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Dideji Kare. 
Smarkiausi mūšiai vis eina Fran-) 

euzijoj. Taip iki šiol buvo nuo 

karės pradžios, nors ir kituose į 
frontuose smarkių mušiu netruko. 
Ant Šoniniu linijos ant 11 mylių 
angiai sumušė vokiečius prie 
Thicpval ir apvaldė viršų I'ozie- 

res kalvos. Apvaldė jie taipgi va-j 
karinę dalj girios Fourneaux, kuri 

buvo vokiečių apkasais sudrutin- 

ta, ir nuvijo 300 metrų Į rytus nuo 

Po/ieres. Kairysis gi anglų ka- 

riumenės sparnas apvaldė pusę 

kaimo Ginchy. Mušiuose anglai 
paėmė nelaisvėn 16 aficierų ir 780 
vokiečių kareivių. Mūšiai l>e per- 

stojimo traukė-i čia per tris die- 

nas, nes vokiečiai, nužudę pozi- 
cijas, kontr-atakais stengėsi jas at- 

gauti. Smarkiausi jų kontr-atakai 
buvo tarp Maurcpa- ir Guille- 

mont, bet pasibaigė išmetimu ga- 
lutinai vokiečių iš jų pozicijų ant 

viso 11 mylių tronto ir anglai pa- 
laikė nuo jų atimtas pozicijas. 

Ant kairiojo anglų kariumenės 

sparno smarkus mūšiai ėjo j šiau- 
rius nuo Tliiepval. Ir čia anglai 
nužengė toliau ir palaikė nuo vo- 

kiečių atimtą teritoriją ir privertė 
juos pasitraukti iš penkių pirma 
užimtų Francuzijos kaimų. Mti 

sis prasidėjo su visu smarkumu 
nuo Somme iki CJvillcrs, o paskui 
issiplatino ant vi-os linijos, bet 
smarkiausias buvo prie Foureaux 

girios, kur vokiečiai buvo dau- 

giausiai kanuolių sutraukę. 
Kuomet ėjo smarkiausias mušis 

ant kairiojo anglų sparno, ir kitur 

anglai smarkiai stūmė vokiečius, 
ypač smarkus mušis ėjo ant lini- 

jAs, ginančios vokiečių užimtą 
Martinpuich. Po smarkiam mu- 

šiui vokiečiai tapo išvyti iš dviejų' 
grabių eilių ir jų priešai užėmė1 

dalj kaimo Guillemont ir tokiu bu-j 
du privertė vokiečius pasitraukti' 
be niušio iš Ginchy ir Maurepas.' 

Mušyj Somme paupiuose, drau- 

ge su augiais dalyvavo ir francuzų 
kariumenė. Smarkiu užpuolimu 
francuzai iš\ ijo vokiečius iš gi-' 
rių Guillemont ir Maurepas. Tas 
savo pozicijas vokiečiai buvo ap- 
kasais sudrutinę. Ir Mcuse pa-' 
lipiuose vokiečiai smarkiais ata- 

kais mėgino atgauti francuzų pa-j 
» veržta kaimą l'leury, bet visi jų 

atakai tapo atmušti. Su visu 
smarkumu vokiečiai užpuolė fran-' 
cuzų pozicijas prie Thiaumont,1 
\ erduno apielinkėse, bet su mil- 
žiniškais nuostoliais tapo atmušti.1 
Kad smarkiu užpuolimu francuzai 
išvijo vokiečius iš kaimo Fleury,1 
tą net mėgstantis slėpti vokiečiu 

nepasisekimus Berlino pranešimas' 
patvirtina. Mūšiai Yerduno dis-' 
trikte turėjo bųt smarkus, nes' 
ten, kaip praneša iš Londono, ta-1 
po i koją ir galvą sužeistas Vo- 
kietijos sosto įpėdinis, iiet jeigu' 
jis ten butų ir žuvęs, per tai Yo-j 
kieti j a nedaug butų žudžiusi, nes 

apie karės vedima*' tarp valdonu! 
... 

" 

mažai yra gerai išmanančiu. Na- 
oleonai labai retai pasitaiko. Xor.^ j 

prie \ crdtino neva vadovu vokiš- 
kos kariumenės yra \"okietijos sos- 

to įpėdinis, bet turbnt tik iš vardo, 
kad ir jam palikti kiek garbės, o' 
tikru karvedžiu prie jo yra turbut 

daugiau išmanantis generolas. 
Vokietijos sosto įpėdinis, negalė- 
damas kuom kitu atsižymėti, da- 
lyvaudavo kariumenės parodose ir 
manevruose, bet tarp parodos ir 
manevru ir tikros karės didelis yra 
skirtumas. Prie Verduno sosto 

įpė(Sinis atsižymėjo vien tuomi, 
kad jam užsimanius, ten daugybė 
vokiečiu kareivių be naudos žuvo. 

+ Tas vienok nerodo dar tikro karės 
vedimo supratimo ir kariško ga- 
bumo. 

Prie P'leury vokiečiai net su pa- 
gelba degančių skystimų mėgino 
atgauti franeuzų užimtą kaimą, 
bet ir tas nepasisekė, franeuzai at- 
mušė jų užpuolimą, be reikalo vien 
mėginant žuvo daug kareivių. 

Ir Lotaringijoj, taigi jau Vo- 
kietijos teritorijoj, vokiečiai už- 

puolė francuzus prie Yeho, bet su 

nemažais nuostoliais tapo atmušti. 
Dabar ant viso fronto Prancū- 

zijoj kariumt-nių mūšiai vėl apsi- 
stojo, veikia smarkiai abiejų pu- 
siu artilerijom, jos taiso kelią nau- 

jiems infanterijų atakams. Mušiu 
apsistojimas rodo, kad ikišiolis- 
kuose abidvi puses didelius turėjo 
nuostolius, todėl turi krūvon su- 

traukti išretintas eiles. 

Pereitą savaitę ant vakarinio 
fronto veikė abiejų pusių orlaiviai. 
Talkininkai nušovė du vokišku, o 

nesugrįžo vienas angliškas, taigi, 
turbut taipgi žuvo. Prie Yerdun 
žuvo žynius franeuzų orlaivinin- 
kas l'.rindijone de Moulinais. 

Siaurinėse jūrėse vokiečiai, su- 

rinkę krūvon 35 kariškus laivus, 
tikėjosi dalimis išnaikinti anglišką 
laivyną, bet persergėti orlaiviu, 
kad anglų laivyna- gerai prisiren- 
gę.-, laukia vokiečių, nedrįso mu- 

šiu stoti, bet pabėgo. 
Portugalijon iškeliavo anglų ir 

franeuzų kariška komisija apkal- 
bėti karės plianą, nes Portugalija 
stoja jau karėti ir pasiųs savo ka- 

riutnenę tau frontan, kur ji bus 
labjausiai reikainga—Francuzijon, 
ar gal Balkanų frontan. 

Ant piet-vakarinio karės fronto 
smarkesni mūšiai lyg apsistojo, 
bet italai tvirtai laikosi uži.ntose 
pozicijose Isonzo apskrityj. Xo~s 
toliau nenužengė ir dar nemėgina 
labjau artintis prie Triesto, bet 
turbut mato, kad prieš austrus 
užtenka ten esančios kariumenės, 
nes austrai visas savo atliekamas 
pajiegas siunčia prieš rusus. To- 
dėl Italija savo atliekamą kariu- 
menę, kokios ypač dabar turi dik- 
Čiai, -iunčia Calkanų frontan pa- 
dėti ten talkininkams, kur jie pra- 
dėjo jau ofensyvą priel austrus, 
vokiečius ir bulgarus, italų ka- 
riuinenė atkako jau į Salonikus, 
kur gyventojai ją entuziastiškai 
priėmė. Cia italai pirmą kartą tu- 
rės su vokiečiais susiremti ir pra- 
dėt su jaus karę. Iki šiol dar tarp 
Vokietijos ir Italijos karės nebu- 
vo, nors nebuvo nei taikos, nes 

italai mušė Vokietijos draugę 
Austriją. 

Kaip praneša iš Rymo, prieš 
-austrus sukilo, turbut italų su- 

kurstyti, Albanijos gyventojai. 
Austrų kariumenės vadovas Alba- 
nijoj pareikalavo pastiprinimo, bet 
Austrija jo jau atsiųsti negali, 
nes pati sustiprinimo reikalauja. 
Mušiuose Isonzo apskrityj nuo 

5 iki 15 rugpjūčio austrai nužudė 
užmuštais ir sužeistais 65,000 ir 
20,000 nelaisvėn paimtais. Italai 
jau paveržė piimą austrų atsigy- 
nimo liniją ir prisiartino prie an- 

tros, ant Duberdo iškėlimo ir ant 
Karšo linijos. 

Ant visos Salonika linijos prasi- 
dėjo jau talkininkų susirėmimai su 

bulgarais, vokiečiais ir austrais. 
Talkninkai vėl išvijo ten priešus 
iš kelių kaimų. Ikilgarai užpuo- 
lė talkininkų pozicijas prie Ser- 
bijos rubežių, bet tapo atmušti su 
dideliais jiems nuostoliais. Smar-Į 
kiaušiai mušėsi aplinkinėse Megh-j nica. Didelės bulgarų pajiegos 
traukia prie forto Kovalo, prigu- į 
linčio Grekijai, kuri karėj visai 
nedalyvauja ir užėmė 2 fortu. Flo- 
riną apskrityj grekai traukiasi be 
pasipriešinimo prieš į jų kraštą 
besiveržiančius bulgaru:-. Taip 
jie elgiasi visur, kur tik sve- 

timos kariumenės įsiveržia j jų 
kraštą, nes tikrai niekam pasiprie- 
šinti negali. Struma apskrityj bul- 
garai užėmė grekų fortus Lisce ir 
Starsista. Bet į vakarus bulgarus I 
sulaikė talkininkų artilerijos šūviai, 
o prie Doiran anglai atmušė jų 
užpuolimus. Ir prie Monastyr ser- 

bai pradėjo smarkų mūšį su trau- 
kiančiais nuo Floriną bulgarais, 
kuriems padeda vokiečių ir austrų 
kariumenės. 

Nepasisekė turkams užpuolimas 
ant Suezo kanalo. Anglai ten 

pasiųstą turkų kariunrię visiškai 

■sumušė. Mūšy j žuvo suviršum 
9,000 turku, taigi veik pusė ten 

pasiųstos kariumenės. 
Iki šiol turkai turėjo dar pro- 

gą girtis savo laimėjimais ir prie- 
šų sumušimais Persijoj, nes ten 

"mažai buvo rusų, dabar vienok, 
kaip praneša iš Petrogrado ir ten 
turkai ir su jais išvieno veikianti 

■persų dalis tapo sulaikyta. Ir 
Kaukazo fronte turkai su dideliais 
jiems nuostoliais tapo atgal nu- 

stumti. Mezopatanijoj nieko nau- 

jo neatsitiko, todėl nei viena pu- 
sė neturi progos kokiais nors lai- 

mėjimais pasigirti. 
Ant austrų rusų fronto, taigi 

Galicijoj, Yolyniaus gubernijoj, 
ypač Stokhod paupiuose ir Kar- 
patų perėjimuose smarkus eina 
mūšiai. Stokhod paupiuose tušai 
perlaužė priešų linijas prie Czer- 
\viszcze ir užėmę miestą Tobol, 
prisiartino ant 40 mylių prie esan- 

čios vokiečių rankose tvirtovės 
Kovei. Galima manyti, kad mū- 
šiai už tos Rusijos tvirtovės val- 
dymą jau prasidėjo ir eina toliau, 
kol viena, ar kita pusė nebus įveik- 
ta. Bet Yolyniaus gubernijoj, Ko- 
vei distrikte antra vokiečių linija 
tapo jau perlaužta ir rusai ima 
vieną po kitai sudrutintas iu no- 

zivijas. 
Smarkus mūšiai eina Karpatų 

perėjimuose Vengrijon, kur rusai 
veržiasi su visu smarkumu. Cia 
kartais austrams pasiseka kokiam 
laikui rusus sulaikyti, bet pastoviai 
sulaikyti neįstengia. Rusai jau 
prisigriebė prie Jablonica iki Ko- 
erosmezo, jau Vengrijos pusėj; iš- 
vijo austrus ir iš Tereskul. Prie 
Kalibaba austrai mėgino atakuo- 
ti, bet tapo atmušti. 

Lietuvoj užtai nei naujasis ru- 

sų kariumenės vadovas generolas 
Ruzsky svarbesnio veiklumo ne- 

parodo. Matyt rusai iš to fronto 
siunčia kariumenę prieš mušamus 
iš dviejų pusių austrus ir nori 
pirma su jais apsidirbti, juos pri- 
versti taikytiesi Jeigu tas pasi- 
seks, bus ir su vokiečiais leng- 
viau apsidirbti. Ilindenburg rods 
gązdina traukimu su laivynu ir 
su kariumenc ant Petrogrado, bet 
kad tai galėtų padaryti, turėtų 
pirma rusų linijas pertraukti, o to 
iki šiol neįstengia padaryti. 

Laikraščiai vėl praneša apie 
krypimą Rumanijos talkininkų pu- 
sėn ir buk austrai ir vokiečiai jau 
jai pastatė ultimatum. Bet toks 
vokiečių pasielgimas gali vien su- 
skubinti Rumanijos puolimą tal- 
kininkų glėbin. Rusai vis smar- 
kiau reikalauja, kad Rumanija 
perleistų per savo teritoriją rusų 
kariumenę Bulgarijon. Jeigu ji 'eis, bus karėn įtraukta. 

I 

Iš Karės Lauko. 
RUSAI PAĖMĖ 390,000 

BELAISVIŲ. 
Petrogradas, Rugp. 17 d.—Nuo 

liepos 4 d., kuomet prasidėjo 
didysai rusų užpuolimas, iki rug- 
pjučio 12 denai, t. y. per 10 sa- 

vaičių, generolo Brusilovo armi- 
jos paėmė nelaisvėn daug'aus 
negu 358,000 teutonų. 

Apart šitų belaisvių, gen. Bc- 
zobrazov dar paėmė pastaruoju 
laiku 198 oficierius, 7.308 ka- 
reivius ir užgriebė 17 sunkių ka- 
nuolių, 29 lengvas 'kanuoles, 70 
kulkasvaidžių ir 14,000 šovinių. 

Sulyg rusų pranešimo, teuto- 
nai pradėjo Galicijoj smarkiai 
kontr-atakuoti rusus ir tuomi su- 

laiko jų pirmyneigą. Nežiūrint 
to, rusai, atmušdami vokiečių 
kontr-atakus, slenka pamažu pir- 
myn: prie upės Zlotą Lipa per- 
sikėlė ant vakarinio upės kran- 
to. o j pietus nuo upės Dniestro 
rusai užėmė nedidelj miesteli. 
Solotvina ir kaimą Griava. 

Karpatų kalnuose vokiečių už- 
puolimai buvo atmušti* 

\LEMBER6 MUNICIML THEATĘf?, FINO RUSTKIRNS CfiPTUfZED gr RuSS^MSĮ 
IŠ GALICIJOS. 

Viršų j—austrų kareiviai, paimti rūsy nelaisvėn; apa- 
č i o j—Lembergo miesto teatras. Rusai dabar iš trijų 
šonų veržiasi j Lembergą. 

KAIP VOKIEČIAI IŠVILKO 
FRANCUZŲ GYVENTOJUS. 

Londonas, Rugpj. 17 d.—Ka- 
dangi Francuzijoę vSTtliia pro- 
testavo prieš tai, kad vokiečiai 
išvarė iš visų miestelių prie 
Somme visus franeuzų gyvento- 
jus ir kad apsiėjo su .vuonėmis 
labai žiauriai, tai patįs vokiečiai 
duoda štai kokį apie tai paaiš- 
kinimą : 

Miestuose Lille. Roubaix ir 

Turcoing vokiečiai išlipdė prok- 
liamacijas, kuriose sakė, kad 
Anglijos blokada labai esą ap- 
sunkino Belgijos ir 

4 užimtos 

Francuzijos dalies gyventojų pe- 
nėjimą. Kadangi vietipŠai žmo- 
nės nenorėjo, savo noru .važiuoti 

apdirtbinėti Vokietijos .tankų, tai 
valdžia buvo priversta- priversti- 
nai gyventojus, išvežti. 

Balandžio 24 d., lygiai pusiau- 
naktyje vokiečių kariunfenė pri- 
kėlė gyventojus viršminetiį mie- 

stų ir paliepė jiems išeiti 4>ryšakin 
savo namų. Vjsur paltepta iš- 
rinkti žmones, susipažinusius su 

žemdirbyste, arba tinkančius tam 

darbui. Moterįs turėjo virti vy- 
rams, arba dirbti francttzų (?) 
šeimynoms, kurjOs reikalavo pa- 
gelbos. 

Vokiški ofieferai, kurie prižiū- 
rėjo šitą žmomų varymą, pripa- 
žįsta, kad daug "klaidų" pada- 
ryta, bet,' esą,, '.jos jau -pataisytos. 

Arti 21,000 "Tįmonių tapo tokiu 
budu išvaryta iš jų namų. Prieš 
išvarymą jiems, leista pasiimti su 

savim tik 65 svarus reikalingiau- 
sių daiktų ir drabužių; visam 
prisirengimui duota tik pusantros 
valandos laiko, o po to tapo visi 
nuvaryti Į geležinkelio stotj. 

Tą visą atpasakoja Associated 
Press korespondentas, kuriam 
leista išegzaminuoti visas popie- 
ras ir atlankyti išvarytus gyven- 
tojus. 

Prie šios progos galima pri- 
minti, kad kuomet rusai anuo- 

met tokiu pat budu išvarė iš Ry- 
tinės Prūsijos apie 10.000 gyven- 
tojų, tai vokiečiai vadino juos 
barbarais, bet patįs sau dabar 
tokio vardo nepripažįsta, nors 

anglo-francuzai, užėmę prie upės 
Soinme 40 miestų ir kaimų, rado 

juose iš viso tik vienų vieną gy- 
ventoją, kuriam pasisekė skiepe 
užsislėpti. 

SMARKUS MUŠIS 
i BALKANUOSE. 
Į Londonas, Rugp. 18 d. Apie 
smarkų nuišį ant Balkanų fron- 
to praneša oficiali* bulgarų pra- 
nešimas. Talkininkų kariumenė 

[padarė smarkų užpuolimą, bet. 
anot pranešimo, užpuolimas bu- 

i vo atmuštas. 
Mušis pasitaikė apielinkėse 

ežero Doiran, netoli grekiškai- 
serbiško rubežiaus, j šiaur-vaka- 
rius nuo Solonikų. 

UŽPULS NUO JŪRIŲ? 
Londonas, Rugp. 19 d. Iš Šve- 

dijos pradeda eiti gandas ir spė- 
liojimai, ar kartais vokiečiai ne- 

sirengia padaryti didelio užpuo- 
limo ant rusų iš Rygos įlankos. 

Fernai vokiečių laivynas suva- 
rė rusų laivus j Rygos įlanką, 
bet negalėjo prieiti prie Rygos 
miesto. Pastaraisiais dviem mė- 
nesiais Rygos įlankoj esą buvę 
daug susirėmimų tarp mažiukų 
vokiškų ir rusiškų laivelų. Iš to 
išvedama, kad vokiečiai gal ty- 
rinėja ir "čiupinėja'' silpnesnes 
rusų vietas. 

Sulyg šito gando, vokiečiai tuo- 
met paliktu Rygą užpakalyj ir 
smerktųsi tiesiog linkui Petro- 
grado. 

Taip dalykams stovint, kaip 
jie dabar stovi, galima manyti, 
kad šitie visi gandai yra tik tušti 
spėliojimai. 

RUSAI VĖL VENGRIJOJ. 
Petrogradas, Rugp. 19 d.—Ru- 

su ofcialis pranešimas parodo, 
kad rusai vienoj vietoj jau pe- 
rėjo Galicijos rubežių ir įžengė 
Vengrijon. Rusų pranešime sa- 

koma. ka;l rusų kariumenė jau 
pasiekė viršūnės Korosmezo kal- 
no. Šisai kalnas yra jau apie 5 
verstai nuo rubežiaus, Vengrijoj. 

Tokiu budu rusai vėl gre-sia 
įsiveržimu Vengrijon. Korosmezo 
randasi prie pietinio galo Jablo- 
nica spragos, o šita spraga Kar- 
patų kalnuose yra vienu svar- 

biausių kelių j derlingas Vengri- 
jos lygumas. • 

Rusų veržimąsi per Karpatų 
kalnus turi dvejopą mierj. Pir- 
miausiai jie negali Galicijoj eiti 
toli prmyn, kol neapsaugos gerai 
visų spragų Karpatų kalnuose, 
nes palikus jas neapsaugotomis,] 

— 

te' <T 
austro-vokiečiai, suri į £ kariu- 
menę anapus Karpa g. 

**• engri- 
joj, galėtų užeiti ru- Galici- 
joj iš užpakalio ir atkirstų keliiį 
atgal. Rusai turi laikyti visas 
spragas Karpatuose, kad apsau- 
goti savo šoną. Antra priežastis 
yra, kad įsiveržimas Vengrijon 
turėtų didelę įtekmę j Ruma- 
niją, kuri gal stotų tuomet tal- 
kininkų pusėn. Pagalios, jeigu 
rusams pasisektų sunaikinti ja- 
vus derlingoj Vengrijoj, tai nuo 

to teutonams butų taipgi nema- 

žas smūgis. 

