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Dideji Kare. 
Anglija. Italija ir Francija apšaukė 
jiu karę Bulgarijai, o j u laivynai J 
lenkusi krūvon ir renijia-i bom-j 
barduoti Bulgarijos pajūrių 
miestus. Rusija pradėjo jau ga-, 

bent i žemė? kariumeuę iš Odes-J 
sos prie Bulgarijos pakrančių. 
Rusija nuo Rumanijos pareikala- 
vo perleisti rusišką žemės ka- 

riumenę per Dubrudzą, bet gavo 

atsakymą, jog Kumanija nori už- 

silaikyti neutrališkai, o leisdama 

svetimą kariumenę per savo teri- 

toriją butu karčn jtraukta. 
Kitos Balkanų tautos laikosi 

dar taipgi neutrališkai, o Grekija 
pradėjo net demobilizuoti jau iš- 

dalics sumobilizuotą savo kariu- 

menę. Ji teisinasi, kad laikymui 
didesnės kariumenės ji pinigų ne- 

turi, o gauti jų pakaktinai niekur 

nedali. Matyt yra t<li tik išsi- 

kalbėjimai talkininkams, kurie 

verįia ją eiti su jais išvien. 
Vadovai Anglijos ir Francu/i- 

jos laivynų Tarpžcminėse jūrėse 
gavo prisakymą bliokuoti Bulga- 
rijos pakrantes ir tokiu budu, 
kol Kumanija užsilaiko neutrališ- 

kai, o Serbija dar vokiečių ir aus- 

trų neapvaldyta, Bulgarija nieko 
sau iš svetur parsigabenti nega- 
lės, kadangi jos kariškas laivynas 
yra menkutis, jūrių nuo priešų 
laivų išvalyti negali. 

Montenegrai po pirmutiniu 
mušiu paalsinti, gana ilgai ilgėjo- 
si, bet dabar pradėjo vėl užpuldi- 
nėti arčiau jų rubežiaus esan- 

čias austru pozicijas. P>et mon- 

teuegrų kariumenė taip menka, 
neskaitlinga, kad su jais austrai 
mažai skaitosi, bet serbams jie 
visgi gali gerai padėti. Ir da- 
bar keliuose susirėmimuose jiems 
pa -isekė austrus iš ju pozicijų 
prie rubežiaus išvyti. 

Nuo pietų iš Salonikų pagcl- 
bon serbams ištraukė jau fran- 

c«zų kariumenė; į tą (Irek.ijos 
purtą gabena vis daugiau anglų 
ir francuzų kareivių. Kad su- 

trukdžius tų kariumenių trauki- 

mą Serbijon, bulgarai apvaldė ir 
išgriovė dalį vienatinio geležin- 
kelio, vedančio iš Saloniki Ser- 
bijon. Sulyg Londono telegra- 
mų, jau susirėmė francuzai su 

bulgarais prie Ghevgheli, 9 my- 
lių nuo (irekijos rubežių, ir nu- 

stumė bulgarų kariumenę nuo ge- 
ležinkelio \iš-Saloniki. Toliau j 
šiaurius, tarp lludovo ir Vala- 
dova bulgarai mušasi su francu- 
zais. Francuzai pradėjo veržti 
sukrutintas bulgarų pozicijas prie 
Strumnica. Vis daugiau atkan- 
ka talkininkų kareivių i Saloniki, 
iš kur tuoj juos siunčia padėti 
serbams grumtis su įsiveržusiais 
į jų kraštą austrais ir vokiečiais. 
Neužilgo todėl reikia laukti jau 
Serbijoj talkininkų mūšio su vo- 

kiečiais ir austrais. Kalba taip- 
gi, buk sujungtos austro-vokie- 
čių kariumenės vadovas, vokiš- 
kas generolas Mackensen, parei- 
kalavo pastiprinimo, i'rieš ser- 

bus vienok pastiprinimo nereikia, 
nes i jų kraštą dvigubai daugiau 
įsiveržė priešų, negu Serbija turi 
kareivių, tai reikia manyti, kad 
padėti serbams eina gana didelės 
talkininkų pajiegos, nes vieni ser- 

bai. nors smarkiai priešinasi. įsi- 
veržėlių nei sulaikyti, nei atgal 
nustumti, nei iš savo krašto iš- 
stumti neįstengia. 

* 

Sujungta austro-vokiečių ka- 
riumenė lenda vis gilyn Serbijon. 
Kadangi serbai narsiai priešina- 
si. tai daug nuostolių priešams 
padaro. Skaitlių užmuštų ir su- 

žeistų vokiečių ir austrų paduoda 
jau ant 100,000 kareivių. Žino- 
ma ir serbai taipgi nemažai žu- 
do savo kareivių. Apie paim- 
tus nelaisvėn nei viena pusė nie- 
ko nesako; tai reikia manyti, kad 
nelaisvių neima, bet užmuša kiek- 
vieną pakliuvusį, nes nesikenti- 
mas kovojančių kariumenių yra 
labai didelis. Vokiečiai užėmė 
visas kalvas į pietus nuo Bel- 
grado ir nu»tumė serbų kariume- 
nę už Ralja, į piet-vakarius nuo 

Senicndrija. Generolas Macken- 

scn iki šiol paėmė 68 kanuoles. 
Bulgarų kariumene perėjo Timok 
klonį ir mėgina veržti sudrutin- 
tas serbų stovyklas prie Glopo- 
vica. 

Berlino laikraštis Kreuz/.eitung 
praneša, buk, užimant austro-vo- 

kiečių kariumenei Belgradą, be 
mažo nelaisvėn nepakliuvo Ser- 
bijos sosto įpėdini?, nes j's su 

savo kariumene iš miesto pasi- 
traukė jau priešam jin inėjus. 
Daug serbų generolu čia suėmė 
vokiečiai. Ir Bulgarijos sosto 

jpėdinis karė n išėjo, Xors jo 
tėvai yra katalikai, jis yra pra- 
voslavas, nes jo tėvai, kad įtikti 
Rusijos fanatikams ir carui AIcm- 
andrui UI, savo sunų pavertė į 
pravoslavą. Ir Bulgarijos gy- 
ventojai yra pravoslavai. Bulga- 
rijos karalius mat pirma laikė>i 
Rusijos net su pažeminimu sa- 

vęs, o dabar, vokiečių padrąsin- 
tas stoja prieš Rusiją. 

Prie Avala serbų kariumene ta- 

po sumušta ir turėjo trauktis 
pietų link; ji turėjo trauktis prieš 
bulgarus ir prie Morava. Bulga- 
rai užėmė taipgi kalvas Muelin, 
l'irciu ir Bodinzub. Smarkus 
mūšiai, iki šiol neužbaigti, eina 

|dar eis apielinkėse Vranja. Čia 
serbams atėjo pastiprinimas, to- 
dėl jie iki šiol įstengia priešam* 
atsiremti, o kaip kur bulgarus at- 
gal nustūmė. 

j Smarkiau turkai pradėjo veikti 
prie Kaukazo. Didelės turkų pa- 
jiegos veržiasi Kaukazan, o kuni- 
gaikštis Nikalojus jtj sulaikymui 
permažai turi kareivių. Nikalo- 
jaus vieton Kaukazan bus pa- 
siųstas kitas generolas, o kuni- 
gaikštis Nikalojus paims vado- 
vystę kariumenės, pasiųstos Bul- 
garijon. 

Vadovas kariumenių ant pus- 
salio (iallipoli, angliškas genero- 
las IlamiltOn iškeliavo Londo- 
nan, o tuom tarpu kariumenės 
vadovystę paėmė generolas Mun- 
ro. „Generolas Hamilton iškelia- 
vo Anglijon paaiškinti karės mi- 
nisteriui tikrą dalykų stovį prie 
Dardanelių. Nors ten daug ka- 
reivių nužudė lygiai anglai, kaip 
ir franeuzai, bet l>eveik nieko ne- 

nuveikė. Anglai ir franeuzai I 
griebėsi veržimo Dardanelių vien 

norėdami Rusijai padėti, kad to- 
kiu budu atitraukus turkų kariu- 
menę nuo Kaukazo, anglams gi 
ir trancuzams Dardanelių tvirto- 
vės didelės svarbos neturi. Todėl 
dabar pranešama, buk Anglija ir 
Krancuziia sutarė visai apleisti 
Dardanelius, nors ten be jokios 
naudos daug kareivių nužudė. 
Dabar svarbesniu yra gelbėjimas 
Serbijos, ant kurios net tri* ga- 
linai priešai užpuolė. 

ir Italija, nors vyriausiasis jos 
'kariumenės vadovas gen. Ca- 
dorna priešinosi, pasiųs žemčs 
karimnene padėti Serbijai, o 

tuom tarpu jos kariumenė pradė- 
jo smarkiau Austrijon veržtis, 
kad priversti Austriją dalj jos 
kariumenės, arba ir visą, atitrauk- 
ti nuo Serbijos ir priversti pa- 
siųsti prieš italus, kuriems kal- 
nuose gintis daug lengviau negu 
serbams, turintiems nedaug ka- 
reivių, lygumose. 

Smarkus susirėmimas buvo ant 
Doberdo iškilimo prie Peteano, 
bet, kaip užtikrina Austrijos ka- 
riumenės štabas, italų užpuolimas 
tapo atmuštas. Tiroliuj italų bc- 
siveržimas Austrijon pasiliovė, 
ten dabar eina vien imtynės tarp 
artilerijų. 

Ant lytinio karės lauko imty- 
nėm eina vis tose jau vietose, bet, 
kaip pranešama iš Londono, ant 
vif;os fronto linijos vokiečiai tapo 
sf.laikyti. Dabar kiekvienas vo- 

kiečių toliau nužengtas žingsnis 
tiek aukų reikalauja, kiek mėne- 
sis atgal reikėjo pašvęsti nužen- 
gimui mylios. Kaip kur rusams 

pasi-ekė toliau j vakarus vokie- 
čius nustumti. 'Kaip dabar daly- 
kai stovi, tai rodosi, jog rusai 
p-adeda atsigriebti ir palengva 

ima persvarą. Jeigu kur vokie- 
čiams pasiseka paimti rusų pozi- 
cijas, tai nesvarbias, kokiu gauti 
neverta, bet svarbesnės vis pasi- 
lieka rusų rankose. 

Generolas Hindenburg, kaip iš 
Bcrlino pranešama, išstūmė ru- 

sus iš jų pozicijų į rytus nuo 

Mintaujos ir pervarė juos atgal 
per upę Missą. Atmušta rusų 
užpuolimus į vakarus nuo Dvin- 
sko ir j pietus nuo Vilniaus. Cia 
vokiečiai nelaisvėn paėmė i.ooo 

rusų. Prie Dvinsko, kur atmuš- 
ta rusų atakus, paimta 440 karei- 
vių nelaisvėn. Petrogrado gi pra- 
nešimas nesutinka su Vokietijos 
karvedžių raportais. Kad vokie- 
čiams nelengva rusus įveikti, ga- 
lima jau nors iš to matyti, kad 
kariumenė generolo Linsingen, 
kurią norėta pasiųsti Serbijon. 
pasiliko Rusijoj, nors Serbijoj 
prieš anglus ir traneuzus reikia 
daugiau kareivių. 

liet jeigu ne nuo užrubežinių 
priešų Rusijai gresia pavojus, jei- 
gu prieš tą ji atsiremia, tai ten 

kelia jau galvą daug pavojinges- 
nis caro valdžios naminis prie- 
sas—nepasiganėdinimas gyvento- 
ju valdžios veikimu. Xet Rusi- 
jai prielankus Paryžiaus laikraš- 
čiai praneša, jog apgarsinimas 
Maskvos apskrityj karės stovio 
padarytas ne taip sau, bet pada- 
ryta todėl, kad ten buvo kilusi 
tikra revoliucija. Dabar, kaip pa- 
prastai, biurokratai stengiasi 
žmonių neužganėdinimu už- 

gniaužti žiaurumu, taigi griebia- 
si labjausiai žmones erzinančio, 
niekiausio raminimo budo. Tu- 
rint karę su svetimu priešu, ne- 

ramumas ir neužganėdinimas 
žmonių namieje yra labai pavo- 
jingas, nes trukdo karę su sve- 

timu priešu, jam padeda. ISe er- 

zinimo gi žmonių biurokratų val- 
džia apsieiti nemoka., 

Rusai smarkiau veikti pradėjo 
prie Rumanijos rubežių lygiai 
Volyniaus ir Podoliaus guberni- 
jose, kaip Bukovinoj ir rytinėj 
Galicijoj. Tuom mat nori susku- 
bint Rumanijos susidėjimą gu 

Rusija. Mėginimas austrų ženg- 
ti pirmyn rytinėj Galicijoj nepa- 
sisekė. Rusai stumia austrų ka- 
riuinenę j vakarus nuo Trembovv- 
la prie Tarnopolio, kuri prie ge- 
ležinkelio, bėgančio j vakarus, la- 

po sumušta. Dėl paskutinių rusų 
pasisekimų Lvov atsirado vėl di- 
deliame pavojuje. Jis vėl gali 
pakliūti rusams. 

Ant vakarinio fronto francuzų 
pirmyn žengimas Champagne 
distrikte susilpnėjo. i/rancuzai 
surinko didesnes pajiegas apie- 
ilinkčse Artois ir netikėtai, drau- 
ge su anglais, užpuolė vokiečių 
liniją ir paėmė čielą eilę jų ap- 
kasų prie Neuville St. Vaast. 
Vokiečiai du kartu kontr-atakais 
mėgino juos atgauti, bet su di- 
deliais jiems nuostoliais tapo at- 
mušti. Vokiečiai prisipažįsta, jog 
ir Vosges kalnuose jie ta- 

po išvyti nuo vakarinio šono 
kalno Hartmanns\veiler; Ir Lo- 
taringijoj visi vokiečių užpuoli- 
mai tapo atmušti. Francuzai pa- 
ėmė dalį vokiečių apkasų taipgi 
prie Reilloti. Anglai, atmokėda- 
mi vokiečiams, pradėjo taipgi 
mušiuose vartoti troškinančius 
gazus ir su jų pagelba paėmė ki- 
liometrą vokiečių grabių ir su- 
dailintas jų pozicijas Hohenzol- 
lern. 

Prie Loos eina vis smarkios 
artilerijų imtynės. Francuzams 
teko daugiau vokiečių grabių 
apielinkėse Givenchy ir apielinkė- 
se Tali u re. 

Vokiški orlaiviai du kartu at- 
lėkė ties Londonu ir iš orlaivių 
miestan mėtė bombas, už tai 
francuzai, atlygindami vokie- 
čiams, iš orlaivių bombardavo 
miestą Trevir, Vokietijoj. 

Prie Bois cn Ilache francuzai 
atmušė tris smarkius vokiečių 
užpuolimus. 

Angliški povandeniniai laivai 
Baltiko jurčse paskandino penkis 
[vokiškus transportinius laivus, o 

kitus privertė greitai slėptis su- 
drutintuose portuosc. 

Iš Kares Lauko. 
i 

RUSŲ LAIMĖJIMAS 
GALICIJOJE. 

Pctrograads. Rusai išlošė svar- 

bu laimėjimą Galicijoj. Jie per- 
laužė paskutinę austrų atsigini- 
mo liniją ant teutonų dešinio- 
jo sparno. 

Šita nauja rusų pergalė yra to- 
limesnė pasekmė rusų laimėjimo, 
įgyto prieš keletą dienų. Šturmu 
paimta pozicija yra kalnelis j ry- 
tus nuo kaimo Halvoraka, kuris 
guli ant dešiniojo kranto upės 
Stripa, 19 verstų Į šiaurius nuo 

miesto Bučač. Šita vieta buvo 
nepaprastai stipriai fortifikuota, 
nes iš šios apielinkės teutonai bu- 
vo manę pradėti savo didelj už- 

puolimą ant viso rusų kairiojo 
sparno, kuris traukiasi nuo Gali- 
cijos net iki Pinskui. Vienok ru- 

sai jgijo svarbių laimėjimų apie 
Kolki ir Čartorysk. j šiaurius nuo 

trikampio Lucko, Rovno ir Dub- 
uo ir persikėlė per upę Styr. Tas 
rusų žygis sugadino visus teuto- 

nų plianus: austrai negalėjo pa>i- 
judint ir užpulti rusų arčiaus prie 
Rumanijos rubežiaus, nes rusai, 
eidami iš šiaurių, butų galėję at- 

kirsti jiems kelią, užtidnmi iš 
užpakalio. 

Rusai, užgriebę Rovno distrik- 
tą ir balas, stipriai įsikasė išilgai 
upių Olycha, Styr, Skva ir Seret 
ir pradėjo spausti teutonus, ne- 

leisdami jiems įsikasti išilgai tų 
upių. 

Tuom tarpu rusai pradėjo visą 
eilę mažesnių musių išilgai visą 
pietinį frontą, kad patyrus kaip 
yra sustatyta teutonų kariumenė: 
kiek ir kur jos yra silpnesnės vie- 
tos jų fronto. Tuomi jie jieškojo 
vietos, kur galima butų padaryti 
didesnį užpuolimą. Ta«.vieią jie 
pagalios surado netoli Rumanijos 
rubežiaus, rytinėj Galicijoj. 

Pasiekę vielinių tvorų, rusai 
išvijo teutonus iš jų pozicijų, 
užgriebė didelį skaitlių belaisvių 
ir, perlaužę austrų tranšėjas, jie 
padarė teutonų fronte spragą taip 
plačią, kad galima buvo paleisti 
kavaleriją su kazokais, idant jie 
pradėtų vytis besitraukiančius at- 

gal austrus. Rusų kavalerija už- 

griebė austrų obozus ir padare 
didelę betvarkę besitraukiančios 
teutonų armijos užpakalyj. Tarp 
2,000 ir 3,000 belaisvių tapo už- 

griebta ir daugiauSv 4iegu 3 aus- 

trų divizijos tapo išvaikytos. 
Rusų kariškas ofisas, pranešda- 

mas apie šitą pergalę, sako, kad 
ji privers gen. von Linsingeną 
pertaisyti visą savo frontą ir tu- 

rės didelę įtekmę ant operacijų 
visam šitam pietiniam distrikte. 

Tuom pačiu laiku ant kito galo 
rusų fronto, ties Dvinsku, rusų 
dalykai taip pat žymiai pasige- 
rino. Pirmiaus vokiečiai buvo 
prisiartinę prie Dvinsko jau tiek, 
kad jie galėjo savo kanuolėmis 
pasiekti patį miestą ir jau buvo 
bestatę savo sunkiąsias kanuoles 
miesto bombardavimui. Tačiau 
puiki taktika gen. Rvzskij'o at- 

metė vokiečius atgal, i dabar vo- 

kiečiai randasi apie 15 verstų nuo 

Dvinsko. 

JAPONŲ AMUNICIJA 
RUSIJAI.' 

New Yorkas. Cyrus Robin- 
sonas, mainų inžinierius iš Lon- 
dono, atvykusis Ne\v Yorkan, 
pasakoja, kad Rusija pastaraisiais 
laikais gaudavo iš Janonijos, vi- 
dutiniškai paėmus, po 20 trauki- 
nių amunicijos kasdien. Siberiš- 
kas geležinkelis iš Vladivostoko 
tapo užimtas beveik išimtinai vien 
tik amunicijos pervežimui. Jis 
mena, kad šitos amunicijos ga- 
vimas dikčiai prisidėjo prie sulai- 
kymo vokiečių Rusijoj. 

FRANCUZIJOS J.5INISTERIS 
REZIGNAVO. 

Paryžius. Francuzijos užrube- 
žio ministeris Delcasse rezignavo 
nuo savo urėdo. Tas s-ikėlė karš- 
tus ginčus franeurų parlianientc. 
vienok 372 balsais prieš 9 parlia- 

meilias išreiškė užsitikėjimą da- 
bartine' valdžiai, kurios vadovu- 
-premieru yra Viviani. Viviani 
priėmė Delcasse rezignaciją ir 
pats užims jo vietą. Delcasse. 
kaip oficiališkai paduodama, pa- 
sitraukė dėlei nesveikatos, vienok 
kilusis parliamente triukšmas nu- 

rodo j tai, kad paskutinieji atsi- 
tikimai Balkanuose turėjo 'ką 
nors bendro turėti su Delcasse 
pasitraukimu. 

Parliamente buvo nckurie de- 
putatai (atstovai) palinkę kelti 
triukšmą, tačiaus nusiramino 
kuomet deputatas Jtile> Delehaye 
savo kalboje jiems priminė: "Mū- 
sų respublika turi du priešus. Štai 
jie: vokiečiai ir musii locni bar- 
niai tarp savęs." 

GREKIJA NEPADĖS 

SERBIJAI. 
Atėnai. Serbijos valdžia pa- 

siuntė Grekijon pakvietimų, stoti 
sale Serbijos, kaip tas buvo sude- 
rėta sutartyj tarp Serbijos ir 

iCrekijos, nes Serbiją užpuolė Bul- 
garija. Grekija draugiškoj for- 
moj pranešė, kad nors tarp Ser- 
bijos ir Grekijos yra padaryta to- 

kia sutartis, tačiaus sutartyj kal- 

bama ne apie abelną europejišką 
karę, o tik Balkanų karę. (ireki- 

ja prisižadėjusi Serbijai pagelbėti, 
ijeigu karėj dalyvautų vien tik 

Į Balkanai. Dabar gi, tvirtina Gre- 
kijos valdžia, Grekija, stodama sa- 

le Serbijos, gal nieko negalėtų pa- 
gelbėt Serbijai, o pati save sunai- 
kintų. Todėl Grekija užsilaikys 
kol-kas neutraliŠkai ginkluota. 

NAUJAME KARĖS 

VERPETE. 

Geneva Telegramas iš Buclia- 
resto, Rumanijoj, praneša, kad 
rusų laivynas bombardavo N arną, 
"Bulgarišką uTTsrnjpric Juodųjų jū- 
rių. 

Keturi vokiški submarinai, ku- 
riuos vokiečiai geležinkeliais at- 

gabeno j Varną, sakoma, spėjo iš- 
trukti j Juodasias jūres pirma 
negu rusai užbliokavo Varnos 
uostą. 

(ienevos laikraštis praneša, kad 
serbai daro milžiniškų nuostolių 
austro-vokiečiams ir bulgarams, 
besigindami prieš užpuolikus, iš 

dviejų šonų. Prie upės Drinos 
serbai gavo pastiprinimų ir at- 

mušė austrus su didėliais nuosto- 

liais. Netoli Šabac serbai sunai- 
kino vokišką brigadą, paimdami 
1,000 vokiečių belaisvėm Visi 
bulgarų atakai tapo atmušti, ir 

2^000 bulgarų pakliuvo nelaisvėn. 

JŪRIŲ MUŠIS NETOLI 

PETROGRADO. 
Stockholmas, Švedijoj. Laik- 

raščio Avtor.bladet koresponden- 
tas praneša, kad buvo jūrių mušis 
netoli Porkala, Finu įlankoj. Sa- 
koma, kad vienas skraiduolis ta-| 
po nuskandintas, o kitas dikčiai 
pagadintas. Apart to, korespon- 
dentas praneša, kad vokiški Zep- 
pelinai mėtė bombas ant Finlian- 
dijos pakraščio. [Porkala yra 
mažas pusiausalis apie 30 verstų 
j piet-vakarius nuo Helsingforso. 
Manoma, kad šis mušis turėjo bū- 
ti tarp rusiškų ir vokis.\ų laivų]. 

FRANCUZŲ PREMIERAS 
LONDONE. 

Londonas. Prancūzijos minis- 
terių kabineto premieras Viviani 

atvyko Londonan, kad ypatiškai1 
pasitarus su Anglijos užrubežioj 
ministeriu Sir Eduard Clrev. Tai1 
yra pirmas atsitikimas, kad Pran- 
cūzijos premieras ypatiškai va- 

žiuotų Londonan tartis su Anli- 
jos premieru. Matyt, reikalas la-j 
,bai svarbus. Menama, kad buvo i 

[apkalbama dalykų stovis prie i 
Dardanelių ir Balkanuose. 

ZEPPELINŲ UŽPUOLIMO 
PASEKMĖS. I 

Londonas. Praeitą savaitę bu-Į 
vo Zeppelinų užpuolimas ant' 
Londono, kurisai skaitoma blo-j 
giausiii'iš visų iki šiol buvusiųjų 
užpuolimų. Olicialis pranešimas, 

išleistas vakar vakare, praneša, 
ha*! 55 ypatos žuvo nuo Zeppeli- 
nų bombų; 114 ypatų prie to ta- 

po sužeista. 
Keturiolika tarp užmuštų ir 13 

tarp sužeistų buvo kareiviai. Iki 
šiam laikui nuo Zeppelinų visoj 
Anglijoj žuvo 166 ypatos; su- 

žeista gi 434 ypatos. Londono ir 
vi-os Anglijos gyventojai tapo la- 
ba i sujudinti paskutiniu Zeppeli- 
nų užpuolimu. Žmonės reikalau- 
ja, kad valdžia atmokėtų vokie- 
čiams tuom pačiu pinigu, t. y. 
kad pasiųstų angliškus orlaivius 
bombardavimui Vokietijos dide- 
lių miestų. 

ANGLAI NERIMĄSTAUJA 
DĖL TALKININKŲ 

NEPASISEKIMŲ PRIE 

DARDANELIŲ 
Londonas. Anglijos parliamen- 

te pradeda kilti triukšmas dėl ne- 

pasisekimu Dardaneliuose. Tal- 
kininkai jau apie metai laiko, 
kaip stovi prie Dardanelių ir iki 
šiolei nieko negalėjo padaryt tos 

spragos paėmimui. Parliamente 
reikalauta nuo valdžios pasiaiški- 
nimo, ką ji mano toliaus su Dar- 
daneliu expedicija daryti. Už- 
puolimas ant Serbijos dabar rei- 
kalauja talkininkų pagelbos, ir 
nekurie išreiškia nuomone, kad 
talkininkai privalo apleisti Dar- 
danelius ir pasiųsti ten esančią 
kariu meni' j Serbiją arba prieš 
Bulgariją, nes matyt, kad talki- 
ninkai nieko nepeš prie Darda- 
neliu. 

Valdžios atstovas, Lordas 
Lonsdoune, apreiškė parliamen- 
te, kad dabar butų labai nepa- 
ranku spirti valdžią, idant ji aiš- 
kintų savo plianus kaslink Dar- 

daneliu, nes tas galėtų suteikti 
priešui svarbių žinių, kurias nuo 

jo norima paslėpti. 

ANGLŲ SUBMARINŲ 
VEIKIMAS BALTIKE. 

Londonas. Švedija paliepė sa-- 

vo ministeriui Londone protes- 
tuoti prieš tai, kad anglu suibma- 
rinai Baltiko jūrėse laužo Šve li- 

jos neutrališkumą. Sakoma, kad 

anglų submarinai nuskandino du 

vokiškus garlaivius, kuomet tie 

jau buvo Švedijos vandenyse. Iš- 

viso anglų submarinai nuskandi- 
no Baltiko jūrėse 10 vokiškų 
garlaivių, kurie vežė rudą tarp 
Švedijos ir V okietijos. Apari to, 
dar 17 vokiškų garlaivių trūksta, 
ir manoma, kad jie taipgi tapo 
nuskandinti. Anglai tvirtina, kad 

jie nesulaužė tarptautiškų įstaty- 
mų. 

KAIZERIS VILIOjĄS ISPA- 
NIJĄ IR ŠVEDIJĄ TALKON. 

Londonas. Pranešama, kad 
Vokietija nori iškrėsti talkinin- 
kams dar du dipHomatišku špo- 
su—vieną Ispanijoj, o kitą Švedi- 
joj. Kaizeris, šakuma, siūlo Is- 
panijai Gibraltarą ir Morokko 
(Afrikoj), o Švedijai siūlo Fin- 
liandiją už tai, jeigu šitos vieš- 

patijos prisijungs prie Vokietijos 
ir stos priešais talkininkus. 

Anglų submarinas nuskandino 
vokišką torpedinį laivą Baltiko 
jūrėse pereitą ketvergą. 

ANGLŲ SUBMARINAS NU- 
SKANDINO DU KARĖS 

LAIVU. 

Kopenhagenr.s. Anglų subma- 
rinas "K-9" nuskandino du vo- 

kišku torpediniu laivu Baltiko jū- 
rėse. siaurumuose tarp Švedijos ir 
Danijos. v 

Vakar anksti išryto trį> vokiš- 
ki torpediniai laivai ir vienas 
skraiduolis Įplaukė Į siaurą per- 
taką tarp Švedijos ir Danijos ir 

užpuolė ant submarino. Vokie- 
čiu laivai pradėjo sukti ratu, kad 
jų submarinas negalėtų torpeda 
pataikyt ir pradėjo smarkiai j 
submariną šaudyt. Taip tęsėsi 
tulą laiką, kol submarinas, gerai 
nutaikęs. įvarė torpedą j vieną 
torpedinį laivą, kuris expliodavo 
ir nuskendo. Tuomet likusieji 
vokiški-laivai pradėjo bėgti. Sub- 

marinas pasikėlė viršun, gerai ap- sidairė ir pasileido vokiečius vyti. lis juos pavijo netoli Faxo. 
Tuomet ji> vėl pasinėrė ir pa- leido antrą torpedą. Antras tor- 
pedinis laivas nuėjo netrukus 
dugnan. Menama, kad didesnė 
dalis šių laivų įgulos nuskendo 
sykiu su laivais. 

KARĖS STOVIS MASKVOJE. 
Petrogradas. Tapo išlei.-ta ca- 

ro ukazas, kuris apšaukia "karės 
stovį" Maskvos mie>te ir • i>am 
Maskvos distrikte. 

