 W, Harrison Street 

Tel. AQstin737 

Valandos 

liktai iki 9;00 \dekyien§rjtj 

Lietuvišky Kimu Krautuve. 
Mylžtojai gcrij kningij, norinti 

išlavinti savo protą ir išsimokinti 

anglišką kalbą, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuves. Čia 
gaunama visokios lietuviškos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš- 
kos ant užsakymo. Scenos mylė- 
toji] rateliai imdami kompletus, 
s. v. gauna papiginta kaina. Krau- 
tuvė adara kas vakaras. 

Iš kitų miestą atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.: 

M. J DAMIJONAITIS 
901 Wesi 33-rd St., OHICAGO, ILL. 

F. P. Bradchulis 
Attorney & Counselor at Law 

Lietuvis Advokatas 
30 N. LaSalls SI., C Įsago, III. 

Slock Eichanga Bldg., Roous 1107-1111 
Telephone Pranklln 117J 

Gyv. 3112 S. Halstdil SI., arii 3I-.H 3 
'icieplione YardJ 3159 

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 j 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 umai, o prisiusime 
kataliogą. 

LIETUVA PUB. CO„ 
3252 S. Halsted str., Chicago, 111. 

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina jau 3(Mus metus. 

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
pusei metų. Kanadoje $2.50 metams; 
$1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj Ir 
kitur $3.00 metama; $1.50 pusei m. 
PamatimuI vieną num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogą siunčiamo ant pareika- 

lavimo dovanai. 
J. J. Pauksztis & Co. | 
120-124 Grand Str., | 

Brooklyn, N. X. i 

Tel. Canal 5395 

J. G, Mezlaiszkis 
Generalis 

Kontraktorius ir 
Namų Statėjas. 

2302 S, Learitt St. Chicago 

Phono Drover 5052 

DRANGELIS & SAPRANAS 
Lietuviai Daktarai-Dentistai 

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare 

3261 So. Halsted St, Chicago 

Tol. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
3259 So. Halsttd St., Chlca?o, |||. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų ir 
vyrų. Speciališkai gydo limpančias, už- 
Bisenėjusias ir paslaptingas vyrų ligas 

LOTAI GERIAUSIOJE VIETOJE. 
Piet-rytinis kampas Emerald 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 u?. $950.00 

3012 Emerald ave $650.00 
3020 Emerald ave $675.00 
3024 Emerald ave $675.00 
3040 Emerald ave $700.00 

Parsiduoda ant lengv.j išmokės- 
čių. 

Ar jųs žinote, kad Šitie lotai, yra 
tris sykius verresni už lotus ant Ked- 
zie ave. ir 38-1 os gat., už kuriuos ten 
moka žmonės po $800.00 

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

1 

Naujas Savaitinis Laikraštis ) 

"ATEITIS" 
"Ateitis yra bepartyviškas laik- ? 

raštis, tarnaujantis jaunimo s 
lr kulturos reikalams. Tai- ; 
pina daugybę {vairiausių t\- < 
nlų. Didelio formato, 8 pusi. j Kaina tik $1.80 metams, o ) 
85c. puBOl metQ. i 

"Ateitj" išleidinėję bendrovė, In- 
korporuota ant $26,000. Da- < 
bar laikas užsirašyti "Atei- 
ti". Reikalaukit vieno nume- 
rio pažluršjlmul uždyką. 
▲dresuokit taip: 

•♦ATEITIS" 
366 W. Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. 

Jau Išėjo Iš Spaudos 
mmbsbbmjp 

milžiniškas veikalas 

TIKĖJIMU ISTORIJA 

,\ isas 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 kitų mokslininkų, žinomasai visame pasaulyje 
mokslininkas D. P. Chantepie de la Saussaye. Lietu- 
vių kalbon vertė J. Laukis. 

Šioje knygoje skaitytojas ras pilną apžvalgą visų 
tautų tikėjimų-religijų, pradedant nuo seniausių amžių 
ir baigiant dabartiniais laikais. 

Skaitydamas Tikėjimų Istoriją, suprasi, kaip žmo- 
gus laipsniškai tobulinosi savo tikėjimiškose pažval- 
gose, kol 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 nežinai, 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 maža. 
Kiekvienas skaitantis save apšviestu ir norintis 

buti inteligentišku lietuviu privalo būtinai perskaityti 
šią knygą. 

Reikalavimus Siųskite Antrašu: 

Lietuva Publishing Company 
A. OLSZgnftSKI, Pres. 

3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL. 