RUSAI IR ITALAI PRIE 
SALONIKŲ. 

Atėnai, Rugp. 2r d.—Saloni- 
kuose išsėdo transportas italų 
kariumenės, o šiądien išsodinta 
taipgi visa brigada rusų kariu- 
menės. Mūšiai su Bulgaro-vo- 
kiška kariumenė prasidėjo išil- 

gai visą Grekijos frontą, apie 150 
angl. mylių ilgio.. Manoma, kad 
netrukus bus išsodinta ir dau- 
giaus italų bei rusų. 

Tas parodo, kad talkininkai 
yra puikiai susitarę kaslink Bal- 
kanų ir kad jie pasiryžo spausti 
teutonus ir bulgarus ir iš šito 
fronto. 

Serbai atkakliai mušasi su bul- 
garais vakariniame fronto gale 
ties ežeru Doiran; bulgarai 
kontr-atakavo ir pozicijos jau po 
kelis kartus permainė rankas. 
Ateina 'taipgi žinia, kad netoli 
Seres grekų kariumenė jau nuo 

pereito nedeldienio kovoja su 

bulgarais ir buk daug grekų yra 
užmuštų. Iš tos priežasties ta- 

po skubiai sušauktas grekų par- 
lamentas. 

RUSAI PERLAUŽĖ 
TEUTONŲ LINIJĄ. 

Petrogradas, Rugp. 21 u.—Ru- 
sai perlaužė vokiečių liniją iš- 
ilgai Stokhod upės, netoli nuo 

Kovelio ir užgriebė kaimus To- 
bol ir Rudka červišč. Laike 
mušiu subatoj ir nedėlioj- rusai 
užgriebė belaisvėn šitose vietose 
apie 1.350 teutonų ir daug ka- 
riškos medžiagos. Vokiečiai 
mėgina rusus sulaikyti ir atkak- 

lus mūšiai šitoj vietoj nesiliauja. 

CARAS APDOVANOJO 
VERDUNĄ. 

Paryžius, Rugp. 22 d.—Rusų 
valdžia apdovanojo Verduno 

miestą Šv. Jurgio kryžium už di- 

dvyrišką ginimqsi nuo vokiečių. 
Telegramas iš Petrogrado prane- 
ša, kad specialė delegacija išva- 
žiuos šią savaitę Francuzijon, 
kad jteikti Verduno majorui, kai- 

po miesto atstovui, viršminėtą 
dovaną. 

IS AMERIKOS, 
MIRĖ NUO GYVATĖS 

ĮKANDIMO. 
Pittsburght, Pa. Gusta v A. 

Link, buvo Carnegie muzėjaus 
expertu ir per 19 metų buvo 
barškančių gyvačių ir kitų nuo- 

dingų šliaužiu prižiūrėtoju, Pc- 
reitą sąvaitę jis mirė nuo barš- 
kančios gyvatės įkandimo. At- 
sitiko taip: 

Jis buvo pakviestas į Pitt- 
sburgh'o 'Universitetą, kad pa- 
aiškinti studentams apie žalčių 
anatomiją (kuno sudėjimą). 
Laikydamas rankose pusėtinai 
didelę barškančią gyvatę, jis 
aiškino apie jos kuno sudėjimą. 
X etiketai, barškančioji gyvatė, 
matomai, supyko ir staiga griebė 
jį už rankos. 

Link, papratęs prie gyvačių, 
neatkreipė į tai atydos ir aiškino 
toliaus. Tik kuomet lekcija pa- 
sibadė, vienas studentas atkrei- 
pė atydą, kad jis yra įkąstas, bet 
Link atsakė, kad tai yra tik pa- 
prastas uždrėskimas. 

Po pusvalandžio jis patėmijo. 
kad bus negerai. Pasikvietė sa- 

1 vo pagelbiriinkas, kurie pradėjo 
•čiulpti iš žazdos gyvatės įlei- Į s^us nuodus. Bet ranka pra- 
dėjo greitai tinti ir eiti juodyn. 

Pa'kviestas daktaras negalėjo 
nuodų veikimo sulaikyti. Tele- 
fonu pašaukta Ne\v Yorko žvė- 
rinčių ir liepta pirmu traukiniu 
atsiųsti Dr. Brazil gyduoles (Dr. 
Brazil išrado skiepus nuo nuo- 

dingų gyvačių Įkandimo). Kol 
atvežta gyduolės iš Xe\v Yorko 
j Pittsburgą, nuodai jau savo pa- 
darė ir Linko išgelbėti negalima 
buvo: jis mirė j 15 valandų po 
gyvatės įkandimo. 

PAČTA3 DAVĖ PELNĄ. 
Washingtcn, D. C. Užlaikymui 

pačio iki šiol vis i/.das turėdavo 
kelis milijonus do'iarių pridėt, šį- 
met gi, nor.» Įvesta dikčiai pageri- 
nimų. pačtas turi gryno pelno 
$5,200,000. 

AUDROS. 
Hannibal. 111. šitose apielinkj- 

se siautė audra, kuri daug nuo- 
stolių pridirbo. Smarkus lietus 
pagimdė potvinius, kurie žmones.iš 
namų išvijo. 500 -einiynų vanduo 
iš jų namų išvijo ir užliejo kelis 
šimtus akrų laukų. Daugelyj dirb* 
tuvių sustojo darbai. 

GAISRAI. 
La Salle, 111. Rugp. 15 dieną 

užsidegė čia dirbtuvės German 
American Cement \Vorks ir be- 
veik suvisu ugnis jas išnaikino. 
Nuo kelių savaičių streikuoja tos 
dirbtuvės darbininkai. 

LAIVYNO BILIUS. 
Wa3h!ngtcn, D. C. Kongresas 

priėmė sumanymą žymiai sudru- 
tinti Suvienytų Valstijų karišką 
laivyną. Sumanyta Į tris metus 
padirbti 15<> kariškus laivus. Lai- 
vų Amerika gali savo dirbtuvėse 
dar daugiau pasidirbti ir įstengs 
už juos užmokėti. Bet sudrutini- 
mui laivyno laivų neužtenka, rei- 
kia ir įgulos žmonių, suc'rutintam 
laivynui reiks 74.700 daugiau jū- 
reivių. o amerikonai nei kariume- 
nėj, nei kariškame laivyne tarnau- 
ti nenori, o kol-kas, valdžia prie- 
vartos griebtis negali. 

FILIPINAMS SAVIVALDA. 
.. Washington, D. C. Senatas 37 
balsais prieš 22 priėmė sumany- 
mu pripažinti Filipinų saloms pil- 
ną savivaldą, kuri per 4 metus 
turi buti pilnai įvesta. Jau kartą 
senatas buvo tokį jau sumanymą 
priėmęs, bet ii atmetė atstovų rū- 

mas. Toks jau likimas gali jį 
dabar vėl pasiekti. 

REIKALAUJAMA UŽDRAU- 
DIMO IŠGABENTI POPIERĄ. 

Kadangi Amerikoj žymiai pa- 
brango popiera laikraščiams ir jos 
pradeda pritrukti, tai reikalauja- 
ma uždrausti ją <vietur gabenti. 
Bet ir be uždraudimo nebus ką 
gabenti, ne< pačioj Amerikoj pra- 
deda jos trukti. Manoma vienok, 
kad po karei jos bus vėl užtekti- 
nai. Knygas taipgi pradeda jau 
pardavinėti brangiau negu pirma 
pardavinėjo: knygos dabar bran- 
gesnės lO'/t. 

VĖTRA. 
Mexiko jūrių įlankoj kilusi vėt- 

ra daug1 nuo.«t >lių pridirbo. Ne- 
toli Corpus Christi paskendo gar- 
laivis l'ilot l'oy ir su juoni žuvo 
to žmonių. Mieste Corpus Christi 
vėtra viską nunešė. V asarnamiai 
prie kranto vek visi tapo su- 

griauti. Vėtra privertė ir kariu- 
metię, stovėjusią Fort l!ro\vnc ii 
jos stovyklų pabėgti. 

NELAIMĖ ANT PARODOS 
PLIACIAUS. 

Warren, O. Ant pavieto pa- 
rengtos par kIos sugriuvo pliatfor- 
ma, ant kurios buvo susirinkę keli 
šimtai žmonių. Du žmonės, tapo 
užmušti, o daug yra sužeistų, tarp 
kurių yra ir mirtinai sužeisti 



SUGRIUVO TILTAS. 
f 

Aurora, 111. Bėgant sunkiam 

prekių traukiniui per tiltą Illinoi> 

upės, tiltas sugriuvo ir trįs va- 

gonai nupuolė upėn. Bet prie to 

nieks netapo sužeUtas. 

EXPLIOZIJA. 
Davenport, Ia. Laboratorijoj 

valdžios arsenalo Rock Island 
atsitiko trjs expliozijos, kurios la- 

boratorijų į padanges išmetė. Kiek 

jos nuostoliu pridirbo išviso, apie 
tai dar žinių nėra. 

ŽYDŲ KONGRESAS. 
New York. Amerikos žydai 

tautininkai nutarė sušr.ukti kon- 

gresą apkalbėjimui pliano, kaip 
geriausiai galima išgauti žydams 
lygias tiesas tuose kraštuose, kur 
?'-c jų neturi. 

IŠLAIDOS MEXIKO 
RAMINIMO. 

Wasnington, D. C. Valdžios 
finansų komitetas pareikalavo kre- 
dito $130.000.000 uždengimui iš- 

laidu Mociko raminimo ir dai 

$86,000,000, jeigu netvarka ten il- 

giau užsitrauktų. 

NAUJAS PINIGŲ DIRB- 

TUVĖS DIREKTORIUS. 

V/ashington, D. C. Preziden- 
tas \Vi!-on paskyrė naują direk- 

torių, pinigų dirbtuvės; juom bus 
F. I. f f. Engclben, vietoj atsisa- 
kiusio W. \V00ley. 

GAISRAS. 

Amsterdam, N. Y. fiaisras, 
kilęs. 'kaip mano policija, nuo pa- 

degimo, išnaikino 6 dirbtuves ir 
kelis namus. Nuostolius, ugnies 
padarytus, skaito ant $300,000. 

IŠ DARBO LAUKO. 
f New York. Gali čia vėl kilti 

gatvinių karų tarnaujančių strei- 
kas, nes kilo vėl nesutikimai. Tar- 
naujanti reikalauja unijos pripa- 
žinimo ir priėmimo atgal praša- 
lintų 70 konduktorių ir motor- 

manų, organizavusių uniją, kurių 
kompanija nenori atgal priimti. 

f Havana, 111. Del karščių 18 d. 
rugpjūčio tapo uždarytos dirbtu- 
vės Havana Manufacturing Co. 
Darbai vėl prasidės užstojus vė- 
sesniam orui. 

I Shamohin, Pa. Sustreikavo 
šitų apielinkių kasyklų angliaka- 
siai. Streikuoja jau 17,000 dar- 
biirinkų. 

f Cleveland, O. čionykščiai 
pieno isvažiotojai išlošė. Algos jų 
bus pakeltos $10 mėnesyj. 

& visas. į 
I! Rusijoj 32 rusiški veikėjai su 

vokiškomis pavardėmis, o tarp jų: 
stačiatikiško synodo perdėtinis 
Sabler, ministerių pirmininkas 
Stuermer, senatorius Neidhardt 
atsišaukė su prašymu perkeisti jų 
pravardes, į tikrai rusiškas. 

|| Kaip praneša i'» Paryžiaus, 
mušyj prie Yerdun lapo sužeistas 
Vokietijos kaizerio sunus, sosto 

jpėdinis Friederich VVilhelm. Gra- 
natų skeveldros pataikė jam j 
•jalvą ir į koją. 

Į| Portugalijos karės ministeris 
N'orton Matos apreiškė, jog Por- 
tugalijos kariumenė bus pasiųsta 
Francuzijon pagelbon talkinin- 
kams. Iki šiol Portugalijos kariu- 
menė padėjo talkininkams mušti 
vokiečius vien jų valdybose Afri- 

koj, dabar gi dalyvaus karėj ir 
Europoj. Ji gali Francuzijon pa- 
siųsti 200,000 kareivių. 

|Į Persijoj pasitraukė nuo vietos 
visa ministerija. Šachas pavedė 
užsienių m misteriui \Vossough el 
Dantch sutverti naują ministeriją. 
Bet Persijoj ministeriai nedaug ką 
turi veikti, nes šiaurinę jos dalį 
valdo rusai, o pietinę—anglai. 

|j Susitvėrė rusiikai-amerikoniš- 
ka kapitalistų kompanija, kuri už- 
siims birbimu Rusijoj geležinkelių 
ir išnaudojimu vandenų pajiegos. 
Rengia ji Maskvoj parodu Ameri- 
kos pramonės 

Nuo pradžios šių metų Angli- 
ja Amerikai davė didelius užsaky- 
mus, ypač daug reikalauja amuni- 
cijos, plien.) ir vario. Dabar rei- 
kalaujama 250 miiijonų svarų va- 

rio. o įlar šj mielą pareikalaus 150 
milijonų svarų vario. 

[į Lenkijoj, apielinkėse Kielcų, 
siautė audra ir puolė ledai žąsies 
kiaušinio didumo, kurie daug nuo- 

stolių pridirbo ir užmušė vieną 
moterį. Vėtra miestą Kielcc veik 
.•uivisu išgriovė. 

! Anglijos valdžia padavė už- 
tvirtinti parliamcntui tei-iu suma- 

nymą, kad visi tarnaujanti anglu 
kariumetiėj, ne vien anglai, bet ir 
svetimi liuosnoriai, turėtų rinki- 
muose tiesas, taigi, kad tiesose hu- 

tų sulyginti su Anglijos piliečiais. 

Į| Central Nevvs Co. praneša, 
buk \'okietija pa-idirbdino naujus 
milžiniškus povandeninius laivus 
ir juos vėl pasiųs Amerikon su 

prekėmis. Laivus tuos jau išmė- 
gino prie Ilelgolando salos. 

|| Vokietijoj auga žmonių neuž- 
ganėdinimas. Valdžios ir kaize- 
rio priešai atsišaukimais kalbina 
žmones prie revoliucijos ir užbai- 
gimo karės reikalauja, apie ką 
ir kalbėti dabar Vokietijoj už- 
drausta. 

|| Rusai paėmė Jablonicą, perė- 
jimą Karpatų kalnuose ir dabar 
veržiasi Vengrijon. 

|| Danija sulaikė iki naujų rin- 
kimų pardavimą savo salų Ame- 

rikoj Suvienytoms Valstijoms. 
Amerikos kongrese taipgi daugelis 
kongresmanų mano, kad Danija 
perdaug už jas nori. Tai iŠ su- 

tarimo gali dar nieko neišeiti. 

|| Italijoj, apielinkėse Anvona, 
Pesaro ir Kimieni buvo žemės 

drebėjimai. Anconoj jie nedaug 
blogo pridirbo, bet kitose vietose 
išgriovė daug triobų, ten žuvo ir 
kiek žmonių. 

|| Australijos valdžia pirko Ang- 
lijoj 15 dideliu garlaivių, 120,000 

tonų Įtalpos, gabenimui iš Austra- 
lijon kviečių Europon.* Garlaiviai 
tie galėtų paimti 9 milijonų bu- 
šelių, o krautuvėse išgabenimui 
prirengtų yra 100 milijonų buše- 
lių. 

|| Anglija padarė sutarti su 

Australija, nuo kurios pirko už 

25 milijonus svarų sterlingų dau- 
giau negu pusmetinę Australijos 
cinko produkciją, o likusią, be 
abejonės, išpirks Prancūzija ir 
Belgija. Tuom norima ne tik lai- 
kė karės, bet ir po karei Vokieti- 
jai už akių užbėgti, kad savo 

pramonei cinko negautų. Vokie- 
tija mat cinką Australijoj pirkda- 
vo. 

|| Austrų vandeniniai orlaiviai 
vėl atlėkė ties Venecija ir 'Grado 
ir mėtė iš oro bombas, bet jos 
žmonių neužgavo, pagadino vien 
kiek namų. 

Rumanija Vokietijoj pirko 
30,000 tonų geležinkeliams šenių. 

U 200 jaunų turkų iškeliavo Vo- 
kietijon, kur nori įstoti į gimnazi- 
jas ir universitetus. Iškeliavo ir 
viena turkė mergina j Bremeną, 
kur nori įstoti į mokytojų semina- 
riją. 

|| Rugpjūčio 18 d. Austrijoj ap- 
vaikščiota gimimo dieną Austrijos 
ciesoriaus Pranciškaus Juozapo. 
Sukako jam 87 metai. Jis yra 
seniausias Europos valdonas. Pa- 
čioj Austrijoj jis, turbut, dabar 
mažai turi garbintojų, o reikalin- 
gas jis ten vien vokiečiams, kurių 
yra įnagiu. 

|! Mandžiurijoj chiniečiai už- 

puolė japonišką kariumenės gar- 
nizoną Cheidiatune. Užmušta 17 
japonų kareivių. Pasiųsta ten dau- 
giau japonų kareivių. 

|Į Netoli Agnas Calientes Mexi- 
ko sukilėliai sulaikė geležinkelio 
traukinį ir nelaisvėn paėmė 25 jį 
lydinčius Carranzos kareivius. Pa- 
sažierių neužkabinėjo. 

jj Nuo rugsėjo I d. niekas, tu- 
rintis virš 15 metų negalės Aus- 

tralijoj be pasporto ant kranto iš- 
lipti. 

|| T eismas pasiuntė 18 mėnesiu 
kalėjiman anglišką raštininką Xor- 
man Augeli už tai, kad ji> atsisakė 
eiti karėn. Augeli išleido daug 
knygų rpie karę ir dipliomatiją ir 
savo raštuose ją nepagyrė. 

|| Atsakomybėn tapo patrauktas 
perdėtini> angliškos kariumenės In- 

dijoje generolas Sir Beauchamp. 
Jo vietą Indijose užėmė generolas 
Sir Charles Carmichael. 

|| Švedijos valdžia uždraudė iš- 
gabenti žuvytes sardines blekinė- 

se, sudarytas su alyva, nes Vokie- 
tija jų daugiausiai pirkdavo ir 

alyvą sunaudodavo amunicijos dir- 
bimui. 

|| Mexikos prezidentas Carran- 
za ketina išleisti prokliamaciją, 
kurioj bus paliepta sugrąžinti jų 
savininkams žemes, konfiskuotas 
laike revoliucijos, o kitas paimti 
valdžios nuosavybėn. Valdžia pa- 
ėmė savo nuosavybėn žemes, atim- 
tas nuo stojusių prieš dabartinę 
valdžią, taipgi žemės plotus bu- 
vusio Mexikos prezidento Profirio 
Diazo, Huertos, generolo Mondra- 
gon ir kitų Carranzos priešų ir 
jam nepatinkamų. 

LIETUVA IR KABE, 
LIETUVOS STOVIS DI- 

DŽIOSIOS KARĖS METU. 

Didysis Europos karas savo 

audros debesimis perėjo Lietu- 

vos kraštą, palikęs jame negreit 
išdildomus pėdsakus, griuvėsiais 
pavertęs šimtus jo ūkių, amžiais 

plėtotų kultūros ir ekonomijos 
įstaigų ir darbų. 

Xe laikas ir ne proga dabar 

skaityti visi krašto nuostoliai, 
pagaliaus, ir jiems išskaityti dar 
nėra pakankamai medžiagos. 
Taigi šiame rašinyje tik duoda- 
mas bendras paveikslas dabarti- 
nio Lietuvos stovio ekonomijos, 
kulturos ir sanitorijos žvilgsniu 
iš tų paviršutinių žinių, kurios 

greitąja ir tai ne iš visur yra su- 

rinktos. 
Karės sunaikintos vietos Lie- 

tuvoje eina maždiiug šiai-s žy- 
mesniais ruožais: pirmasis jų, 
"palyginti, trumpesnis ir siaures- 
nis, eina pačiu valstybės pasieniu, 
pradedant Vištyčiu ir baigiant 
Baltijos pajūrio Palangos mie- 
stu ; antrasis išsiplečia ilga ir 
plačia juosta nuo Suvalkų mie- 
sto per Kalvariją, Marijampolę, 

j pasisuka viena šaka Kauno link, 
kita gi eina visu Dubysos ir 
Ventos pa'krašuiu ligi Kuršo sie- 
nos; ir, pagaliaus, trečiasis, ga- 
vęs pradžią nuo Bausko, eina 

pamušiais per Krinčiną, Pandė- 
lį, Skapiškį, toliau—Šatekšnos, 
Jeros, šventosios paupiais, pla- 
čiau šakodamasis artyn Vilniaus, 
kur jis nuo Maišiagalos riečiasi 
iš viejios pusės plačiu tarpu pro 
Paberžę, Pabradę, Svenčonių 
lin'kui, iš kitos gi nusisuka pic- 
tuosna pro Vievį, Trakus ir Va- 
rėną. 