Šitas telegrama* gali labai 
daug reikšti. Xors j)rie šito te- 
legramo pridedama paaiškinimas, kad Maskvoje laike pastarųjų ke- 
liu mėnesiu buvo diktos riaušės iš priežasties streiku ir kad buk šios betvarkės neturi nieko' ben- dro su politika, tačiaus reik ži- noti, kad Rusijoj beveik nebūva 
grynai ekonomišku streiku. Strei- kai ir riaušės beveik visuomet yra surištos su politiškais reikalavi- 
mais. Yoikiš'ki telegramai kiek laiko atgal buvo pranešę, kad 
Maskvoje trjs savaitės atgal bu- 
vo atviras sukilimas ir kad gat- vėse buvo barikados pastatytos, kad 25 poliemonai, S augštesni 
urėdninkai prie to tapo sužeisti, 
o trjs civiliški žmonės tapo už- 
Imušti ir 120 jų sužeista. Prieš 
kelias dienas yra rezignavęs nau- 
jai paskirtas vidaus dalykų mi- 
iiiisteri kuris buvo skaitomas li- 
berališku žmogum. "Karės sto- 
vis" apšaukiama paprastai tik la- 
bai svarbiuose atsitikimuose, ir 
todėl iš virŠminėto trttirtpo tele- 
gramo galima spręsti, kad Mask- 
voje yra kilę ka< nors panašaus j revoliuciją. Rusų laikraščiai 
skelbė, kad žmonės begalo yra 
įširdę už Dūmos paleidimą ir to- 
je pačioje Maskvoje tuojaus po Durnus paleidimo atsibuvo dau- 
gelis suvažiavimų ir susirinkimų 
rimčiausių Rusijos veikėjų, kurie 
reikalavo neatbūtino Dūmos su- 
šaukimo ir naujos valdžios, kuri 
arčiaus žiruiių stovėtų. 

NUOSTOLIAI SERBIJOJE 
DIDELI. 

Pai/žius. Smarkus mūšiai ei- 
na išilgai šiaurinio Serbijos ru- 
bežiaus. Sulyg vėliausių žinių, 
austro-vokiška armija ant fronto 
()brenovac-Belgrad-Semendria- 

Gradicc nustojo 20,000 užmuštais 
ir 40,000 sužeistais. Vokiški te- 
legramai pripažįsta, kad serbų pa- 
sipriešinimus yra atkaklus ir kai 
nuostoliai yra dideli. 

PERKĖLĖ SOSTINĘ. 
Londonas. Kadangi dabartinė 

serbų sostinė, miestas \*iš. yra 
arti Bulgarijos rubežiaus, tai ser- 
bai perkėlė ją j miestą 
M trovica. netoli Montenegro ru- 

bežiaus. Pirmiaus ją manė kelti 
i Monastirą, arti (irekijos rube- 1.. 
ziaus. 

IR ITALAI KARIAUSIĄ 
BALKANUOSE. 

Paryžius. Lairaštis Excc!sior 
praneša, kad jis gavęs žinią iš 
ištikimu šaltiniu, kad Italija pa- 
sius 150,000 kariumenės i Balka- 
nus. J talijos valdžia esą užlaiko 
viską didžiausioj pa>laptyj. bet 
esą galima neabejoti, kad Italija 
kirs tgn vieton ir tuom laiku, l.a- 
da bus jai patogiausia. 

ANGLIJA KARĖJE 
SU BULGARIJA. 

Londonas. Anglija formali-kai 
a; kelbė Bulgarijai karę. Bulga- 
rijos valdžiai pranešta, kad nuo 

io vai. išryto, spalio 16 d., tarp 
Anglijos ir Bulgarijos prasidėjo 
•karės stov,i». 

RUSAI PERLAUŽĖ VOKIE- 
ČIUS PRIE DVINSKO. 

Lcndcnas. Rusai pradėjo 
smarkius užpuolimus apielinkėse 
Dvin-ko, ir nors vokiečiai tvirti- 

na. kad jie atmušė ^didesnę dalį 
rusišku atakų, vienok patjs prisi- 
pažįsta, kad vienoj vietoj rusai 

perlaužė j 11 liniją. 



SERBIJA APSKELBĖ 
KARĘ BULGARIJAI. 

Niš, Serbijoj. Serbija spalio 
14 dieną apskelbė karę Bulgari- 
jai. 

ANGLŲ NUOSTOLIAI 
PRIE DARDANELIŲ. 

Londonas. Oticiališkai pagar- 
binta anglų nuostoliai prie Dar- 

danelių 96,899. Iš šito skaitliaus 
18,957 yra užmušti, tame skait- 

liuje 1,185 aficierai. Likusieji 
yra sužeisti ir prapuolę (.nelais- 
vėje). 

MŪŠIAI PADAUGUVYJE. 
Londonas. Vokiečių stabo 

firanešimas skelbia, kad j šiau- 
rius nuo upės likau, Kuršėje ne- 

to': Rygos, vokiečiai yra užgrie- 
bę t ,000 rusų belaisvčn. Ta- 

čjau nepranešama apie joki di- 

desnį mušį tose apielinkėse ir 

neaišku, ar tas skaitlius belaisvių 
tapo paimtas laike vieno mūšio, 
ar ant viso fronto pastaraisiais 
laikais. Rusų oficialis praneši- 
mas sako, kad vokiečiai persikėlė 
per upę Ekan, bet tuojaus tapo 
atmušti atgal. Rusų štabas taip- 
gi praneša apie didelius nuosto- 

lius prie Dvinsko. Žinios iš l'.er- 

•lino praneša, kad vokiečiai padarė 
naują progresą prie D\ insko ir 

užgriebė ten 440 belaisvių, bet 

•Petrogrado žinios sako, kad visi 

vokiečių ataikai prie Dvinsko bu- 

vo nepasekmingi. Iš šitų prieš- 
taraujančių žinių galima išvesti, 
kad abidvi pusės turi laimėjimų 
viena vienur, kita kitur. 

RUSAI DABAR TURI UŽTEK- 
TINAI AMUNICIJOS. 

Londonas. Laikrašti j Daily 
Mail gavo telegramą tb Odesos, 

kuriame sakoma, kad naujas pri- 
sakymas tapo išduotas pietinėms 
rusu armijoms. Sulyg šito prisa- 

kymo esą paliepiama armijoms 
nesigailėti amunicijos, nesą jos 
gautą dabar užtektinai ir esą da- 

bar rusų krautuvėse yra kelis syk 
datigiaus amunicijos negu jos bu- 

vo prieš 4 mėnesius. 

ITALIJA APSKELBĖ KARĘ 
BULGARIJAI. 

Rymas. Italija apskelbė kare 

•Bulgarijai. Sis apskelbimas reiš- 

kia, kad Italija nusius savo armi- 

ją. arba laivyną, o gal but ir vie>- 

ną ir kitą, priešais bulgarus. 

SERBAI PAĖMĖ NELAISVĖN 
2,000 VOKIEČIŲ. 

Londonas. Sulyg telegramo, 
gauto iš Bucharesto, serbai pa- 

ėmė 2,000 belaisvių ir užgriebė 4 

kanuoles Gornako distrikte. Prie- 

šo nuostoliai užmuštais ir sužeis- 
tais taipgi buvo dideli. Serijai 

įgijo laimėjimą taipgi Timok dis- 

trikte šiaur-rytinėj Serbijos dalyj, 
kur jie užgriebė 300 belaisviu. 

DIDELIS KONTRAKTAS. 

New Yorkas, čia apskelbta, 
kad Rusija užbaigė tarybas ir pa- 
darė kontraktą su Amerikos dirb- 
tuvėmis iristatymui įvairiu karės 
reikmenų. Abelna kontrakto su- 

ma^ išneša 57 milionus doliariij. 
Tarp kitu, P.radley Construc- 
ti(»n Co. gavo kontraktą padirbi- 
mui vieno miliardo patronu ir kul- 

kasvaidžiu, kuriuos gali neštis 
vienas žmogus. American YVoolen 
Co. gavo kontraktą pristatymui 
5 milionu jardu gelumbės Šinie- 
liams ir overkočiams. 

FRANCUZAI MUŠA 
BULGARUS. 

Londonas. Telegramai, atei- 
nantieji ii Rymo, praneša, kad 

franeuzų kariumenė, paniekusi 
Serbijos, atmušė bulgarų a'akus 

prie ežero Doran ir prie Valan- 
<lovo, kur bulgarai buvo pradėję 
kontr-atakus. Francu-cai, sako- 
ma, padarė dideliu nuostolių bul- 
garams ir dabar vejasi atgal be- 
sitraukiančius bulgarus. 

Talkininkai užėmė svarbu pa- 
rubežinį bulgaru fortifikuotą 
miestą Strumnica, netoli rube- 
žiaus, ir tuom pačiu laiku išsodino 
savo kariumenę Turkijoj prie 
Enos, kur upė Marica įpuola 
Ajegejiškas jūres. Enos yra ne 

toli Bulgarijos nibežiaus ir svar 

baus bulgariško uosto Dedeagač 
Gyventojai šio miesto jau išbč 
4fo. Iš Enos talkininkai gali veik 
ti j abi puses—linkui Konstanti 
nopolio ir liukui Bulgarijos. Tai 
kininkai, matomai, mėgins per 
kirsti svarbų bulgarų geležinkelj 
HUo Sofijos į Dedeagač; šis gele- 

[žinkclis yra labai svarbus bend- 

jram veikimui turku ir bulgaru 
armijos. 

NEPASISEKIMŲ PASEKMĖS. 

Londonas. Anglijos niinistcrių 
kabinete įvyko svarbus nesusi- 
pratimai tarp ministerių kaslink 
karės vedimo budo. Pasekmė to 

nesusipratimo buvo ta, kad Sir 
Riluard Carsoti, generalis Angli- 
jos prokuroras, rezignavo nuo 
savo vietos. Sakoma, kad ir (lan- 
giaus ininisterių žadą rezignuoti. 

IS AMERIKOS, 
* 

ARMĖNŲ NAIKINIMAS. 

Washington. D. C. (Jauta čia 
žinios nuo Amerikos misionierių 
Turkijoj, jog krikščionių armėnų 
skerdynės ten nesiliauja. Prieš 
skerdynes jau kartą Suvienytų 
Valstijų valdžia padavė protestą 
Vokietijos valdžiai, bet toji atsa- 

kė, jo turkai su armėnais gali da- 
ryti, kas jiems patinka; armėnai 
esą neištikimi. 'Taigi Vokietija, 
po kurios įtekme yra Turkija, iš- 
teisina skerdynes ir turkų žiauru- 
mus. 

Dabar vėl gauta žinios, jog 
skerdynės nesiliauja. Kaip sako, 
mahometonai gavo slaptą palie- 
pimą nuo Turkijos valdžios iš- 
skersti visus armėnus, nei vaiku 

(nepalikti. Turkai ir kurdai sker- 
džia armėnus, kur tik patinka,) 
kur tik proga pasitaiko, nepa- 
lieka moterų ir vaikų, ir tam pri- 
taria ir turkus teisina krikščio- 
nis, civilizuoti vokiečiai. Jeigu 
turkų elgimąsi galima teisinti jų 

!nekultūringumu, tai jau vokiečių 
toleravimą skerdynių, nors jie 
joms gali galą padaryti, ir kaipo 
civilizuota tauta turėtų tai pa- 
daryti, išteisinti negalima. 

Azijatiškoj Turkijoj jau veik 
!visi armėnai tapo išskersti, liko 
jų labai mažai. Stojus Bulgarijai 
[vokiečių ir turkų pusėn, naikini- 
mas armėnų eina dar smarkiau. 
Amerikos protestų nei turkai, nei 
vokiečiai nepaiso; ant to atsako, 
jog karė yra ne vaikų žaislas, 
karėse turi žilti žmonės, nors tai 
butų beginkliai armėnai. 

Teisybė, armėnai ir grekai ry- 
tuose yra nekenčiami, gali jie 
buti nesimpatiški savo pasielgi- 
muose, nes ir vieni, ir kiti užsi- 
ima visokiais tamsiais darbais, 
kaip žydai Lenkijoj ir Lietuvoj, 
bet visgi jie yra žmonės, o civi- 
lizacija Europoj ne tam platinasi, 
kad ji teisintų bereikalingą žmonių 
žudymą. Vokiečiai gi didžiuojasi 
savo civilizacija, bet pritari- 
mas žmonių žudymui nereiškia 
puikius civilizacijos. 

NEVALIA SIUNTINĖTI PAČ- 
TU IŠJUOKIANČIŲ IR KO- 

LIOJANČIŲ PAČTO KOR-. 
TELIŲ. 

Washington, D. C. PaČto per- 
dėtinis Burleson prisakė visiems 
pačto stacijų perdėtiniams Suvie- 
nytose Valstijose nepriiminėti 
persiuntimui pačto kortelių kolio- 

jančų, ar išjuokiančių kokią nors 

karę vedančią Europos, tautą, tai- 

|gi rusus, anglus, franeuzus, ita- 
jlus, vokiečius, austrus, turkus, 
bulgarus ir kt. N'evalia siuntinėti | 
pačtu koliojancių atsisaukimų ir 
kitokių raštų ir paveikslų. 

TARPTAUTIŠKAS TAIKOS 
KONGRESAS. 

San Francisco, Cal. Atsibuvo 
čia tarptautiškas taikos kongre- 
sas. Bet kalbėti apie taiką dabar, 
kuomet visoj Europoj girdėt ka- 
mtolių dundėjimas, visai nepritin- 
ka; togul pirma bent kanuolės nu- 

,tyla. Savo kalboj Japonijos mi- 

nisterių pirmininkas, grafas Oku- 
ma, ir chiniško laikraščio .redak- 
torius Dr. Xag-Poon Chuo ap- 
reiškė, jog kalbo« apie taiką, kol 
žmoniją slogina militarizmas, 
bus nevaisingas. Pirma reikia 
militari/.iną išnaikinti, o jam iš- 
nykus, ir karių bus mažiau, be 
jokiu kalbu ir kongresų. 

NAUJAS ŽMONIŲ UŽMUŠI- 
NĖJIMUI IŠRADIMAS. 

I aikraščiai praneša, buk kok- 
są; Billoros iš St. Paul padirbo 
mašiną žmonių užmušinėjimui su 

pagelba elektriškų vilnių, kaip 
bevieliniame telegrafe. Savo iš- 
radimą, pasinaudodamas iš karės, 
jis pasiūlė Anglijai ir Prancū- 
zijai, bet jos nieko iš to išra- 
dimo nedarė. Vokietija priėmė 
išmėginimui, bet kaip tie mėgi- 
nimai išpuelė, nežinia. Sikoma, 

—Donahey in Cleveland Plain Deater. 

NUVILIOJO. 
Karikatūra parodo, kad Kaizeris-'kavalierius atviliojo LJulgari- 

ją-mergiiią talkininkanis-kavalieriatns. 

buk vokiečiai, pagerinę išradimą, 
nuo toli išsprogdino jau kelias 
rusų parako dirbtuves ir krau- 
tuves. 

SVARBUS IŠRADIMAS APSI- 
SAUGOJIMUI NUO 

ORLAIVIŲ. 
New York, N. Y. Amerikoniš- 

kas išradėjas, Dr. Leo de Forest, 
keliauja Anglijon pasiūlyti jai 
savo naujausią, išradimą, kuris 
turi apsaugoti Anglijos miestus 
nuo vokiškų Zeppelino orlaivių, 
kurie jau dikčiai nuostolių pri- 
dirbo. lVietaisa alarmuoja prieš 
atlekiantį orlaivį ir apšviečia, 
nors butų tiršta migla, dangų 
taip, kad galima neprašytą sve- 

čią pamatyti ir jj pasveikinti ka 
nuolių šūviais. 

ITALIJOS PASKOLA 
AMERIKOJ. 

New York, N. Y. Italija mano 

Amerikoj vieniems metams pasi- 
skolinti $25,000.000. To, žinoma, 
karės vedimui neilgam užteks. 
Pinigai tie" eis! išmokėjimui už 
Itailjos- Amerikoj paimtus maisto 
produktus, taipgi už karėj reika- 
lingus daiktus. 

GERA DARBDAVIO 
DOVANA. 

Sioux City, Ia. Pasimirė čia 
turtingas.. groserijos savininkas 
Otto Mowitz ir veik visus savo 

turtus, $50,000, užrašė klerkui, 
Karoliui Grubel, 25 metų vaiki- 
nui, kuris buvo pas Mo\vitzą 6 
metus. Savo posūni ui jis užrašė 
tik $100. 

ANGLIŠKAS AUKSAS. 

Bangor, Me. Is Halifax, ap- 
kaustytame vagone, visokiems 
išmokesčiams Amerikos dirbtu- 
vėms atgabeno is Anglijos aukso. 
Aukso to yra už 10 milionų do- 
liarių. Gabena jį j Xevv Yorką. 

PADIDĮS KARIUMENĘ. 
Washington, D. C. Preziden- 

tas VVilson priėmė karės m mis- 
terio Garrison sumanymą padi- 
dinti kariumenę; o tam pareika- 
lauti nuo kongreso 75 milionų 
doliarių daugiau, arba 400 milio- 
nų doliarių, taigi beveik tiek, 
kiek taikos laike kariumenės rei- 
kalams išleidžia Prancūzija arba 

Vokietija, kurios visuomet laiko 
apie 600,000 kareivių, Suvienytos 
Valstijos už tuos pinigus išlaiko 
vos 100,000 kareivių, o nori turė- 
ti dabar 400,000. 

PAJIEŠKO NUO GELEŽIN- 
KELIO $100.0000. 

Ne\v Yorko šokėja Daisy B. 
James, pradėjus traukiniui eiti, 
sėsdama vagonan nupuolė po ra- 

tais, kurie nupjovė jai abidvi ko- 
ji. Už tai ji niio Lackavvanna 
geležinkelio pajieško $100,000, po 
$50,000 už kiekvieną koją. 

MOTERŲ GIRTUOKLIA- 
VIMAS. 

Philadelphia, Pa. Policijos 
moteris Alberta Schmidt savo ra- 

porte praneša apie vis smarkesnį 
besiplatinimą girtuoklystes tarp 
augštesnių moterų kliasų mies- 
te. Per vieną tik mėnesį poli- 
cistai areštavo už girtuokliavimą 
65 moteris, o tame buvo dau- 
giausia augštesnių kliasų mergi- 
nų, o per tą laiką už tą patį 

vyrų areštuota tik 32 (Turbut 
policistai vyrams negriebia taip 
greit už apikaklės, kol jie ant 

kojų gali pastovėti, nes prie gė- 
rimo pripratę ir patįs policistai). 

GRAŽIAUSIA MERGINA 
I AMERIKOJ. 

Philadelphia, Pa. Atsibuvo čia 
konvencija Amerikos fotografų. 
Susirinkt' konvencijon pripažino 
gražiausia visoj Amerikoj mergi- 
ną Geptrudą Fiscber, matyt vo- į 
kietaitę. Bet jeigu apie gražu- 
mą sprendė iš fotografijų, tai ant 

"prendimo negalima su pasitikėji-j mu remtis, nes retuševiai moka 
fotografuojamus paveikslus pa- 

I dailinti. 

ŽYDŲ SKUNDAI 

I BĘ PAMATO. 

Washington, D. C. Suvienytų 
Valstijų konsulis Rygoj, gavęs 
nuo savo valdžios paliepimą iš- 
tirti teisingumą Rusijos žydų pa- 
siskundimų, buk rusų valdžia bai- 
siai jutos persekiojo, tyrinėjo tų 
pasiskundimų teisingumą ir pra- 
nešė \Vąshingtonan, kad žydų nu- 

rodomų ž'aurumų ir persekioji- 
mų iš rusų pusės nebuvo. Jeigu 
kariumeuės vadovai į žydus žiuri 
su neužsitikėjimu, tai tam jie 
patjs kalti, rodydami savo prie- 
lankumą Rusijos priešams. Lai- 
ke karė.s su neištikimais ir kitur, 
ne vien Rirsijoj, elgiasi nege- 
riau. 

IŠ ViSU's. 
U Prancūzijos šiauriniu geležin- 

kelių kompanija atlieka mėgini- 
mus išsklaidyti miglas, dėl ku- 
rių dažnai atsitinka nelaimės, su 

pagelba bevielinio telegrafo vil- 
nių. Jau nuo senai žinoma, kad 
elektrikos vilnjs išsklaido, arba 
išnaikina vandens burbulėlius, iš 
kurių migla pasidaro. Pątėmyta, 
kad 1800 metrų (vienos angliš- 
kos mylios) nuo leidžiančių elek- 
triškas vilnis elektriškų vielų ne- 

sidaro migla, o pasidarusi iš- 
nyksta. Tokiu budu su pagelba 
elektriškų vilnių galima išsklai- 
dyti miglą ties jūrėmis ir ap- 
saugti plaukiančius laivus nuo 

susimušimo. 

|| Norvegijoj pirmą kartą mote- 
rims leista buvo balsuoti rinki- 
muose. Daugelis mano, kad mo- 

terų balsai sudrutis socialistų 
partiją, o valdžia tiki, su pagelba 
kitų partijų, atsverti moterų ir 
socialistų balsus, taipgi pergalėti 
kariumenės' priešus. 

|| Francuzijoj, mieste Orango, 
pasim'rė Nepaprastas francuzas 
mokslinčius Henri Fabre. Jis 
ypač tyrinėjo visokių tautų gy- 
venimą, būdą ir palinkimus, buvo 
žinovas tautų psvcholiogijos. 

|| Pasitraukė nuo vietos perdė- 
tinis Lenkų Rato Austrijos par- 
liamente, Dr. M. Bilinski. Jis 
sako, jog tai padarė, kad turėti 
liuosas rankas ir veikti diplio- 
matijos dirvoj. Ištikro vienok 
jo atstovavimas lenkų reikalų ne- 

užganėdino lenkų, nes jis visame 
piidė vien ciesoriaus norus ir jo 
nurodymus. Bilinski pirmiaus 
buvo Austrijos iždo ministcriu. i 

ĮĮ Šveicarijos kareiviai palaikė 
už šnipus išvažiavusius automo- 

biliu pasivažinėti ambasadorius 
Anglijos ir Prancūzijos. Bet, ži- 
noma, kaip tik pasiaiškino klaida, 
ne tik tapo jie paleisti, bet dar 

Šveicarijos valdžia už klaidą per- 
siprašė. 

|| italų laikraštis Idea Xa- 
zionale praneša, jog jis sužinojęs 
iš ištikimų šaltiniu, kad austru 

ciesoriaus, senio Pranciškaus Juo- 
zapo, padėjimas esąs blogas. Se- 
nelio protas einąs silpnyn, jis 
dažnai verkia, kaip vaikas. Kuo- 
met reporteris Viennos laikraščio 
Neue Freie Presse užklausė pis 
Austro-Vengrijos premierą Bu- 
rianą, kaip ciesoriaus sveikata, 
tai tas, sakoma, tik liūdnai galvą 
pakratęs. 

|| Iki šiol karėj užmušta 2,000 

francuziškų mokytojų, o 8,000 pa- 
vojingai sužeista. 

[| Į EI Paso, Texas, atėjo ži- 
nia, buk pagarsėjęs Mexiko plė- 
šikas, tapęs revoliucijunieriu va- 

dovu, generolas Francisco Villa 
tapo locnų kareivių nušautas, su 

kuriais susivaidijo. Už ką jis ta- 

po nužudytas, tikrai nežinia. 

|| Vokietijoj, mieste \Y11erz- 
burg pasimirė vienas iš žymiau- 
sių Vokietijos mokslinčių, uni- 
versiteto profesorius bioliogas, 
Dr. Bovesi. Gimęs jis 1862 m. 

IS LIETUVOS. 
ŽINIOS APIE LIETUVIŲ 

DRAUGIJĄ. 
Jo Sveikatai Gerbiamam jam 

p. St. Šimkui, Lietuvių Draugijos 
įgaliotiniui Amerikoje. 
Gerbiamasis! 

Rašau Tamistai jau penktą 
iš eilės laišką, kurisai yra dar 
pirmas Komitetui išvažiavus 
Fskovan. Dėlto taip ilgai Tamis- 
tai nerašiau, kad pas mus pačia- 
me Vilniuje ir pačiame Komitete 
buvo oidelė suirutė: visos įstai- 
gos ir gyventojai kėlėsi iš miesto, 
pačtas išvažiavo ir dar nesugrį- 
žo. Ir šitą laišką vargais-nega- 
lais teko parašyti ir iš kitos sto- 
ties išsiųsti. 

Musų darbas šitaip dabar pa- 
dalintas: Lietuvių Draugijos Ko- 
mitetas oficialiai persikėlė Psko- 
van—Sergejevskaja ulica, dom 
Modem, kvartira Anerika, ten ap- 
sigyveno p. Šilingas su Komiteto 
darbininkais. Petrograde, kur 
gyvena dabar Draugijos pirmi- 
ninkas, Valstybės Dūmos atsto- 
vas, M. Yčas, veikic pabėgėliams, 
Rusijoj išsiblaškiusiems, regis- 
truoti biuras—Easkov pereulok 
29—biurą veda p. K. Šalkauskas. 
Voronežas dabar virto Lietuvių 
apšvietos centru, ten persikėlė 
Vilkaviškio gimnazija, pedagogi- 
jos ir bugalterijos kursai, "Sau- 
lės" užlaikomi, ten Komitetas iš- 
keldino apie 700 mokslą einan- 
čios jaunuomenės. Iš Komiteto 
narių Voroneže gyvena kun. Ol- 
šauskas ir p. Balčikoni?. Iš tik- 
rų šaltinių sužinojome, kad p. 
Yčo Voroneže steigiama dvi lie- 
tuvių gimnazijos berniukų ir mer- 

gaičių. Visais reikalais į viršpa- 
minėtas įstaigas galima kreiptis 
iuo antrašu: .Voronež, Star#- 

Moskovskaia 19. Yra tai adre- 
sas vieno Lietuviu Draugijos Ko- 
miteto bendrabučių. 

Maskvoje. vei'kia Komiteto na- 

rys, adv. P. Leonas ir Draugijos 
įgaliotinis inž. Naruševičius.. 

Vilniuje šitoks yra Lietuviu 
Draugijos veikimas. Komitete 
dalis išsikėlusi Pskovan gavo tei- 
sę veikti visoje Rusijoje per savo 

įgaliotinius. Likusieji gi Vilniu- 
je Dr-jos nariai veikia keturių 
gubernijų Kauno, Suvalkų, Vil- 
niaus ir Gardino rajone vardu 

"Lietuvių Draugijos Vilniaus Ko- 
mitetas." Prie Vilniaus Komite- 
to darbuojasi nariai: A. Smetona, 
d-ras Antanas Vileišis, kun. Je- 
zukevičius, A. Žmuidzinavičius, 
kun. Kukta, p. K. Vileišiene, J. 
Kymontas, D. Malinauskas, Juo- 
zas Kubilius ir aš. Prie Vilniaus 
Komiteto Vilniuje veikia Lietu- 
vių Draugijos Vilniaus skyrius. 
Vilniaus Komiteto adresas: Vil- 
nius, Bolšaja 30—2. Vilniaus 
skyriaus adresas: Vilno, Blago- 
vieščenskaja 24—1. 

Vilniaus stovis kritiškas. Val- 
diškos įstaigos išsikėlė, J pačtas 
neveikia, geležinkeliai užimti ka- 
rės reikalais, maisto pristatymas 
labai apsunkintas, beveik negali- 
mas, mintame iškalno pasigamin- 
tais produktais, kurių reikia maž- 

daug vienam mėnesiui mažiausia 
už 3,000 rublių, kadangi Vilniuje 
ir jo apielinkėse esama apie 4,00c 
pabėgėlių iš Kauno ir Vilniau? 
gubernijų. Jeigu męs busime at- 

kirsti nuo Rusijos, vokiečiams 
uzemus Vilnių, tai musų padėji- 
mas bus neužvydėtinas, kaip mes 

tuokart išmaitinsime savo pabė: 
gelius, iš kur gausime lėšų? 

Taigi Komitetas prašo Tamis- 
tos visas surinktas Amerikoje au- 

kas siųsti mums Vilniun. Da- 
bar tas siuntimas negalimas, bet 
nepoilgam galima bus siųsti pei 
neutralių valstybių konsulitts. 

Vilniuje lietuvių gyvenimas 
kokiam laikui apmiręs, kadangi 
visi lietuviški laikraščiai buvo su- 

stoję. Dabar vėl šiek-tiek at- 

gijo, pradėjo eiti "Viltis," ketina 
leisti ir "Aušrą." 

^Antrasis musų įgaliotinis, p. 
Žmuidzinavičius, de?ei ne jo prie 
žasčių, negalėjo išvažiuoti Ame- 
rikon, tat Tamistai vienam pini- 
gų rinkimo darbas liko užkrautas. 

Tai tiek ši kartą' apie Lietuvių 
Draugiją ir jos veikimą. Jei bus 
galima, nepoilgam vėl Tamistai 
parašysiu. 

Tariu prideramos pagarbos žodj, 
Kun. P. Dogelis. 

Jo Sveikatai gerb, p. St. Šim- 
kui, Lietuvių Draugijos įgalioti- 
niui Amerikoje. 
Gerbiamasis! 

Nois nesenai Tamistai ra- 

šiau, bet gavęs naujų žinių, vėl 
rašau. Pskovas, kur buvo išsi- 
kėlęs Lietuvių Draugijos Komi- 
tetas, evakuojamas. Tat ir Lie- 
tuvių Komitetui prisiėjo iš ten 
keltis. Persikėlė Petrogradan— 
Baskov pereulok 29, kv. 10. 

Gal praneštumėt apie tai Ame- 
rikos laikraščiams. 

Voroneže, kur perkelti musų 
moksleiviai, M. Yčo rupesniu 
įsteigtos dvi gimnazijos: berniu- 
kams ir mergaitėms. Rugsėjo 
1 d. gimnazijų atidengimas. 

"Viltis," pačtai sustojus, irgi 
buvo apsistojusi ėjusi. Dabar vėl 
pradėjo eiti. Petrograde pradėjo 
eiti "Petrapilio Balsas," M. Yčo 
redaguojamas. 

Tai tiek ši kartą. 
Su Diev! 

Tariu pagarbos žodį, 
Kun. Dogelis. 

Kauno Tvirtoves Gubernatorius. 
Kauno tvirtovės gubernatoriu- 

mi paskirtas general-lieutenantas 
Adalbertas Wegener. 

Rietavos Apskričio Viršininkas. 
Reichstago atstovas majoras 

Frommcr, buvęs iki šiol adjutantu 
Kuršo valdymo Liepojuje, pa- 
skirtas dabar j civilinį Lietuvos 
valdymą Rietavos apskričio vir- 
šininku. 

Apie Policiją. 
Policijos reikalus užimtuosiuo- 

se Lietuvoj kraštuose atlieka vo- 

kiečių civilinis valdymas savo 

žandarais bei žandarų pagelbinin- 
kais. Pirmieji dėvi žalią unifor- 
mą su mėlyna apikakle bei mė- 

lynais rankovių apstatais, pasta- 
rieji rėdyti pilkai ir turi aplink 
rankovę juostą su užrašu: "Gen- 
darmiere Litauen" (Lietuvos žan^ 
darija). 