VISUOMENES. 
Literatūros ir Politikos iliustruotas Laikraštis 

Amerikos Lietuvių Diei.raštis "KATALI- 
KAS" paduodu vflinusias žh.ias apie kurti ir 
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pil- 
nas indomių Etraipsnit). 

Dienraštis "KATALIKAS" eina 
krikščioniškoje dvasioje. 

DIENRAŠČIO KAINA 

t aut iš 
kai- 

Metams $5.00. 
Pusei inctų 3.00. 
Trims mėnesiams 1.75. 
Dviem mėnesiam 1.25. 
Europoje metams .... 7.00. 

Pranoškito savo adresą, o gausite 
pasižiūrėjimui vieną numerį veltui. 

TAIPPAT UŽLAIKOMA 

Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuvė 
REIKALAUKITE KATALOGO 

Rašydami laiškus ir si^zdnmi pinigus vi- 
Bados ndrosuokito šitaip: 

TANANEVICZ PUBUSRING COMPANY 

3249-53 South Morgan Street 
CHICAGO, ILL., U. S. A. 

HiJ .-■* Jdfif 

Paslaptys Magijos ir Spiritizmo 
(Knyga Išrodanti Paslaptis Magikų). 

Daugelis lietuvių dar labai save vilioja, Įtikėdami visokiems magikanis 
ir spiritualistams. Nemažai jaunu vyrukų, nepatyrusių, savo visus sunkiai 

uždirbtus pinigus sukišo j pragobėlio magiko kišenių. 
Užtai nesiduok bent ant toliau savęs išnaudoti, nusipirk knygį: "Pa- 

slaptys Magijos ir Spiritizmo," kurioje išrodama visos paslaptjs šviesoje 
mokslo, šioje knygoje atrasite visas monų lr burtų paslaptis ir jas su- 

prasite, nes aiškiai aprašytos ir paveikslėliais parodytos slaptybės ir Jų 
darymo budai. Knyga yra 262 puslapiu, kaina su prisiuntimu ) namas 

tiktai 
60 ccntų. 

Iš kitų vietų užmokesti galima prisiųsti pai'to dvieentinėmis markėmis. 

Adresas: 

M. J. Damijonaitis, 
901 West 53rd Street, :: Chicago, Hlinois 

i 

PHONE DROVER 4247 

Dr. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
4611 So. AsHanl Ave., Chicago. 

Dr.O.C.HEINE 
DBNTiSTAS 

ĮFIIM-Kunpn 31 ir 8». HiMid i«t 
(fcnitau įtrtMtUkM.) X JU. 

TELEPHOKE DRGVER721S 

Geriausia Akušerka 

0. Jonikiene 
3364 S. Ha!sted St. 

(Kampas 34 tos) 

Chicago, III. 

Ca.nl. 21 Ii 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. H4LSTE0 ST CHICAG3, ILL 
CORNER ISth STREET 

EIESIIO KSr 
Dienine ir llfllfViri A 
Vakarine IntJllIRLA 

MOKINAMAS 
Angių Kama nuo pra- 
dines iki augščiausial 
Aritmetika 
Augštesn. Matematika 
Istorija, Geografija 
Politiška EkcnomEla 

I J-ietuviij ] 
Volrieči.j ».<! pnę 
Rusų ir 11 

Lenki} ) 
Knygveilyste Oražrašt. 
Laišku rašymas 

1 Prekybos teisės ir tt. 
i G. I pvesltia. Vedčjas Nokyklcs 

3106 So. Halsted StM Chę^o. 

DU-KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eina jau 25 metai 
Utarniiikais ir Pėtnyčiomis 

Prenumerata metams $2.5D 
M * pusei meti} $1.25 

Adresuokit taip: 
W. B. BOCZKOWSKI CO., 

Mahanoy City, Pa. 

GEltA PROGA! 
Ofrratika nnsrli^koslcvlbu n>• 

kythbe mokytojo(apdary ta) 51.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky- 
tU;Ubityti ir rašyti bo mokyto- 
jo I $3 
Naujas Budas mokytis rašyti b) 

mokytojo 10c 
Aritmetika mokini muisi rok u a* 

ov, *u paveikslais (.apdaryta)..35a 
Viso 11.60 

Kas atsius tSklrpes Sitą apgarsi- 
nimais "Lietuvos" ir 41.00 n»r 
money ordc:-, tai gaui vuai 4 
knygas 00c. pigiau. 

P. Mikolainis 
Bojc 62 New York3Ity 
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