Pirmą kartą karės u&nis už- 
griebė Lietuvos šalį 1914 metų 
rudeni, rusams pasitraukus iš 
Vokietijon ir besiveržiant jiems 
atgal į Prūsų rytus, kuomet taip 
skaudžiai nukentėjo Mažoji 
(Prūsų) Lietuva ir Suvalkų gub. 
pasienis nuo Vištyčio ligi Nau- 
miesčio su ypatingai nuniokoto- 
mis Pajevonio-Alvito apielinkė- 
mis. 

Savo keliu patyrė ugnies ir 
Kauno gubernija po rusų žygio 
į Klaipėdą, kuomet labiausiai 
nukentėjo pasienio parapijos— 
Tauragės, Veržėnų, Naumiesčio, 
Andrejavo, Garždų, Palangos ir 
kitos. Tik tas kraštas, seniau 
aptilus ten armotų griausmui, 
ima kiek taisytis nuo smūgių, 
ypač kad jo nenuaHno taip ka- 
riuomenių stovėjimas. 

Daug žymesnių ženklų pali- 
kęs yra karas antrame ruože, 
kur jo frontas vietomis (pav. 
Kalvarijos-—Marijampolės apic- 
linkėse) išstovėjo apie 6 mėne- 
sius, kitur gi, padubysiu ir pa- 
venčiu didžiausi mūšiai truko 
daugiau ne 2 mėnesiu. 

Visa Suvalkų—Kalvarijos— 
Marijampolės paplentė kokio 10 

—15* varstų platumo (pradedant 
Cipliš»kiais ir Liubavu, per Kal- 
variją iš Krosnos pusės ir Liud- 
vinavą j Sasnavą ir Igliauką) 
visiškai išgriauta, išdeginta ir ii- 

naikinta. Kalvarijos parapijoje 
išdeginta kaimų ir visi dva- 
rai, Krosnos par. daugiau ne 

ioo UjkiniukjŲ, Liubavo .par. į 
plento į jpusę, .belikę po 2—3 tro- 
beles, sudegę 9 sodžiai ir beveik 
visi dvarai, (kiek dar išliko ne- 

sudegusių j Vyža'inių pusę). 
Arčiau papemunio nuniokotie- 

ji plotjai eina panemunių nuo 

Zapyškio j ,rytus ir į pietus ligi 
Veiverių ir)( Paežerių, maždaug 
10-ties „varstų radijusu. Čia be- 
veik visa išnaikinta. Taip, Gar- 
liavos, Paežerių parapijose liko 
tik dešimta dalis gyventojų. Pavyz- 
džiui, Trakiškių kaime iš 56 gy- 
ventojų išliko 1-10, Padainupio 
iš 50 nė vieno neliko, Dievaga- 
los iš 52 liko 1, Paežerių iš 
40 liko 8, Šilelių iš 40 liko I, 
Pradečių iš 40 liko 1. Veiverių 
išdeginta pusė visos parapijos. 
Smarkiai nukentėjo ir tolesnio 
rajono—Skriaudžių parapija, ku- 
rios išdeginta J<3-dalis—čia il- 
giau kiek truko mūšiai dėlei 
Kauno tvirtovės. Nuo čia ka- 
rės ugnies pėdsakai eina pagi- 
riais ir tarpugiriais Kauno ir 
Jesios girių ir pačiu pajesiu ligi 
Kaunui. Nukentėjo tam ruože 
Ilguvos, Lukšių, Paluobių, Vi- 
šakio Rudos, Bagotosios, Griš- 
kabūdžio, Pilviškių ir Sasnavos 
parapijos. Pav., Sasnavos par., 
imant geresniuosius gyvento- 
jus, sunaikinta 2/$ visos parapi- 
jos; Lukšių, Griškabūdžio ir Ba- 
gotosios per ioo gyventojų. Pil- 

viš»kių—130, Paluobių ir Viša- 
kio Rudos po 50. Mažiau nu- 

kentėjusios vietos toliau nuo to 
ruožo skaito nuostolių maždaug 
taip: Šunskų ir Čižų parapijoje 
£0 20 gyvenimų, Sintautų ir ša- 
kių po 10. 

Persimetęs per Nemuną tas 
antrasai griuvėsių ruožas tie- 
siasi visa juosta padubvsiu ir 

pavenčių, kur du mėnesiu ne- 

perstojamai truko vieni karštųjų 
artilerijos mušiu. Čia 200 var- 

stų tolumo plotas tiesiog, gali- 
ma sakyti, suliepsnojęs ugnyje, 
nes išnaikintųjų gyvenimų nuo- 

šimtis neretai siekia ligi 70— 
75%. 'Pa naikinamosios ugnies 
liežuvio juosta, vietomis išsikiš- 
dama nuo i,upės 15—20 varstų 
(pav., Šakynos linkui), siekė šias 
apielinfyes: Ariogalos, Čekiškės,) 
Girkalnio, Ugionių, Betygalos, 
Lydavėnų, Liolių, Tytavėnų. 
Šidlavos, Kelmės, Baisogalos, 
Bazilionų, Kurtavėnų, Šiaulių 
Kužių, Šipulių, Gruzdžių. Kur-' 
šėnų, Micaidų, Raudėnų, Try- 
škių, Papilės, Viekšnių, Mažei- 
kių, Leckavos. Ties Šiauliais 
tas niirt es ruožas išsiplečia ant 

30 varstų platumo, kur pienais 
ar griuvėsiais virtę apie 40—50 
sodžių, vienkiemių, dvarų, kartu 
su Bubių pavyzdingojo ūkio 
trobesiais, puikiai iškilusia pie- 
no mokykla, laukai gi ir daržai 
vingių vingiais išrausti giliausių 
apkasų, išduobėti granatų. 

1915 metų vidurvasarį, vokie- 
čiams paėmus Šiaulius ir Kau- 
ną, visas kar^-s frontas kokiam 
mėnesiui sustojęs buvo trečiuo- 
ju, augščiau minėtuoju, ruožu: 

Mūšos, Šatekšnos, Jeros ir 
Šventosios paupais su dviem 
juostom nuo Maišiogalos: Va- 
rėnos pusėn ir Paberžės—Šven- 
čionių link, ypač nukentėjo čia 
šios apielinkės: Vaškų, Biržų, 
Krinič^o, ,Panemunio, Pandėlio, 
Vabalninku, Skapiškio, Suba- 
čiaus, Šimonių,.. Salų, Svėdasų, 
Indrioniškio, Anykščių, Kavar- 
sko, Kurklių, Taujėnų, Vydiškio, 
Maišiogalos, Paberžės, Giedrai- 
čių, Joniškio, Rumšiškės, Žaslių, 
Žiežmarių, Vievio, Trakų, Val- 
kininkui; j Varėnos, Daugių, Per- 
lojos, Ofervįečių, Alytaus ir ki- 
tų. s'l 

Taip, r pav., vienoje Skapiškio 
apielinkčje, ne daugiau, kaip 5 
varstų radiju siu, sunaikinta 8 di- 
džiuliai 'isodži'ai, Salų parapijoje 
—5 soclžiąi, ;Šimonių—7. Tose 
apielinkėseV'"' reikia pastebėti, 
žmonės '."gyvena ilgiausiais so- 

džiais, 'kurie;vidutiniškai imant, 
turi po 30 kiemų, keli gi sude- 
gę Salų *&piėlinkes sodžiai, kaip 
Gučiunai,' Jurkupis, net 1 varsto 

ilgumo ir turi daugiau ne 500 
gyventojų (galvų). Visa Uk- 
mergės—Utenos paplentė ypač 
nukentėjusi ne tiek nuo ugnies, 
klek nuo rekvizicijų, grobimo. 
Kurklių apielinkėje sudegę 4 30- 
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VOKIEČIŲ GENEROLAI. 

Ėjo gandas buk šie du vokie- 

čių generolu—von Galhvitz (ant 
arklio) ir von Mackensen,—ta- 
po atšaukti j Vakarų frontą. 
Jiedu pernai buvo ant Rytų fron- 

to; von Mackensen atsižymėjo 
sumušdamas pernai rusus Len- 

kijoj. Vėliausios žinios vienok 

praneša, kad jis dabar esąs Bal- 

kanuose. 

diiai, Rumšiškės—30 ūkininkų, 
Žiežmariuose—50, Kaišedaryse— 
du sodžių. Trakų gi apielin'kė- 
je sugriautų ir sudegintų gyve- 
nimų skaitoma net ligi 80%, Val- 
kininkų apielink.—10 sodžių, 
Žaslių—7 sodžiai, Gervieėių—9 
sod. 

Be minėtųjų čia labiau nusi- 
stačiusiojo fronto vietų, yra dar 
ir šiaip nemaža išnaikinimo sa- 

lų, kur kartais susimesdavo 
trumpam laikui m 11 šia i, palikda- 
mi vienok žymių pėdsakų. Pav., 
apie Baisogalą paliai plentą, po- 
ros varstų platumo ruožu, sude- 
ginta po šimtą ir daugiau ūki- 
ninkų ir toliau Liepojos—Vil- 
niaus gelžkeliu, kaip apie Žei- 
mj, Keidainius; yra dar išnaikin- 
tų vietų apie Joniški (Šiaulių 
apskr.)—sudegę 4 sodžiai, Šedu- 
vą (3 sodžiai.), Jurbarką, Drus- 
kininkus ir t. t. 

Likusiųjų be pastogės žmonių 
padėjimas, ypač žiaurios žiemos 
metu, visur labai sunkus. Kas 
negavo pas kaimyną prieglau- 
dos, tas lindi laikinai padaryto- 
se iš rąstų ar šiaudų palapinėse, 
"Zenrliankose" ir net buvusiuo- 
se apkasuose. Naujai trobos re- 

tai dar kur statomos, ar tai dėl 
•karės ugnies baimės, ar dėl lė- 

šų ir medžiagos trukumo, pa- 
galiau?, nevisur dar ir leidžia- 
ma statyti. Sanitarinės tokių, 
padegėlių gyvenimo sąlygos la- 
bai blogos. Pav., Liubavo pa- 
degėliai gyvena rusiuose (skie- 
puose) arba trobose, susikimšę 
po 25 ir net 49 žmones vienoje 
troboje. 

Atskirų nukentėjusių vietų 
tarpe daugiausia tenka minėti 
Lietuvos miestai ir miesteliai, 
kurie ligi šiol yra buvy savotiš- 
kais krašto kulturos ir ekonomi- 
jos gyvenimo centrais. Jie daž- 
niausiai ir rasdavosi karės ug- 
nies centre, nuo jos daugiausia 
jie ir kentė. Gyvasai Kaitno 

gub. pramonės ir prekybos cen- 

tras Šiauliai su savo, 24 tukst. 
gyventojų, 53 pramonės įstaigo- 
mis, didžiuliais urmo sandėliais, 
ban'komis, gimnazijomis, moky- 
klomis, kulturos dtaugijomis 
knygynais virto vienais griuvė- 
siais; iš viso miesto beliko svei- 
ka gal Y\ dalis jo pakraščiu, 
Toks likimas ištiko ir kitus pa- 
našių centrų miestus ir mieste- 
lius, tik vieni mažiau, kiti dau- 
giau nukentėję. Nukentėjusiųjų 
[skaičiuje yra 2 plačiai pagarsė- 
jusiu kurortu—Palanga su savo 

kurortų įtaisymais, vasarna- 

miniais, gimnazija ir Druskinin- 
kai, dar didžiau už pirmąją nu- 

kentėję (skaitoma čia 110 sude- 
gusių namų ir 43 apardytų). 
'Kiti nukentėjusieji miestai ir 
miesteliai šie: buvusioji muitinė 

Tauragės miestas (9258 gyv.) su 

savo gimnaziją, majorato dva- 

rais, Suvalkų gub. du apskrities 
miestu—Kalvarija (10 tuks. gyv.) 

beveik visa išdegusi, Naumie- 
stis (6,176 gyv.), Vilniaus gub., 
istoringasis X. Trakų miestas 
(6,ooo tukst. gyv.), Viekšniai 
(6,113 gyv.), Kuršėnai (4000 
gyv.), Mažeikiai (3.869 g.), pra- 
dėję taip sparčiai kilti ekonomi- 
ja ir pramone, su sava prekybos 
mokykla, bankomis, ūkio mašinų 
sandėliais, Kelmė, Garždai, Ario- 
gala, Kaunas, Panevėžys, Šedu- 
va, Penumunis, Vabalninkai, 
\nykšėiai, Kavarskas, Vidiškis, 
Gruzdžiai, Tryškiai, Kurtavėnai, 
Kužiai, Šišpyliai, Micaičiai, Rau- 
dėnai, P>azilionai, Tytavėnai, 
Šidlava, Čekiškė, Andrejavas, 
Veviržėnai, Pampėnai, Betygala 
Juodaičiai ir kiti Kauno gub., 
Žasliai, Vievis, Maišiogala, Va- 
rėna, Sen. Trakai, Valkininkai 
(susprogdintos fabrikos), Perlo- 
ja, Alytus. Užuguostis ir kiti 
Viln. g., Pilviškiai (6.350 gyv.),' 
Kybartai, Garliava, Griškabūdis, j 
Barzdai, Alvitas, Žalioji, Mete- 
liai, Leipalingis, Liubavas (vi-1 
sas), Vištytis, Krosna, Beržinin- 
kai, Kapčiamiestis, Simnas, Ig- 
liauka, Liškeva ir kiti Suvalkų1 
gitb. Žodžiu, iš viso ligi šiol jau Į 
suskaityta daugiau ne (>o nuken- 
tėjusiu Lietuvos miestu ir mie- 
stelių. 

Kartu su miestais kentė ir jų 
Įstaigos, ypač bažnyčios, moky-j klos, pramonės ir prekybos įstai- 
gos. Vienų bažnyčių, kurių ne 

viena buvo senovės Lietuvos 
istorijos paminklu ir pavyzdžiu, 
sudeginta daugiau ne 20, bū- 
tent: Ariogaloje, Viekšniuose, 
Kuršėnuose, Skapiškyje (seno- 
ji), Šimonyse, Alvite, Zapiškyje, 
Lukšiuose, Žaginyje, Micaičiuo- 
se, Kužiuose, Šipyliuose, Auk- 
štelkiuose, Pajevonyje, Igliau- 
koje, Liudvinave, Varėnoje, Za- 
dzieve, Krėvoje, Kavarske, be to 

gi, dar nemaža yra jų apgadintų, 
kaip antai: Šiauliuose, Simne, 
(iarliavoje, Šidlavoje, Bagotojo- 
je, Veiveriuose, Pažeriuose, 
Skriaudžiuose, Skapiškyje (nau- 
joji), Butrimonyse, Perlojoje. 
Žasliuose", N. Trakuose, Sen. 
Trakuose, Gerviečiuose, Betyga- 
loje, Juodaičiuose ir kitur. 

"Vilniaus Aidas." 
(Iš "L. B."). 

LIETUVOS GYVENTOJŲ 
SUSIŽINOJIMAS PAŠTU SU 

AMERIKA. 
Rytu vyriausiojo vado valdžios 

srityje įtaisomas tiesus pašto 
susižinojimas su Amerika. Juo 
pasinaudoti gal', kas nori; gali 
■pasiprašyti iš giminių arba drau- 
gu Amerikoje pinigų ir apskri- 
tai pašalpos. Susižinojimo są- 
lygos tokios: 

I. Vartoti leista tiktai lakšte- 
liai. atitinkami susižinojimo su 

užjurių įstatams. Lakšteliai ga- 
lima gauti etapų ir vietos ko- 

mendantūrose. vietų paštuose, 
žandarų stovyklose, iš apskričių 

vyresnybės ir tt. Reikia mokė- 
ti už lakštelį po du fenigiu arija 
vieną kapeiką. Spausti lakšte- 
liai bus atsiunčiami Yyr. Rytų 
Vado pašto ir telegrafo valdžios. 

2. Pirmajame punkte paminė- 
tose vietose krašto gyventojai 
gali gauti lakštelių šiomis kal- 
bomis: vokiečių, lietuvių, lenkų, 
gudų lotynų raidėmis, latvių ir 

žydų. 
3. Kiekvienam žmogui leista 

išduoti tik vienas lakštelis. Lak- 
«*eliai re.ikia išrašyti vietoje, ka- 
me jie išduoti, esant valdinin- 
kui. žandarui arba nurodytų ka- 
riuomenės vietų nariui. Kam 
kurie žodžiai. l?.kštelyj atspau- 
sti, netinka, reikia išbraukti. Ki- 
tų žinių, kaip lakštelyje kad at- 

spausta. rasvti negalima. Išra- 
šius lakštelis toje vietoje, kaine 

jis išduotas, tuojau reikia ap- 
mokėti 10 fenigių marke. 

4. Pirmojoje lakštelio pusėje 
reikia nurodyti: Xe\v York. Ci- 
ty 229 East Broaduay Hebre\v 
S. I. Aid. Society. Draugija 
•apsiima lakštelius dovana.! pri- 
statyti tiems, kam jie siunčiami. 

5. Iš Amerikos siunčiamieji 
pinigai bus tiesiog įduoti, vy- 
resnybei tarpininkaujant, vienai 
Berlyno bankai, kuri turi santi- 
kių su Hebr. S. Vyresnybės at-« 
sako už tai, kad pinigai bus ati- 
duoti tam, kam jie siunčiami. 

6. Išrašytieji lakšteliai reikia 
atiduoti artimiausiąjam paštui. 

Vyriausioji stovykla. 1916 m. 

balandžio 10 d. 
Po šitais prisakymais, išleistais 

Lietuvoje, pasirašo vokiečių gen. 
štabo prmininkas Liudendorfas. 

PRIVALOMI PAŠPORTAI 
KAUNO GUBERNIJOJE. 

Kauno gubernijoj išleista sekan- 
tis vokiečių paliepimas: 

Vyriausioji Stovykla, 1916 
metu balandžio 3 d. Už vyriau- 
siąjį rytu vadą .Stovyklos virši- 
ninkas v. Eisenhart'as. 

Visose vokiečių paimtose ir 

vyriausiojo rytų vado valdžiai 
pavestose vietose kiekvienas 
žmogus, kuriam yra sukakę 10 

metų amžiaus, privalo turėti 
,pašportą (Oberost pas). Prie 
pašporto priklauso savininko fo- 

tografija su vyresnybės antspau- 
du ir vyresnybės patikrinimas 
pašporto tikrumo. Kiekvienas 
pašporto savininkas visados pri- 
valo savo pašportą turėti prie 
savęs tam tikroje iš vyresnybės 
gautoje makštyje. Pametus paš- 
portą. reikia tat pranešti jj išda- 

vusiai vietai, lig nepraėjus 24 
valandoms. Pašporto savinin-' 
kui mirus, vietos vyresnybė, lig 
nepraėjus 3 dienoms, privalo 
grąžinti pašportą išdavusiai jj 
vietai. Kuri užtiks be pašporto, 
arba kurs turės prie savęs ar ne- 

savo. ar klastingai padirbtą, nr 

dėl kitu kekių priežasčių netik- 

rą pašportą, bus baudžiamas 



sunkiu kalėjimu lig 10 metu, 

arba pinigų bausmę lig 3° tūk- 

stančių markių. Taip pat bau- 

džiami bu.s ir tie, kurie kiasti i- 

gus pasportus parduos, ir tie, 
kurie išsirašydins kelius paš- 
portus parduos, ir tie, kurie iš- 

siraš/dins kelius pasportus. Kas, 

pametus pašportą, per 24 valan- 

das ntpraneš išdavusiai j j vietai, 

bus baudžiamas kalėjimu lig 5 

metų. Žinoma tie pašportai 
įvesti tiktai karės metui, kada 

kariuomenei apsaugoti būtinai 

reikia labai sekti šalies gyven- 

tojai. Karui pasibaigus tokių 
priemonių nereilčės. 

PABAUDIMAS UŽ VANGŲ 
ŪKININKAVIMĄ. 

Gardino etapų inspektorius 
•baland. 19 cl. išleido įsakymą, 
kuriuo bus baudžiami tie, kurie 

neįvykins paliepimo žemei iš- 

dirbti, laukams įtręšti ir bandai 

^pagerinti. Bus baudžiami pini- 
gu pabaudą lig 3 tukst. markiu 
arba kalėjimu lig 6 mėn; bet 
kartais bus vartojami abi pabau- 
di kartu. Taip pat bus bau- 

džiami ir tie—sodžiuose ar mie- 
stuose—kurie tingėdami, netio- 

r .ran-i c'.irbti, arba šiaip dėl k'>- 
kios menkos priežasties, pa- 
kviesti darban už pinigus, atsi- 

sakys, nepaklausys. 
Jonas Augštuclis. 

PARAŠAI ANT BRIKŲ. 
Užėmus Lietuvą, vokiečiai 

tuoj pradėjo jos gyvenimą sa- 

vai'p tvarkyti: surašė gyvento- 
jus, mantą, maistą, gyvulius. 
Padarė reformą ir su musų lie- 
tuviškais brikais, pratusiais iki 

stebulių po purvą klampoti. 
Taigi buvo išleistas įsakymas, 
kad prie kiekvieno briko butų 
vokiškomis raidėmis parašyta 
savininko vardas, pavardė ir gy- 
venamoji vieta. Vienok šiek 
tiek pasipriešinus ir gerai su- 

mojus, įsakymas šiek tiek pa- 
keistas. Dabar tik liepiama, 
kad ant kiekvieno briko butų 
savininko parašas lietuviškomis 
(lotyniškomis) raidėmis. 