Lietuvos Aprūpinimas Gydymu 
Bei Vaistais. 

Labai nemalonus dalykas, kad 
Lietuvoje yra mažai gydytojų, o 
ir aptickoms trūksta daug vais- 
tu. Vokiečiai kiek galint pasi- 
stengia šitą spragą užkišti. Su- 
sirgus galima kreiptis ir į vokie- 
čiu kareiviu gydytojus. i\ur juos 
surasti, galima sužinoti apskričio 
viršininko rašykloj (kanceliari- 
joj). Aptiekos vokiečiu yra kiek 
galint aprūpinamos vaistais. Taip 
pavyzdžiui Varnių aptieka reika- 
lingiausiais vaistais jau aprūpin- 
ta, iš ko vietiniai gyventojai la-' 
bai pasidžiaugia. Tikima, jog 
neužilgo vaistų stoka gal visur 
bus šiek-tiek pašalinta. 

Žada Mokėt Už Javus. 
Paakiname Didz. Lietuvos gy- 

ventojus,—rašo "Dabajrtis"—jog 
jų pačių nauda dabar javų valy- 
mą užbaigus, pasirūpinti ir linų 
bei kanapių laukus laiku nuvaly- 
ti. Su linais bei kanapėmis rei- 
kia gerai bei tinkamai apsieiti. 
Vokiečiai mielai nupirks tiios li- 
nus ir 1.1, ir, kaip skelbiama, mo- 

kės gyvais pinigais. 

Naujas Latvių Laikraštis. 

i Xuo rugsėjo i d. eina Maskvo- 
je naujas latvių laikraštis "Tė- 
vynės Aidas." 

"Dabartis." 

LIETUVIUI MENKOJ. 
IŠ KENOSHA, WIS. 

Lietuvos šelpimo reikalais. Su- 
vienytu Draugijų, Kenosba, \\ i>., 
tikslu yra rinkti aukas nukentėju- 
siems nuo karės Lietuvoje. Susi- 

vienijo šios draugijos: šv. Bene- 

dikto, šv. Petro, Birutės. 21 kp. 
SLA. ir Dr-stė Lietuvos Balsas. 
Komitetan išrinkti šitie asmens: iš 
šv. Benedikto Dr-jo—J. Trakf.elis 
ir A. Kvedaris; iš šv. Bet r o—F. 
Stankus ir T. Bagdanayięius; is 
Birutės—H. Labanauskas ir J. 
Xevulis; iš 212 kp. SLA.—J. So- 
keli> ir Kaz. Braževičius; iš Dr-tės 
Lietuvos Balsas—K. Narbutas ir 

J. Jaseliunas. Komitetas formališ- 
kai sutvarkytas liko 29 d. rugpjli- 
čio, 1915 m.; pinigai sudėti "First 
National Bank" ant vardo pirm. 
I F. Labanausko, ižd. J. Trakselio 
ir sekretoriaus—Kaz. Braževičiaus. 
Per apvaikščiojimą 10 metų sukak- 
tuvių nuo spaudos atgavimo 30 d. 
lapkričio 1914 m. surinkta aukų 
$36.34; 7 d. kovo 1915 m. apvaikš- 
čiojime "Lietuvių Dienos" surinkta 
aukų $36.31; Suvienytųjų Drau- 
gijų piknike 14 d. liepos surinkta 
$38.74; aukavo: šv. Petro Draugi- 
ja—$10.00; šv. Benedikto dr.— 
$10.00; N. P. P. Š. Merginti Drau- 
gija per p-lę M. Grubliauskaitę—■ 
$20.00; K. Moržeika—50c.; laike 
prakalbų Birutės Dr-jos 12 d. rug- 
sėjo surinkta aukų $21.50; vestuvė- 
se p. \ iktoro Kaktaviėiaus su p-le 
V. Milkentaite surinkta aukų 
$13.06. Smukių surinkta—$1.20. 
Viso labo jau vra surinkta— 
$187.66. Beto dar 212 kp. SLA. 
aukaus $23.85 ir Dr-stė Lietuvos 
Balsas—apie $40.00. Nutarta eiti 
per grįčias renkant aukas, tik dar 
nepradėta. 

Spalio 9 d. buvo balius, tai pa- 
čiai naudai; atsibuvo Columbia 
svetainėje. Nutarta laikyti for- 
mališkus komiteto susirinkimus 
kas ketvirta savaitė, 3 vai. popie- 
tų, šv. Petro svetainėje. Pinigus 
Suvienytos Draugijos sius "'Moks- 
lo Draugijai," kad ji perduotų nu- 

kentėjusiems nuo karės lietuviams. 
Kaip tik bus galima siusti, tuoj bus 
išsiųsta; gal bus išsiųsta ir kur ki- 
tur. bile tik patektų nukentėjusiem? 
nuo karės. 

Kac. Brazaičius, 
Su v. Draugijų Sekr, 

IŠ BALTIMORE, MD. 

Naujo veikalo vaidinimas. Lie- 
tuvos Šelpimo Konferencijos ski- 
limas. Dėlei Chicagos Siuvėju 
streiko. Spalio 9 d. Teatro My- 
lėtoju Draugija vaidino V. Xa- 
gumoskio naują keturių veiksmų 
veikalą '"Bijūnėlis." Veikalas 
pilnas veikmės ir gyvumo. Vai- 
dintojai savo roles atliko gana 
gerai; nepatikti galėjo tik tiems 
kurie turi kokj nors piktumą prieš 
gerbiamąjį autorių, Teatro M. D., 
arba kokiems puslenkiams. 

Publikos susirinko >uvirš p* ra 

šimtu. Draugija turės šiek-tiek 

pelno. 



Šelpimo Nukentėjusios Lietu- 
vos Konferencija skilo Į <1 vi «Lili-is 
Skilimo priežastis yra tame, kad 
tūlas klerikalas pareikalavo para- 
pijos varde, kad aukos, aukauto- 
ju nepaskirtos arba surinktos ren- 

giamuose vakaruose, butu dalina- 
mos pusiau; pu-ė liktųsi vieti- 
niame fonde, antroji ,ųi pusė bu- 
tu siunčiama C hieagon Tautos 
Fondui. Kitiems draugijų atsto- 
vam- nesutikus su tuom pasiuK- 
mtt, paMulytojas atsakė, kad kon- 

ferencija negali naudotis pobaž- 
nytine svetaine, ir pranešė, kad 

parapija tvers Tautos Fondo sky- 
rių. Skilimas su klerikalais bu- 

vo patčmyta.- jau keliomis savai- 
tėmis anksčiaus. Vietinis klebo- 
nas darė bažnyčioj k< »1ektą nau: 
<lai nukentėjusios Lietuvos ir, 
surinkęs suvirs 40 doliarių, pa- 
siuntė juos Tautos Fondan. L'ž 
toki klebono pasielgimu parapi- 
jos delegatai konferencijos susi- 

rinkime gavo papeikimą, nes vi- 
sos organizacijos siunčia po tris 
atstovus į konferenciją, o parapi- 
ja net šešis, o surinktus parapi- 
jos pinigus siunčia j Tautos 
Fondą, ažuot i konferencijos fon- 
dą. 

Atsiskyrę tautininkai nenusi- 
mena ir varo savo darbą po se- 

novei. Jie nutarė ir išrinko ko- 

misiją fėrų surengimui-; pakvie- 
tė Teatro M. D., kad atkartotu 

"Bijūnėlį" naudai nukentėjusios 
Lietuvos. Jie taipgi rūpinasi su- 

rengimu skyriaus Tarptautiškos 
Lygos Dėlei Laisvės ir Lygybės. 

Pastaruoju laiku atsirado Bal- 

tiniorėje Chicagos siuvėjų darbo. 

Kai-kuric smulkus kontraktoriai 

tą darbą ima j savo dirbtuves, 
ir darbininkai ji dirba. Atsimin- 
kit, baltimoriečiai, kad kada jus 
išeisit j streiką, tai jusų draugai 
cbicagieėiai galės jums panašiai 
atsimokėt. Ar tada jums patiks? 
Pagalvokit! A'aruscvicia. 

IŠ ROSELAND, ILL. 

Iš "Aušros" gyvenimo. "Auš- 
ros" skaitykla ir. knygynas ren- 

gia prakalbas, kurios Įvyks nedė- 

lioj, spalio -'4 d., p. Stančiko sve- 

tainėje, 7 vai. vak. 
Vra pakviesta kalbėtojų iš Chi- 

cagos. Be kalbų, dar bus deklia- 
macijų ir kitokių margumynų, 
(ierai butų, kad roselandiečiai ne- 

patingėtų ateiti tosua prakalbos- 
na, ties jos bus rimtos ir naudin- 

gu 
l'žėjus šaltesniam orui, "Auš- 

rom" knygynas yra sumanęs, kaip 
jau buvo rašyta, rengti visą eilę 
prelekcijų, prakalbų bei šiaip 
įvairių pramogėlių. Prakalbos, 
kurios įvyks spalio 24 d., bus tik 

įžanga į "Aušros" žiemos sezo- 

ną. 
Prakalbas ir prelekcijas bei 

šiaip pramogas manoma rengti- 
"Aušros" mokyklos kambaryje, 
10900 Micliigan ave. Jeigu rose- 

landiečiai sympatizuos prakal- 
boms ir ilgainiui tas kambarys 
bus permažas prakalboms bei pre- 
lekcijoms, tai tuomet žadama, jau 
jieškoti kitos, erdvesnės vietos. 

Prakalbas manoma rengti du 
kartu į mėnesį—kas antras nedėl- 
dietiis. Genys. 

IŠ UNION CITY, CONN. 

Nesulaukta p. Šimkaus. Rug- 
sėjo 15 d. vietos lietuviai buvo 
susirinkę tam, kad išgirsti, ką 

p. Šimkus, "Lietuvių Draugijos" 
atstovas, papasakos apie padėji- 
mą musų broliu Lietuvoje. Mat 
buvo apgarsinta, kari p. Šimkus 
bus U'aterbury'je rugsėjo 14 d. 
l'nion City lietuviu draugijos ne- 

norėjo praleisti šios progos ir pas 
save p. Šimkui taipogi parengė 
susirinkimą. Komitetas visą da- 

lyką iškalno suruošė. Buvo pa- 
dirbti pliakatai ir gerai tarp vie- 
tos lietuvių išplatinti. Ponas 
Šimkus tačiaus neatvažiavo. L'n- 
ion City ir Naugatuck lietuviai 
skaitlingai susirinko ir pradėjo 
laukti p. .Šimkaus. Nežinota, 
ka.l p. Šimkus dar yra \Vorces- 
ter. Mass. Diena pasitaikė labai 
šilta, ir todėl žmones belaukdami 
l.ibai nusikamavo. Galop apie 
0 valandą vakare atvažiavo iš 
\\ aterbury vyras ir pranešė, kad 
p. Šimkus susirgo \Vorcester'yje 
Publika tuoni liko labai užvilta. 
Susirinkę buvo žmonių nepapras- 
tai daug. Apgailestaujama, kad 
p. Šimkus negalėjo atvykti. Ap- 
skaičiuojama. kad jeigu p. Šim- 
kus butų atsilankęs, tai aukų nu- 

kentėjusiems butų buvę surinkta 
mažiausia kokia trjs šimtai dolia- 
rių. Lietuviai čia labai apgai- 
lestauja, kad taip nemaloniai at- 

sitiko. 

siuom kreipiamės j p. Šimkų, 
kad jeigu jisai kuomet nors va- 

žiuos j Watcrbury, Conn.. auk u 

rinkti, tai kad neaplenktu ir mu- 
šti mic.-teiio lietuvių. Prašome 
jojo pranešti apie savo atvykimą 
sekančiu antrašu: Jonas Bekcris. 
ą7 Spring I nion l ity, Conn. 

Jonas Bekcris. 

Auka Lietuvai. Linden Parke, 
N'augatuck ir L nion City mieste- 
lių lietuviai turėjo pasilinksmini- 
mo susirinkimą, vadinamą "Clam 
Maek." Besilinksminant visiems, 
Jonas Bekeris patarė parinkti att- 

tktj naudai musų brolių, nukentė- 
jusiųjų dėlei karės. Patarimas 
buvo prielankiai visų sutiktas. 
Jonas Bekeris drauge su J. Pos- 
kevičiu ir K. Kundrotą perėjo 
per susirinkusiuosius. Surinkta 
išviso $27. Pinigai pasiųsta 
"Lietuvos" Redakcijai, kad jinai 
juos perduotų p. St. Šimkui, at- 

stovui "'Lietuvių Draugijos Nu- 
kentėjusiems Dėlei Karės šelp- 
ti." J. B. 

Nuo "Lietuvos" Redakcijos. 
[Auka musų priimta ir pa- 
siusta p. Šimkui. Atskaita telpa 
kitoje šio numerio vietoje. 

IŠ SO. OMAHA, NEBR. 

SLA. kuopoje. Spalio 10 d. 
buvo vietinės SLA. 87-tos kuo- 
pos susirinkimas. Susirinkime 
pakilo nesusipratimų dėlei rašti- 
ninkų. Pinniaus kuopos rašti- 
ninku buvo p. J. Genaitis. Dėlei 
tulų priežasčių p. Genaitis prasi- 
šalino iš musų kuopos. Jojo vie- 
ton kuopa išrinko savo raštinin- 
ku p. J. Strazdą. Kadangi at- 

skaitos iš praeitų metų nesu- 

tinka. tai kuopa patarė p. Straz- 
dui pareikalauti iš centro sekre- 
toriaus blankų. Centralis sekre- 
torius prisiuntė blankas, tačiaus 
ne p. Strazdui, bet p. GenaiČiui, 
kurisai dabar kuopai yra pašali- 
niu. Prie blankų buvo ir laiška?, 
kuriame centro sekretorius prašė 
p. Genaičio peržiūrėti pasitaikiu- 
sias klaidas. Tą laišką p. Genai- 
tis perdavė p. Paskui, per kurio 
rankas jisai pateko jau kuopon. 
Dėlei to laiško pakilo triukšmas, 
kadangi jisai suprasta, kaipo p. 
Strazdo, kaipo raštininko, Igno- 
ravimas, arba kaip kai-kurie sa- 

kė, paniekinimas. Kuopa išnešė 

papeikimo rezoliuciją centro sek- 
retoriui. Strazdas atsisakė rašti- 
ninkauti toliaus, ir jojo vieton iš- 
rinkta p. M. Simanavičius. To- 
kiu budu trumpu laiku kuopa 
turi jau trečią raštininką. 

SLA. 87-tos k•/». Narė. 

IŠ LAWRENCE, MASS. 

Iš draugijų gyvenimo.. Musų 
miestelyje randasi keletas lietuviš- 

kų draugijų. Iki pat pastarųjų 
metų jos gan gražiame sutikime 

gyveno. Viena kitą remdavo, viena 

dalyvaudavo kitos parengiamose 
parodose, baliuose ir t. t. Dabar, 
kaip matyt, dalykų stovis pradeda 
mainytis. 

Tarp kitų, prr pažangesniųjų 
draugijų čia buvo priskaitotna Lie- 

tuvos Sunų Draugija. Kaip tiktai 

Europoje iškilo dabartinėji karė, 
niusų draugijos tuojaus griebėsi 

I rūpintis nukentėjusias dėlei karės 
■ Lietuvoje. Iš kiekvienos draugi- 
uos buvo išrinkta po keletą atsto- 

vų, kurie sudarė, taip sakant, visų 
draugijų centrą. Šio centro darbu 
buvo sutvarkyti aukų rinkimą. Iš 

I pačios pradžios nelabai kaip sekė- 
si. Apsireiškė •šiokių-tokių nesu- 

j tikimų, kurių pasekmėje reikalin- 

ga buvo prašalinti kai-kuriuos at- 

stovus iš centro. Kuomet tas bu- 

jvo atlikta, darbas pradėjo labai 
įgerai sektis. Jisai ir iki šiai dienai 

j 
labai gerai eina. 

Į Prieš p. Šimkaus atsilankymą 
Ipas mus minėtasai centralis drau- 

gijų komitetas turėjo susirinkimą. 
|Susirinkiman atėjo keli nauji de- 

legatai, nuo Liet. Sunų Draugijos 
J —tie patįs, ką pirmiaus buvo pra- 
šalinti iš komiteto. Tai vra .socia- 

listai, kurie gavo progą patekti j 
Lietuvos Sunų Draugijos atsto- 

vus. Sąryšyje su jųjų atvykimu 
susirinkime kilo netvarka, ypač 
kadangi prašė, kad ir socialistus 
priimtų prie visuomeniško veiki- 
mo. Susirinkime pradėjo šaukti: 
"Nereikalaujame męs jokių triuk- 

šmadarių, ypač socialistų!" 
Neprašytieji svečiai tuonii įsi- 

žeidė ir, sakoma, pradėjo kenkti 
sutartinam vietos lietuvių veiki- 
mui. Ponas J. Sakevičius, kurisai 
su virš metus ištarnavo komiteto 

1 raštininkų, atsisakė nuo tos vietos 

I Jisai yra darbščiu vyru, geru tė- 

vynainiu ir gerai supranta knygų 
vedimą, taipogi pažįsta lietuvių 
kalbą ir rašliavą. Dėlei |!>jo atsi- 
sakymo kilo klausimas, kanu- prie- 
žastis. Atsisakymas'vyra aiškini- 
mas pakilusiais keblumais dėlei 
klausimo, kaip siųsti pinigus Lie- 
tuvon. Vieni nori, kad pinigai bu- 
tų išsiųsti per vietos lietuvį agen- 
tą p. A. Ramanauską, kurisai ap- 
siėmė uždyką pinigus Lkluvon pa- 
siųsti, tai yra neimti to pelno, ku- 
risai jam paprastai pridera už pi- 
nigų persiuntimą. Socialistai ta- 

čiaus tam pasirodė priešingi. Jie 
agitavo, kad pinigai butų pasiųsti 
per e\*presinę kompaniją arba per 
žydą, bet ne per lietuvį f? Red.). 
Taip reikalavusių buvo du. Dėlei 
to ir keblumai kilo. Pinigai iki 
šiolei dar ris neišsiųsti. 

Kaip girdėtis, komitetas žada su- 

šaukti vėl susirinkimą, kad galuti- 
nai nusprendus, kaip persiųsti Lie- 
tuvon pinigus. Drauge su tuom 

sakoma, kad komitetas reikalaus, 
idant Lietuvos Sunų Draugija iš- 

rinktų naujus atstovus, su kuriais 
galima butų veikti rimtas darbas. 

Jeigu tie vyrai ilgai ves Lietuvos 
Sunų Draugiją, tai niekas iš to iš- 
eis. Pirmiaus toji draugija buvo 
bepartyve ir tarnavo mūsų visuo- 
menei. Dabar matomai jajai, ar 

josios vadovams, rupi partijos, bet 
ne visuomeniškas veikimas. 

Spalio 12 d. pas mus buvo Ame- 
rikos atradėjo Kaliumbo dienos 
apvaikščiojimas, kuriame dalyvavo 
įvairių tautybių žmonės. Apvaik- 
ščiojime .dalyvavo ir lietuviai. 
Lietuviu 3 divizija buvo didžiau- 
sia. Divizijoje ėjo keli šimtai pės- 
čių, automobiliais, vežimais, ir rai- 
ti jojo. Divizija labai gražiai iš- 
rodė. Pirmiaus šiuose apvaikščio- 
jimuosc dalyvaudavo ir Liet. Sunų 
Draugija. Dabar tačiaus laikai jau 
persimainė. Sulyg draugijos va- 

dovų nuomonės, šioji šventė yra 
"kapitalistiška." Tat ir dalyvauti 
atsisakyta, (ii dalyvavimas toje 
parodoje yra geru pasigarsinimu 
pačioms draugijoms. Žmonės dau- 

giau sužino apie draugiją, ir todėl 
didesnis skaitlius prisirašo drau- 
gi jon. Kaslink kalbėjimo, kad to- 

ji šventė yra '"kapitalistiška," tai 
kiekvienas rimtas žmogus iš tokio 
pasakymo gali tiktai pasijuokti. 
Tasai "kapitališkumas" yra virtęs 
tiesiog proto liga pas kai-kuriuos 
mūsų lietuvius. 

Tą pačią dieną M. D. A. V. 
pašelpinė draugija (kaip pilnas 
vardas? Red.) turėjo balių su 

svaiginančiais gėrimais. Baliuje 
buvo keli dešimčiai ir mažų mer- 

gaičių ir bernaičių, kurie iš moti- 
nos ir tėvo rankų tiesiog lupa stik- 
lus ir geria. Dėlei vaikų baliuje 
buvo didelė netvarka. Jaunimas 
matyt buvo susirinkęs blaivus. 
Prie baro mažai jaunuolių galima 
buvo pastebėti. Gėrė daugiausia 
vedę vyrai ir moterjs. 

J. Žukauskas. 

IŠ MANCHESTER, N. H. 

Nesulaukus p. Šimkaus. Liet. 
Jaun. Ratelyje. Vietos lietuviai 
neturėjo progos matyti pas save p. 
Šimkų nei išgirsti jojo prakalbas. 
Prie svečio pasitikimo buvo uoliai 
ruoštasi. Be nuomonių skirtumo, 
vietos lietuviai laukė p. Šimkaus 
atvykstant. Buvo jau pasamdyta 

(svetainė, išplatinti pliakatai. Be- 
nas "Kareivis" buvo jau prisiren- 
gęs duoti gerą koncertą. Iškilmėn 
buvo užprašytas ir miesto majo- 
ras. iš p. Šlakio, Tautos Fondo 
centro raštininko, buvo gautas laiš- 
kas, kuriame pranešta, kad p. Šim- 
kus būtinai atvyksiąs. Tačiaus tri- 
mis dienomis prieš prakalbas gau- 
ta iš Lawrence, Mass., nuo p. Jan- 
kausko laiškas, kuriame pranešta, 
kad p. Šimkus dėlei nesveikatos 
negalįs atvyksti ir turįs visiškai 
pertraukti tolimesnį savo maršrutą 
atlikimą. Vietos lietuviai ir tele- 
fonavo ir važinėjo, kad kaip oors 

p. Šimkų gavus. Tačiaus niekas 

negelbėjo. Tokį dalykų stovi vie- 
tos lietuviai sutiko su didelio apsi- 
vylimo jausmu. Neturint kitokio 
išėjimo, buvo nutarta patiems rink- 
ti aukas, vaikščiojant po stubas. 
Buvo šauktas rugsėjo 22d. visuo- 
meniškas susirinkimas, tačiaus 
Manchester'io lietuviai, matomai 
už dalykų pakrypimą tokion vėžėn 
mesdami kaltę ant vietinio komiteto 
(nors šisai, kaip iš augščiaus tilpu- 

Isių žodžių matyti, nėra kaltas), į 
susirinkiimą susirinko labai ne- 

skaitlingai, ir todėl nieko negali- 
.ma buvo nutarti ar pradėti daryti. 

Komiteto darbas visai nuėjo tokiu 
budu vėjais. 

Liet. Jaun. Rateli*? galiojantis 
jau antri metai. itf<^'juC mėnesį 
išsirinko pusmctiniąufc i. įjtisirinki- 
me sau naują valdyk, 'įjąbar val- 

dyba susideda sekijnciat: 'pirm.— 
A. Zubkus, pagelb.-M. l)rot- 
rast.—V. Kušleika,J0tn.> 'tašt.— ls. 

Paliosis, ižd.—A. -laukuis, iždo 

glob.—P. Kukutis, |& j^ušleika, 
knygų peržiurėjinu$|f~]gį| lluobis 
ir S. Petkevieia, maršrtlka—J. Ma- 
savičius. Yaldybon išrinkta išim- 

tinai pilni blaivininkai ir socialis- 
tai. Nežiūrint to, žadama veikti 
grynai bepartyviškai. Ratelis turi 
apie 70 narių. Ateitis parodys, ką 
ir kaip naujoji valdyba nuveiks. 

Ą. "/.iibkus. 

IŠ MCNAUGHTON, AVIS. 

Vietos lietuviai. Tai yra visai 
mažas miestelis, daugiausiai lietu- 

viu ir vokiečių apgyventas. Gy- 
ventojai gražiai ir draugiškai tarp 
savęs sugyvena. Vasaros laiku į 
čia suvaižiuoja didelis skaitlius 

žmonių iš didesnių miestų vakaci 
joms praleistoms. Oras labai gra- 
žus. Apielinkėse randasi daug gra 
žių vietų ir ežerų, kuriuose yra 

daug Įvairių žuvų. Suvažiavusie- 
ji tat paprastai mėgsta žuvauti. 

Prie vietos lietuvių skaitliaus 
prisidėjo p. M. A. Šarka, SLA. 
veikėjas, kulisai pirmiaus gyveno 
Cicero, J11., Chicagos priemiesty- 
je. Atvykęs p. Šarka nusipirko 
bizni, kurisai matomai eina labai 
pasekmingai. Šale biznio, jisai tu- 

ri dar 133 akerių žemės, kuri pri- 
skaitoma prie geriausios rūšies, ta- 
čiaus iki šiolei nėra dar išdirbta. 
Vietos lietuviai, turėdami tokį 

darbštų veikėją, kokiu p. Šarka 
yra, rasi, daugiau sukrus, ir tarp 
jųjų gal apsireikš didesnis visuo- 
meniškas veikimas. 

Čiabuvis. 

IŠ EAST ST. LOUIS, ILL. 

Prakalbos. Vietfcs lietuviai. 
Vietos Lietuvių Kliubas spalio 3 
d. parengė prakalbas, kuriose kal- 

bėjo p. J. Kūlis, kurisai čia tuom 
laiku lankėsi. Jisai kalbėjo apie 
priežastis, kodėl lietuviai nemėgsta 
skaityti, apie lietuvių spaudos už- 

draudimą, apie laikraščių naugin- 
gųmą, apie lietuvaičių priešinimą- 
si skaitymui, už ką musų moterims 
davė pipirų, apie saliunų kenks- 

mingumą, apie kalėjimus, apie rei- 
kalingumą lietuviams gyventi vie- 
nybėje ir viens kitą remti ir t. t. 

Vienas klausytojų užsistojo už sa- 

liunus, kad be jųjų esą negalima 
butų vietos lietuvių draugijoms nei 
gyvuoti, kadangi neturėtų svetai- 
nių. Saliuninkams prakalba labai 
nepatiko. 

Vietos lietuviai aplamai labai že- 
mai stovi savo susipratime. Su- 
tarties tarp savęs neturi jokios. 
Atpenč, vienas j kitą žiuri kaip ko- 
ki priešai, kad tiktai kitam kokį 
nors "šposą" iškirtus ir paskui iŠ 
jojo pasijuokus, nežiūrint to, kad 
tie "šposai" kai-kada buva kitam 
labai nemalonus ir net kenksmingi. 
Vietos lietuviai stengiasi vienas ki- 
tą pastatyti ant juoko, nužeminti. 
Nėra to supratimo, kad štai visi 
esame lietuviais ir todėl visiems 
reikėtų bendrai vienas kitam pa- 
dėti, o nežiūrėti, kaip čia savo kai- 
mynui ''šposą*' iškirtus. 

Vietos lietuviu susipratimo laip- 
snį labai gerai gali parodyti pora 
žemiaus sekančiųjų pa-vyzdžių. 

Gydytojas parašė ligoniui recep- 
tą, sulyg kurio paskirtasias gyduo- 
les reikalinga buvo imti po vieną 
arbatinį šaukštuką kas tris valan- 
dos. Ligonio prižiūrėtojai išpra- 
džių davė gyduoles taip, kaip gy- 
dytojaus buvo nurodyta. Tačiaus 
paskui norėta pasirodyti gudres- 
niais už pati gydytoją. Susimisli- 
jo ir pradėjo duoti po didįjį (sta- 
lavą) šaukštą kas valanda, kad li- 
gonis, imdamas daugiau vaistų, 
"greičiaus pasveiktų." Ligonis ga- 
lop atsidūrė kapinėse. Tuomet 
velionio giminės ir prižiūrėtojai 
pradeda pykti ant gydytojo, kad 
jisai niekam netikęs ir nemokąs 
gydyti. n 

Štai antras pavyzdis. Apserga 
vaikas. Gydytojas paskiria dvejo- 
pus vaistus dviejose bonkutėse. 
Vienus vaistus įsakyta duoti \ai- 
kučiui kas trįs valandos, o kitus 
kas pusė valandos. Ligonio pri- 
žiūrėtojais buvo žmonės, nelabai 

j skaityti moką. Bet ką čia žiūrė- 
ti! Ar nevistiek iš kurios bonkos 
bus duodami vaistai, by tiktai vais- 

iui? Vi sas reikalai pasibaigia 

tuom, kad mažutį ligonj tiesiog 
nunuodija. Pasimirus vaikui, tė- 
vai rėkia, kad- gydytojas "niekai." 
Šaukia valdžią ir skundžia jai gy- 
dytoją ir prašo", .kad- jįjį suareš- 

tuotų. Valdžia. at\'v.ksta ir pra- 
deda teirautis,—4r«ip vaistai buvo 
duodami. Žinoma, viskas paaiš- 
kėjo. Tyrui ė toj a i pasiklausė 
skundiku, prie kokios tautos jie 
priklausą. Gavę atsakymą, palin- 
gavo galvomis ir išėjo, nusistebėję, 
kad 20-tanie šimtmetyje dar tokiu 
žmonių pasitaiko. Iš tokių atsiti- 

kimų vietos valdžia ir kitatautiško- 
ji visuomenė gali .nusistatyti sau 

ištikrųjų "puikią" nuomonę apie 
lietuvius. .1 Atvykėlis. 

DORRISVILLE, ILL. 

Frakalbos. Spalio 12 d. LSS. 
187 kp. parenge čia prakalbas, ku- 
riose kalbėtojum buvo p. Klinga, 
apie kurj socialistų laikraštijoje gan 
dažnai yra minima. Pliakatuose 
jisai buvo pavadintas vienu "ge- 
riausiu kalbėtojų," kurisai dar ne- 

senai, gegužio mėnesyje, iš Lietu- 
vos atvykęs Amerikon. Tikėda- 
miesi išgirsti ką nors įdomaus apie 
dabartinį Lietuvos padėjimą, žmo- 

nių susirinko, prakalbosna nemažas 
būrelis. Susirinkusieji tačiaus li- 
ko skaudžiai-apvilti. Ant estra- 

dos prieš publiką pasirodė menka 

figūra, į Lietuvos priemenuką pa- 
naši. Vargu ką gero galima buvo 
tikėtis išgirsti rš tokio kalbėtojaus. 
Pirmasai įšpddis pa.-irodė pilnai 
teisingas. Kalbėtojas pradeda: 

"Broliai lietuviai.... Aš buvau 

Lietuvoje, bet karės nemačiau. 