J. S. 

TRŪKSTA GYDYTOJŲ. 
Visoje lictuvojc vos tik keli 

daktarai, o Suvalkų gubernijo- 
je nėra nė vieno. Yra Marijam- 
polėje vos vienas žydelis felče- 
ris—ir tai visai gubernijai, ir 
tiek. Yra vietomis vokiečių ka- 
riuomenes gydytojų, bet jų prie 
ligonies neprisišauksi. Sunkiai 
sergantį ligonį tenka vežti de- 
šimtimis mylių. N'uvežus taip 
pat nevisuomet gydytoją prieisi, 
ir ligonis dažnai miršta kelyje 
bevežiojamas. C) limpamos li- 

gos—kratijaligė, net cholera,— 
girdėti, lanko Lietuvą. 

BIRŽAI. 
Pasitraukus iš čia rusams, 

miesteli smagiai apšaudė. Kele- 
ri namai apdegė, bet apskritai 
miestelis išliko sveikas. Biržų 
parapijoj sudegino arba apdegi- 
no šiuos kaimus: Druseikius, 
Braškius, Medeikius, Kerbalius, 
Paberžę, Latvelius, Juodžionis, 
Spalviškius, Kiškonis ir Vaitru- 
nus. Buvusieji čia pasauliniai 
inteligentai išbėgiojo. Vartoto- 
jų Draugijos prekės išplėštos, iš- 
nešiotos; draugija iki šiol neat- 

naujinta. Dviklasės mokyklos 
muro namus yra užėmusi vie- 
tinė koniandantura. Atidaryta 
liaudies mokykla, kurią vaikų 
lanko kokios 50 berniukų ir mer- 

gaičių. Įsitaisyta kelios arbati- 
nės. Buvusios čia draugijos 
dar neatgijo. 

PASVALYS. 
Patsai miestelis, lyginant su 

kitais, nedaug nuo ugnies tenu- 

kentėjo. Sudegė dviejų gyve- 
nimu Traiėmano namai ir kele- 
ri namai Kapų gatvėje. Buvo 

^rusų sudegintu du tiltu per Lė- 
venį ir per Svali;j, bet vokiečių 
kariuomenė- pastatė jau naujus 
tiltus. Labjauaiai išdeg'^ti yra 
kaimai pamušiais. kaip Sei.driu- 
nai. veik visai išdeginti Migo- 
nys, kiek mažiau Šimonįs, Ra- 
jūnai. Žmonių upas neblogas, 
jau apsiprato su naujomis gy- 
venimo sąlygomis. Javai pigus, 
juos perka pigia u s už nuskirtas 
kainas pačiame Pasvalyje, arba 
daugelis gabena j Panevėžį. Bu- 

vusioji čia mokykla gyvuoja jau 
iš rudens, ['o Kalėdų buvo mo- 

kinių tėvų susirinkimas. Komi- 
tetas iš penkių žmonių rūpinasi 
mom'kyklos laikymu. Mokosi 
kokios 60 vaikų. 

KRINČINAS. 
Šito nedidelio miestelio rusų 

kariuomenė ilgai nenorėjo ati- 
duoti ir, vieną kartą iš jo pasi- 
traukę. vėl bandė jį paimti. To- 

dėl miesteli smagiai apšaudė, ap- 
draskė ir kiek apdegino. Baž- 

nyčia ir klebonija pasiliko svei- 
kos. Parapijoje yra keli apde- 
ginti kaimai. Čia klebonauja 
kunigas Viksva. Perėjus au- 

drai. klebonas pradėjo rupinties 
vietinių gyventojų reikalais. 
Plačiame miestelyje yra įsteigęs 
dvi mokykli. Kunigas buvo su- 

manęs ir kitose parapijos vietose 
įtaisyti mokyklų, bet nesurado 

mokytojų. Yra atidaryta moky- 
kla Papy vėsių akalicoje, kur 

vaikus moko lietuviškai ir len- 

kiškai. 

VABALNIKAI. 
Pasitraukiant rusų kariuomc 

nei, čia per aštuonias dienas bu- 

vo didelių musių, todėl veik vi- 
sas miestelis yra išdegęs: visai 
išdeginta Biržų ir Skapiškio 
gatvės ir miestelio vidurys; iš- 
liko keleri namai, važiuojant ke- 
liu į Pasvalį. Bažnyčios bok- 
štai ir stogas buvo nudaužyti, 
bažnyčia tuo tarpu šiaudais ap- 
dengta. Smarkiai išdeginta šie 
kaimai: Strazdžiai, Ničiunai, 
č'ipėnai, Remeikiai, Uoginys ir 

pusė Zizonių kaimo. Blaivybės 
draugijos krautuvė sudegė. Ar- 
batinė jau atidaryta namelyje 
prieš kleboniją. Mokykla ati- 
daryta, vaikų lankosi apie 40, 
berniukų ir mergaičių. ]taisyta 
taippat ir Čipėnuose rengiamoji 
pradžios mokykla. Daug kur 
kitur jtaisyti mokykloms 'nesu- 

rado nei lėšų, nei mokytojų. 
Nėra kas tinkamai dirbtų. Ku- 
nigas Lalis įtaisė Antašavos pa- 
rapijoj daugybę mokyklų. 

MEŠKUIČIAI—LYGUMAI 

Tas kampas nuo karės ugnies, 
palyginti, mažiaus tenukentėjęs. 
Stambių mūšių čia nėra būvy, 
tik du kartu žygiavo pro čia di- 
džiulės kariaujančiųjų valstybių 
armijos: nuo šaudymų nuken- 

tėjo tik atskiri žmonės, pakliu- 
vę j ugnj, ir viena kita troba. 

Pabėgėlių taip pat nedaug. Dėl- 
to čia kiek greičiau susitvarkė 
ir patsai gyvenimas. Pažymė- 
tinas čia ypač mokyklų išsiplė- 
timas. Seniau tame ruože buvo 
4 mokyklos: Meškuičiuose, Se- 
rekiuosc ir Lygumuose—vyriau- 
sybės. ir Naisiuose—(privatinė 
gr. Zubovo. Gi dabar tame ra- 

jone jų skaitoma 6: Meškuičiuo- 
se, Norimuose, Sereikiuose, Bi- 

tatčiuose, Lygumuose ir Alek- 
naičiuose. Visi mokytojai bent 
4 klasių cenzu. Pašalpos moky- 
klos iš niekur negauna, moky- 
tojui algą sumoka tėvai—po i 

r. 50 kap. kas mėnuo nuo moki- 
nio. 

PAPILĖ. 
Mums ražo: tai buvo vienas 

gražiausiųjų pavenčio miestelių. 
Nuo kares ugnies išliko jo kokia 
trečia dalis. Nudegusi geležin~ 
kelio stotis ir jos rajonas, taip- 
pat patsai miestelio vidurys. Iš- 
likę valsčiaus, ligoninės, bažny- 
čios namai. Pati bažnyčia bu- 
vo smarkiai aptrankyta, dabar 
jau sutaisyta. Iš aplinkinių 
kaimų sudegė Rimošiai, Grižiai, 
Kelniškiai, Purvai, Gumbakiai, 
Diliun iškis, Krakliai, Čiuiniai, 
Kūdikių dvaras. Pelkelė, Gamė- 
nai, Šiliškiai, Ži'iai. Laukai iš 
rudens beveik visų apsėti, tik 
žemė kaip reikiant nejdirbta dėl 
arklių stokos ir karės žygių. 
Pačiame miestelyj iš 3000 su 

viršum gyventojų, teliko tiktai 
keli šimtai, jų skaičiuje tik vie- 
na žydų šeimyna. Miestelėnų 
ir artimesnių kaimų vaikams 
Įsteigta lietuviška mokykla se- 

najame mokyklose bute. Prie 
mokyklos jtaisyta neturtėlių, pa- 
vargėlių ir padegėlių vaikams 
prieglauda. Čia pat gauna mai- 
sto ir suaugusieji pavargėliai. | 

Jonas Augštuolis. j 
("L. B." iš "Dabarties."). 1 

"VILNIAUS AIDAS." 
"Liet. Balso" redakcija yra 

gavusi šių 1916 metų kalendo- 
rių "Vilniaus Aidą," pačių Vil- 
niaus lietuvių jau vokiečiams 
Lietuvą užėmus išleistą. "Vil- 
niaus Aidas"—nemaža knygutė: 
</) pusi. didelio formato (8° M.). 
Išleistas jis labai rūpestingai. 
Surinkta įvairių įvairiausių ži- 
nių apie Vilnių, apie Lietuvą, 

(apskritai apie viešą lietuvių gy- 
venimą. Kaip matyti iš straip- 
snių autorių vardų, sako "L. B." 

| red., rašė šj kalendorių susidė- 
ję visų sriovių žmonės. Važi- 
nėties gelžkeliais Lietuvoje be 
tam tikro kiekvienam kartui lei- 
dimo dabar negalima, o leidi- 

j mas gauti labai sunku. Tad 
1 "Vilniaus Aido" leidėjai pasiun- 
tė tam tikrus žmones, kurie pė- 
sti apėjo mažne visą Lietuvą ir 
surinko tikrų tikriausių žinių 
iš įvairių įvairiausių vietų. 

MINSKAS. 
Vokiečiai svaidydami iš aero- 

planų Minskas bombas, apdras- 
kė Lietuvių Draugijos įstaigas. 
Sunkiai sužeista veikliausia 

' 
prieglaudos vedėja F. Tamo- 
šiūnaitė. Gelbėdama vaikus pa- 
ti nukentėjo. Taip pat sužeisti 
prieglaudos 6 vaikai, bet nela- 
bai; mirties pavojus jiems ne- 

gresia. Rei'kės gal prieglaudos 
, iškelti iš miesto. F. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ KEARNY, N. J. 

Puikus sumanymas. Nuo ne- 

senai gyvuojantis čia Lietuvių 
Politikos Kliubas nuo pat savo 

susiorganizavimo a t s i žy m i 
nuolatiniu savo veikimu. Pir- 
miaus jis rengė balius, paskui 
parengė išvažiavimą gatveka- 
riais j Palisades Parką. Šitas 
išvažiavimas buvo pirmutinis 
savo rūšies ir daugumui jis pa- 
tiko. Daugumas gyventojų sim- 
patizuoja Kliubui jau dėlto, kad 

jame bačkutė neužima pirmuti- 
nės vietos, kaip tas būdavo su 

seniaus čia buvusiu kliubu, kuris 
be bačkutės jokių reikalų nemo- 

kėjo atlikti. 
Bet dabartinis naujasis kliu- 

bas nesiganėdina vien reforma; 
jis nori dar ir veikti. Paskuti- 
niame savo susirinkime rugpj. 
ii d. Klubo nariai paskyrė ko- 

misiją iš kelių narių apklausti 
nebrangų plečiu, kad paskui jj 
nupirkus ir ant jo pasistačius 
svetainę. Ar tas sumanymas 
įvyks, sunku pasakyti. Papras- 
tai užmanytojų buva daug, bet 

užmanymo vykdytojų kartais 
nelieka nei vieno. Vienok šičia 

yra svarbus ir naudingas suma- 

nymas ir. todėl aš manau, kad 
keamiečiai, jo svarbumą ir nau- 

dingumą suprasdami, stos prie 
darbo ir žodis stosis kunu. Ži- 
noma, daugumas mano, kad tai 
yra sunkus darbas. Gal; bet at- 

minkime, kad kiekvienas dides- 
nis darbas turi sunkenybes. 
Tiaip-pat ir šitas turi jas, bet tie 
patogumai, kuriuos jo įvykini- 
mas suteiks mums, toli gražu 
praneša visas jo įvykinimo sun- 

kenybes. 
Tik pagalvokime kokią naudą 

atneštų mums svetainė. 
Pirmiausiai mums nereikėtų 

pas svetimtaučius malones pra- 
šyti, kad mums leisti! ką nors 

veikti; toliaus. tie pinigai, ku- 
riuos męs užmokame už svetai- 
nes kitataučiams, pasiliktų, pas 
mus pačius. Bet svarbiausias 
dalykas yra tame, kad męs turė- 
tume pastovią vietą jaunuome- 
nei laiką praleisti ir mūsų jau- 
nuomenė, besilinksmindama drau- 
ge su seniais neištautėtų ir pa- 
siliktų' lietuviais. 

Pastatymas svetainės ir jos už- 
'tvivis taipgi nėra toks sim 

kus dalykas, kuris geriems no- 

rams nebūtų pasiekiamas. Lie- 
tuviai čia ne mažinasi, bet dau- 

ginasi ir laikui bėgant visi ma- 

tysime, kad svetainė yra reika- 
linga. P»et tąsyk įgyti ją bus 
daug sunkiau; už pačią žemę 
svetainės pastatymui reikės 
daugiaus užmokėti, kaip da- 
bar už svetainės pastatymą. 
Taigi pats išmintingumas sako, 
kad dabar yra geriausias laikas 
j) įgyti- k je» tik visi prisidė- 

s i m c prie to, tai'"ir Sunkenybės 
nematysime. Atminkime kaip 
męs užlaikome parapijas. Taip- 
pat galėsime užlaikyti ir svetai- 
nę. O svetainė, mukų vaikams 
suaugus, bus būtinai reikalinga. 
Dabar guodžiame^, kad' čia augu- 
siems lietuviams lietuvystės dva- 
sia yra svetima, bet kak tam kal- 
tas jei ne tos 'šfjlygos, kurios 
neleidžia jiems tos lietuvystės 
dvasios pažinti? Nesant lokio 
lietuvystės židinio, lietuviu sve- 

tainės, jie išsiblaško tarpe sve- 

timtaučių ir tarp jų lietuvystei 
pražūva. 

Taigi svetainė mums yra bu- 
tinai reikalinga ir įgijimas jos 
nėra sunkus. Viskas, ko mums 

reikia, tai visiems jos norėti ir 
rūpintis josios įgijimu. Ir aš 
manau, kad šitą sumanymą rems 

ne tik kliubo nariai, bet ir paša- 
liniai. Jo svarba yra aiškiai ma- 

toma visiems. Kaikurie jau da- 
bar yra įdėję šitam dalykui po 
kelis šimtus dolierių ir su įsiti- 
kimu laukia, kad šitas sumany- 
mas įvyks. Jie mato ne tik nau- 

dingumą šito sumanymo, bet ir 
jo tikrą išsipildymą. Garbė 
jiems yra už tai. 

Gero Velijantis. 

IŠ INKERMAN, PA. 

Nelaimė kasykloje. (Pereina- 
me numeryj buvo trumpa žinia 

apie nelaimę kasykloje; dabar 
atėjo ir platesnių žinių). Spro- 
gimas kasykloje atsitiko iš pat 
ryto, kuomet žmonės tik-ką pra- 
dėjo leistis darban. Laimė, kad 
dar nevisi buvo suleisti po žeme, 
kitaip tai Dievas žino kiek žmo- 
nių butų žuvę. 

Bkspliozija pasidarė nuo gazų, 
bet kas tikrai kaltas, tai dabar 
dar tikrai nežinia; sako, kad 
'"bosas" neapžiurėjo visko kaip 
reik. 

Užmušė išviso tris darbinin- 
kus, o sužeidė apie du syk tiek. 
Iš lietuvių yra vienas užmuš/tas, 
o vienas sužeistas. Užmuštas 
liko Trimirka, lietuvis iš Kauno 
gub.,—paliko našlė su mažais 
vaikučiais, o sužeidė kitą lietu- 
vį M. Siugždinį. 

Prie to dar praneša, kad rug- 
pjučio 10 d. kitoj kasykloj griū- 
vantis akmuo užmušė lietuvį S. 
Pokštį, kuris paliko našlę su 

krūva vaikų. Velionis nei prie 
jokių draugysčių nepriklausė. 

A. M-s. 

IŠ WTLKES BARRE, PA. 

Lietuvių Suvažiavimas Liet. 
Dienos reikalais. Rugp. 17 d. Re- 
dingtono viešbuttyj draugijų ir 
srovių atstovai turėjo susirink- 
mą. Susirinkimą atidarė apskri- 
čio advokato padėjėjas p. J. A. 
Lopatto. Susirinkimo vedėjais 
tapo išrinkti šitie: •pirmininku p. 
Lopatto; pirmininko padėjėjais: 
kun. Augustaitis ir p. J. Kaupas 
iš Chicagos; raštininku p. V. K. 
Račkauskas. 

Delegatai, dalyvavusieji susi- 
rinkime buvo šitie: 

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
vardu: M. Neviadamskas iš 
Scrantono; A. Galinskis iš Pitt- 
stono; P. Norkus iš Brooklyn. 

Tautos Fondo vardu: kun. J. 
J. Jakaitis, iš Worcester, Mass.; 
kun. dr. P. Augustaitis, iš Gi- 
rardsvillės. Pa.; J. G. Miliauskas 
iš Pittsburgo, Pa. 

Lietuvių Rymo Katalikų Spau- 
dos Dr-jos vardu: K. A. Pakš- 
tas Iš Chicagos, kun. J. Inčiura 
iš Freelando, Pa. 

L.iet. Soc. Sąjungos vardu: V. 
Kapsukas ir J. V. Stilson iš 
Philadelphijos, Pa., .ir A, Valin- 
čius iš Pittstono, Pa. 

Liet. Susiv. Am. vardu: F. Ži- 
vatas, iš Scrantono, Pa.; S. Ge» 
gužis,. iš Mahanoy City. Pa.; J. 
Kazakevičius, iš Pittstono, Pa. 

Liet. Rymo Kat. Sus. Am. 
vardu: J. Jaroševičius iš Bosto- 
no. Mass.; K. K/ušinskas iš 
Brooklvno, X. Y.; kun.. S. Strnc- 
kus iš IMymoutho, Pa. 

Liet. Darb. Sąjuugos vardu: 
kun. J. Miliauskas iš \\ anamie, 
Pa.; Leonas Yansauskas iš Pitt- 
stono, Pa.; kun. A. Janusas iš 
Forcst City, Pa. 

Liet. Vargonininkų Unijos var- 

du: J. Siulgaitis, iš \\"ilkes Bar- 
rc. Pa.: A. Sodeika iš. Scrantono, 
Pa.; K. Strumskis iš BrooH).10. 
X. Y. 

Liet. R.-K. Moksleivių Dr-jos 
vardu: V. Jaras iš Baltimorės, Md.j 

I 
Liet. Pautos Tarybos vardu: 

J J. S. Vasiliauskas iš Bahimorės, 
Md.; \'. Lukoševičius iš Phila- 

lelphjos, Pa.; kun. J. Kuras iš 
Scrantono, Pa. 

Lietuvių Spaudos Draugijos 
vardu: V. K. Račkauskas iš Xe\v 
Yorko, N. Y.; M. Šalčius iš 
Scrantono; p-lė S. Šliupiutė iš 
Ithacos X. Y. 

Liet. R.-Kat. Fed. Am. vardu: 
kun. V. Dargis iš \Yilkes Barre, 
Pa.; kun. J. Kasakaitis iš Pitt- 
s-tono; ir kun. J. ŠupŠinskas iš 
YYilkes Barres. 

Liet. R.-K. Moterų Sąjungos 
vardu: p-lė Rudaičiutė iš Pitt- 
stono. 

Lietuvos Vyčių vardu: J. B. 

Kaupas iš Chicagos; T. Šeimis iš 

Kingstono, F. A. Černauskas 
iš \\'ilkes Barrės. 

Liet. Gelb. Fondo vardu: J. 
Šalčius iš Pittstono; S. Bulota 
iš Xe\v Pliila.; Y. Kamarauskas 
iš Naroticoke. 

Lietuvos Autonomijos Fondo 
vardu: dras J. Šliupas, iš Scran- 
ton; K. Šliupas iš Madison, \Yis.; 
P. Ačius iš \Yilkes-Barrc, Pa. 

A. L. T. Sandaros vardu: R. 
Karuža iš Philadelphijos; B. Ku- 
bilius iš Kingstono, Pa.; drė A. 
Jankauskienė iš Scrantono. 

Šitame susirinkime tautininkai 
ir katalikai didelį ir pagirtiną 
darbą nuveikė. Šitos dvi 
sriovės susitarė veikti iš vieno 
aukų rinkimo reikale ir išrinko 
komitetą, susidedanti iš dvylikos 
asmenų tojo darbo vedimui. Ši- 
tos komisijos tikslu bus parū- 
pinti rinkikus paskirtai Lietuvių 
Dienai, juos sutvarkyti ir žiū- 
rėti, kad pinigai butų išsiųstai 
Lietuvos šelpimo reikalams. 

Socialistų delegatai priešinosi, 
įsakydami, kad šitas suvažiavimas 
nėra teisotas; kad užprašymas 
buvo pasiųstas tik dviem sociali- 
stų organizacijoms (?—Red.) ir 
tt.—Socialistams duota trjs sa- 

vaitės laiko, kuriame jie turi duo- 
ti tikrą atsakymą, ąr jie pri- 
sideda, ar ne. 

Antru ginčų dalyku buvo aukų 
siuntimas. Socialistų delegatai; 
spyrėsi, kad surinktos Lietuvių! 
Dienoje aukos butų siunčiamos, 
per musų fondus. Susirinkimas! 
nutarė, kad šitos aukos butų pa- 
siųstos per Amerikos Raudonąjį 
'Kryžių Lietuvių Draugijai nu- 

kentėjusiems nuo karės šelpti. 
Be delegatų šiame susirinkime 

dalyvavo apsčiai inteligentų vei- 
kėjų. Tarp jų buvo iš Sbenan- 
doah'rio—St. Šimkus, Tabaras, 
Kaziunas, Bridickas, Šlekys ir ki- 

Iš svarbesniųjų suvažiavimo 
nutarimų buvo priėmimas sekan- 
čios rezoliucijos: 

"Kadangi, Atstovų Butas per- 
leido rezoliucijos įneštą jo Mylis- 
tos p. J. J. Casey, prašančią Pre- 
zidento Suv. Valstijų paskirtj. die- 
ną- aukoms rinkti baduojantiems 
lietuviams karės ištiktuose kraš- 
tuose. 

"Todėl dabar šiuomi yra nuta- 

riama prašyti Suv. Valstijų Pre- 
zidento paskirti lapkričio i d., 
1916 m. kaipo dieną nukentėju- 
siems lietuviams.; 

"Ir prašyti Prezidento paskirti 
tą dieną vieniems lietuviams. 

"Toliaus nutariama kopiją ši- 
tos rezoliucijos pasiųsti Valsty- 
bės Sekretoriui. 

"Prez. J. S. Lopatto, 
"Rašt. V. K. Račkauskas." 
Buvusieji šitame susirinkime 

susirinkimo nuveiktais darbais la- 
bai džiaugiasi. St. Šimkus pasa- 
kė. kad šita diena reikia užrašyti 
aukso raidėmis lietuvių istorijoje. 

Koresp. 

IŠ SO. MANCHESTER, CONN. 
Iš TMD. kuopos gyvenimo.— 

Bus jau netoli šešeli metai, kaip 
čia yra susitvėrusi TAID. 103 
kuopa. Seniaus šita kuopa lai- 

kydavo susirinkimus sykis j sy- 
kj kas mėnesis ir užsiiminėdavo 
šiokiu-tokiu veikimu; bet pasta- 
raisiais -keliais metais, kuomet 
kuopos vedimo vadeles galutinai 
paėmė j savo rankas "Laisvės" 
ir "Šakės" susipratėliai, viskas 
virto kitaip; jie pasirūpino išėsti 
iš kuopelės sau nepatinkamus na- 

rius ir liko pilnais jos šeiminin- 
kais. Bet kaip kitur, taip ir čia, 
šitie susipratėliai lietuviu visuo- 
menėje prasčiausią vardą turi; 
todėl kiekvienas blaivesnis žmo- 

gus nenori su jais turėti nieko ! 
bendra ir jiems ėmus kuopoje 

šeimininkauti nauji nariai niekas 
nenorėjo prie kuopos rašytis. 
Tokiu builu šita kuopelė paliovė 
veikusi ir pastaraisiais metais jo- 
sios narių skaitlius visai nupuo- 
lė. 

Po paskutinio TMD. Seimo 
kuomet mušu socialistams nepa- 
vyko įspriausti savo nudėvėtąjį 
referenduin.*} TMD-jai, vietinė 
TMD. 103 kuopa visai net susi- 
rinkimu nelaiko. Girdėjau, kad 
jos šeimininkai nori ją visai nu- 

marinti ir jos vieton sutverti Lie- 
tuviu Darbininku Literatūros 
Draugijos kuopą. Jie sako, kad 
TMD. esanti buržujiškai patrio- 
tinė ir leidžianti vien tautiškai 
klerikalinius raštus. Anoji gi 
esanti gryna moksliškai darbi- 
ninkiška ir užsiimanti tik mok- 
sliškai darbininkiškų raštų leidi- 
mų (Dar nėra išleidusi nei vie- 

no.—Red.). 
Tai mat kokis musų miestelio 

"susipratėlių" susipratimas. 
Vietinis. 

EAST MAHANONY JUNG- 
TI O N PA. 

Lietuvių Diena.—Rugp. 15 d 
oia lietuviai apvaikščiojo antrą 
metinę "Lietuviu Dieną." Ap- 
vaikščiojime dalyvavo šių kolio- 
nijų lietuviai: Coaldale, Tama- 
qua, Tuscarora, M>iddleport, 
Philadelphia, Cumbola, Port 
Carbon, St. Clair, Minersviile, 
Girardsville, Gilberton, Shamokin, 
Mount Carmel. Malianoy City ir 
Shenandoah. Tiesa, kad iš tar- 

po shenandoriečių (parapijonjs) 
tani apvaikščiojimu; nepritarė. 
Pas mahonojiečius, kaip girdė- 
jau, irgi nepritariančių buvo. 
Shenandoah ir Malianoy Gitv, 
tai didžiausios šioje apielinkėje 
lietuvių kolionijos. Ten yra ir 
žmonių, kuriuos galima pava- 
dinti. pusinteligenčiais, ko kitos 

kolionijos neturi. Bet pas kitas 
kolionijos yra daugiau vienybės. 

Nežiūrint to, publikos priva- 
žiavo arti 20 tūkstančių žmo- 
nių. Kaip ta vieta įsteigta, tai 
pirmu sykiu toks žmonių skai- 

Įčius čia susirinko, ir tai lietuvių. 
Minioje girdėjosi kalba lietuvių 

! ir anglų. Apie 12 vai., pasu- 
kau į kalnelį girioj. Tuomi tar- 

pu. kurie su šeimynomis atvykę, 
užtiesė stalus j vairiais valgiais. 
Pietus. Niekad nemaniau, kad 
lietuviai gali taip gražiai ir ge- 
rais valgiais save vaišinti: kum- 
piai, keptos vištos, sūriai. įvai- 
riausi vaisiai, mirgėte-rn rga. 

Buvo matytis ir tokiu-šeimynų 
ir pavienių, kurie prisiliodavę 

Ikašes bonkomis—su alum ir gai- 
žute. šie nieko nepaisydami sti- 
prino save visą laiką: tik sėdi ir 
traukia. Mačiau vieną šeimyną 
susidedančią iš 3 vyrų ir 3 mo- 

terų—viso šeši. Jie turėjo pasi- 
statę ir ant krano prisitaisę, net 
2 bertainius alaus. Na, ir su 

atsidėjimu tėmijau, argi 6 žmo- 
nės valios ištuštyti keliose valando- 
se 2 bertąiniu. Valiojo. Penktą 
valandą vakare jau bertainiai bu- 
vo tušti. Pamaniau sau, kad lie- 
tuviai turi "dižpilvių." 

Tarpe girios lyguma aptverta 
aukšta tvora, kur tapo išpildy- 
tas programas, susidėjęs iš: lenk- 
tynių, base-ball, dainų, prakal- 
bų ir t. t. Žaidimai bei lenkty- 
nės ir tam panašus programo 
numeriai, tai. gali sakyti, su šia 
diena ir užsibaigė. Bet prakal- 
bos, kurios čia atliktos, tai -ilgai 
bus atmintyje tiems, kurie jų 
klausė. Pirmas kalbėjo kun. Dr. 
Bartuška apie ^ai, ką j!s matė, 
būdamas Lietuvoje, ir kaip rei- 

kalinga greita Lietuvai pagelba. 
Antras kalbėjo kun. Dr. Augus- 
taitis apie Lietuvių paskendimą 
abejonėse ir kad ta priežastis 
daug kenkia atlikimui svarbesnių 
darbų. 

Pirmiems pabaigus, išeina St. 
Šimkus. Pastarasis pakreipė s 

vo kalbą ton pusėn, kad "užgul- 
ti" ant tų, kurie sakosi: "męs ne 

lietuviai, męs Amerikoj gimę, tai 
ir esam amerikonai." Apie p. 
Šimkaus kalbos vertę ne man 

spręst, bet tiek pasakysiu, kad 
jo kalba klausytojus pastato to- 

kin padėjiman, kad nėra jiems 
laiko nei akies sumerkti, nei iš 
vietos krustelt. Kas girdėjo šių 
kalbėtojų prakalbas, 'ai girdėjo 
-tikrų Lietuvos sūnų prakalbas. 

Dainavo šių kolionijų chorai: 
Shamokin, Minersville, Xe\v 

Phil-ja, Mount Carmel, Maha- 

'noy City. Visi padainavo atski- 
rai, o antgalo, vadovaujant p. 
Šimkui, sujungti chorai padaina- 
vo: "ant Tėvelio dvaro,'' Einu 
per dvarelj" ir aiKgalo Lietuvių 
Himną. Prieš giedosiant him- 
ną. p. Šimkus paprašė publikos 
nusiimti skrybėles ir giedot1' 
drauge su choru. Dar sykį p. 
Šinikvis pratarė j dainininkus ir 
pakvietė visus ant pievos pašok- 
ti aguonėlę, kuomi progrnmas ii 
užsibaigė. 

Plaušinis. 

IŠ SIOUX CITY, IA. 
Skundžiasi. Pavasarį buvo 

čia streikas skerdyklose. Dabar 
Armour'o kompanijos bosai at- 
randa visokias priežastis ir bu- 
vusius streiko vedėjus po vieną 
prašalina nuo darbo. 

Šitie vyrai buvo sušaukę ii d. 
j rugp. mitingą, kuriame nusiskun- 
dė, kad jie dabar turi nukentėti 
už tai, kad tame streike vado- 
vavo; prašė, kad dabar ir darbi- 
ninkai juos užstotų ir kad 12 
d. rugpjučio visi darbininkai su- 

stotų iš ryto prie vartų ir pa- 
reikalautų nuo superintendento 
l paaiškinti, už ką tuos vyrus at- 
leidžia. Bet jų nepaklausė ir 

i niekas nesustojo; taipgi neatsi- 
: lankė nei susirinkiman, kuris bu- 
vo kviestas 13 d. rugpjučio. 

Pas mus miestas "sausas" nuo 

j Naujų Metų. bet ir sausam mie- 
įste gali labjaus "sušlapti" negu 
reikia, nes expresmanai nevalio- 

įja alaus bakšų Į namus vežioii. 
Kcresp. 

IŠ NEWARK, N. J. 
| Liet. Jaun. Kat. Polit. Kliu- 
!bas. Rugpjučio 18 d. buvo lai- 
kytas netikėtas susirinkimas 
kaslink nepriėmimo socialistų 

įkliuban. Narių išviso susirinko 
'50. Susirinkimas buvo atidary- 
tas su tikslu apsvarstyti M. Tru- 

1 skos įnešimą, socialistų nepri- 
imti. Taigi M. Truska pirmu- 
čiausia aiškino delko jis yra prie- 
šingai socialistams, priparodyda- 
mas faktiškai, kaip nekurie tų 
pačių kiiubo narių yra priešingi 
kukiam naudingam lietuviu iau- 
tai užmanymui. Jis parodė, kad 
jie netik yra priešingi, bet dar ir 

Iapšmeižia tautininkus veikėjus. 
1 P0 to aiškinimo dauguma pra- 
dėjo intrigas varinėti ir net me- 

lagiais pradėjo viens kitą vadin- 
!ti, bet po tų visų užsikarščiavi- 
mų, priėjo prie dalyko, dėl ku- 

1 rio buvo sušauktas susirinkimas, 
'ar priimti socialistus kliuban? 
Nekuriu tapo paduotas įnešimas, 
kad norint nepriimti socialistų 
reikia pataisyti konstitucijos 
punktas. Dabartinėj konstituci- 
joj pasakyta, kad priimti viso- 
kius, neskiriant partyviškumo; 
už tą, socialistai balsavo; katali- 
kai su tautiečiais, už naują pa- 
taisymą punkto, kad socialistai 
nel\atų priimami. Tautininkai 
sumušė socialistus 2S balsais 
prieš 22, bet pagal konstitucijos 
nurodymą 2-ram punkte, sky- 
riai ir punktai Konstitucijos ga- 
li buti permainomi, arba patai- 
somi, jei pasirodytų reikalas, lai- 
ke metinio ar pusmetinio susi- 
rinkimo, dviem trečdaliais bal- 
įsų esančių susirinkime, narių 
ir tas turėjo pasilikti po senovei, 

Kliubietis. 

ROŽĖS BALKANUOSE. 

Daugiausia rožių augina, di- 
džiausios jų pliantacijos yra Bul- 
garijoj. Iš ten paeina ir žinomas 
visur rožių aliejus, rožų vanduo 
ir rožių ,es»encija. Ypač viena 
rožių atmaina tam tinka ir tyra- 
me ore Balkanų kalnų yra augi- 
nama—yra tai "Ros? centi tolia 
provincialis," turinti šviežiai rua- 

donus labai kvepiančius žiedus. 
Krūmai tų rožių yra nelabai di- 
deli, bet turi daug žiedų. Vienas 
krūmas pagamina žiedų ištrauki- 
mui 5.000 svarų rožių essencijos 
per metus. Apart rožių esseinrijų 
iš Balkanų #>žių žiedų dirba vi- 
sur moterims žinomą rožių vande- 
nį kuris, apart moterų pagrąžini- 
mo. yra taipgi vartojamas kaipo 
vaistas. DaugiausiJ rožių essen- 

cijos ir rožių vandens padirba 
Kasanliko apskrityj, kuris užimtas 
yra rožių plantacijomis. Iš ten 
eina Konstantinopoliu brangus ro- 

žių aliejus ir daug pigesnis rožių 
vanduo, o :š Konstantinopolio »*ina 

^jau j visus žemės kraštus. 



Viai lai kraičiui siunčiami rankraš- 
čiai turi b»U pažymėti autoriaus pa- 
rašu ir adresą. Pasirašantieji pseu- 
donimais ttri oaduotl, Redakcijos ži- 
niai, ir savo nkraJį vard$. 

Redakcija pasilieka sau teis? at- 

siunčiamus Jai rankraščius trumpinti 
1? taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto- 

riai atffai Jo lėšomis. 
Roikia visada rašyti plunksna ir tik 

ant vienos popiero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Suėjo vienyben. Atsibuvo 17 d., 

»io mėnesio suvažiavimas \\ ilkes-1 
Sarre, Pa., padarė gerą pradžią. 

Susirinkusieji visų srovių dele- 

gatai nutarė išvieno darbuotis lai- 

:c. "Lietuvių Dienos," kurią pre- 
zidentas \Yilson žadėjo paskirti. 

Tautininkai su katalikais buvo 

■rienodų minčių šiame klausime ir 

•ripažino, kad tokiame darbe ne- 

galima kišti nei srovių, nei partijų, 
iocialistų atstovai buvo šiek-tiek 

-ii tokios nuomonės. Nesutikimas 

arp jų pasidarė svarbiausiai todėl, 
tad tautininkai su katalikais su- 

nanė nekliudyti jokių fondų, o su- 

linktas tą dieną aukas siųsti per 
\merikos Raudonąjį Kryžių Lie- 

Itivių Draugijos vardu Lietuvoje. 
Bovialistai gi varėsi už tai, kad 
kiekvienas fondas pastatytų savo 

rinkikus ir kad rinkikai atiduotų 
tavo surinktas aukas kas j savo 

fondą. 
Kodėl musų socalistai taip darė? 

Siuntimui aukų per Raudonąjį 
Kryžių jie negali but priešingi. liet 
}ie mat priešingi "Lietuvių Drau- 

gijai," kuriai jie dar ir dabar ne- 

pritaria, nors iki šiam laikui jie 
jau galėjo persitikrinti, kad toj 
draugijoj darbuojasi net ir sočia- 
listų vienminčiai. 

Suvažiavime socialistų atstovai 
galutino žodžio nedavė; todėl su- 

važiavimas nutarė duoti jiems tris 
savaites latKo šį klausimą apsvar- 
styti ir duoti galutiną savo atsaky- 
mą. 

Butu gerai, kad mūsų socialis- 
tai gerai apsigalvotų ir sueitų vie- 
nybėn su kitomis srovėmis. Su- 
važiavimas, kaip nuims matosi, pa- 
darė gerą nutarimą ir socialis- 
tams. jeigu jie tikrai nori prigel- 
bėti tėvynei, nėr ko prieštarauti. 

Rinkti aukas "Lietuvių Dienoj" 
galima tik vienos kokios nors ceri- 

tralės organizacijos vardu. Jeigu 
kiekvienas fondas rinktų sau, ko- 
kioj švie-oj męs pasirodytume prieš 
amerikonus? Parodytume jiems 
savo nesutikimus, savo nesubren- 
dimą; gal išeitų dar ir didesnių 
nesmagumų, kuomet rinkikai ir 
fondai pradėtų tarp savęs varžytis. 

Męs suprantame, kad musų so- 

cialistams, kurie tiek negražių da- 
lykų yra prikalbėję apie '"Lietuvių 
Draugiją," dabar "nepatogu" yra 
prisidėti prie rinkimo aukų, ku- 
rios turi buti per ją siunčiamos.! 
Ir butų gerai, jeigu butų galima 
kokiu nors budu "apeiti aplink" J ir to nesmagumo išvengti. Bet ka 
gi padarysi, kad iki šiolei Lietu-! 
voje tik ta viena draugija varė ir 
varo šiek-tiek žymesnį šelpimo dar- 
bą? Pagalios ir patjs musų socia- 
listai net nuo savo draugų turėjo 
progą persitikrinti, kad "Lietuvių' 
Draugija"' nėra tokia niekše, kaip' 
kad jie iki šiolei apie ją mane. 

Taip dalykams stovint, musų so- 
cialistai padarytų tikrai vyrišką 
žingsnį, palikdami nuošaliai savo 

bereikalingą užsikirtimą. 
Lietuvps vargas reikalauja su- 

tartino darbo ir, rodos, priderėtų 
bent šiuom laiku pamiršti "parti- 
jos" reikalus. 

Platesnis aprašymas apie suva- 
žiavimą telpa korespondencijoj iš 
Wilke9-t'arre, Pa. ir straipsnyje 

ienybė" šiame numeryje 

Pamažu visi prieisimi prie 
senso. Pradeda Amerikos lietu- 
viai pamažu blaivytis,—pradeda. Ir ačiu dievams! Yra jau didis 
tam laika-. 

štai ir "Laisvė," kuri sulygi- 
namai dar nesenai su pasididžia- 
vimu kartojo p. Bulotos žodžius 
"Ir gerai darėt, kad nes'.untėt" 
aukų Lietuvon, dabar, pasiskai- 
čius "kelio laiškus įžymių Lietu- 
vos veikėjų" ir Dr. Basanavičiaus 
laišką, prieina prie nuomonės, kad. 
reikia greitai siųst i.š Amerikos, 
fondų visas aukas Lietuvon. Ji.. 
matyt, nelabai tikisi, kad tai da-Į rytų Šelpimo Fondas, nes ji ypa-' tingai pabriežia, kad aukautojai ^ 

to siuntimo reikalautų. Ji šiaip, j 
tarp kit-ko, rašo: 

Amerikos lietuviu vlcuocieuč, 
ypač ta jo3 visuomene, kuri auka- 
vo ir aukauja Lietuvos šelpimo 
Fondui, yra duosni. Daugelis jau 
aukavo net po 10. net po r>0 dole- 
riu, o tuo tarpu. Lietuvon tepa- 
sukta tik penktu dalis tu aukų. 

Aukautojai turi šventii pareigi 
reikalauti i- Lietuvos šelpimo Fon- 
do. kad aukos butu siunčiamos 
nuolatinai ir »;reit. To reikalauja 
mūsų draugai Lietuvoje. 

Laisvė" iš savo puses padarys 
viską, kad nuo šio laiko aukos į 
Vilnių buty siunčiamos reguliariš- 
kai. šis laikraštis darbavosi LšF. 
kiek tesėdamas ir jo balsas turi 
but išklausytas. Patįs aukautojai 
taip-pat turi to reikalauti. 

Męs mauom, kad tautininkų ir 
klerikalu fondus remianti žmonės 
taip-pat turėtu pareikalauti sku- 
baus siuntinėjimo auku i Lietuvą. 

Anot tos patarlės, ''Išmintingą 
kalbą malonu ir klausyti." Gir- 
dėjome, kad "Tautos Fondas" nu- 

tarė tuojaus siusti didesnę pinigu 
sumą. O kaslink tautininku Lie- 
tuvos Gelbėjimo Fondo, tai jis 
niekados prie savęs auku nelaikė, 
bet siųsdavo ir siunčia visas au- 

kas, beveik iki paskutinio dolia- 
rio. Stai ir nesenai jis vėl iš- 
siuntė 10,000 markių Lietuvon. 

Atsargiau! Kas tik to tam- 
saus žmogelio neprigautia?! Jam 
sukčius ir mašiną dirbimui pini- 
gu įsuka; jis ir stebuklingą ke- 
puraitę nusiperka—tokią kepu- 
raitę, kurią užsimovus, sako, nie- 
kas jo nematys; jam ir skrajo- 
janti karpetą gali parduoti—toki 
karpetą, ant kurio užsisėdęs, per 
vieną naktį gali Lietuvon nu- 

lėkti ir iki rytui atgal darban 
parlėktj; jam apgavikas už $50 
ir tokią armoniką įsuka, ant ku 
rios ir nemokantis grajit, gali 
neva maršus ir polkas rėžti; 
jam net tikietą į dangų gali suk- 
čius įsukti, ąrba humbugierius 
—daktaras gali kišenius išgydyti. 