Jus patįs apie tai gerai žinote iš 

laikraščių. Vien man teko matyt 
pabėgėlius ir >u jais šiek-tiek pasi- 
kalbėti. Jie man pasakė, kad bai- 
sus mušis eina už 20 mailių (tur 
but varstų?). Xa, aš ėmiau iš jų- 
jų juoktis ir vadinti kvailiais. Ha 

-ha-ha,"' —pradėjo kalbėtojas juok- 
tis ir klausti publikos:—"Na, argi 
ne juokas is tokių žmonių? Bėga 
net 20 mailių atstu nuo mūšio lau- 

ko! Ha-ha-ha!' 1 

Publika tačiaus nesijuokė, ir po- 
nas kalbėtojas susigėdinęs pradė- 
jo šaukti visu balsu, kad "kaip 
pradėjo bombos ir granatos kristi, 
tai kurie spėjo, tai pabėgo, o kurie 

nesuspėjo, tai panliko ant mušiu 

lauko, ir nevienas turėjo žūti.'* 

Ką galima sakyti apie tokį kal- 

bėtoją? Juokiasi iš žmonių ir va- 

dina juos kvailiais, kad jie pabėgo 
iš mūšio lauko už 20 "mailių." o 

pats kalbėtojas, taip gardžiai pasi- 
juokiantis iš tų žmonių, pabėgo 
nuo mūšių net Amerikon, tai yra 
suvirš 4,000 "mailių." Jeigu 
''kvailiais" yra tie, kurie pabėgo 
20 "mailių." tai kaip yra su tais, 
kure suvirš 200 kartų toliaus nuo 

mušiu už tuos "kvailius" pabėgo? 
Antru kartu p. Klinga kalbėjo 

apie tai, kaip galima karės praša- 
linti. Čia daug neteisybių pripa- 
sakojo. Pasak kalbėtojaus, po- 
piežius Pijus X šią karę palaimi- 
nęs ir ginklus pašventinęs. Iš kur 
kalbėtojas tą žinią pasėmė, įai tik- 
tai jam pačiam žinoma. Kaip visi 
laikraščiai rašė, popiežius buvo ka- 
rei priešingas ir jokių laiminimų 
nedavė. Antra, kalbėtojas vėl sa- 

kė, kad popiežius Pijus visus len- 
kus pavedęs kaizeriui, kaip tiktai 
vokiečiai paėmė Čenstaehavą, ir 
liepęs visiems lenkams "galvas 
lenkti"' prieš kaizerį. Šių žinių 
šaltini žino tiktai patsai p. Kliil- 
ga. Popiežius rijus pačioje karės 
pradžiose mirė. (Jai p. Klinga nei 
to nežino? 

Abelna visi kalba buvo žeimaus 
kritikos. Kalbėtojas iškeikė tau- 
ta.s, ypač savąją. 

Argi socialistai neturi geresnių 
kalbėtojų, kad panašias "prakal- 
bas" ir panašius "kalbėtojus" žmo- 
nėms tiekia? Juk toki "kalbėtojai" 
tai skaudus pasityčiojimas iš tų lie- 
tuvių, kurie yra sušaukiami pasi- 
klausyti "vieno iš geriausiųjų kal- 

bėtojų." 
Pernai čia buvo atsilankęs irgi 

"garsus kalbėtojas" Perkūnas, apie 
kurį vėliaus iškilo tiek-daug triukš- 
mo dėlei jojo sumušimo IToosick 
Falls. Tas apie nieką daugiau ne- 

kalbėjo, kaip tiktai apie kunigus ir 
kunigu gaspadines. Šisai vėl viso- 
kių nesąmonių drožia. Tokios 
prakalbos neatneša nieko gero žmo- 
nėms. Atperič, jos gali tiktai iš- 
tvirkinti. sudemoralizuoti vieną- 
antrą jauną vaikiną, kurisai jųjų 
nesąmones gali priimti už tikrą pi- 
nigą. Vyručiai, pasigailėkite žmo- 

nių! Bui'i'S Prakalbose 

Žinios=Žinelės. 
Visi "Lietuvos" skaitytojai 

yra užkvieėiaiui rašinėti žinu- 
čių i šj skyrių tokioje for- 
moje, kaip kad yra žeminus 
telpančios žinutės. Už visas 
prisiiistasias žinutes Redak- 
cija skaitytojams yra laitai 
dėkinga. Nesidrovėkite, kad 
ir silpnai rašote. Kiekvienas 
prisiųstas raštelis Redakcijo- 
je ras rūpestingu atydą ir 
jei tik galima, bus jdėtas 
laikraštin. Nevėluokite su ži- 
nutėmis. Siųskite jas kuo- 
greiėiausiai. Su žinutėmis vi- 
suomet reikia priduoti siun- 
tėjo vardas, pavardė ir ant- 
rašas. 

Mahanoy City, Pa. 
— Andrius Stank (Stankus, 

Stankūnas ar Stankevičius?) bu- 
vo puolančių akmenų sužeistas, 
nuo ko jisai pasimirė. 

— Joną BolĮ užpuolė du v» ra i 
ir sunkiai sužeidė. Užpuolikai 
buvo suimti. 

— Mykolas Andriuškevičius yra 

nepaprastai laimingas vyras. Ant 

jojo užvažiavo pasažierinis trau- 

kinis. Andriuške' ičius tačiaus 
buvo atmestas j šalį ir visiškai 
nesužeistas. 

Minersville, Pa. 
= Liko suareštuotas Antanas 

Mulašiauskas, laike darbo anglių 
kasyklose. Jisai yra kaltinamas 

vagystėje. St. Rolanotis buvo iš- 

ėmęs prieš jjjj varantį dar pernai 
vasarą, tačiaus jojo iki šiolei ne- 

galėję surasti. 
= Darbai čia eina blogyn. Dir- 

bama po 4 dienas j savaitę. 
= Nusišovė Pranas Jurkša. 

įSavžudystės priežastis nežinoma. 
! 
Newark, N. J. 

= Spalio 24 d. čia buvo aukų 
rinkliava po visą miestą naudai 

nukentėjusiųjų nuo karės Lietu- 
voje. 
" "Kcnncy" teatras paskyrė 

spalio 3 dienos savo pelną naudai 

nukentėjusiųjų nuo karės Lietu- 

voje. 

Philadelphia. Pa. 
= Pasimirė Juozapas širvaitis. 

55 metų amžiaus. 
= Prigėrė Juozas Barzinskas. 

38 metų amžiaus. 
= Spalio 22 d. rengiamoje čia 

sufragečių parodoje nutarė daly- 
vauti ir vietos lietuviai socialis- 

tai. 
= Kun. Kaulakis pralaimėjo 

bylą, kurią jisai buvo užvedęs 
prieš St. Ramulį už $1,000. 

= Atvyko j oia Veronika šauk* 
lienė, kuri sugrįžo iš Lietuvos, 
kame jai tekę pergyventi karės 

baisenybes. 
= TMD. 74 kp. spalio 16 d. 

rengė balių. 
= Spalio 22, 23 ir 24 d. atsi- 

buna čia aštuntas metinis Penn- 
sylvania valstijos esperantistų 
draugijos susirinkimas. Dene da- 

lyvauja jamo ir vietos lietuviai 

esperanti-itai. 
= .šv. Juozapo parapijoje žada- 

tia suorganizuoti šv. Juozapo dar- 

bininkų draugijos kuopą. Tokia 

kuopa jau yra šv. Kazimiero pa- 
I rapijoje. 

— v įsus laikraščius, tume ir 

"Lietuvą," perėjo žinia, kad K. 
Česnukas, kurisai buvo sušaudy- 
tas, pasimirė. Tas pasirodo ne- 

tiesa. Jisai gyvas ir galis jau 
lauke vaikščioti. Savo rūšies 
"prisikėlimas iš nitmirusųju." 

Nashua, N. H. 
= Dėlei mažo užmokesčio čia 

kilo didelis streikas. Streiką ve- 

da lietuviai S. L. Zapįnas, S. A. 

Zapėnas ir P. Karlanas. Darbi- 
ninku čia esama apie O.ooo, ku- 
riu pusė'—lietuviai. 

E. St. Louis, 111. 
== Spalio 17 d. Laisvės Mylė- 

toju Draugija rengė paskaitas, 
Dr. Vizgirdui skaitant temoje 
"Liga ir Sveikata." 

Hazleton, Pa. 
— Pakeliu j ligonbuti pasimirė 

Alekas Tomakevičius, kuri su- 

žeidė augliu kasyklose puolanti 
akmenį s. 

Cedar Rapids, Mich. 
= Darbai čia pradedą eiti blo- 

gyn. 

Fairfield, Conn. 
= Pasimirė Juzė Švelniutė, 17 

metu mergina. Jinai, gyvenda- 
ma Amerikoje 7 metus, įdomavo 
Lietuva ir lietuviu politika bei li- 

f 

kimu, pati viešamjame lietuvių 
gyvenime dalyvavo. 

Wcstville, 111. 
== Vietinė SI.A. kuopa nutarė 

atsišaukti i kitas pietines Illinois 
valstijos dalis, kad suorganiza- 
vus SLA. kuopų apskritj, kaip 
kad jau yra kitose vietose. 

Albany, N. Y. 
= Spalio \~ d. rengta čia va- 

karas su vaidinimu. Pelnas skir- 
ta nukentėjusiems nuo karės Lie- 
tu voje. 

Havcrhill, Mass. 
— Lietuvis Juozas Truska už- 

dėjo vaiku eeverykų dirbtuvėlę. 
Spėjama, kad tai pirmas lietuvis 
šioje pramonės šakoje. 

Shenandoah, Pa. 
== "Sietynas" žada pakartoti 

apielinkės*kolionijose M. Petraus- 
ko operetes "C'onsiliuin l'aculta- 
tis" ir "Lietuviškas Milionierius."' 

Brcoklyn, N. Y. 
== "ilarmonijos" choras galu- 

tinai nutaręs vaidinti operą "Vel- 
nias Išradėjas" lapkričio _'o d. 

— Kvotimus miesto magistra- 
tu teismu lietuviškų vertėju vie- 
tai ėmė J. O. Sirvydas, J. V. Liut- 
kauskas, A. Herman-Purvis ir ei- 
lė kitu lietuvių, išviso II ypatų. 

Melrose Park, 111. 
= Tveriama čia vakarinė licitt- 

vlų ir anglų kalbų mokykla. M<»- 
ky tojum išrinkta vietos lietuvis 
Y. Babiėius. 

Buenos Aires, Argentina, Pietų 
Amerika. 

= Nusišovė mirtin Izidorius 
Staškus, 23 įlietų, kilęs iš Yiduk- 
lės, Raseinių pavieto, Kauno gub. 
Savžudy^tės priežasits: vargingas 
gv venimas. 

! 
|Woicester. Mass. 

= "Am. Lietuvis" praneša, kad 
lietuvių vaikai: Juozas ir Yincas 
Krištolaičiai. Juozas t'ėsnas ir 
Stasys l'uškis patraukti teisman 
už primetamą jiems įsilaužimą j 
viešą mokyklą ir rašom v u-liktų 
išvogimą. 

Blomington, 111. 
= Mažas vaikas Jurgutis Cam- 

Įberkis rado seną blešinę su Soio 

jauksimų pinigų. Yaikiukas pini- 
gus atidavė vienai šeimynai, bet 

[dabar pradėta byla, kad ra-ticji 
I pinigai butų sugrąžinti. 

So. Boston, Mass. 
r= Sugrįžus iš Slienandoali'rio 

p. M. Petrauskui, atsidarė Lie- 
tuvių Muzikos Konservatorija. 
iTikimasi turėti šįmet didesnį 
skaitlių mokinių negu pernai, 

j = Buvęs čia titlą laiką žino- 
mas lietuvis drutuoli> Petras Ži- 
linskas išvažiavo dešimčiai dienų 
į Nevy York'ą, iš kur važiuosiąs 
j Montreal, Canada. 

Valparaiso, Ind. 
— Lietuvių mokinių skaitlius 

čia šįmet padidėjęs. Lietuvaičių 
esama net du kartu daugiau negu 
pernai. Yra čia ir lietuvių lai- 
bo* pamokos. Prie universitete 
yra mokykla, kurioje kiekvienas 
gali pradėti mokintis nuo pat pra- 
džios. 

Boston, Mass. 
== Vietinės medicinos ir chi- 

rurgijos kolegijoje lietinis aptic- 
kininkas J. Landžius paskirta 
farmakoliogijos mokytoju. Mo- 
kiniu turis 75. 

Great Neck, N. Y. 
1*. Naunikio ir p-!ės Jukc- 

liutės vestuvėse surinkta S^.oc 
naudai politiškų kankinių Rusi- 
joje. 

Meriden, Conn. 
■=>= Streikuoja sidabro darbinin- 

kai. 
= Mirė Ignas Varnelis, 45 me- 

tu, kilęs iš Ašmenos pavieto, Vil- 
niaus gub. 

I: orėsi City, Pa. 
= Bažnyčios naudai viet«>> lie- 

tuviškoji parapija surengė fėrus. 

New Britain, Conn. 
•— Policnionas \Yasiiington r ei 

kalattja Si.ooo. kurie buvo pa/a 
dėti u/, velionio Čebrio užmušėjų 
suėmimą. Jisai suėmė K raką ir 

Montvydą, kuriuodu dėlei tos 

žmogžudystės liko jau nužudyti. 



Visi laikraščiui siunčiami rankraa-l 
f lai turi būti pažymėti autoriaus pa- 
radu ir adresu. Pasirašantieji P33U- 
donimais turį paduoti, Redakcijos ži- 
niai, ir savo tikręjj vardiį. 

Redakcija pasilieka sau teisę at- 
siunčiamus jai rankraščius trumpinti 
ir taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, gražina auto- 

riui atgal jo lėšomis. 

Reikia visada rašyti plunksna ir tik 

ant vienos poplero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Prūsų lietuvių komitetas nu- 

kentėjusiems dėlei kares šelpti. 
jau anksčiaus buvo Dr. Gaiga- 
laičio pranešta, kad Prūsų lietu- 
viai tveria komitetą, kurisai turė- 

tų savo tikslu šelpti Didžiosios 

Lietuvos lietuvius, nukentėju- 
sius nuo karės. Iki šiolei nebuvo 

žinoma, kas ineina į tąjį komite- 

tą. Dabar spaudoje pranešama 
ir vpatos, kurios ineina komite- 

tai!. Sulyg pranešimų, komitetas 

susideda iš sekančių ypatų: Dr. 

V". Steputaičio, j. Jagomasto, Dr. 

V. Gaigalaičio, J. Stiglioriaus ir 

Vydūno. Tiems, kurie bent šiėk- 
-tiek seka Prūsų lietuvių gyve- 

nimą, šio visi vardai yra gerai 
pažįstami. 

"Tėvynė" išreiškia pageidavi- 
mą, kad šisai komitetas veiktų iš- 

vien su ta dalim "Lietuvių Drau- 

gijos Nukentėjusioms Dėl Karės 

Šelpti," kuri pasiliko Vilniuje. 
Tai hutų šelpimo darbo suvieni- 

jimas, kurisai galėtų buti tiktai 

naudingas. Kiekvienas norintis, 

i>id nelaimingosios Lietuvos žmo- 

nė> butų kaip galint geriau su- 

šelpti, gali šj pageidavimą tiktai 

paremti. Tas susivienijimas ga- 

lėtų, rasi, padaryti geios jtakos j 
Amerikos lietuvių aukavimo pa- 

didėjimą. 

Nebus bylos. Jeigu tikėti tam 

pranešimui, kurį paskelbė "Lais- 

vės" redaktorius p. L. Pruseika 
ir "Vien. Lietuvninkų" redakto- 

rius p. P. Norkus, tai "Lietuvo- 

je" anksčiau.* paskelbtosios ži- 

nios, kad šiuotlu laikraščiu savo 

kivirčų dėlei garsingosios istori- 

jos apie raudonrankius lietuvių 

tarpe neprileis prie valdiškojo 
teism-j ir užbaigs juos trečiųjų 
teism.t. Pranešime, po kuriuom 

pasirašo abiejų minėtųjų laikraš- 

čių redaktoriai, sakoma, kad abi 

pusi sutikusi visą reikalą pavesti 
trečiųjų teismui, kurio nuospren- 

dis busiąs galutinas. 
Nesikėsindami pranašauti, kuom 

šisai teismas bylą užbaigs, skai- 

tome reikalingu pasakyti, kati šj 
nutarimą skaitome galinčiu turė- 

ti svarbias (ir geras) paseVmes 
viešamjam Amerikos lietuvių gy- 

venimui. 

"Poskvcrninė agitacija?" Tū- 

las Vargomatis, rašydamas "Vie- 

nvbės Lietuvninku 41-mame nu- 

meryje straipsnį apie "Ateitį, už- 

simina apie tai, kad "yra varoma 

poskverninė agitacija priešais Dr. 

šlifcpo spausdinamą (turėtų buti: 

Dr. Šliupo parašytą) angliškoje 
kalboje knygą apie Lietuvą." 

Mums nieko iki šiolei neteko nei 

laikraščiuose pastebėti nei šiaip pa- 

tirti, kas galima butų pavadinti 
agitacija prieš tąją knygą. Patsai 

p. Vargomatis taipogi nepaduoda 
daugiau žinių apie tariamąją agita- 
ciją. Nežinia nei kas, nei kokiu 
tikslu tokią agitaciją varytų. Mi- 

nėtoje ištraukoje tam nėra visiškai 
jokių nurodymų. 

Butų gera, jeigu tame reikale 
butų suteikta daugiau žinių. Tuo- 
met galima bus pasakymą paimti 
rimtai. Pačiam p. Yargomačiui 
geriausia ir priderėtų suteikti tąsias 

informacijas, kadangi, kaip gali- 
ma tikėtis, darydama* tą j j tvirtini- 

mą, jisai turėjo ir prirodymus savo 

rankose. 

Ponas Šimkus baigs maršrutą. 
Siame Xo. pranešama, kad p. St. 
Šimkus, "Lietuvių Draugijos" at- 

stovas, vėl keliausiąs su prakal- 
bomis. Tai esą iššaukta ta 

aplinkybe, kad p. Žmuidzinavi- 
čius, kurisai rengėsi atvykti Ame- 

rikon, idant p. Šimkų pavadavus, 
negalįs atvykti. 

Ką "Draugas" turi pasakyti. 
Skaitytojai gal jau ienai paste- 

bėjo, kad "Lietuva" dažnai rašo 
apie tikėjimo vietą visuomenes 
gyvenime, jojo santikius su įvai- 
riais gyvenimo apsireiškimais, 
tapogi apie klerikalizmą ir jr>jo 
reikšmę viešamjame gyvenime. 
Sąryšyje su tttom nuolat buvo mi- 
nima, kad tuli veikėjai stengiasi 
įteikti Amerikos lietuviams kleri- 
kalizmą, katalikybės skraiste ap- 
vyniotą. Atkartotinai vėl ir vėl 
męs nurodinėjome, koksai pavo- 
jus yra Amerikos lietuviams, net 
ir patiems katalikams, jeigu kle- 
rikalams pasisektų atsiekti to. 

prie ki jie steigiasi prieiti. 
Męs vis lankėme, kad "Drau- 

gas," klerikalu lėib-organas, ką 
nors į tai mums atsakys. Berods, 
pašaipos skyriuje "Draugas" at? 
sakinėdavo į "Lietuvos" prirodi- 
nėjimus, dažniausiai negražiais, 
negudriais ir neteisingais kan- 

džiojimais, tačiau? savo editoria- 
luose skaitė išmintingu tylėti at- 

sakyman į '"Lietuvos" straipsnius 
ir straipsnelius. Visa, ką "Drau- 
gas" vienoje ar kitoje formoje 
galėjo pasakyti, tai 'tiktai tiek, 
kad klerikalų tarp lietuvių nesą, 
kad patsai "Draugas" neklerika- 
liskas ir visos kalbos apie kleri- 
kalus tai tiktai Įsisvajojimas. 
Buvo tiktai nuogas užsiginimas. 
Apie "Lietuvos" išstatytuosius 
argumentus niekuomet nebuvo 
nei užsiminta. 

Praeitos savaitės numeryje 
"Draugas" galop bando atsakyt? Į 
ir tani pašvenčia gan daug vietos. 
Tą "Draugo" straipsni iššaukia 
mūsų straipsnis apie "katalikiškų- 
jų" laikraščių 'sąjungą," tilpusis 
"Lietuvos" 41-mame numeryje. 

Atvirai kalbant, męs "Draugo" 
straipsnyje nerandame nieko, kas 
prirodytų, jog "Lietuva" klaidin- 
gai suprato ar perstatė musų kle- 
rikalų veikimą. Atsakyman mums 

"Draugas" prirašo gan daug, ta- 
čiaus mažai argumentų męs ta- 
me ilgokame straipsnyje tegali- 
me surasti. Vėl tasai pats nuo- 

gas ir tuščias klerikalizmo išsigi- 
nimas. 

Kitose tautose yra katalikiškos 
spaudos. Katalikai negali be 
spaudos apsieiti. Reiškia, Ame- 
rikos lietuvių klerikalų spauda 
yra katalikiška. Toksai suvadoje 
yra stipriausis "Draugo" argu- 
mentas. Kiekvienam, kurisai tu- 
ri truput j liogikos ir paprasto 
sveiko proto, išsyk aišku, kad ši- 
sai argumentas yra visai prakiu- 
ręs. Štai j kur nuveda "Draugo" 
argumentavimo būdas: Jonas turi 
auksinį laikrodėlį. Jonas be laik- 
rodėlio negali apsieiti. Reiškia, 
Baltraus rankose esanti bulvė yra 
auksinis laikrodėlis. 

Męs niekuomet nesakėme, kad 
katalikams nereikia spaudos. Ji- 
nai jiems reikalinga, kaip ir ki- 
tiems. Męs savo laiku "Draugui" 
net ir nurodėme anglų kalboje 
einanti laikraštį, tikrai katalikiš- 
ką, būtent: The New YVorld. 
Lietuvių spaudoje*męs parodėme 
"Draugui" laikraštį, kurisai turi 
didesnę teisę negu "Draugas" ir 
kiti šio kurpaliaus laikraščiai va- 

dintis katalikišku laikraščiu, bū- 
tent: "Kataliką." Geriausiu liu- 
(liniuku tani tvirtinimui gali buti 
velionio arcivvskupo Q"igley 
mirtis. Taigi ne taip tai męs 
apšaukiame katalikiškus laikraš- 
čius klerikališkais, kaip tai "Drau- 
gas" nori sau ir kitiems įkalbėti. 
Tarp amerikoniškosios visuome- 
nės, kaip tai savu laiku "Lietuvo- 
je" buvo pažymėta, katalikai pik- 
tinasi saviškių klerikalų veikimu. 
O tie klerikalai, užsitarnavę kata- 
likų pasmerkimo, varo kaip sy- 
kis tokį pat darbą, kaip mūsiš- 
kiai klerikalai. 

"Draugas" "Lietuvos" pasaky- 
mą, kad klerikalų riksmui apie 
katalikybę gali tikėti paskutiniai 
mulkiai ir kad tasai riksmas yra 
didžiausiu humbugu, stengiasi 
atremti tuom. kad to savo tvirti- 
nimo męs neprirodome. Jisai se- 

nai jau prirodytas. Visa eilė 

straipsnių, kurie tilpo "Lietuvo- 
je" ir į kuriuos nei "Draugas" nei 
kiti klerikalizmo apaštalai nieko 

lemto negalėjo nei nebandė atsa- 

kyti, yra užtektinu prirodymu. 
Kartoti tai, kas buvo jau daug 
kartų rašyta ir ko klerikalai ne- 

sugebėjo sumušti, butų veltus 
d.arbas. Męs pasiunčiame "Drau- 
gą" prie tų straipsnių. Tegul 
"Draugas" išpradžių sumuša vi- 
sus jau senai paduotuosius ar- 

gumentus. 

Lietuviu Inteligentija ir Vieša- 
f sai Gyvenimas, 

Nuo intoifeįcntijos dideliame 
laipsnyje- prrldąnso viešojo gyve- 
niino krypsuys' ir dvasia, Inteli- 
gentijos .skaitlingumas, josios rū- 

šis ir liaudies kultūringumas 
(pastarasai nevisuose atsitikimuo- 
se) yra tais veiksniais, kurie nu- 

stato visuomenės žengimą viena 
ar kita linkme. 

Svarbiausia Amerikos lietuvių 
užduotis šioje valandoje yra, 
kaip regis, liaudies kultūrinimas. 
Dabartinis riksmas apie beparty- 
v iškurną iš tikrųjų savo pamatu 
guli supratime, kad jeigu Ame- 
rikos lietuviai turi prieiti prie 
kokio nors sąmoningesnio gyve- 
nimo, tai tą jie gali padaryti, 
keldami kultūrini visuomenės vie- 
nutės stovį. Kol plačioji Ameri- 
kos lietuvių minia nėra pasiekusi 
tam t:kro minimum kultūroje, tol 
visų Amerikos lietuvių gyveni- 
mas negali pasidaryti sąmoningu 
arba visuomenišku, tikroje to žo- 
džio prasmėje. Tai paeina nuo 
to, kad inteligentijos lietuviai tu- 
ri nedaug. 

Didžiosios pasaulio tautos tu- 
ri skaitlingą inteligentijos lukštą 
savo viršūnėje. Tenai viena tik 
inteligentija yra užtektinai skait- 
linga, kad sudarius tam tikrą 
srytį, kurioje galima plėtoti aug- 
štesnėsės kultuios formas. Dide- 
lėse tautose tarp inteligentijos ir 
liaudies gali pasidaryti didelis 
tarpas. Inteligentija gali gyven- 
ti savu gyvenimu, leisdama liau- 
džiai eiti vėl savais keliais. Cie- 
riausiu tam patikrinimu yra Ru- 
sija, kame šale labai augštai kul- 
turoje iškilusios inteligentijos 
męs matome liaudi, kurios že- 
mas kulturinis stovis ypač aiš- 
kiai muša akysria, sulyginus jįji 
su tuo laipsniu, kurio yra pasiekusi 
rusu inteligentija. Tarp liaudies 
ir inteligentijos gilus skirtumas. 
Suprantama, kitas dalykas yra su 

tautomis, kurios vadinamos kul- 
tūringomis. Tam pavyzdžiu gali 
būti nors anglai. Čia skirtumas 
tarp liaudies ir inteligentijos jau 
nebe toksai didelis. Liaudies 
kulturingumas tąjį skirtumą da- 
ro netaip žymiu. 

Bet mums čia rupi pasakyti 
tiktai tą, kad didelėse, skaitlingo- 
se tautose inteligentijos ir liau- 
dies atsiskyrimas yra galimas. 
Tenai vien inteligentija (glau- 
džianties prie josios taip vadina- 
majai 'pus-inteligeritijai') gali su- 

daryti "viešąjį,' publiškąjį gyve- 
nimą, kurisai nustato visos tau- 
tos gyvenimo bėgj. 

(ii pas mažasias tautas yra 
visai kitaip. Tenai inteligentija 
yra permaža, kad jinai viena sa- 
vyje galėtų užsidaryti—-Todėl ji- 
nai turi susirišti su liaudim. In- 
teligentija yra. taip sakant, ve- 

dančiuoju veiksniu, kurisai ta- 
čiaus maža reikšmės turi, jeigu 
jojo užpakalyje nestovi liaudis, 
sudaranti tikrąją jiegą. Nuo šio- 
jo inteligentijos ir liaudies susi- 
telkimo ir priklauso tasai savo- 
tiškas viešojo gyvenimo atspal- 
vis, kuriuom mažosios tautos 
[skiriasi nuo didžiųjų. 

Iš to matyti, kokia vieta pride- 
Jra inteligentijai kiekvienoje ma- 

žoje tautoje. Jinai privalo veikti 
Iranka rankon su liaudim. 

Šiltom ri u s! štato ir lietuviu in- 

teligentijos vieta. Jinai turi bū- 
ti liaudies inteligentija. Liaudies 
vargai ir rūpesčiai, liaudies rei- 
•kalai yra taip pat ir inteligenti- 
jos. Viena su kita yra surišta 
neatrhezgamu mazgu. Darant 
kitaip, liaudis pakrinka, ir inteli- 
gentija nustoja dirvos, kurioje-ji- 
nai galėtų semti 'gyvybės syvus. 

Nevienas nusiskundžia, buk 
Amerikos lietuvių gyvenimas yra 
anomaiiškas, nesutvarkytas, nu- 

krypęs j netinkamas vėžes. Tam 
j ieškoma priežasčių. Man rodo- 
si, kad. viena .priežasčių bene bus 
tame, kad musų inteligentija yra 
nesurišta su liaudim. 

Kajį-kųrie Amerikos lietuvių in- 
teligentų. tiesa, veikia, ir gan 
uoliai. Taciatis tai galima pri- 
skaityti prie išskyrimų. Inteli- 
gentijos diduomenė yra visai nu- 

tolusi nuo liaudies. Su liaudim 
kiekvienas iš. musų inteligentų 
susiduria tiktai tiek, kiek tai yra 
'reikalinga jojo kasdieninei duo- 
nai, jojo reikalams. Gydytojas 
susiduria su šiaip žmonėmis tik- 
Itai tuomet, kai jie ateina pas 
jjjjį gydytis: advokatas—kuomet 
j pas -jįjį a teina su byla. ir 1.1. 
Tuom ryčiai ir užsibaigia. Į vie- 
Įšąjj g> »e*iimrj retai kuris inteli-l 
kgentų maišosi. 

TuouiJr-ya-Hm.i paaiškinti dau- 
geli fitbm anomalijų (nenor- 
mali škjftmų-fcz kurios galima da- 
bar pastelyrti Amerikos lietuvių 
gyvenitfH'. J ̂ Draugijos, spauda 
jvairip.>| jstjijjfos yra tiktai "pras- 
tiems žmonėms." I'ntiems inte- 
ligentams jrv< nereikalingas (taip 
mano bent-tų pačių inteligentų 
daugunaa).^; Visur veikia "pa- 
prastioy žmlmės." 

Lietuvių j viešasat gyvenimas 
negalės buti ikitonišku, negu ka»! 
jisai dabar' yra, kol pati i n t c 1 i -. 
gentija neišeis prie liaudies ir 
nepradės su jaja ranka rankon 
veikti, kol kiekvienas inteligentas 
nesupras, kad ką jisai darys vi- 

suomenei, tai darys ne tiktai liau- 
džiai, "paprastiems žmonėms,' 
bet lygiai ir sau. 

Tiktai tuomet galima bus tikė- 
tis, kad Amerikos lietuvių vieša- 
sai gyvenimas ineis j normališ- 
kesnes vėžes. 

Neinteligentas. 

C. Kasputis. 

Iš Kelionės Po Louisianą. 
(Žiūrėk praeitą numerį.) 

Mums kalbant, atėjo ponia Že- 
maitienė ir atnešė mums vinuo- 
gių. Valgyt čia galima tiesiog 
be galo. Nežinau, ar oras čia jau 
toks, ar kas, bet valgosi sočiai. 

Saulei nusileidžiant, išėjome j 
laukus. Laukai visur gražus, ja- 
vai dar gražesni. Pirmą syk ma- 

tau Sudano žolę. Tai yra pra- 
motina "Sorghum" augalų šeimy- 
nos, svarbiausi kuriu yra:—Katir 
komai, Milo majisas, Fcterita, 
Sorghum nendrės ir daug kitų. 
Sulietuvintų vardų jiems nežinau 
ir manau, kad jų dar nėra. Vi- 
si tie augalai yra geras pašaras 
gyvuliams. Žemės Žemaitis turi 
visokios rūšies. Ant lengvesnės 
žemės sodina bulves, žieminius 
riešutus ir žirnius; ant juodže- 
mio cukrines nendres, kornus ir 
daržoves. 

I'radėjo jau temti. Visur pa- 
sigirdo varpelių skambėjimas—tai 
grįžtančios" iš miškų ir ganyklų 
karvių kaiminės. Ponia Žemai- 
tienė skubina su viedrais prie 
tvartų. Reiškia, prie vakarienės 
bus šviežio, riebaus ir tikrai sal- 
daus pieno-. 

Naktis užėjo staigiai. Ant tam- 

siai-mėlvno dangaus pasirodė mi- 
lionai žibančių žvaigždžių. Pie- 
tuose jos blizga stipriau—ir vi- 
sas dangus išrodė tartum išklotas 
auksu ir sidabru. Mėnulis pa- 
lengva išplaukė pro mišką ir ap- 
globė sidabru neaiškius miškų ir 
laukų ruožifs, mesdamas ant že- 
mės ilgus šešėlius nuo artimų 
medžių ir tvorų. Prasidėjo sa- 

votiškas varlių ir žiogų koncer- 
tas. Jų klausant, rodėsi, kad ko- 
ki tai keisti miško gyventojai 
skambino ant xelofonų. Laikas 
nuo laiko tai savotiškai muzikai 
pritardavo nakties paukščiai 
trumpu graudulingu riksmu. Oras 
pasidarė drėgnas, ir gražiai kve- 
pėjo gėlėmis ir dobilais. Ner- 
vai, suerzinti ir sugadinti miesto 
gyvenimu, ilsėjosi ir »ėmč stip- 
rumą iš didžiausio gydytojo— 
gamtos. 

— Kas vakarą męs maudomės 
prtule,—prabilo Žemaitis.—Ar gal 
norėtumėte? 

— Kaip gi ne, ar toli?—klau- 
siu. 

— Cia pat ant mušu žemės,— 
tarė Žemaitis, skubiai paimdamas 
abrusus, kabančius ant virvės prie 
111 e d ž io.—F. i 11 ame. 

Tuojaus už lauko prie miško, 
tarp karklu, pasirodė sidabrinė 
jucrta, kurią mėnulis dailiai iš- 
tiesė ant vandens paviršiaus. Nu- 
sirengėm ir lipame j vandenį. 
Yandud nuo lęarklų ir visokių me- 

clžių šešėlių išrodo visai juodas 
ir juo įilyii, juo darosi šaltesnis. 
Musų nuogi kūnai, apšviesti mel- 
sva 111'ėnul^) šviesa, aiškiai ir 
aštriai atsimuša ant tamsaus 
vandens paviršiaus. Reginys la- 
bai fantastiškas ir primena man 

aveikslus žrriomo dailininko-sym- 
bolisto Boecklino. 

Šaltas vanduo smagiai mus 

atgaivino. " Pavakarieniavę ir 
pasišnekučiavę, išnešame lo- 
va.- latitfan. Kas nori gerai ir 
tikrai išsimiegoti, lai pabando 
miegoti lauke. Pabandęs vieną 
sykį, nebenorės daugiau miegoti 
kam! ariuose. 

Anksti išryto, vos tik prašvi- 
tus, pabudau, atnaujintas ir sma- 

gus. Tekančios saulės spinduliai 
greitai prasimušė per melsvą to- 

lini.; ukanuotą mišką. Rasa sun- 

kiai gulėjo ant žolės ir spaudė 

ją, žemyn. Paukščiai vi.-okiais 
balsais giedojo, garbindami gam- 
tą, ir džiaugėsi gražiu rytu. Toli 
klonyje barškėjo pakinkai u rete- 

žiai,—tai Žemaitis rengėsi prie 
larbo. 

Neužilgo ir jisai pasirodė ant 
toii:n p lauko ariant. Mulai sma- 

gia" Įraukė plūgą, laikas nuo lai- 
ko žvengdami ir palikdami už- 
pakalyje sa\'vs melsvą debesį dul- 
kiu, kurios maišėsi su Žemaičio 
pypkės durnais. Saulė jau iš- 
plaukė pro tolimą mišką—ir vėl 
prasidėjo graži artojaus diena— 
rami, naudinga ir pilna užsiganė- 
dmimo. 

(Dar ne galas) 

Lietuviy Draugijos Atstovo 
Atskaita. 

Aukos, Likusios Tautos Fondo 
Skyriuose. 
Chicagoje: 

Šv. Jurgio parap. svet. .$ 73.50 
West Side bažn. salėje .. 53.G3 
\V. Pullman, šv. Petro ir 

Povylo parap. svet. .. 32.51 
Roseland, Visų Šventų pa- 

rap. svetainėje 46.00 
Atlantic 24.0c 
Šv. Kryžiaus bažn. salėj.. 125.00 
\\ ilkes-Barre liet. piknike 170.48 
Freel^nd'e bažn. svet 88.25 
Tamaqua, bažn. r-vet 124.8c 
Mahanoy City, bažn. svet. 74.00 
Girardvllle, parap. svet. .. 68.25 
Mt. Carmel bažn. svet 115.00 
Shamokin 47.76 
Xcw Philadelphia, bažny- 

tinėje svetainėje 29.05 
iMinersville 150.00 
Reading', bažn. svet 77.50 
Philadelphia. kun. Katila- 

ičio parap 35100 

Brooklyn: 
Kun. Petkaus parap 86.00 
Kun. Remeikos parap. .. 176.00 
Kun. Kuodžio parap. .. 130.85 
Bridgeport, parap. svet. .. 122.30 
Hartford, kun. Amboto 

parap 161.10 
New Haven, kun. Kra- 

kaiisko parap 110.0c 

Rymo-Katalikų Seimas .. 830.50 
Worcestery'je, kun. Jakai- 

čio parap 400.00 
Worcestcry'je, mano kon- 

certas, musų draugijos 
naudai 100.00 

Ne\vark 240.00 
Bostone, kun. Žilinsko pa- 

rapijoje 858.0c 
Cambridge, parap. svet. .. 70.70 
Nonvood, parap. svet.... 120.09 
Brockton, kun. Urbonavi- 

čiaus parap 230.00 
Lo\vell, kun. Okchnavi- 

1 čiaus parap 10.0c 

Augščiau minėtose vietose vi- 
sos aukos paliktos Tautos Fondo 
skyriams, kurie per centrą turi 
pasiusti mušu Komitetui, pažy- 
mint, kad tos aukos mano yra 
surinktos. 

Aukos, Kurias Patsai Priėmiau 
ir Pasiunčiau Lietuvių Draugijai. 
Chicagoj, Mildos svet. .. $71.35 
Chicagoj, Meldažio svet.. 41.27 
Roseland, SLA. svet 19.35 
Nežinomas (per 'Lietuvą') 5.00 
Vincas Jusas 1.00 

Gary, Ind., Suv. Draugijų 
prakalbose 40.00 

Mihvaukee 11.00 

Sheboygan, kun. Varnagi- 
rio parap 30.00 

Painesdale, Mieli 222.12 

Chicagoj, Baukaus sv. .. 28.00 
A. Miller ...., 5.00 
Šv. Mykolo Ark. Draugija 

Pittston'e 25.00 
Tamaųua 12.00 

Chicagoj, Dūdos svet. .. 30.00 
Sheriandoali 7.25 
New Philadelphia 10.00 

Philadelphia, Liet. svet., 
ant Richmond'o •. 125.18 

Baltimore, Liet. svet 158.67 
Brooklyn, L. G. F. sky- 

riaus prakalbose 243.05 
Patterson, kun. Svagždžio 

kartu su liet. dr-jom su- 

rengtose prakalboje ... 239.35 
Adolfas Volungevičius ir 

Petras Mikalauskas .... 5.00 
Antanas Dobryla iš Wor- 

cester'io 5.0c 
Lietuva jau visa vokiečių už- 

imta. Kas sunaikinta—sunaikin- 
ta. Kas pabėgo—«pabėgo. Kas li- 
ko—pasiliko. Tokiam padėjime 
mus tėvynė gali likti iki pabai- 
gai karės. Budas ir kelias sušel- 
pimo Lietuvos taippat dabar jau 
aiškus. Nuo Lietuvių Draugijos 
Nukentėjusiems dėl Karės Šelpti 
direkretoriaus šiomis dienomis ga- 
vau laišku (skaitytojai juos ras 

kitoj vietoj), iš kurių matome, jog 
Lietuviifc. Draugija susiskaldę j 
keletą bur'ų ir įvairios* vietose 

Lietuvos šelpimo darbą varo. Di- 
džiausioji dalis Lietuvių Dr-jos 
komiteto pasiliko Vilniuje ir rū- 
pinsis žmonėmis, pasilikusiais 
Lietuvoje. Dalis komiteto »g y ve- 
na Voroneže, drauge su 700 mok- 
slą einančios jaunuomenės. Kita 
dalis Petrograde ir Maskvoje rū- 

pinasi pabėgėliais iš karės laukaį. 
Ir visoms toms įstaigoms reikia 
pinigu, reikia aukų, kad galėtų 
veikti. 

Sunkaus darbo įvargintas, 
šiurkščių sriovinių santikių su- 

nervuotas, prašiau Draugijos at- 
siusti dar vieną atstovą, o tuom 
tarpu žadėjau pertraukti savo vei- 
kimą. Kitas atstovas atvažiuoti 
negalįs. Reikalai gi kasdien vis 
didėja, musų "kraštui pagelbos rei- 
kia kasdiena vis daugiau. Tasil-' 
sėjęs šiek-tiek, aš pasiryžau savo 

liūdną kelionę tęsti toliau. Vėl 
važinėsiu, vėl Lietuvai pagelbos 
prašysiu. 

Dirbamas mano kelionei naujas 
maršrutas. Į jį ineis tiktai tos 

vietos, kurios iki lapkričio 10 d. 
atsiųs man pakvietimus. Taigi 
visos lietuvių kolionijos, kurios 
norėtų, kad pas juos atvažiuočiau 
kalbėti ir vargstančiai Lietuvai 
aukų parinkti, teiksis atsiliepti 
šiuo adresu: ST. ŠIMKUS, 117 
"EATHERHEAD LANE, NEW 
VOcLA, N. Y. 

ir tie, kuriems jau buvau pasi- 
žadėjęs, arba kurie buvo įtraukti 
į pirmąjį maršrutą, bet dėl įvai- 
riu priežasčių ten prakalbų ne- 

buvo, teiksis atsiliepti, nes laiš- 
kai gal pražuvo, išsimėtė. 

Prakalbas prašysiu rengti var- 
du Lietuvių Draugijos Nukentė- 
jusiems dėl Karės Šelpti. Aukos, 
mano prakalbose surinktos, bus 
siunčiamos stačiai Lietuvių Dr- 
jos įstaigoms. 

Tai darysiu neturėdamas nei 
mažų-mažiausio noro kame nors 
įtarti gražiai besidarbuojančius 
fondus, arba skersai kelio kuriam 
nors iš jų stoti; ne, tai darau 
vien norėdamas išvengti daugy- 
bės keblumų ir nemalonumų, ku- 
rie mano energiją ir sveikatą pa- 
kerta. 

Amerikos lietuvių veikėjų, or- 

ganizacijų ir laikraščių kuošir- 
dingiausiai prašau padėti man vi- 
same. Be jitsų pagelbos r para- 
mos aš nieko nepadarysiu! 

Lietuvių Draugijos Nukentėju- 
siems dėl Karės Šelpti atstovas 
Amerikoje, 

St. Šimkus. 

"GABIA SOROSIS." 
Pora mėnesių atgal daug buvo 

rašyta apie naują dr-ją "Gabia 
Sorosis," kuri įkurta tarp Chicagos 
lietuvių. Vieni ją gyrė, linkėjo 
geros kloties, kiti peikė, tyčioj*>- 
si ir mėgino suardyti, sakydami, 
kad perdaug jau visokių dr-jų, 
tai kanVdar nauja ir t.t. Tačiau 
nepasisekė suardyti, draugija vis 
stiprėjo. 

\ įsgi yra labai liūdna," kad lie- 
tuviai, vieton padėti savo jaunuo- 
menei organizuotis ir stipriau 
savo tarpe platinti lietuvišką dva- 
sią, tyčiojasi ir kliudo. Kodėl to 
nėra tarp kitų tautu? Kitos tau- 
tos labai gerbia savo jaunuome- 
nę ir ja giriasi, kelia ją augštyn, 
kiek galėdamos. O pas lietuvius 
mokama tik užgaulioti ir kliudyti. 

Pas svetimtaučius, j igu kas 
atvažiuos j didelį miestą, stengia- 
masi su tuo asmeniu tuoj susipa- 
žinti, kad jam nebūtų nuobodu. 
Kiekvienas mėgina užimti sve- 

čią, kad jis jaustųsi lyg namie 
esąs. Pas lietuvius yra kitaip. 
Tie. kurie gyvena Cliicagoje per 
kelis metus, nors ir netoli vienas 
kito, vargiai pr.žjsta vienas kitą. 
( ial prie progos ir -usip'ižir.s, bet 
kaip sueis kitu kartu, vėl vienas 
kito nepažįsta—vėl reikia išnaujo 
perstatyti. 

Taigi dėlto Chicagos merginos 
sutvėrė tą naują draugiją, kad 
susipažinti su lietuvaitėmis, o vė- 
liaus gal galima bus ką daugiau 
veikti. Pirmiausia męs norime 
susipažinti su jaunuomene. Chi- 
cagoje sunku tas padaryti. Tuo 
tikslu rengiami šokiai, kurie ir 
duoda gerą progą sueiti jaunuo- 
menei krūvon. Tas tačiau? nc- 
visiems patinka, ir priešininkai 
pradėjo labai peikti ir sarkastin-į 
gai pajuokti. 

Kai-kuriuose laikraščiuose pra- 
manyta, buk merginos susiorga- 
nizavusios, kad "buti laimingo- 
mis ir kitiems laimę nešti." Gal 
tas ir yra vienu jųjų tikslų, bet 
nevisi- vienodai supranta reikšmę 
žodžio "laimė." (iirtuokliai jau- 
čiasi laimingi, jeigu jie turi daug 
gėrimų. Kiti j tai visai nepaiso. 
Yra asmenų, kurie jaučiasi lai- 

Įmingi tuomet, kai į juos kiti ma- 
loniai pažvelgia ir meilių žodelį 

įpratana. Kiti jaučiasi laimingi, 1 jei niekam nieko pikta nepadarė, 
j Taipgi, kai visos merginos su- 
sieina j krūvą, maloniai pasikal- ba. jos irgi jaučiasi laimingos. 0 kasi ink nešimo laimės kitiems, be abejonės, kai kiekviena gražiai 

į elgsis—bus ir kitiems maloni. 
1 Dabar įvairus prasimanymai jau 
šiaip taip aptįia, ir męs tikimės, 
kad daugiau jie neatsikartos. 

N'ors jauna toji draugija, bet 
jinai nori veikti. l>c abejonės, be 
kitu pagelbos negalės nieko nu- 
veikti. Užmanymas yra toks: 
norime Kalėdų metu palinksminti 
našlaičius. Kiekvienas iš mūsų 
laukia tos taip iškilmingos šven- 
tės. Dviemi savaitOmi dar prieš 
Kalėdas kiekvienas užeina krau- 
tuvėn, perka visokiu gražių dova- 
nėlių t»avo pažįstamiems. Bet 
retas kuris sjal pamąsto apie naš- 

jlaičius, kurie niekados jokių do- 
jvanėlių negauna. Jiems irgi ma- 
lonios butų dovanėlės, bet jų ne- 

įgali gauti. 
Tam tikslui "Gabia Sorosi*" 

turės balių spalio 23 d. Unitv 
Club svet., Chięagoje. Prasidės 8 
vai. Visas pelnas eis našlai- 
čiu kalėdinėms dovanoms ir ki- 
tiems pavargusiems vaikučiams. 
Taigi pageidaujama, kad visuo- 
menė kuoskaitlingiausiai atsilan- 
kytų ir padėtų išpildyti inusų už- 
manymą. Tuo turėtų užsiinte- 
resuoti ne tik jaunuomenė, bet ir 
senesni geri lietuviai. 

Ką pelnysime — paskelbsime 
laikraščiuose. Jei kas norėtų šiaip sušelpti našlaičius pinigais arba 
drabužiais, siųskite visa šiuo ad- 
resu: St. č\, 1728 X. \Vood st. 
Raportas bus jums prisiųstas, ko- 
kioms šeimynoms teko toji dova- 
nėlė. Mes tikime, kad tie, ku- 
rie duos našlaičiams dovanėlę, jausis laimingi, nes jie žinos, kad ir kitus pradžiugino. 

Taigi gelbėkime vieni kitus, 
atidarykime savo širdis ir nepa- 
sigailėkime tos "laimės," džiaug- 
smo kitiems. Gabijietė^-St. Č. 

NUO KADA ANGLIJA 
TAPO SALA? 

Žemės sluogsniai ir auganti 
augmenis parodo, kad Anglija ne 
visuomet buvo sala, bet jungėsi 
su Europos sausžeiniu, tvėrė su 

juom vieną kontinentą. Dar le- 
dinės epochos laikuose, kuomet 
Europoj jau gyveno žmones, 
Anglija sausa žeme jungėsi ,su 

Skandinavija. Likučiais tos sau- 
sos. žemės yra salos Feraer, Is- 
landija; Greenlandija ją jungė su 

Siaurine Amerika. Kitas gi saus- 
žetnis jungė Airiją su Portugalija. 

Nuo Francuzijos vienok Angli- 
ja atsiskyrė nesenai, gal jau taip 
vadinamuose istoriškuose laikuo- 
se, kuomet Indijos stovėjo ant 

gana augšto kultūriško laipsnio, 
tik Europa dar laukinė buvo. 
Augmenis, auganti Anglijoj ir 
Europoj, rodo. kad Anglija atsi- 
skyrė daug vėliau negu Europą 
atlankė lediniai laik?i; nuo sutir- 
pimo ledų-^prie šiauriniu Švedijos 
krantų praėjo apie 12,000 metu. 
Mokslinčiai geoliogai Penck ir 
\Valther mano, kad nuo atsisky- 
rimo Anglijos nuo Prancūzijos 
praėjo nedaugiau, kaip 6,000— 
8,000 metų, arba dar mažiau. 
Mancma, kad tas atsitik) taip 
vadinamo Petterso tvano laikuo- 
se, 2,200 metu prieš Christaus 
gimimą, taigi, kada Indijos.. 
Egyptas ir Cliinai jau buvo gana 
augštai kultūriškai pakilę. Mok- 
slinčius Th. Arendt mano, kad 
Anglijos atsiskyrimas nuo Pran- 
cūzijos atsitiko ne vėliau, kaip 
400 metu prieš Christų. Bet kad 
tąsyk jau grekų laivai lankė Bri- 
taniją. tai žinia apie tokią ka- 
tastrofą, kaip atsiskyrimas Ang- 
lijos ir nugrimzdimas į jūres l<"- 
kio didelio žemės ploto, nuo gre- 
kiškų pirklių nebūtų galėjęs buti 
paslėpta, bet visgi reikia manyti, 
kad nuo to atsiskyrimo visgi ne- 

praėjo daugiau kaip 4,000—6,000 
metų. 

DIPUOMATIJA. 

Pirmas kaimynas:—Aš manau, 
kad savo burdingieriams jus nie- 
kuomet neleidžiate namuose gin- 
čytis apie karę. Dėlei tų ginčų 
tiek juk triukšmo pakeliama. 

Antras kaimynas Laike pietų 
męs jiems mielu nors leidžiame 
ginčytis. Mat didžiausis valgyto- 
jas, besiginčydamas, užsimiršta 
apie valgį ir tiktai pusę tiek valgo. 
Kitas didelis valgytojas užpyksta 
ir visai nevalgo. Kur čia neleisi 
jiems ginčytis 1 



Julės Verne. 

VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE. 
Lietuvių kalbon vertė A. Jakunas. 

(Tąsa.) 

Tačiau* vienas rlalyka- yra tikras, ir tai, kad aš 

patekau nepaprastan atsitikiman, kurisai pasibaigs?— 
Kokiu btulu, aš to nežinau—aš net nedrįstu įsivaizdin- 
ti, kokia bus visa to užbaiga. Visgi mano tikslu yra 

atsiminti, minuta paskui minutą, mažiausią smulkme- 

ną ir paskui, jeigu bus galima, išdėstyti kiekvienos die- 

nos mano įspūdžius. Kas žino, ką ateitis yra man pa- 

rūpinusi? ir kas žino, rasi, naujose aplinkybėse aš 

galop sužinosiu Roeho fulguratoriaus paslaptį? Jeigu 
a> kuomet nors busiu paliuosuotas, tai šioji paslaptis 
privalo buti paskelbta, kaip ir vardas kaltininko ar 

kaltininkų šio prasižengimo, kuris gali turėti svarbias 

pasekmes. 
Tikėdamasis, kad koksai nors atsitikimas man vi- 

sa paai&ins, aš nuolat svarstau šį klausimą: 

Kame aš esmių? 
Pradėsiu nuo pat pradžios. 
Po tam, kaip mane nešė už galvos ir kojų iš 

"Sveikatos \amo," aš jaučiau, kad aš buvau paguldy- 
tas be jokio žiaurumo, ką aš turiu pripažinti, ant ma- 

žo iriamo luoto neštuvų. 
Mano kimo sunkumas pagimdė supimą; po tam 

vėl buvo supimo—kurį, kaip aš manau, pagimdė 
kitos ypatos įdėjimas luotan. Ar galima abejoti, 
kad tai buvo Tarnas Rochas? Kaslink jojo, tai 

išvogėjams nereikalinga buvo, atsargumo dėlei, už- 

risti jam burną, akis nei jįjį patį surišti. Jisai dar 

turėjo buti prostracijos stovyje, dėlei ko jisai ne- 

galėjo pasipriešinti nei net suprasti, kas aplinkui 

jįjį dedasi. Prirodymu, kad aš neklystu, yra tai, 

kad aš neabejotinai užuodžiu etero kvapsnį. Va- 

kar, prieš atsisveikinimą su mumis, gydytojas įda- 
vė ligoniui keletą lašų rtero ir—tą aš gerai atmenu 

•—truputis jojo užkrito ant ligonio drabužių, kuo- 

met šisai spardėsi laike savo priepuolio. Tatai nie- 

ko stebėtino'nėra tame, jei etero kvapsnis užsiliko, 

nei tarne, kad aš jįjį užuodžiau, nors ir iš po ban- 

«iažių, kuriais buvo uždengtas mano veidas. 

Taip, Tarnas Roclias buvo paguldytas uioie ar- 

ti manęs. Tr reikia tiktai pagalvoti, kad jeigu aš 

bučiau sugrįžęs keliomis valandėlėmis vėliaus, aš 

neimčiau jojo radęs! 
Pasvarstysiu. Kas galėjo buti priežastim gra- 

fo d'Artigaso nelaimingam j am žingeidumui atsilan- 

kyti į "Sveikatos Namą?" Jeigu jam nebūtų bu- 

vę leista pamatyti mano ligonio, tai nieko panašaus 
nebūtų atsitikę. Kalbėjimas Tarnui Rocliui apie 
jojo išradimą pagimdė tą nepaprastai ąmarkų prie- 
puolį. Pirmiausiai kaltas yra direktorius, kari ne- 

paklausė mano persergėjimo. Jeigu jisai butų pa- 

klausęs, tai nebūtų buvę reikalo šaukti gydytoją, 
paviliono durįs butų buvusios uždarytos ir pikta- 
darių gaujos bandomas nebūtų pasisekęs. 

Kaslink naudos, kurią galėjo turėti Tamo Ro- 

clio išvogimas, ar tai pavienei ypatai, ar tai ku- 

riai nors Senojo Svieto valstijų, tai aišku, kad nė- 

ra jokio reikalo tuom kvaršinti sau galvą. Tačiaus 

aš galiu nesirūpinti kaslink pasekmių. Vargu 
kam nors pasiseks sužinoti tai, ko aš per penkio- 
lika mėnesių nepatyriau. Imant suirusj proto sto- 

vj, kuriame mano santautietis yra, visos pastangos 

išgauti iš jojo paslaptį bus bergždžios. Sale to, 

jisai turės eiti vis blogyn ir blogyn, kol galop pa- 

sieks nepagydomos beprotystės net kaslink tų da- 

lykų, link kurių jisai iki šiolei dar turi sveiką protą. 
Tačiaus galų-gale man reikia dabar mažiau 

galvoti apie Tanią Rochą kai apie save patj, ir, 
imant atsitikimų siūlą, toje vietoje, kurioje aš jįjį 
apleidau, čtai kas su manim atsitiko: 

Po tam, kai musų išvogėjų jšokimas dar lab- 

jaus pasupo luotą, pastarasai nusijrė nuo kranto. 
Tolis turėjo buti nedidelis, nes į minutą laiko męs 

j ką tokio atsimušeme. Aš spėju, kad tai buvo 

laivo šonas ir kad męs greta jojo plaukėme. Pas- 
kui buvo šiek-tiek triukšmo ir sujudimo. Per 
savo bandažius aš neaiškiai girdėjau duodamus pa- 

liepimus ir sumaišytą balsų murmėjimų, kas tęsė- 
si apie penkias minutas, tačiaus aš negalėjau at- 

skirti nei vieno žodžio iš to, kas buvo sakyta. 
Vienintelė mintis, kuri atėjo man omcnin, bu- 

vo ta, kad įkels mane j laivą, nuleis vieno sandėlių 
dugnan ir laikys mane tenai, kol laivas nebus toh 

jurėsna išplaukęs. Matomai jie neleis nei Tarnui 
Rochui, nei jojo prižiūrėtojui pasirodyti ant denio, 
kol laivas stovės Pamlico Pertakoje. 

Mano spėliojimas yra teisingas. Dar vis su- 

rištą ir su užrišta burna, mane galop paima už 

kojų ir pečių. Tačiaus manyje yra įspūdi?, kad 
mane ne į viršų per laivo šoną kelia, bet, atpenč. 
nuleidžia žemyn. Ar jie mane įmes vandenin, kad 
priverčiau kai žiurkė, idant tokiu budu pasiliuo- 
suoti nuo pavojingo liudininko? Šioji mintis žyb- 
telia mano omenyje, ir skausmo drebulys pereina 
per mano kuną nuo galvos iki kojų. Instinktyviai 
aš giliai atsidustu, ir mano plaučiai pilni brangaus 
oro, kurio greitai jiems bus stoka. 

Xe, dabar nėra priežasties baimei. Mane pa- 
guldo sulyginamai mandagiai ant kietų grindų, 
nuo kurių aš jaučiu metalo šaltumą. Aš guliu iš- 
tiestas visu savo ilgumu. Su dideliu nusistebėjimu 
aš pajaučiau, kad virvės, kuriomis aš buvau suriš- 
tas, yra atrištos ir paliuosuotos. Trepsėjimas ap- link mane pasiliovė. Sekančią valandėlę aš girdžiu, 
kaip durjs su trenksmu užsidarė. 

Kame aš esmių? Ir, pirmiausiai, ar aš esmių 
vienas? Aš nuplėšiu ryšį nuo savo burnos ir ban- 
dažius nuo savo galvos. 

Tamsu—visiškai tamsu, v Xei spindulėlio švie- 
sos, net nei trupučio šviesos, kurią jauti, kuomet 
akių vokai yra drūčiai užmerkti. 

Al šaukiu—šaukiu atkartotinai. Xėra jokie 
atsiliepimo. Mano balsas duslus. Oras, kuriuom 

aš kvėpuoju, sunkus, sloginantis, ir jeigu jisai ne- 

bus atnaujintas, tai mano plaučiams bus sunku, ne;| 
galima veikti. į 

Aš ištiesiu savo rankas, čiupinėju aplink save 
ir štai prie kokiu išvadų prieinu: 

Aš esmliu geležies blėtų sienomis kambary- 
je, kuris negali turėti daugiau kaip keturis ku- 
bišktis mastus. Aš jaučiu, kad sienos yra sušriu- 
buotų blėtų, kaip kad sienos vandeniui neprieinamo 
skyriaus laive. 

Aš jaučiu, kad ineiti j mano buveinę galima 
per duris, esančias viename šone, nes bfgunai (zo- 
viesai) yra šiek-tiek išsikišę. Šios duris atsidaro 
vidun ir, be abejonės, per jas jnešė mane Į čia. 

Aš prikišu savo ausj prie durių, tačiaus jokio 
balso negalima girdėti. Tyla vra taip pat gili, kaip 
ir tamsa—keista tyla, kurią pertraukia metalinių 
grindų skambėjimas, kuomet aš judinuosi. Nega- 
lima išgirsti nei trupučio kartaus bildesio, kurisa' 
paprastai girdisi laive,—net nei vandens plauškeni- 
mo j laivo šonus. Nesijaučia nei silpniausio judė- 
jimo; o Neuse upės jtakoje vandens tekėjimas yra 
visuomet užtektinai smarkus, kad žymiai by kokj 
laivą supus. 