Vis tai ne prasimanymai. Ne 
vienas tamsus, lengvatikys lie- 
tuvis jau atsiskyrė su savo pi- 
nigėliais vjršminttus stebuklus 
pirkdamas. Ištikro, kitą syk iš- 
rodo, kad juo dalykas yra 
kvailesnis, juo lengviaus miklus 
sukčius su juom mušu žmogų 
apgauna. 

Pas svetimtaučius apgaviku 
:r apgavysčių taipgi netrūksta 
Tik pas juos žmonės yra šiek- 
tiek išmintingesni, todėl ir ap- 
gavystės buva gudresnės. 

Iki šiolei lietuviai buvo dar 
liuosi nuo vienos apgavystės, 
kuri tarp svetimtaučių jau nuo 

senai praktikuojama. Mat ir 
lietuviai civilizuojasi. 

Štai prieš mus laiškas, ku- 
riame žmogus klausia, ar jam 
apsimoka pirkti tūlos kompani- 
jos šėrus, kurias agentas labai 

Ijam išgyrė ir kurioj, sako, auk- 
so kalnus gali žmogus uždirbti. 

Matyt, ir tarp lietuvių jau 
pradeda landaioti visoki priga- 

įvikai, kurie pardavinėja—labai 
I pigiai—šėrus visokiose aukso, 
Į vario, tidabro ir kit. kasyklose, 
arba kitokiose kokiose kompa- 
nijose. Pardavinėja juos po 
doliario, po pus-doliario ir net 

po dešimtuko—kad daugiau še- 
rų nusipirk galėtų. 

Šerai, arba pajai, yra geras 
dalykas, bet reikia žinoti kur 
perki ir ką perki. Yra geru ir 
teisingų kompanijų, kurios iš- 
leidžia teisingus ir gerus šėrus. 
Bet yra taipgi ir daug apgavys- 
čių. 

Yra net tokių apgavikų, ku- 
rie pardavinėja šėrus tokių kom- 
panijų. kurios tik ant popieros 
randasi. Tokį šėrą nusipirkęs, 
padarytum taip pat, kaip kad 
ant mėnulio liotą nusipirktum. 

Net ir tose kompanijose, ku- 
rios tikrai gyvuoja ir biznį varo, 
reik apsižiūrėti, kaip tas biznis 
eina, ar šėrių kaina gali augti ar 

pulti. 
Kas ant gražios popieros iš- 

drukuota—nevisados yra teisy- 
bė. Pirm negu pirksite šerius 
kokiose kasyklose, arba ir šiaip 
jums nežinomose kompanijose, i 
pirma gerai apsigalvokit; už- 
klauskit savo pažįstamo bankie- 
riaus, savo kunigo, savo laikraš- 
čio redakcijos, arba pasiteirau- 
'kit pas savo pažįstamą, kuris 
gai geriaus apie tai nusimano. 
Daugelis žmonių, neatsargiais bū- 
dami. visus savo sunkiai su- 
čėdytus pinigėlius ant tokioj it- 

t'tj prakišo; Bukit atsargus ir 
niekuomet nepirkit '"katės mai- 
še"! 

Ateivių bihus. Aną dieną pra- 
nešta. kad NYashingtono kong- 
resas pasiryžo dar laike šios se- 

sijos būtinai praleisti biJltįy var- 

žanti ateivius ir reikalaujanti, 
kad kiekvienas ateivi-? Ji'yhttŲ 
skaityti ir rašyti. 

Kaip rodos, tai šitas bilius bus 
visai nereikalingas. Karei j>asi- 
baigus, galima tikėti, kad ir šuo 
su išlaužta koja Amerikoj nepa- 

sirodys; atpeno, galima manyti, 
kad ateivių vilnis pradės plaukti 
iš Amerikos j Europą, kurios 
atbudavojinnti reikės ne mažiau 

žmonių, negu dabar reikia jos 
griovimui. 

Taigi skubinimasi su priešatei- 
viniu kilium turi nedaug reikš- 
mės. 

Teisybė pasakyta. "Amerikos 
Lietuvis" rašo: 

'"Kas butu galėjęs tikėtis, kad 
Amerikos lietuviai susilauks taip 
siaurai manančių publicistų, ku- 
rie drįstų kenkti badaujančių 
žmonių šelpimui ir stengtųsi ati- 
traukti duonos kąsnį nuo alkanų 
Lietuvos žmonių? Niekas to 

negalėjo tikėtis, vienok męs su- 

silaukėme ir panašių ypatų. Tū- 
las nrusų laikrašti)?, turbut žmo- 
niškumo ir teisybės dėlei, rūpi- 
nasi kaip suardžius Stockholmo 
švedų komitetą, kuris rūpinaisi 
Lietuvos šelpimu. Iki ko da- 
eina pavydas ir aklas "principų" 
sekimas L. 

"Savo pasielgimą šis laikraštis 
teisina tuomi, kad to komiteto 

pirmininku esąs socialistas ir to- 
dėl komitetas privalėtų r-clpti 
Lietuvą ne per "Yčo draugiją," 
bet per socialistus. Bet tas laik- 
raštis gerai žino, kad švedų ko- 
mitetais pirmiausiai nešelpia 
"Yčo draugijos," bet siunčia pi- 
nigus į Lietuvą, ir kad Lietu- 
voje ir socialistai (nors tas 

Amerikos socialistams ir nepa- 
tinka) dirba išvien šelpimo dar- 
bą su kitos srovės žmonėmis. 

"Šitokį bandymą griauti ir 
kenkti šelpimo darbui ir teršti 
lietuvių tautos garbę svetimtau- 
čių akyse, negalima niekuomi 
pateisinti ir panašus publicistai 
nieko daugiaus neužsipelno, kaip 
tik viešo boikoto draugijoje." 

Atšaukė Bagočiaus rekomen- 

daciją. 'Pereitame numeryje bu- 
vo rašyta, kad Massacbusetts vaU 
stijos kongresmanas J. A. Galli- 
van rekomendavo prezidentui Wil- 
sonui paskirti F. J. Bagočių nariu 
busiamojo komiteto Lenkijai šelp- 
ti. 

Frieš tai, kiek mums teko gir- 
dėti, daugelis Amerikos lietuvių 
užprotestavo, nes skaitė p. Bago- 
čių netinkamu tokiai vietai. 

Kongresmanas Gallivan, sužino- 
jęs apie p. Bagočiaus "atsižymėji- 
mus" praeityj, savo rekomendaciją 
atšaukė. 

Apie tai jis praneša mums laiš- 
keliu sekančio turinio (paduoda- 
me išvertę): 

Jusų laiškas, rašytas 15 d. š. m., 
yra gautas ir aš esu persitikrinęs, 
kad jums bus smagu išgirsti, jog 
aš atšaukiau savo rekomendaciją, 
p. Bagočiaus 14 d. šio mėnesio. 
Aš rekomendavau jj, prašomas ke- 
lių žymių lietuvių iš mano distrik-' 
to, bet sužinojau apie jo rekordą, 
vėliaus. Su pagarba, 

James A. Gallivan. 

Žingeidu butu žinoti, kas per 
vieni tie "žymus lietuviai," iš 12- 
to Massachusetts distrikto, kurie 
galėjo prašyti pono kongresmano, 
kad jis paskirtų tokion vieton— 
p. Bagočių. 

Męs velytume viso gero 'broliui' 
Bagočiui (anot Birštono išsitari- 
mo), jeigu tik jis gerais darbais 
pradėtų taisyti savo negražų ir 
negerą praeities rekordą. Tų geru 
darbų iki šiolei, deja, nesimato, 
ir kol taip bus, visuomene negali 
pritarti jo politiškoms ambicijoms. 

Garsina Lietuvius Argentinoj. 
Męs gavome nedidelę knygutę iš 
Buenos Aires, Argentinoj, vardu 
"llistoria Antigua de los Litua- 
nos" (Lietuvos tsenovės istorija). 

Šitą knygelę ispanų kalboje iš- 
I leido p. J. Pauga, vienas iš darbš- 
čiausių Argentinos lietuvių. Tai 
yra atpasakojimas iš knygos ''Lie- 
tuvių Tauta Mažojoj Azijoj." 
Knygelėj yra keletas paveikslėlių 
—yra ir klaidų. 

T-ui Taugai, nepažjčtant nuo- 
dugniai ispanų kalbos, galima at- 
leisti už šios knygelės nedateklius. 
Užtai galima didžiai pagirti jo ge- 

I 
rus norus "fr bituku darbą, kokį 
jis, bc abejonės, turėjo, kol tą 
knygelę i.šMdo." 

Keik manyti, kad bus t:ii bene 
jiriuas veikalėlis ajiic Lietuvą ir 

ietuvius, išleistas Pietinėj Ameri- 
koj. 

Kiekvienas grūdeli* daugiau— 
gelbsti pa'daryt'i pilnesnę inierą. 
Ir j). Pau^a, kaipo geras tėvynai- 
nis, savo grūdelį pridėjo. V/, tai, 
kaip minėta, jis yra vertas pagy- 
rimo. 

Daug "pletku.'" Baisiai daug 
"pletku" priviso pastaruoju laiku, 
o ypatingai apie tą menamąjį dien- 
raštį, kurį buk žada steigti C.'hica- 
goje. "Laisvė," pavyzdžiui, štai 
ką praneša,—dargi esą "iš patikė- 
tinų šaltinių": 

Sako. kad Ohicagos tautininkai 
pastatė "Ateičiai" ultimatumą: ar- 

ba "Ateitis" turi pavirsti dienraš- 
čiu, o jei ne—tai chicagiečiai lei- 
džia dienraštj ir "Ateitis" turi pa- 
sitraukti iš kelio. Sako. ateitinin- 
kai nutarę, kad dienraščio jie ne- 

gali leisti ir jau rodosi, kad pasi- 
trauks p. Chmieliauskui iš kelio. 
Tam busiančiam dienraščiui jau 
Naujoj Anglijoj renkami pinigai 
ir šėrininkui. 1 

Įdomus tas dalykas, kad Chica- 
gos tautininkai, nieko apie jokius 
"ultimatumus" nežino. 

Sumanymas naujo dienraščio, 
'.<aip rodos, nekuriuos žmones gali 
iš kailio išvaryti. 

Ypatinga logika. Męs neno- 

rime vesti nuolatinių gi.ičų su 

"Naujienomis,' bet męs norime at- 

kreipti domą j vieną dalyką, bū- 
tent į navatną polemikos budą. 
Jis apsireiškia štai kaine: 

Kuomet męs,.ar kuris kitas laik- 
raštis, padaro "Naujienoms" kokį 
nors patėtnijimą, kad jos negerai 
darančios,, tai "Naujienų" redak- 

cija, ne tik kad nepaduoda cita- 
tų (ištraukų) ; ne tik, kad neatpa- 
sakoja teisingai paduotos minties 
(kad skaitytojas pats galėtų "su- 
sigaudyti'*); bet vieton to viso, pa- 
vartoja toki budą: 

"Tas ?ir tas—rašo maž-daug 
"Naujien6s"-^baria mus už tį ir 
už tą, o £r jis' pats geresnis? Ana 
jis padafė tą ii* tą, taip ir taip, 
todėl jis pats yra '"hotentotas," 
jis pats yra toks ir toks." 

Kiekvienam protingesuiam žmo- 

gui iš to aišku, kad tokiu budu 
ginasi tik žmogus, kuris neturi 
geresnių argumentų, kuris negali 
atmušti daromų jam užmetimų. 
.Ves, sakysim, dėlei pavyzdžio, kad 
net ir taip butų—kad tas kitas 
ištikro butų "hotentotas" ir šioks 
ir kitoks. Tai kas iš to išeina, 
taip polemizuojant, kaip "Naujie- 
nos" polemizuoja? Išeina tas, kad 
"Naujienos," neatremdamos pa- 
ties užmetimo, o prikaišiodamos 
kitus pašalinius, lyg sako štai ką: 
"Tu padarei tą ir tą, tu pavogei 
arkli, tu esi "hotentotas"—tau tai 

į valia, o man tai bus nevalia?" 
Į Neatsakydamos j apkalbamąjį 
dalyką, bet griebdamosi pašalinių 
dalykų, "Naujienos" paprastai 
6tengiasi nukreipti savo tamsesnių 
skaitytojų atydą j pašalinį klausi- 
mą. Bet akyse šviesesnių ir šiek- 
tiek protaujančių skaitytojų jos 
palieka įspūdį, kad jos, įtardamos 
savo priešą menamuose buk ne- 

grabiuose dalykuose, prisipažįsta, 
kad jos pačios tokius negražius 
dalykus daro—"Tau tai valia, o 

man tai ne?"... 
Galutinė išvada pasidaro ta, kad 

apie menamus užmetimus savo 

priešui gegutės dar visaip 
gali kukuoti, o tuom tarpu redak- 
cija per konsekventišką išvadą pa-, 
ti prie tižmetamo jai dalyko pri- 
sipažįsta." 

Daug naujų "žiedelių" musų 
pu'bliicistflčon 1 įvedė! "Naujienos," 
tik, ant "nelaimės, publicišttakos jfie 
ne gražina:, o:,ettpenč jos geram to- 
nui kenkia. "< 

Bet, tikėkimės, pamažu išsila- 
vins ir rietuvių skaitytojai ir pa- 
našius miklius "triksus" mokės pa- 
žinti tikroje šviesoje. Šitoki da- 
lykai galima daryti tik tol, kol 
skaitytojai1 yra tamsus. Ir "Nau- 
jienos," abejonės, tą turi žinoti. 

Naujas TMD. leidinys.—Tė- 
vynės Mylėtojų Draugijos na- 
riai vėl gaus uždyką gražų ir žin- 
geidų leidinį. Iš spaudos tik-ką 
išėjo "Technikos Stebuklai"— 
apie 150 puslapių knyga su dau- 
geliu paveikslų. i 
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Prispyrė prie Sienos. 
Geresniam supratimui skaitykit korespondenciją iš Wilkts- 

Barre ant 3 pusi., "Suėjo Vienybėn" ir "Vienybė" ant 4 pusi. 

VIENYBE! 
(Iš Wilkes-Barre Suvažiavimo). 

Rugpjūčio 17 d. \Yilkes-Darre 
Reddington viešbuty j, įvyko svar- 

bus lietuvių tautos gyvenime atsi- 
tikimas. Skirtingų pažiūrų bei įsi- 
tikinimų l'ietuviai-amerikiečiai. už- 

miršę savo ilgus ginčus, ištiesė 
vieni kitiems brolišką ranką ir 

pasižadėjo dirbti išvien lietuvių 
tautos labui. Jei atsiminsime kokią 
milžinišką svarbą musų tautinia- 
me gyvenime turi šioj valandoj 
lietuviai-amerikiečiai, tai nesunku 
bus atspėt, ką reiškia įvykusi vie- 
nybė. Kajs-žin; ar nėra tai musų 
gyvenime tasai taškas, kuriam 
lemta yra pakreipti visą musų tau- 

tos ateitį ant kelio, vedančio prie 
nuoseklumo, laimės, gerovės, žo- 

džiu—prie skaistesnio rytojaus. 
Atminkime tiktai,—įvykusi vieny- 
bė suteiks mum* progą, galybę, 
ištiesti pagelbos ranką kenčiančiai 
Lietuvai, kuomi bns atsiektas or- 

ganizuoto tautinio gyvenimo nuo 

suirimo palaikymas, ir pasekmėje, 
kuomet po karei viskas pradės 
veržtis prie gyvybes, kuomet karės 
prislėgtos tautos imsis prie atsta- 

tymo savo nuostolių, męs turė- 
sime tvirtus pamatus, apsaugotus 
nuo suirimo, ant kurių galėsime 
tvirtai statyti savo tautos rumus. 

Tokią reikšmę — galima drąsiai 
tvirtinti,—turės VVilkes-Barrėje 
įvykusi vienybė. 

Susirinko tenai atstovai nuo vi- 
su, platesnę reikšmę turinčių, lie- 
tuvių organizacijų, nežiūrint pa- 
kraipų, ar politikinių įsitikinimų. 
Tokiu budu, 50 atstovų repre- 
zentavo 18 organizacijų visų mu- 

šu trijų srovių. Ant kiek atsto- 

vybė buvo pilna, galima spręsti iš 
to, kad kiekviena organizacija tu- 

rėjo teisę prisiųsti savo tris at- 

stovus, taigi išviso turėjo buti 54 
atstovai. Truko todėl tik ketu- 

rių atstovų. Be atstovų buvo apie 
30 svečių iš apielitikės. Išviso 
todėl buvo suvirs 80 žmonių. 

Svarstymai išėjo rinitai. Išank- 
sto apdirbtas programas daug pri- 
sidėjo prie tvarkos svarstymuose. 
Atstovai aiškiai matė bendro dar- 
bo reikalingumą išgautoj nuo Su- 
vienytų Valstijų valdžios Lietuvių 
Dienoje, todėl perdėm neišėjo iš 
rimtume vėžių. Patėmytina ypač 
buvo pilna harmonija tarpe kata- 
likų ir tautininkų atstovų. Sočia- 
listai, kurie atsirado mažumoj, lai- 
kėsi kiek nuošaliai—lyg opozici- 
joj, bet ir jie galutinai neatsisa- 
kė nuo bendro darbo, ir prašė su- 

fsirinkimo duoti jiems — socialis- 
tams, tris savaites laiko galuti- 
nai nuspręsti, ar galima jiems bus 
'dalyvauti bendrame darbe, ar ne. 
Reikia tikėti, kad ir socialistai pa- 
norės buti lietuviais tokiame mo- 

mente—ir prisidės prie visų Ame- 
rikos lietuvių bendro darbo. 

Svarstymuose išnešta visa eilė 
nutarimų, palytinčių Lietuvių Die- 
nos darbo sutvarkinimą. Smulk- 
menos bus paskelbtos oficialiame 
protokole. Čion užtenka tik pri- 
minti svarbiausius dalykus. Ir 
taip, sutvertas viso darbo vary- 
mui Amerikos Lietuvių Centrali- 

nis Komitetas, susidedantis iŠ se- 

kančiu narių: i) Lopatto, pirm- 
sėdis, 2) kun. Bartuška, vice- 
pirm., 3) Lukoševičius, iždininkas, 
4) Krušinska?, 5) Miliauskas, 
6) kun. Augustaitis—raštininkas, 
7) Dr. Šliupas, iždo globėjas; 
8) T. Paukštis, iždo globėjas; 
9) Y. K. Račkauskas raštininkas, 
10) M. Šalčius, raštininkas; 11) 
Živatkauskas, vice-pirmininkas ir 
12) Romanas Karuža. Socialis- 
tams sutikus bendrai veikti ir pri- 
siimtus j Centralinį Komitetą sa- 
vo atstovu*, du tautininkų atsto- 

vybės nariai sutiko rezignuoti ir 
užlei-ti savo vietas komitete socia- 
listams. Tokiu budu Cent. Komi- 
tetas susideda dabar iš J 2 na- 

rių—6 katalikų ir 6 tautininkų, 
gi socialistams (sutikus bendrai 
dirbti, proporcija bus 6: 4: 2. Be 
Centralinio Komiteto darbuosis 
keletas komisijų; svarbiausia jų 
—Presos komisija, kurion ineina: 
1) M. Šalčius, 2) Dr. A. Jankaus- 
kienė, 3) R. Karuža, 4) J. Kau- 
pas, 5) kun. Miliauskas ir 6) kun. 
Paukštis. 

Upas svarstymuose buvo toks, 
kad įvairių sroviu atstovai jautė 
save lyg išsiilgę bendro darbo ir 
troško bergždžius ginčus užbaigti. 
Užtatai tvarka buvo tiesiog pa- 
vyzdinga. Visu mintyse buvo lyg 
įsitikinimas, kad susiartinimas dė- 
lei Lietuvių Dienos darbo turės 
persikeisti į pastovesnį srovių su- 

siartinimą bendram veikimui vi- 
suose šios valandos reikaluose. 
Tas galima buvo patėmyti iš su- 

sirinkusiųjų upo, iš atskirų atsto- 
vų išsitarimų, iš tokių, pagaliaus, 
apsireiškimų, kaip vienos srovės 
atstovų kvietimas kitų imti daly- 
vumą Lietuvos atstatymo darbe, 
bendrame svarstyme kai-kurių 
platesnių, nepalytinčių Lietuvių 
Dienos reikalus,—ir panašiuose ki- 
tuose dalykuose. 

Linkėtina, kad sutvertasai Ame- 
rikos Lietuvių Centralinis Komi- 
tetas pataptų tuomi cementu, ku- 
ris suriš bendran kunan Amerikos 
lietuvių visuomenę ir kuris, už- 
baigęs savo specialį reikalą—Lie- 
tuvų Dienos darbą—išsivystys į 
pastovią organizaciją, sugebiančią 
nuosekliai ir pasekmingai ištiesti 
pagelbos ranką nelaimėje skęstan- 
čiai tėvynei. 

Specialis Korespondentas. 

Prie "Lietuvių 
Dienos." 

Iškalno rengkimės prie "Lie- 
tuvių Dienos," kurią netrukus 
žada paskinti prezidentas \Yil- 
sonas. Tą dieną galėsime po visą 
Ameriką rinkti aukas nukentė- 
jusiai nuo karės Lietuvai. Svar- 
bu, kad surinktum kuodaugiau- 
siai. Surinksime nemažai, jeigu 
busime prisirengę rūpestingai. 