Bet ar mano buveinė ištikrųjų yra laive? Iš 
kur aš žinau, kad plaukiu paviršium upės Neuse, 
nors mane luotu netoli veže? Ar vieton plaukus 
prie laivo, laukiančio prieš 'Sveikatos Namą," luo- 
tas negalėjo nusiirti toliaiis žemyn upe? Tokia- 
me atsitikime ar negalimu dalyku yra, kad aš bu- 
vau jnestas Į kokio nors namo rusi? Tas "išaiškin- 
tų visišką mano buveinės nejudutną. Tiesa, sienos 
yra sušriubuotų blėtų, ir jaučiasi silpnas suraus 
vandens kvapsnis, kurisai paprastai buva laivo vi- 
duje ir apie kurį negali buti jokios abejonės. 

Sulyg mano apskaitliavimų, apie keturios va- 
landos turėjo praeiti nuo mano uždarymo. Todėl turi 
buti arti pusiaunakčio. Ar mane čia šiokiu budu 
paliks iki rytui? Ant laimės, aš valgiau šeštą va- 
landą, kuri yra paprastaja pietų valanda "Sveika- 
tos Name." Aš nekenčiu nuo alkio. Teisybę sa- 
kant, aš greičiaus jaučiu norą miegoti negu valgyti. Tačiaus aš tikiuosi turįs užtektinai jiegos, kad tąjį 
norą pergalėjus. Aš nepasiduosiu jam. Aš turiu 
pasistengti ir sužinoti, kas dedasi lauke. Tačiaus 
nei garsas, nei .šviesa negali įsigauti šios geležinės' dėžės vidun. Bet palauk valandėlę; ^asi, atydžiai 
klausydamas, aš galėsiu išgirsti kokį nors balsą, 
nors ir silpną. Todėl visą savo gyvybės jiegą aš 
suvienysiu savo klausos jausme. Šalę to, aš pa- 
bandysiu—jeigu aš nebūčiau ant tvirtos žemės— 
pastebėti kokį nors mano kalėjimo judėjimą, supi- 
mą. Daleidžiant, kad laivas stovi įbestu įkąru, rei- 
kia manyti, kad jisai neužilgo pradės eiti—kitaip, aš turėsiu paliauti spėliojęs, kodėl Tamą Rbcbą ir 
mane išvogė. 

Galop—tai nėra iliuzija—lengvas supimas ne- 
abejotinai rodo, kad aš tiesiniu ant tvirtos žemės. 
Męs matomai judame, tačiaus judėjimas yra vos- 
vos jaučiamas. Tai yra ne trūkčiojantis, bet 
greičiaus slystantis judėjimas, tartum męs lengvai plauktume ramiu vandeniu. 

Apsvartysiu visą dalyką ramiai. Aš esmių lai- 
ve, kurisai buvo įbedęs ikarą, laukdamas, kuom 
pasibaigs bandymas mus išvogti. Luoto pagelba 
mane atgabeno laivan, tačiaus, atkartoju, aš nejau- 
čiau, kad mane butų Kėlę laivan per jojo šoną. 
Ar mane įdėjo vidun per langutį laivo šone? Bet, 
galų-gale, kas tame svarbaus? Ar nuleistas į laivo sandėlįų skyrių, ar ne, aš, be abejonės, esmių 
kame tai plaukiančiame ir judančiame. 

Be abejonės, jie mane greitai išleis drauge su 
Tamu Rochu, daleidžiant, kad jie jįjį taip pat rū- 

pestingai uždarė, kaip ir mane. Po žodžiu "išleis" 
aš suprantu pavelijimą išeiti ant dėnio. Tačiaus 
galima buti tikram, kad jie niusų neišleis dar taip 
greitai, nes jie nenorėtų, kad kas nors mus pama- 
tytų ; tatai nėra vilties gauti truputį tyro oro, kol laivas nebus išėjęs į jūres. Jeigu tai yra žėgli- 

•nis laivas, tai jisai turėjo laukti vėjo—vėjo, kuri- 
isai auštant pakįla prie pakraščio ir yra parankus {laivams, plaukiojantiems Pamlico Pertakoje. 

Be abejonės, tai negali buti garu varomas lai- 
vas. Aš bučiau užuodęs aliejų ir kitus masinu 
kambario kvapsnius. Taipogi aš turėčiau jausti 
mašinų drebėjimą, pistonų trūkčiojimus ir sriubų 

į judėjimą. 
Geriausiu dalyku yra kantriai laukti. Visgi aš I nebusiu išimtas iš šios skylės iki rytdienai. Šale 

■ to, jeigu aš nebusiu paleistas, tai, be abejonės, kas 
J nors atneš man valgyti. Nėra jokio pamato ma- 

inyti, kad jie ketina mane badu numarinti. Jeign 
jie butų norėję atsikratyti nuo manęs, tai jie butų 
neatgabenę manęs laivan; ažnot to, butų numetę upės dugnan. Jeigu męs kartą išplauksime į jūres, tai ko jiems yra bijoti manęs? Niekas negali iš- 
girsti mano šauksmų. Kaslink reikalavimo pasi- aiškinti ir triukšmo kėlimo, tai tas butu visai be » 

jokios naudos. Sale to visko, kuom aš esmių tiems 
žmonėms, kurie mane išvogė? Vien ligonių pri- žiūrėtoju— tulu Gaydonu, kurisai neturi jokios svar- 
bos. Jiems buvo reikalingas Tanias Rochas. Aš 
buvau taipogi paimtas, nes pasitaikė taip, kad iš- 
vogimo valandėle aš sugrįžau paviljonam 

NESUPRANTAMŲ ŽODŽIŲ ŽOD/NĖLIS" APYSAKAI 
"VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE." 

Prostracija—didelis jiegu nupuolimas; žado, sąmonės ne- tekimas. 

Kleras—lengva, užsideganti medžiaga, turinti savotišką keistą kvapsnį; kaip Ir chloroformas, vartojama ligo- nio užmarinimul. 

Rųsis- -skiepas. 
Klausa—klausymas. 
Iliuzija—kas netikro, tiktai vaidentuvėj pasirodančio, klai- dingo. 
Denis—laivo paluba, dėkas. 
Pistonas—tam tikra dalis pumpos ir kitų mašlnŲ. 
Motoras—prietaisa, gaminti varymo jiegą. 
Specialis—tam tikrai, tytiai padarytas. 

(Tąsa Seka), 
/ 
( 

PašnekeliiĮ Kampelis. 
68g.fKokį ryšį tarp savęs turi 

valgis ir žmogausi gražumas? 
Kiekvienas galūjo pastebėti, kad 

turtingesniųjų luomųj žmonės pa- 
prastai yra gražesni- už mažiaus 

pasiturinčiųjų. Kaip Lietuvoje va- 

dinama, "ponai' ir "ponų vaikai 
yra gražesni už "paprastus žmo- 
nes ir šiųjų vaikus." Pirmųjų oda 

(skūra) paprastai yra daug švel- 
nesnė, ir visa išvaizda yra visai ki- 
toniška negu žmonių, mažai pasi- 
turinčių. Pavyzdžiui galima pa- 
imti "panelę"' ir paprastą'kaimietę. 
Neimant omenin abiejų mokėjimo 
apsieiti, akiu metasi skirtumas abie- 
jų išvaizdoje. Daleisitne, kad ''pa- 
nelė" ir antroji mergina yra gra- 
žios. Tame gražume taipogi gali- 
ma pastebėti skirtumas, "panelės" 
naudai. Paprastoji mergina jeigu 
ir graži, taciaus tai yra savo rų- 
šies buinumas, raudonumas, svei- 
kata. "Panelė" vra visai kitoniš- 
ka, nors abi jodvi, kaip sakyta, yra 
gražios. 

Kai-kas aiškina tą skirtumą 
tuom, kad paprastiems kaimie- 
čiams reikalinga yra sunkiau ir 
daugiau dirbti negu "ponams." 
Tas gali buti išdalies teisinga. Ta- 
čiaus pat svarbiausioji priežastis 
reikalinga butų j ieškoti kame ki- 
tame. Sulyg kai-kurių gydytojų 
nuomonės, žmogaus išvaizdoje 
svarbiausią role lošia maistas, tei- 
singiau sakant, jojo įvairumas. 
Paprastas, mažai pasiturintis žmo- 
gus paprastai turi pasitenkinti vi- 
suomet vienodu valgiu. Lietuvo- 
je kaimiečiai paprastai valgo juodą 
duoną, barščius, kopustus, lašinius, 
kruopos, bulvės ir keletas kitų. \ algių skaitlius yra labai aprube- 
žiuotas. Įvairumo labai mažai. 

iuom tarpu geriau pasiturin- 
čiose ("poniškesnėse") šeimynose 
valgių skaitlius yra daug didesnis, ir maistas aplamai įvairesnis. Sun- 
ku butu išskaitliuoti visi valgiai, 
kurie tiekiama tokioms šeimynoms. 
Įvairumas čia yra labai didelis. 
Įvairaus maisto įtaka i žmogaus 
kuiicj ir yra skaitoma priežastim to, kad kūnas pradeda išrodvti švel- 
nesnis ir gražesnis. Kuomet toji pati įtaka veikia ištisomis gentkar- 
tėmis, tai pilnai suprantama, kad 
pasekmės gaunasi labai didelės ir 
žymios. 

□ED 
690. Nuo kada žmonės pradėjo maudytis? Maudymasis užima 

žmonijos istorijoje vieną scniauMit 
vietų. Žmogus pradėjo maudytis, 
kaip tiktai jisai atsirado ant žemės. 
Imant teoriją, kad žmogus iš- 
sivystė iš žemesniųjų gyvy- 
bės formų. maudymosi pra- 
džios reikia j ieškoti dar to- 

liaus negu laikas žmogaus atsiradi- 
mo ant žemės. Kiekvienas galėjo 
pastebėti, kad ir gyvuliai bei paukš- 
čiai taipogi maudosi: Ir vargu ga- 
lima manyti, kad jie tai perėmė 
nuo žmogaus arba tiktai pastaruo- 
ju laiku išmoko maudytis. 

Taigi maudymą reikalinga pri- 
skaityti prie vienos seniausiųjų 
veiksmui, kurias užtinkame pas 
žmogų. » 

Maudyklių yra visokių rųšių: 
vienos yra tyro vandens, kad kuną 
tiktai apvaliu*; kitos gi vėl yra, 
kurios turi savyje gydančias ypa- 
tybes. Pastarųjų yra Įvairiose pa- 
saulio dalyse. Lietuvoje yra ge- 
rai žinomos gydančios Birštono ir 
Druskeninkų maudyklės, ypač pas- 
tarosios. Šios rūšies maudyklės 
paprastai buvo atrastos visai neti- 
kėtai. 

Yra vaistų, kurie taipogi buvo 
atrasti visai netikėtai ačiu maudy- 
muisi. Kai-kurie vaistai buvo 
atrasti, ačiu maudymuisi 11c žmo- 
nių net, bet kitų gyvūnų. Tokiu 
budu buvo atrasta žinomas visiems 
ir labai plačiai vartojamasai "kini- 
nas." Tai buvo Afrikoje. \ ie- 
nas keliauninkas pastebėjo, kad 
serganti gyvuliai eina prie upių 
krantų, apaugusių tam tikrais krū- 
mais. Vanduo kai]) sykis tekėjo 
per tuos krumus, ir jųjų syvai to- 

kiu budu maišėsi su vandeniu, pri- 
duodami jam tikras gydymo ypa- 
tybę*. Pradėta teirautis ir tyrinė- 
ti. Pasekmėje buvo atrastas kini- 
nas, kurisai šiądien yra svarbiu 
vaistu kiekvienoje /Šeimynoje civi- 
lizuotame pasaulyje. 

Vietomis pastebėta gydančios 
vandens ypatybės, ir žmonės į tas 
vietas pradėjo būriais traukti. 
Kitur gydančios ypatybės buvo, 
rasi, tiktai išsvajotos. Tokiu bu- 
du atsirado kai-kurios šventos 
maudyklės ir šventos upės. Geru 

pavyzdžių yra Indostano upė dan- 
ga, kurią visi budistai skaito šven- 
ta. 

Nuo Redakcijos. Du kitu klau- 
simu palikta sekančiam numeriui. 

Kibirkštįs. 
Kaip jau prisiklausiau visokių 

argunnientų apie tuos "bendrus 
tautos reikalus," tai uvožoju, kad 
vieno dalyko niekas nepasakė: 
"Naujienos" pripažįsta vieną 
'bendrą tautos reikalą": kuomet 
kviečia visus pirkti jos šėrus, ar- 
ba darbininku 'išnaudotojus' kvie- 
čia garsintis savo laikraštyj. Ar 
ne "bendras reikalas?" 

I x=x 
Smurgainiij akademija anais 

laikais buvo pagarsėjus, nes joj 
meškas mokino šokti. Kaizeris 
netinka profesorium ton 'akade- 
mijon, nes nors apie Smurgai- 
nius jis jau senai sukasi, bet 
maskoliškos meškos šokti neiš- 
mokina. 

x=x 
Jeigu nori but redaktorium, tai 

nusipirk sau portfelj. 
X—X 

Kaip jau sykį, ar porą sykių 
sakiau, "Naujienas" dėlei labo 
sunkiai dirbančių darbininkų ir 
dėlei idėjos vis talpina huinbu- 
giškų daktarų apgars''iimus. 

><rx 
Žvvatkauskas, įurbut, panašus 

yra į kometą i pasirodo lygiai 
prieš kiekvienus SLA. rinkimus. 
Ir uodegą ilgą turi... 

x=x 
Kad jau Račkauskas pasekmin- 

gai pasiūlė trečiųjų teismą tarp 
Pruseikos ir "Vien. Lietuvnin- 
kų," tai Pruseika turėtų atsimo- 
kėt ir pasiūlyt trečiųjų teismą 
tarp Račkausko ir Gabrio. 

X=X 
"Ateities" naujas redaktorius 

sako, kad be mielaširdystės 
brauks visus pamokinimus iš ko- 
respondencijų. Pamokinimus ra- 

Išys patsai redaktorius. Naujas 
trustas? 

Ponia Žemaitė praneša, kad 
atvažiuojanti Amerikon 'taip sau 

paplepėt." Sprendžiant iš jos laiš- 
kų, galima tikėtis, kad ji atliks 
tą užduotį gerai. 

Jurgis Spurgis.. 
X=X 

Aną metą tarė Živatakuskas 
Savo laiškuose: "Kas darys ge- 
rai. tą pagirsiu, o kas blogai, tą 
papeiksiu." 

O šį metą aš tariu: 'Supraski- 
te tą, kad kas yra gera ar bloga, 
tai tik vienas visagaljs 2ivat- 
kauskas težino, o niekas kitas." 
Tiek šios 'evangelijos' žodžių. 

X=X 
Sako, kad "Draugo" redakto- 

riai kitą sykį buvę "gotiško sty- 
liaus" vyrai. Dabar gi jie perėję 
"rymiškan styliun,'" pirmojo vi- 
sai neapkenčia. f 

X=X 
J "neklaidingumo" kandidatus 

lietuviai gaii pastatyti net 2 vy- 
rus: Dr. Rutkauską ir p. Živat- 
kauską. _ Pašalinis. 

AUKOS 
Surinktos tarp Naugatuck ir Union 
City, Conn., lietuviu, Linden Parke, laike pasilinksminimo susirinkimo. 

Prisiuntė Jonas Bekeris. 
Po $2.00:— Jonas Gudžiūnas, Vin- 

cas Geležiūnas ir Viktoras GudziunaB; 
po $1.00:—Jonas Bekeris, Jonas Pe- 
nikis, Stasis Butkus, Alena Butkuvie- 
nė, Kazimieras Kundrotas, Pranciškus 
Bankus, Antanas Geležius, Tanias Kat- 
kevičius ir Marė Ratkevičienė; po 
50c:—Jonas Blažaitis, Vincas Plikai- 
tis, Viucas Mičiuli8. Adolfas Benaitis, 
Kazimieras Waičiulis, Kristina Ru- 
dauckiutė, Pranciškus Girdauckas, 
Franciškus Josis, Mrs. Klen, Ponia 
Penikienė. Mrs. Brown. Antanas San- 
da: po 25c:—Bronius Kamaitis, Piju- šas Bernotą, Elzbieta Poskevičirmė, Katrė Plikaitienė, Augustas Starku- 
nas, Ona Kupdrotienė, Augustas Mar- 
tinkaitis, Jonas Bendas, Kazimieras 
Butkus, Vincas Mičiulis, Jonan Suopis, Marė Martišiutė, Jurgis Oejftliauckas, 
Ona Petrauskiutė. Antanas Paulavi- 
čius. Mr. Olson ir Juozas Poškevičius. 
Smulkią sumetė 55c. Išviso $27.00. 

VIETINES ŽINIOS. 
Dėlei išsiųstųjų drabužių. Iš 

Chicagos taipo išsiųsta jau senai 

rinktieji drabužiai nukentėju- 
siems dėlei karės Lietuvoje. La- 
bai apgailėtina, kad Chieagos lie- 
tuvaitės įstengė taip mažai dra- 
bužiu surinkti. Jeigu spręsti apie 

iChicagos lietuvaičių priejautą nu- 

kentėjusiems pagal tuos drabu- 
žius, kurie surinkta, tai tos prie- 
jautos parodyta labai mažai. Gi 
Lietuvoje artinasi žiema. Prie 
visų kitų nelaimių prisidės dar 
ir šaltis. Žmonių namai dauge- 
lyje vietų yra išgriauti, patįs 
žmonės į miškus ir visus pasvie- 
čius išbėgioję. Žiemai prisiarti- 
nant. šiltų drabužių Lietuvoje la- 
bai ir labai reikalinga. Mums, 
čia gyvenančioms, reikėtų bent 
valandėlei pagalvoti apie tai, ko- 
kiame padėjime tenai žmonės da- 
bar randasi. Šiurpas ima, vien 
apie tai pamąsčius. C) teuai 
žmonėms juk su visa tuom rei- 
kalinga bus veidas veidan susi- 
durti. 

Drabužiu rinkimas nukentėju- 
siems aplamai visur Amerikoje 
ėjo labai nesparčiai. Chicaga bu- 
vo tiktai vienu daugelio pavyz- 
džiu. Ir£hicagos moterįs už vi- 
so darbo ėmėsi tartum atgrubu- 
siais nagais. Pačių drabužių rin- 
kiniu nebuvo rūpinamasi taip, 
kaip tai reikalinga butų. I»uvo 
paskelbta laikraščiuose, kad štai 
tokioje ir tokioje vietoje renkami 
drabužiai, ir jus, žmonės, suneš- 
kitel o męs sėdime .ir laukia- 
me jųjų. Praktiško darbo prie 
drabužių rinkimo visiškai nepri- 
dėta. O iš vieno apsigarsinimo 
mažai kas naudos tegali buti. 
Taip ir išėjo. 

Chieagos lietuviai didžiuojasi, 
kad jie sudarą didžiausią lietuvių 
kolionija Amerikoje. Didžiausia 
kolionija, o drabužių išsiųsta vos 

v iena skrynelė! Vargu ir ta pati 
butų buvusi išsiųsta, jeigu nebū- 

tų atsiradę kam drabužių supa- 
kuoti. Tartum, musų Chieagos 
ponios nei rankų prie paties dar- 
bo negalėtų prikišti. 

South KnglevvcnKTo lietuvaitės 
visai Chicagai gėdą padarė. Nors 
čia nedidelė lietuvių Jcolionija, ta- 
čialts ponių neatsirado, visos bu- 
vo tiktai darbininkės, ir todėl 
šiek-tiek tenai surinkta. Jeigu 
ne toji kolionija su josios surink 
tais drabužiais.' tai Chieagos lie- 
tuvaitės butų dar prasčiaus pasi- 
rodžiusios negu kad dabar yra | 
Tenai lietuvaitės ciirho išsijuosu-( 
sios, ir Unlėl joms net svetimtau 
tės padėjo drabužius rinkti 
Vien tame kampelyje surinkta 
trjs didelės skrynios. 

Iš Chieagos turėjo buti vieton 
vienos skrynios pasiųsta bent ko- 
kia dešimts skrynių. Taip kaip 
dabar Chieagos lietuvaitės pasi- 
rodė, tai tikrai sarmata, didele 
sarmata! Lietuvaitė., 

j TMD. vakaras. TMD. 28-tą 
.kuopa turėjo gražu vakarėli spa- 
lio 16 d. Kar\vo\vskio svetainėje. 
Programo turinys buvo įvairus 
ir užganėdinantis. Kalbėjo: T. 
M. D. Centralinis prezidentas 
L)r. A. Zimontas, advokatas Bra- 
čulis ir p. B. K. Balutis, apie 
a pš vietos naudingumą ir raginta 
prigulėti prie TMD. 

V. Lenkauskas pusėtinai su- 

lošė monoliogą "Kiemsargis." 
Tolesniai iki vėlybo vakaro visi 
linksminosi įvairiomis žaismė- 
mėmis. įmonių buvo susirinkę 
apie 200. Kaip matyt buvo, vi- 

|>i liko užganėdinti. Kuopos tik- 
slu buvo, kad šiame vakarėlyje 
.prirašyti kuodangiausia nariu. 
Kepavyko pirarsyti tiek, kiek ti- 
kėtasi. nes svarbia kliūtim buvo 
dabartinis rubsiuvių streikas, bet 
visgi prirašyta 15 nariu. Kuopa 
džiaugiasi, matydama savo nariu 
skaitliu augant. Eskulapas. 

Simano Daukanto Draugijos 
apvaikščiojimas. Praeitą nedėl- 
dienį Simano Daukanto Draugija, 
viena didžiausiųjų ir geriausiai ži- 

nomųjų Oiicagoje pašelpimų drau- 
gijų. buvo parengusi kasmetinį sa- 

vo apvaikščiojimą. Pirmiaus ši>ai 
apvaikščiojimas būdavo parengia- 
ma> plačiai ir iškilmingai. Tačiau.- 
šįmet, dėlei nežinomų priežasčių, 
apvaikščiojimo programas padarv- 
ta mažas: vi>o dvi prakalbos ir Jau- 
nų Liet. Amer. Taut. Kliubo choro 
dainavimas. Kalbėtojais buvo adv. 
F. P. Bračiulis ir p. J. A. Chmie- 
liauskus. I'innuoju kalbėjo p. 

Chmieliauskas, Amerikos 'i^uviiį 
kulturos ir politikos reikaluose. 
Adv. l'raeiulis gan smarkiai užsi- 
puolė ant saliunii. Žmonių išpra- 
džių buvo nelabai daug, tačiaus 
vėliaus pradėjo rinktis daugiaus. 
Publika užsilaikė labai neramiai. 
VpaČ riksmą kėlė mali vaikai, ku- 
rių svetainėje nestokavo. 

Ten buvę*. 

TMD. 22-ros kuopos nariams. 
Šiuomi pranešama, kad TMD. 21 
kuopos reguliaris susirinkimas ne- 

įvyks šj mėnesj. \'ieton to, sekan- 
tį menes j žadama parengti labai 
gyvą ir įdomų susirinkimą, kuria- 
me ketipama išdalinti naują TMD. 
išlei<t;jiį veikalą '"Širdis," kurisai 
i!<i tam laikui, kaip tikimasi, bus 
jau išėjęs iš spaudos. 

Kuopos raldyba. 

Iš "Birutės" veikimo. Tiems 
daininkams, kurie nori įstoti Į "Bi- 
rutę," reikėtų pasiskubinti, kadan- 
gi liko tiktai dvi savaitės, bėgyje 
kurių bus priimami neprityrę dat 
nininkai. Taigi lieka tiktai šios ir 
sekančios pėtnyčių repeticijos, ku- 
riose galima dar prisirašti. biru- 
tė" neprityrusiems dainininkams 
suteikia progą, kokia sunku rasti 
kokioje nors kitoje lietuvių drau- 
gijoje Amerikoje. Kiekvienas ne- 

prityręs dainininkas gali, ir net yra 
verčiamas, lankyti Bcelhoveno 
Konservatoriją ir susipažinti tenai 
su gaidomis ir abelnai dainavimo 
taisyklėmis. Pamokos yra apmo- 
kamos draugijos lėšomis. Todėl 
norintieji lai pasiskubina. Vėliaus 
draugijon bus priimami tiktai dai- 
nininkai, suprantą gaidas ir apla- 
mai pažįstą dainavimą. 

Sio mėnesio pabaigoje (30 ar 31 
d.) "Birutė'' rengia speciali vaka- 
rėlį visiems naujai priimtiems savo 
nariams. Vakarėlis žadama reng- 
ti su tam tikrai pritaikintu progra- 
mėlių, užkandžiu ir šokiais. Ža- 
dama vakarėliui paimti mažąją 
"Mildos" svetaine. 

Dainų repeticijos atsibūva pėt- 
nyčių vakarais Mark \\ hite Square 
svetainėje, 8 vai. vakare pradedant. 
Dainavimo pamokos atsibūva sere- 

dų vakarais, nuo 8 vai. vakaro, 
Beethoveno Konservatorijoje. "Ka- 
taliko" name. 

K. P. 

Pranešimas. Siuntu TMD. 28 
cuopos nariams pranešama, kad tie, 
urie nori užsisakyti neužilgo%iš- 
isiančius mūsų Draugijos veikalus 
'Motina" ir "Širdis," pasiskubintų 
ai atikti. Laikas paskirta iki lap- 

kričio 1 d. Kurie iki tam laikui 
neužsisakys, tie minėtuosius veika- 
!us gaus popieriniais apdarais. Ži- 
noma, išskyrimas daroma tiems 
nariams, kurie yra užsimokėję už 
Jono Jonvlos rastų apdarus. Už- 
sisakyti galima bus spalio 23 d. M. 
Meldažio svetainėje, nuo 8 vai. va- 

karo. 
TMD. Valdyba. 

Naujoje TMD. kuopoje. Ne- 
senai susitverusioji So. Engle- 
\vood'e M H. kuopa praeitą stt- 

batvakarį turėjo dar pirmutinį mė- 
nesini savo susirinkimą, J. Raukaus 
svetainėje. Susirinkiman atvyko 
beveik visi prisirašiusieji nariai, 
taip pat ir keturi pašaliniai, kurit 
Įstojo į TMD. narius. Tokiu bu- 
du dabar kuopa susideda išviso i; 
38 narių. Susirinkimas buvo laba 
gyvas. Nariai labai džiaugėsi, ga- 
vę Stradzdelio raštus, o dar lab- 
iau®, kadangi neužilgo gausią "Mo- 
tiną" ir "Širdį." Naujoji kuopa 
<Į sezoną mano smarkiai darbuotis 
Tarp kita ko, manoma įsteigti ang- 
lų kalbos mokyklą ir parengti visą 
eilę paskaitų. Žadama parengti 
eilę paskaitų, kurios bus skiria- 
mos vien tiktai moterims. Tiki- 
masi. kad šios paskaitos bus įdo- 
mios ir musų moterims labai nau- 

dingos. 
Sekantį susirinkimą manoma 

rengti viešą su programėlių. 1*. 
\. Gausas padovanojo laikrodėjį, 
kad tame susirinkime jįjį kuopos 
naudai leidus islaimėjimui. 

Kuopa prisideda ir prie apvaikš- 
čiojimo 10-metinių Vilniaus Seimo 
sukaktuvių. Rengimo komitetas 
pranešė, kad sveiainė jau pasam- 
dyta. K ores {> 

SLA. prakalbos. Praeitą nc- 

dėldienį So. C'hicagos SLA. 74 ko. 
buvo parengusi vakarėlį su prakal- 
bomis ir muzika. Kalbėtojum bu- 



vo p. J. Sakalas, SI.A. 36 kp. or- 

ganizatorius. Jisai kalbėjo apie 
SLA. reikalus, aiškino į-i rašymo 
bei prigulėjimo išlygas ir ragino 
visus priklausyti prie šios didžiau- 
ii<^s Amerikos lietuviu organizaci- 
jos. Žmonių, kaip So. Chicagai, 
prisirinko pastebėtinai daug. Ap- 
.ikaitliuojama, kad galėjo buti su- 

sirinkus apie 150 ypatų. Susirin- 

kusieji užsilaikė visiškai ramiai, kas 

taipogi reikalinga pastebėti. Susi- 
rinkusiems buvo išdalintos aplika- 
cinės kortelės. Prirašinėjimas 
yra vietinės kuop<>> organizatoriaus 
:larbu. ir todėl p. Sakalas nieko ne- 

prirašinėjo, palikdamas tai vieli- 
niam organizatoriui. 

Prakalbose Buvęs. 

Ristynės. Šią pėtnyčią, spalio 
22 d.. Dievo Apveizdos parapijos 
svetainėje, 18th st. ir l'nion ave., 

vakare, rengiama didelės ristynės, 
kuriose dalyvaus žinomas Chicagos 
lietuvių ristikas cantpionas Juozas 
Bancevičius. Jis?.: risis >u geriau- 
siu Kanados ristiku lferman Ko- 
rini, vadinamu "Belgų IJutu," ku- 
rijai sveria 205 svarus. Ant šių 
ristynių dedama $300 laižybų. Vi- 
sos poros žada rietis neaprubežiuo- 
tą laiką, tai yra kol vienas ar kitas 
ristikas kiekvienoje poroje nepaims 
galutino viršaus. Apart minėto- 
sios poros, ristynėse dalyvaus P. 
Katauskas, Ben Stepanski ir kiti 
ristikai. 

JUOKELIAI, 
... DVIEJŲ KUŠKIAI U. 

Kalinys buvo nuteistas dviems 
metams kalėjiman už vagystę; 
jis gailiai pradėjo verkti. Toj 
pačioj kamaroj (kambaryj) buvo 
kitas, kuris buvo nuteistas 7 me- 
tams už daugpatystę. 

— Ko tu dabar zvembi?—t'aug- 
patys užklausė. 

— Kur-r-gi n-e! Rfiks palikt 
vaikelius, moterį!—vagis balsiai 
verkė. 

— Tai man vyras! Veršis ir 

ęana! Žiūrėk j inane, ar aš ver- 

kiu? O dar dvi pačias palieku. 

S4ZIKPS RAMUMO DĖLEI. 

Tarnaitė atbėgo nedėlioje pas 
savo gaspadinę ir sako:—Misis, 
Kurnorienė atėjo prasyti dalgio 
žolei nupjauti. Ar duosime? 

(iaspadinė:— Ką, nedėliomis žo- 

lę nupjauti? Kur sąžinė? Paslėpk 
dalgj ir pasakyk, kad męs dalgio 
visai neturime. 

VISAI KITAS DAI.VKAS BU- 
VO. 

Pačiulė (i vyrą):—Antanuk, 
kaip tu persimainei! Kai mudu 
dar buvova ncapsiveidę, tai tu taip 
Rėrniavaisi visuomet mano nau- 

jais drabužiais. Dabar gi, nors aš 
ir kuopuokiausius drabužius jsitai- 
sau, tu niekad nei žodžio nesakai 
apie juos. 

Vyrulis:—'J'iiesa, bet pirmiaus 
ne aš nri turėjau mokėti už tavo 
drabužius. 

A.! 
I 

A 

Mikolas l'rbutis 40 m. am- 
žiaus, mirė birželio (June) 21 d. 
ir likosi palaidotas Sv. Kazimie- 
ro kapinėse. Chicagoje. Velio- 
nis pa«įJo IA Kuisių kaimo, Tau- 
ragės vaisė., Kauno rėdybos. 
Priklausė prie šv. Juozapo ir 
Lietuvių Darbininku Susivieni- 
jimo Amerikoje draugijų, kurių 
lėšomis ir likosi palaidotas. Jo 
likusiu turtu rūpinasi vlršminė- 
tos draugijos. Velionio gimi- 
nės teiksis atsišaukti šiuo ad- 
resu. 

S. J. Dargužis 
644 NT. Monticello Avc., 

Chleago. 111. 

Apgarsinimai. 
F 6 

STATUS QUO. 

Gydant kiekvieną ligą svarbiau- 
mi gydytojaus tikslu yra sugrąžin- 
ai kuną į status <Hio, tai yra j pa- 
orastąjį sveikatos stovj. Pirmiau- 
siai iš kuno turi prašalinto vi- 
los išmatos, visa, kas rugsta ir 

pusta jame ir nuodina kraują. 
Jųs privalėtute pabandyti Trinerio 

[Amerikonišką Kartaus \ yno Elixi- 
rn. Jisai, išvalydamas kuną, pa- 
darys jums ir daugiau gero: jisai 
paskatins prie veikimo ir sustiprins 
jūsų virškinimo organus ir neleis 
užkietėjimui pakirsti jusų stipru- 
mą ir energiją, šisai kimo išva- 
lymas ir tuom pačiu laiku jojo su- 

stiprinimas atneš jums sveikatą 
ir smagumą. Aptiekose. Kaina 
SI.00. Jos. Triner, Manutacturer, 
,1333-1339 S. Ashland avc., Cliica- 
go. II!. 

Raumenų štyvumas po persidir- 
bimui arba šiltini bus greitai pa- 
lengvintas, var'ojant Triner's l.i- 

[niment'ą. Kaina 25 ir 50c, su k ra- 
sos apmokėjimu 35 ir 60c. 

1 
„„u 

Paieškojimai. 
Pajieškau savo puBbrolių lr pusse- serių Steponaičių, Kauno gub., Rasei- nių pav., Eržvilkio vai., Baužaičių kaimo. Jie patįs, ar kas kitas malo- nėkite duoti žinią adresu: 

Peter Steponaitis, Taff Sol. -i, Watertown, C'onn. 

Pajieškau savo vyro Jono Sireikos, kurs apleido mane su 3 mažais vai- įkais, pradžioj rugsėjo (Sept) mėne- sio. 
I Jis paeina iš Kauno gub. Panevėžio 
pav ; 26 metų, vidutinio ugio, plau- Įkai juodi, veičlas rauplėta#. 

širdingai prašau man apie ji pra- nešti, nes pasilikau baisiai vargin- 
game padėjime. Mano adresas: 

Marijona Sireikienė, 
849 W. 122nd st., West Pullman, 111. 

UŽKVIEČIAME 
visus krikščionis ant svarbių ir žin- 
geidžių lekcijų, kurios atsibuna kas 
nfdėldienj nuo 10 iki 12 vai. dieną. 
T. Radavičio svetainėje, 936 VV. 33rd 
st. Kviečia 

BIBLIJOS TYRINĖTOJAI, 
{žanga Dykai. Nėra Kolektos. 

Reikalavimai 
REIKALINGAS Linotypistas, 

galintis statyt lietuviškai ir ang- 
liškai arba geras "džiabistas" ze- 

ceris. Atsišaukti pas 
Lietuva Publishing Co. 

3252 So. Halstcd St., Cliicago, 111. 

Ant Pardavimo. 
Parsiduoda:—storas dėlei savinin- 

ko ligos; ataikaukti: 
J. Tikalsky, 

2938 Lowe ave., Chicago, 111. 

E X T R A 
Parsiduoda medinis namas su bu- 

černe ir visais bučernci reikalingais 
daiktais. Labai gražus storas ir gero- 
je lietuvių ir lenkų apgyventoje vieto- 
je. Atsišaukti j A. Oiszewskio Banką. 

Parsiduoda: 2 bučernės ir groser- 
nė. Lietuvių ir kitokių tautų apgy- 
ventoje kolionijoje. Seniausias biznis 
šioj apielinkėj. 

Taipgi parsiduoda du lotai ant Ar- 
cher ave. 

Savininkas išvažiuoja ant farmų. 
Atsišaukite: 732 W. 19th st. ir 

12098 Canalport ave. M. Narvid. 

Parsiduoda.' automobilius (Limou- 
sine), 7 sėdynių," Už labai prieinamą 
kainą, todėl lietuviai pasinaudokite 
prog.'i. 

Stanislovas Šimkus 
$73!) Comrnerclal av. So. C'hlcago, 111. 

Parsiduoda: dėlei silpnos sveikatos 
esu priverstas parduoti savo dali 
(vieną pus?) salitiSO biznio. Biznis 
yra 20 metu senas ir gerai apmoka- 
mas. Parduodu pigiai. Atsišaukite 
po No. 3150 So. llalsted st., Chlcago, 
111. 

Parsiduoda: už prieinamą kainą 
nauji rakandai (furniture) 4 ruimams. 
Parsiduoda dėlei savininko išvažiavi- 
mo į kitą miostą. Kreiptis antrašu: 

•los. Baris, 
1838 S. Halsteū st., Ohicago, 111. 

Parsiduoda ealiunas:—geroje lietu- 
viu, lenką, rusu ir kitu tautų apgy- 
ventoje vietoje; senai išdirbtas biz- 
nis; pardavimo priežastis: savininko 
liga; atsišaukite antrašu: 

D. M. Sidlevičia, 
158 Charles st., Providence, R. I. 

MAGIC SCHOOL, 
Ar nori buti magiku? Ar nori 

dirbti teatruose? Tai mokykis magi- 
jos, yra lengva išmokti. Dykai pirma 
lekcija ir magijos štuka, tik prisiųski- 
te 25c. už prisiuntimo išlaidas. Gau- 
site didelj magijos kataliogą Ir paaiš- 
kinimą kiek kainuos mokslas. 

Su pirma magijos štuka ir lekcija 
jau galėsi padaryti didelę nuostabą 
(stebuklus) tarp žmonių. Kitos mo-" 

terjs mislis, kad tų turi velnią. 
J. STANKUS, 

42 Vine st., Monteilo, Mass. 

Aš Marė Jakubaiciutė pajieškau 
savo tėvo Jurgio Jakubaičio J*> taipogi 
sesers Onos. Jie paeina iš' Kauno 
gub., Raseinių pav., Tauragės valsč., 
Sakalėnių kaimo. Jau bus apie du 
metai kaip mano tSvas gyvena Ame- 

rikoj, o sesuo—jau apie 4 m. Aš gir- 
dėjau, kad jie gyvena Colesville. Bu- 
kite malonus patjs ar kas kitas at- 
sišaukti šiuo adresu: 

Mary Jakubait, 
Goldfield, Tolo. 

Turiu labai svarbų reikalą. 

Aš Kazimieras Stanis pajieškau sa- 

vo pusbrolių Franciškaus ir Juozapo 
Dailidonių ir pusseserės (Jrigalauc- 
kaitės. Jie gyvena C'hicago, 111. Vi- 
si Kauuo gub., šiauliu pav. Pusbro- 
liai Kaulinu kaimo, Radviliškiu pa- 

rap.; pusseserė Grigalauckiutė vien- 
sėdžios Antaniškių. Malonėkite atsi- 
šaukti šiuo adresu: 

Kaz. Stanis, 
724 Lexington st., Baltimore. Md, 

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

kėjimo. Patjs gyvenkite pirmame 
f'late ir imkite randą už antrą Hia- 

tą. Puiki ant dviejų pagyvenimų 
medinė stubn. Vienas fliatas turi 
6 kambarius, o kitas fliatas turi 4 
kambarius. Gražus, ilgas lotas ant 
38-tos gat. tarp Halsted Ir' Auburn av. 

Olszewskio Bankas. 

"D R A U G A S" 

detuvlų Katalikų Savaitinis Laikraštis 
"Draugo" sandarbininkų skaičiuje 

yra rimčiausioji ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai ir rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
suomenės judėjimo. Visi dienos klau- 
simai yra svarstomi rimtai ir teisin- 
gai. 

.Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 

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

Pažiūrėjimai siunčiame vienas nu- 

meris veltui. Adresuokite: 
DRAUGAS PUBLISHING CO. 

į 1800 W. 46th St., Chlcago, III. 

Leisk Mums Padaryt Tave Bsiuu! 
50c Dėžuite Dovanai? 

JVles Norime, ant 5avo iškaščių, priparodyti, kad nėra tolimesnio 
reikalo buti plonu, kudu ir neišsivysšiusiui. 

"žinreklte Įtąkudęjų porą! Kodėl Jie nebando S#rfo1?', 

('ia yra tikra* pasinlijimas kiekvienam žmo- 
gui ir moterei. Męs tikrai gvarantuojame. 
kad p..kels tavo svarumą sutyg tavo uzganė- 
ilijimo. arba ii"jr.okėk. Apmąstyk tai—ap- 
mąstyk. kg tai rr::,':'> Męs ant savo atsa- 
komybės uždrsi'ic ant favfl kaulų 10, 15. 
taip .'0 svaru peros. kietos "pasilikti ten" 
inivo-. pripildyti duobes uindnOK, kakle, arba 
krūtinėje: prašalinsime b) "išblyškusią" iš- 
vaizdą be karčių valgių, "tonikų," aštraus 
(viiiko inankšt-'nimosi, atsitolinimo nuo biz- 
nio arba kitokių reikalavimų—jei męs to ne- 

padarysime. neka.štuiis tau nieko. 

Męs patingai norim išgirsti ntlo peroaug 
plonų, tų. kurie tylizi kenčia paniekinimą ir 
neapykantai. Męs norime pasiųsti 50c. vertės 
dėžule tie:n«. kurie yra vadinami įvairiais 
pašiepos vardais; dėl kauluotų moterų, ant 

kuri.) drapanos niekuomet nestovi gerai, 
nežiurint kaip brangiai apsirengtų, sau- 

siems žmonėms, kurie, dėlei savo sudžiovu- 
sios išvaizdos, nei dratieijoje, nei vaizboje 
negali panti pagarbos. Mums neateina, ar 

jus esate ploni- ii priįimties. arba dėlei ligos 
esate praradę savo svarumą; męs nežiūrime, 
kiek reikalų turėjai su kuno augintojais. 
Męs vi'k* in^mc ant sa'o atsakomybės ir 
imame link*mai. Jei męs negalėsime dėti 
svarą ant «raro sveikos mėsos ant tavo rėmų, 
męs nenorime tavo pinigų. 

Naujas gyd)inas yra vartojamas padauginti 
raudonus kraujo kamuolėlius, sndrutinti ner- 
vus ir sutvarkyti malinio kanalą taip, kad 
jusų maistas l>utų sugertas ir paverstas j ge- 
r«, kitu. *veik» Blitį, vieloj išeiti per »ys- 

tema nesumaltu ir nesugertu.^ Yra tai visiš- 
kai moksliškas principas šis Sargei dėl staty- 
mo kuno ploni), nusilpusių žmonių be jokio 
kenksmingumo. Daugelyje atvejų yra daug 
geresnis negu "C'od Livcr" aliejus ir, su- 
prantama, daug skaniau imti. 

Pasių-k mums dtl 50 centų dėžutės šią- 
dien. | tikri tik mus savo greitu priėmimu to 

pasiulijimo, kp.d tamsta rašai su geru noru 
ir iš teisybės nori padidinti .svarumą. 50 
centų poketas, kuri nlęs pasilsime tau vel- 
tui turi buvo tavo akiu atidarytoja*. Męs 
pasiųsime jį tau, idant tamsu matytum jo 
neblėdingumą, kaip- lengva. yra jį imti, kaip 
jus galite pabuinėti, be žinojimo savo drau- 
gų arba šeimynos. 

Męs negalėtume jtarsinti^tą pasiulijimą, jei 
męs nebūtume prisirengę jnatyti geras pasek- 
mes. Yra tai vien stebėtina' musų naujas 
gydymo būdas, kuris dateidžia mums duoti 
toki gv aranciją. Tatai iškirpk kuponu šiądien ir tuojau pasiųsk į The Saragol Company, 356—K, Ilerald PIdg., Ringliamton. N. Y.; drauge prisiųsk ,IQ<; persiuntimo iškaščiams. Imk musų žodį, o to nesigailėsi. 

Sargol Kuponas Dykai 
Si cęrtifiknta, su dešimts ccntij apmo- 

kėjimui persiuntimo ir išplatinimo iška.:- 
čių, daleidiia tau gauti vien* 50 centu 
\Cttcs dėžutę Nai'jtgolto, Kur,? Hurlavolj* 
į0- Th? ,^K'l Co., 356—K. Herald 
"idg-. ninghamton, N. V. 

Skaudėjimai Strėnose 

[Severos Gothardilbas Aliejus] 

Jis yia rekomenduojamas lokaliam 
vartojimui prie 

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

nų, mėšlungio, skaudėjimo ir gėlimo. 

Linimenta3 ištirto gerumo. ** 25 ir 50 c. 

ife šonuose greitai 
pašalinami vartojant 
į-, j 

vera's 
Gothard Oi!. 

Mr. Btophan Plac* 
ko iš Marietta, N. 
T., Silp.jp mum1' ra- 

Bė: 

"'Mnn skaudėjo strė- 
ros ir Šonai iljiau, kaip 
per penkis metus. Ban- 
diinn visokius gydymus 
ir viskas buvo veltui. 
Paskui aS radau Se- 
vera's almanac'tĮ ir ra- 
dau, jog Severa'B Go- 
Ihsra Oil butų geriau- 
sia išbandyti. A S ban- 
diian tą gyduolę ir 
skaudėjimai iSnyUo. Ak 
sakau, jojj tas taipgi 
gerai del skaudėjimų ko- 
jose. ir saliu rekomen- 
duoti tiems, kurie ken- 
čiu lokalius skausmus 
arbr galimus." 

Žaizdos, KH; 
įsisenėjusi skaudėji- 
mai, spaugai, karbun- 
kulai arba nudegimai, 
nusiplikinimai, apde- 
girnai greitai pogjja, 
kuomet 

Severas Heatlng Ointment 
[Scveros Gydanti Mostls] 

vartojama. Kaina 25c. 

Severos preparacijos visur parduodama, pas visus aptieki* įlinkus, žiūrėk, kad buty Sereros, neimk kitokių. Jei 
jusy aptiekininkas neturi, tai kreipkitės tiesiog pas 

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

Gyvenimo telefonas Drover 7781. Telefonas Yards 551 ir 155 

LIETUVOS APTIEKA. 
Męs žinome. kati lietuvės -moterjs dažnai nusiskundžia, nega!iniio«- tatit norimi) žo- 1 i ij-vaisių Amerikoje. Atsišaukite pa* mus, gaubite vi-V.a; žolių, la*ų Ir visko, ko jųs negaunate anglu aptiekose. Mę* labai atsargiai išpildoine Lietuvos daktarų receptus. Duodame rodai. Rašant pas mus, prisiųskite 2c markę. 

Provizorius F. A. JUOZAPAITIS 
3601 S. H Isted »t., Cor. 36 f t., Chlcago, III. 

DIDELIS REAL ESTATE PIGUMAS. 
3 augštų plytų namas ir dviejų augštų plytų "ba-nė"; didelis 

skiepas; nuomos per mėnesį duoda $66.00. 
Parsiduoda lengvomis išlygomis. .. 

HERMAN VVOLLNER & SON 
3362 So. HAliSTED ST. CHTOAGO, ILL. 

Phone Yards 5293 

International Harvester 
Mėšlo Kratytojai 

PASEKIOKITE paskui INTERNATIONAU | HARVESTER mėšlo kratytoje—Loiv C oru ' 

King, Lozv Cloverlcaf, ar Low 20/// Ccntury—dirbant lauke, 
tad tikrai jus pasakysite, kad nei jokis žmogiškas ar mecha- 
niškas išmislas neatliks taip gerai darbo prie atsakančio ir lygaus 
dirvos užtręšimo. Tasai mėšlo kratytojas dirbo vienodai kaip nau- 
jas, taip vartotas per keletą metų. 

šjmet visi I H C mėšlo kratytoji gaunami su kuoveikliausia 
plataus kratymo prietaisa. Ji išbarsto mėšlą gražiai ir vienodai 
ant 8 pėdu pločio, ar plačiau, jei norima. O vienok ji ta padaro 
iš siauros dėžės, parankios pastatyti tvarte, kieme ar lauke. 

International Harvester mėšlo kratytojai yra žemi, drūti ir il- ! 
gai laikanti, rūpestingai sustatyti, su nepainiu kratymo ir priešakio 
mechanizmu, su geru traukimu, lengvai pavežami ir švarus. 

Pareikalaukite vietinių pardavėjų parodyt jums I H C mėšlo 
kratytoje Jei jis negali, tai parašykite mums porą žodžių. Męs at- 
siųsime jums musų knygutę "Kodėl privalote vartoti Mėšlo Kra- 
tytoją," ir pasakysime jums, kur jus galite pamatyt mašiną. Pa- 
siųskite mums atvirlaiški, o visą kitą padarysime męs, bet nesusto- kite, kol nepamatysite I H C mėšlo kratytoji*. 1 

International Harvester Company of America 
(Incorporeted) CHICAGO USA 

Champion Deerioc McCormick Milwamkee Osborne Plušo 

PIRMAS 

Iškilmingas Labdarybės Balius 
Parengtas 

GABIA SOROSIS 

Kviečiame į mūsų didelį ir ne- 

paprastą, linksimą; balių. Atsibus 
subatoje spalio ((!>ct.) 23 d. 1915 
m. Unity Club svetainėje, 3140 
Indiana ave. Pradžia 8 vai. va- 

kare. Įžanga 50c ypatai. 
Visus širdingai kviečiame j mū- 

sų pirmą balių. Muzika grieš 
puikiausiai, ir tikrinam, visi bus 
užganėdinti. 

Visas pelnau Jbu^ pavestas Lab- 
darybei (Charity)^i 

PILNAI DARBO VISIEMS. 
Kodėl esi uen*udingu, jeigu bū ma- 

žais iškuščlais gali išmokti gerą ama- 
tą; kur tik tinka ten gali darbą tu- 
rėti ir butl pats ant savęs ponu. Iš- 
mokęs barzdaskutystes, busi lluosaa 
visoj pasaulyj. Rašykite—o gausite 
visas smulkmenas dovanai. Nosso- 
koff'o Barber, Hairrtressing lr Mani- 
curlng Mokykla, 1202 Penn ave., Pitts- 
burg, Pa. Seniausi ir atsakančiaus! 
mokykla apielinkėje. .Pasiklausk ži- 
nančių. 

Męs duodame visokius darbus Jg 
liefikantlema. 

REIKALAUJAMA 
Gero vyro, kurisal mokėtų lietu- 

viškai skaityti ir rašyti. Turi buti 
darbštus, energiškas, smarkus, turė- 
ti gerų pažint) tarp savo aplelinkės 
lietuvių, ypač biznierių. Darbas va- 
karais. Geras uždarbis. Turi gy- 
venti Cliicagoje, apielinkėje Kerfoot 
ir Vincennes aveš. 

Atsiliepkite tiktai per laišką, pa- 
duodami pilnas informacijas apie il- 
gumų gyveninio toje apielinkėje, pas- 
kutinę darbo vietų, kaip ilgai tenai 
dirbote ir 1.1. Rašykite antrašu: 

LIETUVA, 
Dept. C. A., 

3252 So. Halsted St., Chicago, III. 

Joseph J. El;as, Savininkas 
4600-46U2 S. V» ood St., Chicago 

Priimame pinigus i Banką užčždl- jimui nuo vieno doliario ir daugiaus lr mokame trečią procentą ratomla < 
ent metų. Siunčiame pinigus J vi | sas svieto dalis pigiai, greitai lr tel 1 

singai, o svetimų žemių pinigus mai- 
Dcme, perkame ir parduodame. Par- 
duodame šifkortes ant vIbu linijų i krajų ir iš krajaus, taipgi tikietua 
ant geležinkelių po viBą Ameriką lr 
Europą. < 

Musų Banka išdirba visokius raštui | ir dokumentus visose kalbose ir duo- | dc rodą lietuviams visokiuose atal>11 tikimuose ir reikaluose ypatl3kal lr 
per 'aiškus. Tik kreipkitės viršmlr.6- J 
įtt antraip 

Daro. 
1 Pru?ai i.nksti gula, anksti kelia, gerai valgo, už tai 

jie yra sveiki, tvirti ir turtingi. Mat darbas palaiko 
žmogaus sveikatą ir protą geroje tvarkoje ir dirbant 
nėra laiko nerimauti, graužtis nei praleisti uždirbtu 
pinigu. 

2 Prusai mokinasi amatu ir biznio. Prusai yra ga- 
biau-iais mechanikais, furmonais ir superintendentais 
visuose fabrikuose, ir diduma fabriku yra Prūsų 
rankose. 

3 Prusai yra savininkais didžiausiu biznių ir gražiau- 
siu namų Cliicagoje. Kur tik randasi geresnė biz- 
niui vieta, ten pirmutiniai Prusai užperka prope!*tes ir jsteig'ia biznius. 

4 Ir geriausios fanuos, geriausiai įgyventos yra Prūsų 
rankose. l:ž tai ir vi'-a Kumpa šiądieninėje karėj., 
neįstengia Prūsų sumušti. 
Todėl ir męs, lietuviai, jeigu norime buti sveiki, 

turtingi ir galingi, darykime taip, kaip Prusai daro. 
1 Xcriogsokime per naktis saliunuose. kuriuose musų 

sveikata ir pinigai dyla, bet vakarais perskaityme 
knygelę ar laikraštj. iš kurio galima pasimokinti, kaip 
užlaikyti geroje tvarkoje sveikatą ir išmokti. ge- 
resnį darbą, amatą ar biznį. S\ eikam žmogui, mo- 
kančiam geresnį darbą, Amerikoje visur durįs ati- 
darytos ir gausus uždarbiai laukia. V argas tik tiems, 
kurie nualino savo protą ir fiziškas spėkas girtuok- 
liaudami. arba beskaitydami desperatiškus raštus, ar 

beklausydami desperatiškų prakalbų. 
2 Kad buti sveiku, reikia anksti gulti, anksti kelti, ir 

atsikėlus padirbėti, ar pasivaikščioti taip, kaip Pru.-ai 
daro, tada bus pusryčiai gardus, pilvas sveikas, ne- 
reiks gyduolių. Darbas dirbsis lengvai ir smagiai 
ir uždirbti pinigai bus čieli. 

3 Jei uždirbti pinigai tau ncskelsia, negali jų užčėdyti 
kaip kiti, tai pirk namą. tada vieton mėtyti pinigus 
piknikuose, baliuose ir kitoms tuštenybėms, mok'si 
juos už savo namą ir po kelių metų turėsi jj pilnai 
išmokėtu taip. kaip kiti turi. 

4 Bet, kad tavo pirktas namas tau apsimokėtų, tai 
pirk jj geroje biznio vietoje taip. kaip Prusai daro. 
(>eriau>ia biznio vieta yra Bridgeportas, svarbiau- 

sia biznio gatvė yra Halsted st. ir čia dar yra pigiau- 
sios properčių kainos, kaip kur nors kitur ant biznio 
gatvių. Stai Ashland ave., tarp 43-čios ir 45-tos daug 
prastesnė už Halsted, o properčių kainos ten trigubai 
brangesnės, kaip čia. Atminkite, kati netrukus ir čia 
kainos žymiai pakils, ir kas pasiskubins dabar nusi- 
pirkti, tas pasipelnys. 

Męs turime pardavimui gerų properčių ir pigiomis 
kainomis, ant Halsted ir aplinkui, ir parduodame leng- 
vesnėmis išlygomis, kaip nuo ko nors kito galėtumėte 
pirkti. 

Žemiaus Paduodame Tiktai Keletą iš J11, 
39 1 augšto mūrinis namas, 2 fliatai po 4 ruimus, 

basementas, porčiai, gazas. neša r?ndos $25.00, ant 

Union av., arti ?.2-ros gat. Kaina $2,800 

40 3 augštų mūrinis namas ir basementas; 3 fliatai 
po 6 ruimus, toiletai, maudyklės, gazas; barnia at- 

neša raudos $12, išviso atneša randos $68.00, ant 

Union ave., arti 31-mos gat. Kaina $7,000 

41 2 augštų mūrinis namas, 4 fliatai po 4 ruimus, 
akmens fundamentas, neša randos $50.00, ant 

Union ave., arti 32-toe gat. Kaina $5,000 

42 2 augštų medinis namas, neša randos $33.00, ant 
Union ave., arti 33-čios gat. Kaina $2,500 

43 3 augštų mūrinis namas, 3 fliatai po C ruimus, 
maudyklės, toiletai. ns.ujas pliumbingas. didelis 
basementas, 10 metų senas namas, neša randos 
$60.00, ant Union av., arti 33-čios gat. Kaina. .$7.500 

44 2 augštų medinis namas, 4 fliatai po 4 ruimus, 
gazas, nėša randos $32.00, ant Union av., arti 
33-čios gat. Kaina $3,200 

45 2 augštų mūrinis namas, akmens frontas, T Hia- 
tai po 6 ruimus, toiletai, maudyklės, gazas. stymų 
šildoma, didelė barnia neša randos 55 j mėnesj, 
išviso namas neša randos $05.00, ant Union a ve., 
arti 33-0ios gat. Kaina $7,G00 

4G 2 augštų medinis namas. 3 fliatai: vienas 7 ruimų, 
antras 4 ruimų Ir trečias 3 ruimų. 4 ruimų na- 

mas užpakalyje, gazas; neša randos $37.00, ant 
Union ave., arti 34-tos gat. Kaina $3,C00 

47 2 augštų medinis namas, 2 fliatai po 5 ruimus. 
neša randos $30.00; ant Union av., arti 44-tos 
gat. Kaina tiktai.... $3,000 

49 2 vienodi 3 augštų murini namai po 3 fliatus kiek- 
viename, kiekvienas fliauis turi po gražius rui- 
mus, toiletai, gazas, neša randos $90.00: ant 
Emerald av., arti 32-ros gat. Kaina už abudu $10,003 
Atskirai už vieną, kaina $ 5,203 

50 2 augštų mūrinis namas, 2 fliatai po 8 ruimus. 
Maudykle, toiletai, gazas; neša randos $42.00; 
ant Calumet av., arti 36-tos gat., prie gražaus 
bulvaro. Kaina tiktai $3.800 

51 2 augštų medinis namas, 4 fliatai po 4 ruimus, 
basementas, toiletai, ga/.ae, neša randos $40.00; 
ant Kmerald av., arti 34-tos gat. Kaina $3,500 

52 3 augštų mūrinis namas, 3 fliatai: vienas 4 rui- 
mų ir du po 5 ruimus, akmens fundamentas, neša 
randos $37.00, ant Lowe ave., arti 32-ros gat. 
Kaina tiktai $4,000 

53 3 augštų mūrinis namas ir basementas. 6 fliatai 
po 4 ruimus, toiletai, gazas, naujas namas, ge- 
riausiame padėjime, neša randos $74.00, ant 
Union ave, arti 34-tos gat. Kaina $8,200 

A. OIszewskio Bankoje 
3252 So. Hal&ted St. Chicago 



REIKALAUJAMA 
Cero vyro, kurisai mokėtu Įlotu- 

Vfškai skaityti ir rašyti. Turi butl 
darbštus, energiškas, smarkus turė- 
ti gers* pažintj tarp savo apielinkėa 
lietuvių, ypaC biznierių. Darbas va 

karais. Geras uždarbis. Turi gy- 
venti Chicagoje, apiellnkėje 40th st. 

ir So. Western ave 

Atsiliepkite tiktai per lalšk.j, pa 
duodami pilnas informacijas apie il 
gumą gyvenimo toje apielinkėje; pas- 
kutinę darbo vietą, kaip il^al tenai 
dirbote ir 1.1. Rašykite antrašu: 

LIETUVA, 
Dept. C. A., 

3252 So. Halsted St.f Chicago, IM. 

! ! Pranešimas ! I 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugojučio men. perkeliau savo 

ofisą po 

5 So. IIALSTED ST. 
TELEPHONE YAKDS 5851 

Dr. P. WIEGNEB 

GERA PROGA! 
Crunatlka ar>trll5ko?kalb'n-n v 

kytl»bemokvtojo(apdaryta)Jl.Q9 
Valku Draugas arba kaip moky- 
ti»akaitytl ir rudyti ba mokyto- 

jo ..153 
Naujas Budas mokytis rašyti cm 

mokytojo 100 
Aritmetika mokinlmuisi rokuo* 

dų.su paveikslais (apdaryta). .33c 
Viao¥l7fl0 

Kas atsiųs I3k i rpęs Sity apgarsi- 
nimą 15 "Lietuvos" Ir ll.UO paf 
money ortler, ui gaus visa* i 
knygas W)o. pigiau. 