Kaip turime prisirengti? Ma- 
no manymui, šitą klausimą gali- 
ma padalinti j dvi dali. Viena, 
—aukų gausumas .priklausys nuo 
to, kiek žino amerikonai apie 
Lietuvos padėjimą ir kiek jam 

j užjaučia, o antra, priklausys 
į taipgi nuo to, kiek ir kaip ga- 
biu kolektorių tuęs turėsime tą 
dieną. 

Pora žodžių apie kiekvieną iš 
tų klausimų. Negalime tikėtis 

1 gausesnių aukų nuo tų ameri- 
konų, ir abelnai svetimtaučių, 
kurie nieko nežino, arba labai 
mažai apie lietuvius žino. To- 
dėl visųpirmiausia reikia, kaip 
sakoma, kuolabjausiai apie tai 
"išbubnyti" amerikonų "spaudo- 
je. Visuose miestuose ir mie- 

: steliuose, kur tik žadama rinkti 
į aukos, reik pasirūpinti, kad vie- 

tiniuose. anglų laikraščiuose tilp- 
tų šioki, ar kitoki straipsniai apie 
lietuvius ir apie "Lietuvių Die- 
ną." Jeigu kas turi pažintį, ar- 

ba priėjimą prie laikraščio re- 

dakcijos, reik pasirūpinti, kad re- 

dakcija, nuo savęs, per e d i t o- 

rialą (per redakcijos straip- 
snį) paragintų savo skaitytojus 
prie gausesnio aukavimo Lietu- 
vos reikalams. 

Nedaug yra lietuvių, kurie ga- 
li parašyti laikraščiams straip- 
snius anglų kalboje. Reik juos 
pagaminti. Gal \Vilkes-Barre 
laikytasai susivažiavimas, kuris 
išrinks Centralinj Komitetą, pa- 
rūpins tokių straipsnių ir at- 

spaus jų ant atskirų lapų, kad 
galima butų išsiųsti juos kiek- 

1 vienam ant pareikalavimo. 
j Kaip aš tėmijau, tai turbut 

% 

geriausis straipsnis apie Lietu- 
vą buvo tilpęs Philadelphijos 
laikraštyj "The Philadelphiia 
Record" pereitais metais. Jo 
antgalvis buvo "Some interes- 
ting facts about Lithuania." 
šitas puikus straipsnelis, berods, 
buvo paskui atspausdintas Kui^ 
Kaulakio leidžiamam žurnalėlvj 
"A plea for Lithuanians." 

Jeigu mažesniuose miestuose 
lietuviai negali patįs parašyti 
apie Lietuvą j vietinius laikraš- 
čius, lai jie parsitraukia nuo 

kun. Kaulakio viršminėto žur- 
nalėlio tą numerį, kur yra til- 
pęs tas straipsnis—-"Some In- 

■teresting Facts about Lithua- 
nia." (Adresas: Rev. J. Kaula- 
kis, 324 \Yharton St. Philadel- 
phija. Pa). 

Tą numerį galima išplatinti 
tarp vietinių žymesnių ameriko- 
nų. o anglų redakcijoms priduoti 
viršminėtą .straipsnį. Mažuose 
miestuose anglų laikraščiai turi 
visuomet užtektinai vietos ir to- 
kius straipsnius priimdinėja la- 
bai noriai. Jiems taipgi galima 
papasakoti, kad vietiniai lietuviai 
mano taip-ir-taip daryti, kad 
rengiasi turėti tą dieną tiek-ir- 
tiek kolektorių ir t. t. Visa tai^ 
talpina. 

Taigi rūpinkimės visųpirmiau- 
siai prirengti per spaudą Ame- 
ri'kos visuomenę prie "Lietuvių 
Dienos." 

Antras dalykas.—pati "Lietu- 
vių Diena." Atėjus tai dienai, 
lietuviai visur turi pastatyti kuo- 
didžiausį skaitlių koletorių— 
gatvėse, prie ofisų, prie ge- 
ležinkelio stočių—žodžiu visur, 
kur tik daugiaus žmonių yra. 



Kitus pasiųsti per ofisu krau- 
tuves ir t. t. Tam darbui ge- 

riausia, žinoma, tinka merginos 
ir moterjs.— Ką reikės joms 
turėti (ypatingus ženklus, dė- 

žutes ir t. t.)—apie tai praneš 
viešai Centraiinis Komitetas. 

Kiekvienam mieste turės su- 

sitverti vietinis komitetas, kuris 

paskirs visus kolektorius po mie- 

stą. kad kiekvienas turėtu savo 

vietą,—kad vienur nebūtų per- 

daug kolerktorių, o kitur kad 

neliktų tuščia. • 

Xe tik lietuvaitės gali buti 

kolektoriais,—jų gal mums pri- 
trukti. Gerai butų. jeigu gali- 
ma butų gauti už kolektores tai 
dienai ir anglų arba kitataučių 
merginų ir moterų,—kad tik bu- 

tų tų kolektorių kuodaugiaūsiai. 
Dar vienas dalykas. Yra 

daug tokių miestų ir miestelių, 
kur lietuvių visai nėra, arba be- 
veik visai nėra ir kuriuose nėr 

kam užsiimti aukų rinkimu. 
Reikėtų ir tokių miestų neap- 
leisti. Tttomi turėtų pasirūpinti 
lietuviai iš artimiausių miestų. 
Taigi reik ne tik savo kolionijoj 
aprinkt aukas, bet taipgi ir ar- 

timuose miestuose, jeigu ten lie- 
tuvių nėra. 

Visa tai galima bus pasekmin- 
gai atlikti ir daug aukų surink- 

ti, jeigu męs visi gražioj vieny- 
bėje dirbsime. Todėl, broliai, 
meskime ginčus nors dabar ir 
pradėkim darbą. Yra gera pro- 
ga dabar, tai jos nepraleiskitn! 

Tėvynainis. 

IŠ ORGANIZACIJŲ 
GYVENIMO. 

APIE LAIKRAŠTININKŲ SU- 

VAŽIAVIMĄ. 
Liet. Spaudos Dr-jos sekr. 

p. V. K. Račkauskas, laišku at- 

siliepė j savo draugijos narius, 
klausdamas, ar nevertėtų šiuos- 
met sušaukti laikraštininkų suva- 

žiavimą 
"Vien. Liet.", pritardama tam 

reikalui rašo: 

"Męs Hktai labai remtume tą 
nuomone, kad susivažiuotų ne tik- 
tai laikraščių leidėjai Ir redakto- 
riai, bet ir laikraštininkai, prade- 
dant šiek-tiek atsižymėjusiais ko- 
respondentais. Praeities laikrašti- 
ninkų susivažiavimai, kuriuose da- 
lyvavo tik redaktoriai Ir leidėjai, 
juk aiškiausiai parodė, kad tas prie 
mažai ko priveda. Ką redaktoriai 
sutaria, tą jie patjs sulaužo, ben- 
dradarbių spaudžiami. Visiškai kas 
kitas butų, jei patjs bendradarbiai 
nutartų. Bendradarbiai, pradedant 
geresniais korespondentais mies- 
tuose ir miesteliuose, lošia vado- 
vų rolę, apie juos koncentruojasi 
voikianč-lojl visuomenės dalis ir 
tankiausiai jie yra ir veikėjais. 
Todėl jų baisas turėtų buti reiš- 
klausiu, o vienok ligšlol jie buvo 
laikomi nuošaliai. Taigi reikalin- 
gas visų vidurinės sriovės laikraš- 
tininkų susivažiavimas. Apie ką 
Jis turėtų tartis, tą galima bus 
vėliau sutvarkyti, o dalykų, rei- 
kal'ngų aptarimui juk be galė3." 

Prie .šito reikėtų paftėmyti, kad 

laikraštininkų suvažiavimai nie- 
kuomet nedraudė savo sandarbi- 
ninkams dalyvauti posėdžiuose ir 
beveik visuose suvažiavimuose jie 
dalyvavo. 

RENGIAMA SANDAROS 
SUVAŽIAVIMAS. 

Amerikos Lietuviu Tautinė 
Sandara rengiasi prie reguliariško 
seimo, kurį žada šiuosmet rudeni 
atlaikyti bene Xcw Yorke, ar 

Brooklyne. 
Svarbiausiu šio seimo tikslu 

bus nustatyti galr.tinoj formoj 
Sandaros platformą ir įstatus, ku- 
rių projektus padavė pirmasat su- 

sivažiavimas Philadelphijoj ir ne- 

senai laikyta konferencija Pitts- 
burge. 

Daugely Sandarieėių norima, 
kari Sandaros susivažiavimas at- 
sibuai maž-daug tuom pačiu lai- 
ku, kaip Laikraštininkų susiva- 
žiavimas. Prie to norima taipgi 
apkalbėti ir Lietuvos Galbėjimo 
ir Autonomijos fondų reikalus. 

Rytuose bijotasi, kad čikagie- 
čiai ir kite* vakarinių valstijų 
kuopos norės Sandaros Seimą tu- 
rėti Chicagoje, tačiaus pasirodė, 
kad čikagiečiai už tai visai nesi- 
varo ir pataria rengti susivažia- 
vimą Brookline, ar Ne\v Yorke. 

X=X 
N'aujosios Anglijos ALT. San- 

daros apskritys šaukia savo su- 

sivažiavimą j So. Bostoną ant 3 
<1. rugsėjo šių metų. Susivažia- 

vimas atsibus Lietuvių name 

prie E ir Silver gatvių. Šisai su- 

sivažiavimas nori geriaus prisi- 
rengti prie busimojo Sandaros 
Seimo. 

Antrytojaus, toj pačioj vietoj 
žada atsibūti Massachusetts val- 

stijos T M D. kuopų susivažiavi- 
mas, kurio tikslu yra sutverti 
Tčv. Myl. Draugijos apskriti iŠ 
tos valstijos kuopti. Susivažia- 
viman kviečia TMD. 81-oji kuo- 
pa. 

X—X 
Lietuvių Socialistu Sąjunga 

yra nutariusi kviesti šiuosmet sa- 

vo susivažiavimą j Chicago, 111. 
! ž Chicago buvo balsų 460, o 

už Worcester, Mass.—393. Su- 
sivažiavimas atsibus rugsėjo pra- 
džioj. 

SANDAROS SEIMAS. 
Am. Liet. Tautinės Sandaros 

prezidentas, R. Karuža, praneša, 
kad Sandaros Seimas yra šau- 
kiamas Brooklynan, N. Y., ant 

19, 20 ir 21 d. spalio m. 

Pilnas oficialis pranešimas 
apie tai tilps sekančiam nume- 

ryj. 

Slaptai Platinamos 
Vokietijoje Brošiūros. 
Vokiečių kancleris nesenai sa- 

vo kalboje pasakė, kad visos par- 
tijos Vokietijoje slaptai platina 
f>rošiuras, kad cenzūros išven- 
gus. Vien.-į tokiu slaptųjų bro- 

šiūrų platina socialistai. Ji už- 
vardinta "Badas." 

Jeigu minėta brošiūra neper- 
deda, tai Vokietijoj, matyt, labai 
bloga. Sios brošiūros dalis skam- 
ba sekančiai: 

"Neišvengiamas turi įvykti. 
Tai badas. 

Leipzige, Berline, Charlotten 
burge, Braunsueige, Marien- 
burge, Koblenze, Osnabrucke ir 

daugelyje kitų miestų išbadėję 
žmonės kėlė maištus ties mais- 
tų sankrovoms. O valdžia j al- 
kaną minių šauksmą atsako tik 
apgulimo stoviu ir policijos bei 
sargybinių kareivių šūviais. 

"P-nas von Bethmann -dloll-! 
vvcg .kaltina Angliją, kad toji sa- 

vo nedorumu atgabeno badą Vo- 

kietijoje. o žut-but karės šalinin- 
kai bei valdžios palaikytojai šitą 
tuščią kalbą atkartoja. Bet val- 
džia turėjo žinoti, kad tas bus 
neišvengiama; kad karė su Ru- 

1 sija, Francija ir Anglija iššauks 
blokadą Vokietijai. Nuo neat- 

menamų laikų yra paprasta pas 
kietaširdžius žmones karės laiku 
kenkti vienas kitam ekonominiai 
ir neleist maisto gabenti. Karė, 
žmonių žudymas, yra nusidėji- 
mu ; pienas marinimo badu yra 
ti»k pasekmė tojo nusidėjimo. 

"Žiaurus priešai apsupo mus," 
šaukia karės kėlikai. Kam jus 
laikėtės tos politikos, kuri nu- 

vedė jus prie "apsupimo"? Kiek- 
viena imperialistinė tykojimo 
politika yra nusidėjimu, o to- 

kios politikos laikėsi visos val- 
stybės. Bet vokiečių valdžia lai- 
kydamasi jos, užpuolė visas ki- 
tas* šalis, susirėmė su visomis ir 
antgalo susijungė su valstybi- 
niais lavonais Austrija ir Turki- 
ja, kurių dienos suskaityto., ir 

I pasaulinė karė iškilo. 

"Ir surengusi šitą pasaulinę 
karę ji nusidėjo dar aaugiaus. 
Sustabdymui ši'to bado ji nieko 
nedarė. Kodėl? Nes valdžios 
gaujai, kapitalistams, šalies po- 
nams. ar maistu suglemžikams, 
kurie tuomi naudojasi, tas. nie- 
ko nekenkia. Nes, jei karės pra- 
džioje rimtai butų stengtasi iš- 
vengti bado ir nelaime., tai span- 
gosios minios butų pamatę visą 

j padėjimo sunkumą ir užsidegi- 
mas karė butų tuojaus atšalęs 
Dėlto, ve minios raminta didelių 
pergalių šauksmais, kuomet tos 

'pergalės birvo teikiama žemdir- 

Ibysitės grobikams ir kapitalis- 
; tarns. 

"Drauge su šauksmu "Laiky- 
kimės iki galui," kuriuo Schei-. 
demann (socialistų vadas palai- 
kantis valdžios pusę), ir jo drau- 
gai dideliai pasitarnavo valdžiai, 
pasikėsinta neleisti žmonėms pa- 
matyti pirma priekin. Viešpa- 

.taujantįems. igomamį ąę$in©fįis> 

atsižadėti savo pasiutusiu užgro- 
bimo pienų ir jie melavo žmo- 
nėms sakydami: "Jei męs išlai- 
kysime iki galui, Vokietija pa- 
diktuos taikos išlygas ir bus pa- 
saulio ponia." Žmonės taipgi bu- 
vo apgaudinėjami tvirtinimu, 
buk vokiečių submarinai sustab- 
dys Anglijon jgabenimą, Anglija 
prašis taikytis ir karė pasibaigs. 

"šitos pasakos tinka tik vai- 
kams. Karė submarinais pagim- 
dė tik naujus priešus Vokietijai, 
bet visai nėra ko laukti, kad ji 
sustabdytų gabenimus Anglijon, 
net jei Vokietija ir dešimts syk 
tiek sųbmarinų turėtų, kiek da- 
bar. 

"Toliaits mus apgaudinėjo aiš- 
kiais melais, buk karė Balkanuo- 
se suteiks Vokietijai ftfogą at- 

siliepti; buk męs gausią dide- 
les daugybes maisto iš Turki- 
jos. Visi apsišvietę žmonės ži- 
no. k^d Turkija negali nieko 
suteikti, nes maisto trūksta Kon- 
stantinopoly j ir Mažosios Azijos 
pakraščių miestuose ir kad tur- 

ku valdžia savo pačios kareivių 
negali išmaitinti. 

"Dabar mūsų suraminimui 
mums primenama ateinančioji 
pintis; visos nelaimės, girdi, pa- 

sibaigsią su naujais javais. Tai 
'taipgi atviras melas. Prastas 

apskaitymas parodis mums, kad 

per dvidešimts keturis karės mė- 
nesius tapo sunaudota dvi piutįs 
ir didele atsarga pašaro, cukraus 
ir kitų produktų, kurie buvo su- 

krauti šalyje karei prasidėjus; 
be to dar sunaudojome visą rek- 
vizuotą maistą užimtose šalyje: 
Belgijoj, šiaurinėj Prancūzijoj, 
Lenkijoj, Lietuvoj, Kurše, Ser- 
bijoj ir tą, kas buvo atgabenta 
iš Holandijos ir Skandinavijos 
šalių. 

"Dabar nėra likę nieko. Už- 
imtosios šaljs patuštintos: žmo- 
nės net dabar mirsit a badu Len- 

kijoj ir Serbijoj. Neutralės ša- 

ljs drūčiai užsidaro išvežimams 

maistinių daiktų, nes joms pa- 
čioms nėra jų gana. Musų už- 

derėjimai negali mums daug su- 

teikti, nes laukai, dėl stokos dar- 
bininkų, trąšos .ir sėklos, nebuvo 
tinkamai apdirbti. Gyvulių skait- 
lius yra aprybettas. 

"Mums pasakojama, 'kad mai- 
stinių daiktų diktatorius pasirū- 
pins juos tinkamai išdalinti. Tas 

jau 'pervėlu. Maisltinių daiktų 
grobikai jau savo darbą atliko. 
Maistų neliko tiek, kad juos "pa- 
sklaidžius" žmonėms jų užtektų. 

"Tai yra tikra teisybė! 
"Žmonės buvo įtraukti karėn, 

laike kurios įgabenimas maisto 

tapo sustabdytas. Valdžios to- 

leruojamieji kapitalistai viską 
pribaigė. 

"Kas bus? Karė gali trauktis 
dar šešis mėnesius, ar metus, pa- 
likdama žmonėms mirti badu pa- 
lengva. Bet tąsyk bus paaukota 
ateinančioji gentkartė. Prie bai- 

sių aukų mirusiais ir sužeistais 
karės laukuose prisidės kitos au- 

kos—vaikai ir moterįs, kurie žus, 
maisto neturėdami. 

"Ir net tąsyk dar nebus pabai- 
ga, nes šita karė ginklų spėka 
negali buti užbaigta, net jei ji 
trauktųsi metus, ar dvejis il- 

giaus. Vokiečių, militarizmas po 
visų savo "laimėjimų" atsidarė 
uždarytoje gatvėje. 

"Vyrai ir moterjs darbininkų 
luomo, ant musų puola atsako- 
mybė! Arba darbininkų luomas 
laikysis toliaus savo idiotinio at- 

sidavimo, kuris atgabens ilgą ne- 

galę ir apgailėtiną puolimą, arba 
proletarai sukils, atsisakis tar- 

nauti valdžiai ir viešpataujan- 
tiems luomams ir tuomi privers 
jucs taikytis. 

"Pasirinkimo nėra. Reikia 
veikti! Sukilkite vyrai ir mote- 

rįs. Parodykite savo valią; te- 

gul jusų balsas buva išgirstas. 
"Salin su kare!" 

«grxr^ 

Gyvačių Mušis, 
Visi męs matėme, ar girdėjo- 

me apie įvairių gyvulių ir paukš- 
čių mušius, bet kova tarp gy- 
vačių, turbut, ištikro yra retai 
matomas atsitikimas. 

Tūlas EI Comancho vie- 
nok aprašinėja laikraštyj E v e- 

ry "VVeeik tokią kovą, kurią 
jam locnomi* akimis prisiėjo 
mWL J 

įti" į f.d 
"Keletą metų ,.ni^al—.pasakoja 

jis—man teko medžioti \ebras' 
... i1 kos valstijoj, netph nuo Missou- 

ri upės pakrančių. 
Staiga aš išgirdau navatną 

traškėjimą mažoj prošvaistoj 
tarp žolių, apie Ifelcta pėdų prie- 
šakyj. Sustojau įr pradėjau 
klausyt. ;į. 

Nieko negalima buvo įžiūrėt, 
nes tankus laukinių rožių krū- 
mai buvo tarp manys ir tos vie- 
tos. iš kur traškėjimas buvo gir- 
dėtis. Tasai traškėjimas išrodė 
lyg sausų žolių laužymas ir na- 

vatnas lyg 'byzgėjimas, lyg zir- 

zėjimas. Panašaus balso aš nie- 
kados dar nebuvau iki šiolei gir- 
dėjęs. Man žingeidu buvo su- 

žinoti, kas ten darosi; taigi, 
pasilenkęs, kaip indijonas, aš at- 

sargiai pradėjau rėplioti linkui 
tos vietos. 

Prisiartinęs, galėjau įnėsti aki- 
mi j tą prošvaistą-pievutę. Bet 
nieko negalima buvo įžiūrėti, 
f.part žolės Viršūnių; o tos vir- 
šūnės nepaprastai siūbavo ir lin- 
ko—taip apie dešimties ketvirtai- 
nių pėdų platumoj. 

Užsukau j tą vietą ir pradė- 
jau čiaužti linkui krūmų krašto; 
prislinkęs prie nedidelio rožių 
krūmelio ir atsistojęs ar.: kojų, 
lengvai galėjau matyti, kas da- 
rosi. 