P. Mikolaints 
Bex62 New York Sity 

AR NORI 
((ranti DYKAI dvi Karas ar.tn- 
km ir Kntaiioga visokiu geru 
magiMzkn aztnkn ir kitokiu 
vi-okiu dalyku, kuriu tu la I 

Ibai nori, o nežiną! kur j»j g»nt1 
I Joi>fu taip, tai atsiu.sk savu pil- 
I na ir ais*Kn adrosa, o asz tuo- 
jaus ta Katalio^a ir ta.« szttikas 
tau nusiusiu dykai. Adresuok: 

JUOZAS J. SZL1KAS, 
tMAGIKAS) 

3261 S. Halst«d St. CHICAGO, ILL. 

PETRAS VAITEKŪNAS 
Da'oar lankosi po E. St. Louig, 111. 

ir po aplelinkę. Pas jj galite užsira- 
šyti "Lietuvą" ir kasdieninę "Ameri- 
kos Lietuvą" ir užsimokėti prenume- 
ratą. Męs už jj atsakome. 

Lietuva Publishing Co. 

JONAS KŪLIS, 

".Lietuvos" Keliaujantis Agentas. 
Dabar važinėja valstijoso Illinois, 

Micblgan ir Ohlo. Kur jis atsilankys, 
lietuviai gali pas j) užsirašyti laikraš- 
čius "Lietuvį" ir "Amerikos Lietuvą" 
ir lietuviškas knygas ir jam prenume- 
rata užsimokėti. Męs už j] atsako- 
kome. Lietuva Pubiishing Co. 

REIKALAUJAMA 
Gero vyro. kuriaai mokėtų lietu- 

viukai skaityti ir rašyti. Turi buti 
darbštus, energiškas, smarkus, turė- 
ti gera pažinti tarp savo apielinkėg 
lietuvių, ypač biznierių. Darbas va- 

karaif. Geras uždarbis. Turi gy- 
venti Chicagoje, apielinkėje" 22nd ir 
Leavi'.t sts. 

Atsiliepkite tiktai per laišką, pa- 
duodami pilnas informacijas apie il- 
guma gyvenimo toje apielinkėje, pas- 
kutinę darbo vietą, kaip ilgai teuai 
dirbote ir t.t. Rašykite antrašu: 

LIETUVA, 
Dept. C. A., 

1252 3o. Hal&ted Si, Chicago, tli. 

LI80NI0 ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEFRI6ULI PRIE 

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

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 
> A. B. STRIMAITIS, S L.A. Sekr. 

307 W. 30th st., New Yosrh City. 

Dabar Jau Galima 
T J.v u* 

Atvažiuot iš Lietuvos 
ir į Lietuvą. 

Šifkortes atvažiuoti iš Archan- 
gelsko į Chicagą kaštuoja $71.00 
Išvažiuoti iš Chicagos \ Petro- 

1 1 »> & v c •' 
gradą (Peterburgą) $64.60 
Kelionė ima tik 13 dienų per 
vanden}. ... 

Šifkortes ir pasportus gausite J'"s * 

•sr' « ? *»*» *> i 

A. 01szewskio Bankoje 
3252 S o. Halsted St. Chicago. 

Rašomos Mašinos.' 
Pigląus;oal ir geriau- 

sios' r&šamdsids maši- 
nos (typewriters) 
"New Ajperican" už 
110.00. 1 

; ; t 
Jeigu nori turėti drū- 

tą, pigią ir gerą. rašo- 
mąją, mašiną, tai pirk 
"New American," o ne 

lw iviinn, -pirkta už $100. 
Jos |)stėmą .įaip pa- 
prastą, kad. kiekvienas, 
paėmęs ją j Savo ran- 
kąs. J£f pirma, sykio su- 
pranta, kaip strįaja fį- Šyli, 

Katąliogą. .rašomąją 
masini? ir visokiu knv- 

gų prisiunčiamo razayKį. 14 11 

Agentams Ir perkupoiar.-.a, perkant kelias mašinas, duodam gerę nuošimtį. 
Reikalaudami adresuokite Šitaip: 

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

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankierlal, bet męs gvarantuojame Tamstai sučė- I 

dymą 50% aut Tamstos pinigy, nusiperkant sau drabužius pas muB. Vy- rama ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus parduodame po $5.00 ir brangiau. 
Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir branglaua. 
Vaikų siutai $2.50 iki $7.50. 
Skrynios ir valyzai. <-• 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HAL9TED STREET CHICA30, IUL. 6toras atdaras kasdieną lr vakarais iki 9 vai. Subatpmls esti 

atdaras iki 11 vai. vakare. Nedoldienials—iki 6 vai. vakare. 

LIETUVIŲ ŽEMES KORPORACIJA 
Pasiūlo aprubežiuotą skaičių savo šėrų lietuviams, norintiems įdėti nl nigus į tą. korporaciją,, šėro kaina $10, suma gali but ištraukta trumiS" 

me laike, Ukėms žemių reikalavima dauginasi ir šėrų kaina greitame lai ke pakils. Si korporacija užsiima su pirkinėjimu ir pardavimu ūkiu ir i* 
mės, setnglasi pastūmėti priekin lietuvių kolionizavimosi ir jai bus ma lonu suteikti kiekvienam reikalingus nurodymus kaslink pirkimo šėru ar" 
b*. ūkių. ų 

UNITED LAND £ INVESTMENT COJMPANY 
127 N. Dearborn St, Room 808 Chlearo iii 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

* 

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

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted Si 
CHICAGO, ILL 

Vėsiausia viet* Chlcagoje Tai 

MIL&A-TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St. 

Todėl j šitą leatrą ir daugiausiai žmo- nių atsilanko, kad čia ir karščiausioje die- 
noje yra vėsu. Mat šitas Tceatras turi 
geriausia Ventiliacijų sistema, kurios pri- pildo jj šviežiu ir yėsiu oru kas minota. 

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

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

Su bato m ir nedeliom 10c bai- 
konas, 15c žemai. 

Fru i dedi 7 valandą kas vakaras 
Subatr mi ir nedėliotai 2 vai. po piettį. Jei nr ri linksmai praleisti valandą liuo- 

•o lai'-o ir atsivėdinti vasaros karščiuose, tai ateik į 

MfLDOS-TEATRĄ. 

Teteskopai ir StereoskopaL 

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 scere- 

oskopaia (5 serijos, 174 vi- 
sokie paveikslai) už pači? 
pigiausią kainą—$3.20. 

yieno Teleskopo kaina 75c., o G 6eiijų $3.45, bet perkant syldu, 
parduodam viską, už $3.20. >• 

Kataliogą Teleskopų, Stereoskopų ir visokių knygų prisiunčiaine 
uždyką. 

Reikalaudami adresuokite Šitaip: 
j* > -»c. •- 

LIETUVA PUBLISHING CO., 
3252 So. Halsted ctr., Chicago, III. 

DIDŽI AUSIS 
Amerikoj "LIETUVOS" Knygynas. 

J- 

"LIETUVOS" IŠLEISTOS KNYGOS: 
2116 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškos kalbos, 439 pusi $2.00 Kietais audimo apdarais 2.50 2117 ŽODYNAS Angliškai-Lietuviškos kalbos, 835. pusi 3.00 

Gražiais "Half Morocco" skuros apdarais 4.00 211G ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškos kalbu vienoje knygoje. Formatas ir apdarai tokie kaip No.-2117. Pusi. 1274 -. l.v: 6.00 2119 ŽODYNAS. Tas pats kaip No. 2118, tik andarytas pilnai (Full Morocco) brangia Moro-rskūra 7.00 

2S95 Biblija .'.7.'. $2.50 4 Allumua ir Kitos Pasakos. ............. .'/v i 35 95 Gyvenimu Vaizdeliai 15 126 lš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei Velnių. $.150 Apdaryta .i /, $2.00 157 Karės Laukuose 20 191 Laikrodininko Atminimai 15 195 Lietūviskos Pasakos Įvairios. Dalis L $1.00 Apdaryta $1.25 196 Lietuviškos Pasakos Įvairios. Dalis II $1.25 Apdąryta -«*•*•«•»..- $1.50 197 Lietuviškos Pasakos Įvairios. Dalis III. v $1.25 Apdaryta $1.50 198 Lietuviškos Pąsakos vairios.Į Dalis IV $1.25 Apdaryta $1-50 216 Malę*wįvjSa|>DU8. Apysaka 15 * 220 ..Ma's&l 'CfSįrkij. Pasakojimai .. '.. ... s....;. 25 245 Volgos. 20 246 Nakvyftij,-^' i. 10 265 Oiiti'pa. <Pasaka. 25 275 Paiir^tatymus *0 286 Pasalai apie Kantriu Aleną. 20 287 Pasaka apie Adomų ir Jievų 10 208 Ponas ir Bernas 
15 305 Pragaro Atgijimas 10 325 Raistas—The Jungle. 85c. Apdaryta $1.15 327 Revoliucijos žmonėB 
20 330 Rymas. Romanas. $1.25. Apdaryta $1.50 340 Sapnai, pasakaitės 20 343 Sidabrinis Kryželis 45 351 Simukas ir Magdutė ..' .. 10 409 žmogus Neplluškis 

485 Pamokslai Išminties Ir Teisybės. 40 496 Robinzonas Kruzius. Morališka Pasaka 20 600 Akis už Akj, Dantis už Dantj. 10 642 Consilium Facultatis 
15 656 Dekliamatorius 

.50 657 Dėdė Atvžiaavo 
658 Draugas, drama 

.. 10 679 Geriaus Vėliaus Negu Niekad 
683 Guminiai Batai. II. Nuo Ausies Lig Ausies 10 722 Jonukas ir Marytė 

10 737 Katriutės Gintarai 
15 743 Kunigo Gramulos Raštinyčioje. ....... r.. 10 760 Lizdas Naminio Liūto '.".I*...JL 

761 Linksmos Dienos t v.....v...V. r. i •. 10 771 Medicinos Daktaras, komedija 20 773 Migla. Komedija 
.•••v 10 774 Miftdaugla. 'Lietuvos Karalius. ... .. C. 25 775 Milionai Vaūdenyj 

787 Nastutė, 2 veiksmų Drama 
827 Perskyrų Teisėjas, komedija. .10 828 Pietro Caruso 

.10 830 Piršlybos. Komedija 
20 831 Pinigų Nėr. Sceniškas Vaizdelis 

832 Pirmi žingsniai 
20 837 Pono Feliso Atsilankymas, Komedija. 

840 Prieš Vėjų Nepapusi *r. 20 867 Sulyg Naujausios Mados 
10 869 šalaputris. Komedija. .....t 10 871 šiaurės Karžygiai 

;?•••;• 25 908 Vyrų Vergija, Komedija • 
20 920 žilė Galvon—Velnias Vuodegon 

922 žmonės. Drama 
976 Eilėmis ir Proza 

25 386 Girtuoklių Gadzinkos r.. .y: 987 Gyvybė .15 10H Keplos Kančios. r..;...*.; 
1069 Pirmieji žiedai. Eilės t... ,io 1080 Revoliucijos Dainos ......v .15 T.144 Akyvi apsireiškimai Sviete 

a.*.25 U45 Apie žemę i rKitus Svietus, Jų Buvi ir Pabaly, 75 Apdaryta $1.00 1149 Apsireiškimai Atmosferoj arba Meteorologija.--j*-.- ;... .75 Apdaryta v **+*■ v** $1.00 1161 Biologija arta Mokslas apie Gyvu*. Daiktu*- 40 118*2 Dvi KelionĮ į Tolimų šiaurę. 
ą .20 

1190 Gamtos Istorija. 50c. Apdaryta, ,75 

BREVIORSLIAI. 
2912 Brevl'irėlla. .....r .30 
2914 " 

^ 2J 2915 3? ** 1° 2916 " 

*{J 2917 " * S?.* • * •*! 2918 " 1 •" * '10° 
Taipogi "Lietuvos" Knygyne randasi visokios svetimų 

spaudų Lietuviškos Knygos, išleistos Amerikoje ir Europoje. 
Agentams įr perkupčiams duodame gerą nuošimtį. 
Reikalaudami Katalogo, kurį prisiunčiame uždyką, arba 

siųsdami užsakymą ir pinigus, adresuokite šitaip: i 
o 
" LIETUVA PUBLISHING C0. 

A. OLSZEWSKI, Pres. 

3252 S0. HALSTEO 8T„ CHICAGO, ILl 

150 siutu visokių spalvų buvo par- 
duodami po 10, 15, 1G-50 ir 18 doliu- 
irių. Dabar parduodame tiktai po $4.95. 

Proga kožnam gauti beveik dykai 
siutą. Nepraleiskite šitos progos! Pa- 
siskubinkite, kol yra dar geras pa- 
sirinkimas. 

Taipogi turime pilną eilę rudeninių, 
labai puikių ir dailiai padarytų siutŲ. 
Prekės nuo 15 iki 30 doliarių. 

Musų krautuvėje gausi apridalus 
sulyg vėliausios mados. Pas mus ga- 
lima gauti visokių vyriškų aprėdalų. 

Storas Atdaras 
Vakarais 

Utarninke, Ketverge, Su- 
batoj, Nedeliomis 

ligi pietų. 

Bridgeport Clothing Co. 
3246-3248 So. Halsted St. Chicago, III. 

A Rayo Liampa 
Padaro Skaitymą Smagumu. 

PILNAS minkštas Rayo Liampos žibėjimas ra- 

mina jusu akis ir skaitymu daro smagumu. 
Dėlei tos liampos šviesos neblizgėjimo ir ne- 

aštrumo jinai bus jums aiškiu palengvinimu. 
Dėlei šios ypatybės mokslininkai pataria alieji- 
nės liampos minkštąją šviesą. 

Rdį/O LIAMPA 
yra augščiausiu tobulumo laipsniu aliejinėse liam- 
pose. Jokio blizgėjimo, jokio mirgėjimo, tei- 
singa šviesa visuomet. 
Rayo Liampos yra lengva užžiebti ir prižiūrėti. 
Nereikalaujančios dideliu kaštu—tačiaus geriau- >. 

šia Šviesa, gaunama už bile kokią kainą. 
Jūsų pirklys maloniai parodys jums Rayo liampą. 

STANDARD OIL COMPANY 
(INDIANA) 

CHICAGO, U. S. A. 

10 LABAI GERU ŠTUKU UŽ $1.00 Su niekuo teip žmonių nepalinksminsi kaip su geromis štukomls. Kuris žmogus moka geru štuku, tas visados praleidžia laika linksmiai visi ji myli ir laiko gudriu žmogum. Tu brolau gali ir ta pali padaryti, jeigu tik nori, nes dabar susilaukei geriausios progos, nes tik už 1 dol. gausi 10 labai geru štuku. Aš esu lietuvys. magikas ir berodydateas teatrus, patyriau, kad lietuviai labai myli štuka*. todėl aš dabar pasi- rengiau tik už 1 doleri parduoti 10 geriausiu štuku, todcl nelauk ilgai, užslorderinok tuojaus. o po dienos visi manys, kad tu esi labai man- d rus žmogus, arba turi velnią. Sztukos. kurias aš jums prisiusiu, yra labai lengvos padaryti, teip kad kiekvienas, kuris tik tun rankas, tuo- 
taus padaro. Visas reikalingas prietaisas ir lietuviška pamokinima :aip tas štukas padaryti, išsiunčiu ta pačia diena kaip gaunu orderi, Nusiuntimo kaštus aš apmoku. Prisiųtk $1, o gausi tas štukas. 

.iuuzas szLiKASf Mtil o. Halstfld Si. CHICAGO. ILL 

Bell System 

Pagalvokite Apie Jusų Tele- 
fono Pasiekiamąjį Plotą. 

Per telefoną, esnatį ant jusų 
ofiso deskos arba jusų na- 

muose, jųs galite kalbėti bile 
kurion šios šalies dalin ir to- 
jaus gauti atsakymą. 
Tai padaryta galimu dalyku, ačiu apy- 
miui ir tobulumui Bell Systemos, kuri 
vienija krūvon 9,000,000 telefonų Suvie- 
nytose Valstijose ir Kanadoje. 
Vartokite Bell Vietinės ir Tolimos Distancijos 
linijas susikalbėjimui bile kur, bile kada. 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100 



4, OLSZEVSKIO Bffll 
3252 So. Halsted St, CHICAGO. 1LL. 

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
jsteigta 1893 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

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

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

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

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

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

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankojet prie kurios 

nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

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

A. OLSZEWSKI BANK 
3252 So. Halsted 5t., CHICAGO, ILL. 

Atvažiavusius IŠ KITUR MĘLDŽIAME aplankyti Ir muaiį Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedėliais, Seredomfs ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedeliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

REIKALAUJAMA 
Gero vyro, kurisal mokėtų lietu- 

fifckai skaityti ir rašyti. Turi butl 

darbštus, energiškas, smarkus, tUrč- 
tl geri} pažinti tarp savo apielinkės 
lietuvių, ypač biznierių. Darbas va- 

karais. Geras uždarbis. Turi gy- 
venti Chicagoje, apielinkeje Brldge- 
porte. 

Atsiliepkite tiktai per laišką, pa- 
duodami pilnas Informacijas apie il- 
gumą gyvenimo toje apielinkeje, pas- 
kutinę dnrbo vietą, kaip ilgai tenai 
dirbote ir 1.1. Rašykite antrašu: 

LIETUVA, 
Dept. C. A., 

3252 So. Halsted St., Chicago, III. 

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

A. J. BIERZYNSKI, pres. 
Priima bankon pinigus lr moka 2%. 

Vi sudėtus pinigus musų bankoj duo- 
dame čekių knygutę, lš kurios para- 
iytl čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus lr lotus. Išsamdo bankines 
skryneles (boxes) po $2.60 metams. 
Parduoda šlfkortes lr siunčia pinigus 
| vloas svieto dalis. 

Banko* Valandos: Panedėliais, se- 

redomis, ketvergais ir subatomis nuo 
8 ryto Iki 9 vakaro: nedaliomis, utar- 
ninkais ir pėtnyčiomls nuo 8 ryto iki 
6 vakaro. 

Naujas Išradimas -Spyna be Rakto 
Naraikia rakto naiiotla-nara 

kę n»J painaati. 

Uiu tprnt k'Uip 
rikinasi. 

Mustj naujo Išradimo be- 
raktinis spynos yra padary- 
tos ant neišpainiojamų pa- 
matų ir yra taip saugios kaip 
Bankiniu Užraktas. Nusipir- 
kę* muši} naujo iiradirno be- 
r/.ktinę spyną jausiesi saugiau 
negu kad palicmon^ pristaty- 
tam prie savo užraito, nes jos 
kitas jokiu budu negalės atra- 
kyt kaip tik jųs. NrlaoUtfamas 
pareikalauk nuo niusi) pilno 

uj spyn;Į apriiymo su v«veikilais; nusistebėki 
daiinojfs, kaip tvirtai ir saugiai jos yra padary- 
tos ir pigios. Vi praplatinimą mustį naujo iš- 
radimo berakllnltį apyr.tį duodama didelis *tr- 
iis dovanos. Klausk iilyįa- 

Laiškus raijklti lutmiikii |4Himi attikę >itslnr»»l. 
Adraeuokit iitaip: 

8ECURITY PADLOCK CO. 
848 W. 31 s t St. Dept. A. CK'Mgo, III. 

Rusiškas 
Lietuvos Rejenfaikas Biuras 

GERIAUSIAI PADARO: 
Rusiškas Dovlerennastis, Aktus pirkimo, pardavimo, lšran- 
davojimo ar kitam pervedimo žemės ar ūkės Lietuvoje- -Rusijoje. Parūpina pasportus Išvažiuojantiems Lietuvon- 
-Rusijon ir visokius kitus rejentališkus raštus padaro ge* 
ral, greitai ir pigiai. Iškolektuoja daleB, skolas ir pinigu*, 
paliktus Rusiškuose Bankuose. --v <.<++. ■■■■■ 

Dėlei informacijos Chlcagiečiai kreipkitės asabiškai, o ii 
kitų miestų raštų, adresuojant: 

LIETUVOS REJENTAUSKAS BIURAS 
32S2 So. Halsted St. Chicago, Iii. 

Visokiuose reikaluose 
Informaciją suteikia dykai 

Biuro 
Valandos 

Nuo 8 ryto iki 6 vakL.o. Utarninkais, Ket> 
vergai3 ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vaka- 
ro. Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

D-re Maria Dovviatt-Sass 
Moterų Ir vaikų ligų specialistą- 

Ofisas 
1725 West 18th Street 
IsrpPanlfaa ir Woodžat. 

f boae Casal 1203 
VaJaodoa: 

rvcfi'BOiki 12:00 "ii ryto 
ivcIiiOiki 8:00 v*L vale. 

Ntdčliom* 
buobM iki 12:00vaL ryto 

Rezidencija 
5208 W,Harrison Street 

TcL. Austizi 

Valandos: 

tiktai iki 9:00 kiekvienęryt} 

Lietuvišku Kiijfgp Krautuvė. 
Mylėtojai gerq kningi], norinti 

išlavinti savo prątą ir išsimokinti 
anglišką kalbą, kviečiami pirktie 
Knygas iš manri 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 kitiį miestu atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.: 

M. J DAMIJONAITIS 
901 Wast 33-rd Si., GHICAGO, ILL. 

F. P. Bradchulis 
Attorney & Coonselor at Law 

Lietuvis Advokatas 
30 N. LaSalle St„ C icago, Iii. 

Stoek Eichangs Bldg., Rooms 1107-11H 
Telepbone Fraoldln 117® 

6yr. 3112 S. Halsted SI., arU 31-jd 
lelephone YanU 3159 

LIETUVIŲ LIUTERONŲ 
ATYDAI. 

Iš priežasties europinės karės 
dabar negalima gauti jokių kny- 
gų iš Europos. Bet męs da turime 
po keletą lietuviškų liuteroniškų 
maldaknygių ir giesmių knygų sa- 
vo krautuvėje, ir pas mus dar 
galite jų gauti. 

Todėl, kurie reikalaujate minS- 
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. Ilalsted str., Chicago, 111. 

Užslraiyk sau ar tavo pažįstamiems 
Lletuvo] bei Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina |au 30-tus metui. 

Prenumerata $2.00 metami; $1.00 
pusei metij. Kanadoje (2.50 metami; 
$1.25 pusei mett Anglijo], Lietuvoj Ir 
kitur $3.00 metami; $1.50 pusei m. 
PamatimuI vieną mim. siunčiam dovanai 
Knygų katalogą siunčiame ant pareika- 

lavimo dovanai. 
J. J. Pauksztls 8c Co. 
120-124 Grand Stti, 

Brooklyn, N. X. 

Tel. Ganai 5395 

J. 6. Mezlalszkis 
Generalis 

Kontraktorius ir 
Namų Statejas. 

2302 S. Leavitt S£. Chicago 

Phont Drover 5052 

DRANGELIS & SAPRANAS 
Lietuviai DaKtaral-Dantistai 

Valandos nuo 9 ryti iki 9 vakari 

3261 So. Halsted S t, Chictgo 

T«l. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytoja* Ir Chirurgas 
3259 80. Halstcd St., Chlc«?o, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų ir 
vyrų. Speciali&kai gydo limpančias, už- 
■isenėjusias ir paslaptingas vyrų ligas 

LOTAI GERIAUSIOJE VIETOJE. 
Piet-rytinls kampas Emerald ave. Ir 

33-čios gatviŲ, 48 pėdos plotis, 
125 pėd. ilgis. Tinka visokiam 
bizniui. Parsiduoda už $3,500.00 

5236 So. Union ave. Lotas 25x125. 
Parsiduoda už $950.00 

1012 Emerald ave $650.00 
1020 Emerald ave $675.00 
1024 Emerald ave $675.00 
1040 Emerald ave $700.00 

Parsiduoda ant lengvy išmokes- 
61ų. 

Ar Jųs žinote, kad šitie lotai, yra 
ris sykius verteBnl už lotus ant Ked- 
:ie ave. Ir R8-1os gat., už kuriuos ten 
noka žmonės po $800.00 

A. OLSZEVVSKI BANK, 
1252 So. Halsted St., Chicago, III. 

Naujas Savaitinis Laikraštis < 

"ATEITIS" 
"Ateltli yra bepartyvtškas laik- 

raštis, tarnaujantis Jaunimo 1 

ir kulturoB reikalams. Tai- ! 
pina daugybę įvairiausių ži- 
nių. Didelio formato, 8 pusi. 
Kaina tik $1.50 S metams, o 
85c. pusei metų. ')• 

"Ateiti" ifcleidinš& bendrovė, in- 
korporuota aflt f£5,000. Da- 
bar laikas užsirašyti "Atei- 
t|". Reikalaukit vieno nume- 
rio pažiūrėjimui uždykų. 
Adrosuokit taip: 

"ATEITIS" 
366 VV. Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 

MILŽINIŠKAS VEIKALAS 

TIKĖJIMU ISTORIJA 
i 

,Visas veikalas sudaro 1086 puslapius gražaus ir 
lengvai skaitomo rašto. Knyga yra papuošta skaitlin- 
gais piešiniais, kurie palengvina skaitymą ir padaro jį daug vaizdingesniu. 

Šią milžinišką knygą parašė, bendradarbiaujant vi- 
sai eilei kitų mokslininkų, žinomasai visame pasaulyje mokslininkas D. P. Chantepic de la Saussaye. Lietu- 
vių kalbon vertė J. Laukis. 

Šioje knygoje skaitytojas ras pilną apžvalgą visų 
tautų tikėjimų-religijų, pradedant nuo seniausių amžių ir baigiant dabartiniais laikais. 

Skaitydamas Tikėjimų Istoriją, suprasi, kaip žmo- 
gus laipsniškai tobulinosi savo tikėjimiškose pažval- 
gose, kol galop n.-priėjo 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. 
f- Knyga yra didelio formato, gražiais tvirtais ap- darais, nugara ir kampai skuros, šonai audimo, aukso 
titulu ant nugaros. 
Kaina tiktai $5.00. Sulyginus su veikalo didu- 

mu ir jojo svarba, kaina yra be galo maža. 
Kiekvienas skaitantis save apšviestu ir norintis 

buti inteligentišku lietuviu privalo būtinai perskaityti 
šią knygą. 

Reikalavimus Siųskite Antrašu: 

Lietuva Publishing Company 
A. OLSZEVVSKI, Pres. 

3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL. 

AMERIkGJ 

LIETUVIU DIENRAŠTI5 

VISUOMENES, Vį 
Literatam ir Palitikoi iliustruotus Laikraštis 

Amerikos Lietuvių Dienraštis "KATALI- 
KAS' paduoda vėliausias žinias apie karą ir 
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pil- 
nai indomių straipsnių. 

Dienraštis "KATALIKAS" eina tautiš- 
kai krikšiion'ikoje dvasioje. 

DIENEA6ČIO KAINA: 
Metams $5.00. 
Pusei metų 8.00, 
Trims mėnesiams 1.75. 
Dviem mėnesiam 1.25. 
Europoje metums .... 7.00. 

Praneškite savo adresą, o gausite 
pasižiūrėjimui vieną numeri veltui. 

TAIPPAT UŽLAIKOMA 

Didžiausia Kninp ir Muzikos Krautuve 
REIKALAUKITE KATALOGO 

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus vi- 
sados adresuokite šitaip: 

TANANEVICZ PUBUSHING COMfANY 

3249-83 South Morgan Street 
CHICAGO, ILL., U. S. A. 

Paslaptys Mos ir Spiritizmo 
(Knyga Išrodanti Paslaptis Magikų). 

Daugelis lietuvių dar labai save vilioja, įtikėdami visokiems magikams 
ir Bpirltualistams. Nemažai jauny vyrukų, nepatyrusių, savo visus sunkiai 

uždirbtus pinigus sukišo { pragobėlio magiko kišenių. 
Užtai nesiduok bent ant toliau savęs išnaudoti, nusipirk knygą: "Pa- 

slaptys Magijos Ir Spiritizmo," kurioje išrodama visos paslaptjs šviesoje 

mokslo. Šioje knygoje atrasite visas monų ir burtų paslaptis ir jas su- 

prasite, nes aiškiai aprašytos ir paveikslėliais parodytos slaptybės ir jų 
flarymo budai. Knyga yra 262 puslapiu, kaina su prisiuntimu J namus 

tiktai 
60 centų. 

Iš kitų vietų užmokestį-galima prisiųsti pačto dvlcentinėmis markėmis. 

Adresas: 

M. J. Damijonaitis, 
901 West 33rd Street, :: Chicago, Illinois 

PHONE YA3CS 2721 

Dr. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 

3337 So. Morgan St., CHcago. 

Dr.O.C.HEINE 
D8NTISTAS 

gtlit-lwp» 31 Ir U. fUlitrilii 
[ Ųtrmm* m vmh.) * tumi. tu. 

TELEP HONE DROVER7215 

Geriausia Akušerka 

9. Jonikiene 
3364 S. Halsted St. 

(Ka.npas 34to») 

Chicago, III. 

Caml. 21II 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTED ST CHICAGJ, ILL 
CORNER lSth STREET 

Prekybos 
ir Kalbų 

Dienine irMAITVlfi \ 
Vakarinė 1 
3106 So.Halsted St.Chicato 

du-kart nedelinis laik- 
RASTIS 

Eina jau 25 metai 

Utarninkais ir Pėtnyčiomis 
Prenumerata metams $2.50 

it m pusei metą $L25 
Adresuokit taip: 

W. B. B0CZK0VVSKI C0., 
Mahanoy City, Pa. 

REIKALAUJAMA 
Gero vyro, kurijai mokėtų lietu- 

viškai skaityti ir rašyti. Turi butl 
daibštus, energiškas, smarkus, turė- 
ti gera pažinti tarp savo upielinkės 
lietuvių, ypač biznierių. Darbas va- 
karais. Geras uždarbis. Turi gy- 
venti Chicagoje, apielinkėje Town of 
Lake. 

Atsiliepkite tiktai per laišką, pa- 
duodami pilnas informacijas apie il- 
gumų gyvenimo toje apielinkėje, pas- 
kutinę darbo vietų, kaip il^ai tenai 
dirbote ir 1.1. Rašykite antrašu: 

LIETUVA, 
Dept. C. A., 

3252 So. Halsted St., Chicago, III. 

MOKYKIS BARBERYSTE8. 
Męs išmokiname šio lengvo, Sva- 

rf.us ir greitai išmokamo amato } ke- 
lias trumpas savaites; geriausi jren- 
rimai; expertai mokina; jrankial su- 
teikiama; darbas kiekvieunm žmogui; 
ateikite pamatyti mus arba rašykite 
uždykų ga.inamoms informacijoms. 

BURKE BARBER 8CHOOL, 
CIO W. M.dison et-, Chicago, III. 
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