Tuomet aš pamačiau navatną 
gamtos tragediją—kovą ant-žut- 
ar-but tarp didelės barškančios 
gyvatės ir ilgos, blizgančios juo- 
dos gyvatės. Abidvi buvo taip 
įsikarščiavę (jeigu taip galima 
■išsireikšti), kad jos manęs arba 

nepatėmijo, arba visai ant ma- 

nęs nepaisė. 
Didelė barškančioji gyvatė 

'buvo susiringiavus ir barškino 
savo uodega, tarsi varpu; tuom 

pačiu laiku ji atydžiai dabojo 
juodąją gyvatę, besisukančią ap- 
linkui. 

(Barškančioji gyvatė vadinasi 

taip todėl, kad, ant galo savo 

uodegos kas njetai jai .išauga 
viena sausa barškanti grindis, ar 

ba žiedas; šita gyvatė yra viena 
iš nuodingiausių, bet barškalai 
žmogų persergsti, jęigu gyvatė 
yra arti). 

Juodoji gyvatė—apie šešių pė- 
dų ilgio—šliaužė ratu aplink sa- 

vo priešą, laikydama galvą iškė- 
lus apie šešis colius nuo žemės. 

Jos šliaužimas buvo toks grei-' 
tas, kad niekados savo gyveni- 
me dar nebuvau tdkio greitumo 
matęs. 

Ji šliaužė apie 4-ose ar 5-osc 
pėdose nuo barškančiosios gyva- 
tės, lindo žolėn, pranyko 
ant valandėlės, o po to tiesiog, 
kaip žaibas, šoko ant savo 

priešo jau iš kitos vietos, negu 
ji buvo įlindus. 

Kuomet juodoji gyvatė prisi- 
artina, barškančioji gyvatė aki- 
mirksnyj išsitiesia, kerta savo 

priešą tu didžiausiu pasiutimu 
ir tuojaus žaibo greitumu vėl 
susiringi:ioja ir guli, kaip ratas. 

Taip ėjo kova tarp jų apie 
kokią dvidešimts minutų be pa- 
liovos. Staiga, 'kaiip juodas bliz-J 
gantis ž^rbas, juodoji gyvatė iš- 
šoko vėl iš žolės ir pataikė šiuom 
sykiu užeiti savo priešui iš už- 

pakalio. Sumirgėjo ant žemės 
ir tik Krūvą besi vyniojančių rin-' 
gių galima buvo matyti. 

Juodosios gyvatės galva, ro- 

dosi, buvo įsmigus tarp susisu- 
kusios barškančios gyvatės rin-j 
gių, bet likusioji jos kuno dalis 
buvo kaip virvė išsitiesusi žolė-! 
je. Ma'u-pamažu .imtynės pa- 
sidarė lėtesnės, ir štai pamačiau,' 
kad juodoji gyvatė savo kunu 
apsivyniojo, t.'y. padarė tris ar 
keturias ringėj,,aplink barškan- 
čios gyvastės |caklą, tuojaus že-j 
miaus jos galvos—apsivyniojo 
labai ankštai. ;I Badančioji gy-^ vatė, pakliuvus, į tt^ią kilpą, jau 
negalėjo kirsti savo, priešo^ nors; 
ji ringiavosi ip mėtėsi po žemę j 
iš Visų jiegų. -n i 

Pamažu barškančios gyvatės' 
besirai tymai pagįd&rė lėtesni ir 

j retesni, o juodoji gyvatė tuomį 
tarpu gulėjo sustingusi,—saky- 
tum, kaip pMčrio štanga,—tik 
saulės spinduliai švysteldavo, 
kuomet ji vis ankščiau užtrauk-Į 
davo savo žiedus aplink barš- 
kančiosios gyvatės kaklą. 

Taip jiedvi gulėjo ant žemėt 
gal apie pusvalandį: barškaftčio-i [sioB gyratčs judėjimai ris J*įo4 
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LAUKIA UŽPUOLIMO. 
Paveikslėlis parodo anglų kariumenę tranšėjose, belaukiant vokie'clų atako. Vo- 

kiečiai paleido nuodingus gazus, todėl kareiviai yra užsidėję ant galvų maskas. 

silpnyn, o juodoji gyvatė, susi- 
traukdama, vis veržė savo rin- 
keis-žiedus siauryn, tokiu budu 
vis labiaus smaugdama savo 

priešo kaklą. 
Pagalios barškančioji gyvatė 

aprimo; tik jos uodega išlengvo 
ir retkarčiais dar virpėjo. Stai- 
ga—tas atsitiko taip greitai, kad 
nei negalėjau jsižhtrėt, kaip tas 

atsitiko,—juodoji gyvatė išsivy- 
niojo ir kaip žaibas dingo žolė- 
je. 

Prisiartinęs, aš apžiurėjau 
barškančią gyvatę: ji buvo ne- 

gyva, kaip silkė. Po to aš nu- 

kirtau jai galvą ir nulupau odą 
(skūrą), nes jos turėta puikus 
"kailis" ir dylika barškučių ant 

uodegos." 

DĖLEI BULOTOS-ŠIM- 
KAl'S DEBATŲ. 

Nors ir pavėluota, bet aš ir 
noriu tarti savo žodį apie tuos 

debatus, buvusius YVaterbairyj, 
apie kuriuos taip daug buvo ra- 

šyta. Aš apie juos žinau tik iš 

jų aprašymų laikraščiuose. Ir 
ve man yra jdomu tas, kad su- 

lyg vienų laikraščių debatus lai- 

mėjo vienas, sulyg kitų, kitas. 
Bet man rodosi turėjo laimėti 
juos tas, kurio pusėje teisybė 
buvo. Debatų klausimu buvo ar 

Bulota šmeižė Lietuvių Drau- 
giją, prieš ją agituodamas ir jai 
visokius netinkamus vardus duo- 
damas, ar ne. Taigi Bulota tu- 

rėjo parodyti faktais, kad jo 
šmeižiamoji draugija tikrai ne- 

sąžiningai elgėsi, pildydama tas 

pareigas, kurios jai pripuolė. Ar 
jis parodė tą? 

Ne. Jis ti'k parodė, kad mi- 
nėtoji draugija nttveikė daug to- 

kių darbų, kurie, jo nuomone, 
buvo bereikalingi. Ji nupirko 
lotus amatų mokyklai; įsteigė 
gimnazijas vyrams ir motefims 
ir nupirko sanatoriją Jaltoje. 
Šitie dalykai, kaip p. Bulota pa- 
sakoja, buvo bereikalingi. 

Bet ne taip atrodo mums, ku- 
rie atjaučiame tų įstaigų truku- 
mą patįs ant savęs. Męs žino- 
me, kaip męs esame pigus, kuo- 
met amato nemokame Nemo- 
kėdami amato Lietuvoje, netu- 

rėjome ką joje veikti ir turėjo- 
me traukti j svetimas šalis sau 

duonos jieškotis; atėję į Ameri- 
ką tinkame tik prie pačių sun- 

kiausių ir mažiausiai apmokamų 
darbų, kuomet Lietuvoje atėję 
amatininkai vokiečiai ir kitokie 
sau gražų gyvenimą pasidaro. 
Kas gali tikėti Bulota, kad ama- 

tų mokykla nereikalinga? Nei 
vienas. 

Tas pats yra su gimnazijo- 
mis. Ir ką męs galime nuveikti 
be apsvietos? Nieko. Taigi 
niekas negali pasakyti, kad gim- 
nazijos nereikalingos. Ir va, ka- 
da valdžia duoda pinigus jų 
įsteigimui, p. Bulota dejuoja, 
kad Centr. Komitetas meto pi- 
nigus bereikalingiems daiktams. 
Prie tfjp tas tinka? Aišku, kad 

jo dejavimas visai ne vietoje. 
Tas pats yra su jo rujojimu 

ant Cerotr. Komiteto už jo įtai- 
symą sanatorijos Jaltoje. Kiek- 

| vienas gali matyti, kad tokia 
! įstaiga yra reikalinga. Ar už 
įgytą žemę užmokėta perdaug. 

Į aš to nežinau. Bet kad ji pi- 
įgiaus galima buvo nupirkti, tai 
p. Bulota to nepasako. Taigi, 

! matyt, tiek reikėjo už ją mokėti. 
Kitaip sakant, Centr. Komitetas 
niekur pinigų be reikalo neišlei- 
do ir Bulotos užsivarinėjimas 
ant jo yra grynu šmeižimu. Jis 
savo šito šmeižimo minėtuose 
debatuose nieku nepateisino ir 
todėl debatus laimėjo ne jis, bet 
n. Šimkus. 

Taip bent tas atrodo man ir 

taip turėtų atrodyti kiekvienam, 
•kuris savo protu gyvena, nors 

L. Prtiseika "Laisvėje" ir kiti 
sako kitaip. P-nas Bulota, kaipo 
advokatas, galėjo p. Šimkų su- 

šnekėti, jei tas tiesa, kaip ko- 
respondentai rašo, bet tas visai 
neparodo, kad jo pusėje yra tei- 
sybė. Prasta butų teisybė, jei 
ji butų tik pas tą. kurio liežuvis 
miklesnis. Teisybė turi buti to, 
už kurj faktai Kalba. Šitame gi 
atsitikime jie kalba už p. Šim- 
kų ir Centr. Komitetą. Tas reiš- 
kia. kad teisybė ne p. nulotos 
pusėj. 

John Yankosky. 

Vaikų Paraližius. 
Nesenai Ne\v Yorko mieste 

apsireiškė nauja epidemija—vai- 
kų paraližius, kuris nuo Xew 
Yorko pradėjo greitai platintis ir 
j kitas valstijas—j Massachusetts, 
Connecticut. Pennsylvania, Ohio, 
Louisiana, Illinois. 

Šita liga, gali sakyti, yra dar 
"nauja liga. todėl žingeidu ir 

naudinga bus šiek-tiek daugiau 
apie ją žinoti. 

Angliškai ją vadina I n f a n ■ 

tile Pa ra lys i s, o daktarai 
vadina ją moklišku vardu a n t e 

rior p o 1 i o m y e l.i.t.i.s.. Dr 
J. B. llubcr paduoda šiek-tiek 
platesnių žinių apie šitą pavojin- 
gą ligą. Jis sako, kad vaikų pa- 
raližių pagimdo ypatingos rūšies 
peras, kuris užatakuoja vidu- 
jinių nervų šaknis nugarkaulyj. 

Nugarkaulyj yra nervų maz- 

gai, kurie kontroliuoja muskulų 
arba dirksnių judėjimus,—ypač 
ranku ir kojų judėjimus. Šituos 
•perus daug tyrinėjo Dr. Simonas 
Flexner, narys Rockefellerio In- 
stituto New Yorke. Sulyg jo 
prirodinėjimų vaikų paralyžiaus 
perai yra mažu-mažiausi gyvū- 
nėliai, tūlais atžvilgiais panašus 
į škarliatinos, tymų arba rauplių 
perus. Jie visi yra užkrečia- 
mi; jie visi yra taip maži, kad 
jų beveik negalima jžiurėti su di- 
džiausiu mikroskopu. 

Šitie perai įeina j kuną per 
nosj. arba per gerklę. Iš čia jie 
su krauju keliauja vidun kol ne- 

pasiekia nervų šaknų nuga'rkau-j 
lyj, arba smegenyse. 

Šita liga ypatingai greitai ap- 
ima kudikius ir vaikus, nors pa- 
sitaiko, kad ir suaugę žmonės tiua 

jos kenčia. 
Tankai būva taip: kūdikį kokių 

devynių mėnesių galima pagul- 
'dyti lopšiu išvakaro, matomai, 
visai sveiką, o išryto užsilieka jis 
su dideliu karščiu, vemia ir gau- 
na traukučių (konvulsijų). Jeigu 
vaikas jau gali kalbėti, tai ji:» 
pradeda skųstis ant skaudėjimo 
galvos, ant skaudėjimo kakle ir 

pečiuose. Bėgyįe nuo 12 valan- 
dų iki dviejų ar keturių dienų 
pradeda apsireikšti paraližius ku- 
rioj nors dalvj kūno. 

Tankiausiai šita liga apima 
vaikus nuo vienu iki penkių metų 
amžiaus. Liga yra užkrečiama 
ir gali but perkelta ant kitos vpa- 
tos per prisilytėjimą. per varto- 

jimą to paties rankšluosčio, Snyp- 
štuko. tų pačių lėlių, per bučiavi- 
mąsi, kosėjimą, čiaudėjimą ir 1.1. 

Perais galima taipgi užsi- 
krėsti nuo sėdynių "tualetose" 
ir todėl šios "kanceliarijos" pri- 
valo buti gerai disinfiktuotos. 

Išpradžių manyta, kad musių, 
uodų. ar kitokių vabalų jkandi- 
mai platina šią ligą. tačiaus pasi- 
rodė, kad tas netesvbė. Vienok 
musės, blakės, blusos ir uodai 
gali pernešti šio paraližiaus perus 
ant savo kojų, ar abelnai ant sa- 

vo kimų ir tokiu budu gali už- 
krėsti liga. 

Nuo .šios ligos ne visi susir- 
gusie miršta. Iš šimto susirgu- 
sių paprastai miršta nuo 5 iki 20. 

Bet šiuosmet aY-u' Yorke, kaip 
patėmvta, mirtingumas buvo 

daug didesnis. Vasaros mėnesiai 
yra patogiausi šios ligos platini- 
nuiisi. Iki šiolei dar nesurasta 

jokio tikro vaisto šios ligos iš- 
gydymui, arba užkirtimui jai ke- 
lio. 

Ligoniui bus daug lengviau, 
jeigu jis turės atsilsį lovoje; 
duodama taipgi vaistai, kurie su- 

mažina karštligę ir skaudėjimus; 
tam tikruose atsitikimuose ma- 

sažas ir elektriką taipgi vartoja- 
ma. 

Svarbiausia, j ką daktarai at- 

kreipia atydą, tai gelbėjimas tų 
vaikų, kurie nemiršta,—kad jie 
neliktų koliekomis. Bet nežiūrint 
to, apie pusė išlikusių vaikų vė- 
liaus nemažai kenčia nuo parali- 
žiaus. 

Kadangi, kaip minėta, iki šiolei 
dar nesurasta tokio vaisto, kuris 
tikrai išgydytų, tai labiausia rū- 

pinamasi tuom, kad ji negalėtų 
prasiplatinti. Todėl su susirgusiu 
vaiku tuojaus padaro q u a r a n 

taną, t. y. atskiri/ jj nuo kitų, 
taip, kad kiti negalėtu užsikrėsti. 
Xe\v Yorko svekatos k'-misijonie- 
rius nustatė, ka i (\ u a r a n t a n 

n a turi tęstis nemažiau šešių 
savaičių. 

Kad jusų vaikai neužsikrėstų 
šita pavojinga liga. visų pirmiau- 
siai dabokite, kati kūdikiai ir vai- 
kai butų švarus; nešvarumas 
yra vaisingiausia visų ligų n; 'ti- 

na—ypač limpančių ligų. Apart 
to, per tą laiką, kada jųsų mie- 
ste pasirodo vaikų paraližiaus epi- 



demija, neleiskit vaiku ant pik- 
nykų, sulaikykit juos taipgi nuo 

krutamu paveikslų teatrų ir abel- 

nai nuo visų tokių vietų, kur jie 
gali susitikti su kitais vaikais įr 
gali nuo jų užsikrėsti. Bet, kiip 
mint ta,—visų pirmiausia yra rei- 

kalingas vaikų švarumas. 
Svarbu dar vienas dalykas, apie 

kurį reikia nepamiršti. Kadangi, 
kaip pirma minėta šito parali/iaus 
perai lengviausiai dasigauna į 
kūną per nosj ir burną, tai labai 
Svarbu yra šias kuno dalis kuo- 

stropiausia daboti. Tuo tikslu 
reikia du-tris sykius ant dienos 
kūdikio ar vaiko nosį ir burną 
d i-s i n lekuoti., t. y. apva- 

lyti nuo visokių perų f m i gro- 

bų), kurie gali ten pakliūti. 
Valgymas apelsinų ir 

ananasų (pine apple) di- 
deliais šmotais labai prigelbsti 
išvalymui burnos, o nosj galima 
plauti praskiesta boraksine rukš- 
tim (acidum boricum)—du šaukš- 
tukai j vieną stiklą atvirinto 
vandens. Mažiems kūdikiams pa- 
togiausia yra paimti čystą išvi- 

rintą verdančiam vandenyje šmo- 

čiuką drobės, pavilgyti jį į virš- 

minėtą rukštj ir, jkįšus atyd/Jai, 
kudikiui j nosytę, išplauti ją. ' 

Toks valymas nosies ir bur ly- 
tės užkirs kelią paraližiaus pe- 
rams. Vaikų Draugas. 

JIE&KO giminių. 
žemiaus talpiname turinį laiške- 

lų, atėjusių j "Lietuvos" redakciją, 
ouo lietuvių, pakliuvusių nelaisvėn, 
arba nuo pabėgėlių. Jie jieško sa- j 
vo giminių, arba šiaip pažįstamų. 
Jeigu rasi, malonus skaitytojau, į 
čia savo giminę, arba pažįstamą, 
skubiai jam parašyk laiškelį; pa-1 
siųsk ir pinigų, jeigu gali. Pa- 
mink, kad jų padėjimas yra baisus. 
Jie laukia, jeigu ne pašelpos, tai 
bent meilaus tavo žodelio. 

Cibulskis Napoleonas, karės 
belaisvis, Vilniaus gub., Šven-j 
čioniu pav., iš Moročanų, pa- 
jieš-ko Julijono Obolevičiaus, gy- 
venusio Nevv Yorke. Adresas: 
Germany, Kriegsgefangenenlager 
Quedlinburg, komp. i. Bar. 5.6 
No. 385, Najpoleon Cybulski. Į 

Barsis Adomas, karės belais- 
vis, Kauno gub., Telšių pav., Se- 
dos vels., Paparčių kaimo jieško 
savo broliu Teofiliaus ir Prano 
Barsiu.—Adresas: Germany, Ge- 
fangenen Lager Zerbst, Adam 
Barsis, komp. 8, No. 1750 VIII.Į 

Račas- Stanislovas, karės be-| 
laisvis, Kauno gub., Raseinių, 
pav., Mankumų vai., Cegelnės 
kaimo, jieško savo dėdės St. Jo- 
ciaus ir sesers Petronės; gyve- 
no Kenoshoj, VVis. prašo pagel- 
bos. Adresas: Germany, Gefan- 
genen-L:ifįer Zerbst, Stanislavv 
Raczas, 8 komp. VIT, Xo. 1787 
VII. 

Kaminskas Gaspare, karės 
beiaisvis, Kauno gub., Vilkmer- 
gės pav., Subačiaus vals., Mita- 
šunu kaimo, jieško savo brolio, 
Felikso Kaminsko ir pusbrolių ji 
gy veno jie Brooklyne, N. Y.— | 
Adresą?: Germany, Gefangenen- 
Lager Zerbst, Gasper Kaminski, 
8 komp. VTI, No. 1755. 

Jodikis Antanas, karės belais- 
vi*, rašo, kad su juo drauge toj 
pačioj kompanijoj yra daug lie- 
tuvių, kurie negauna laiškų nei 
aš Lietuvos, nei iš Amerikos ir 
visiems jiems reikalinga pašelpa. 
Jis kreipiasi į letuvių draugijas, 
prašydamas, kad jos prisiųstų 
jiems pašelpa. Adresas toks:| 
Germany, Gefangenen Lager 
Zerbst. Anton Jodikis, 8 komp.' 
VII, No. 1758. 

Preidis Juozapas, karės be-į laisvis, Kauno jrub., Panevėžio 
... ! 

pav., Yensloviškut kaimo, jieško. 
savo giminių ir pažįstamų. Ad- 
resas: Germany. Joscph Preidis,! 
Giistro\v. Mecklemburg, n6į 
Malojaroslavvski polk. I 

Kruze Jokūbas, karės belais- 
vis. jieško savo brolio Jnno Kru- 
žės, kurio adresas buvo toks: 
John Krus. E Im h urs t St„ R. F. 
D. Dist. X. \Villow Park. Chi- 
cago. 111.—Jo adresas: Germa- 
ny. Gefansrenenlager Doeberitz. 
Jako'v Km»e, 114 Xowotovski 
polk. 

Piora Hipolitas, karės belais- 
vis, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Kuršėnų parap., j ieško Yendc- 
liano Vaitkevičiaus ir Juozapo 
Kozlovskio. Adresas: Germa- 
ny, (iefangencn Lager Cottbus, 
llipolit Pioro, No. i. 

Likerovkis Jonas, Ignoto su- 
nūs. kares belaisvis, Kauno gub., 
Panevėžio pav., Čeponių vals., 
Mažuknu kaimo, jieško savo 
broliu Petro, Juozo, Domininko 
ir Kazimiero Likerovskiu. Ad- 

'resas: Germany, Kriegsgefan- 
'genenlager Munsingen. \Yiirtcn- 
berg, Ivvan Likerovvski No. 1903. 

Vasiliauskas Leonas, karės 
1 belaisvis, Kauno gub.. Raseinių 
pav., Kelmonių vals., Šankų kai- 

mo. jieško savo giminės Vincen- 
to Piipšto, gyvenusio Chicago- 

Ije, 111.—Adresas: Germany, Ilal- 
bc, Leon Wasilc\vski, Bar. 8, 

1 Xo. 2679. 

| Steponaitis Jonas, karė* be- 
laisvis, Kauno gub.. Eržvilko 

I vals., Rutkiškių kaimo, jieško 
savo giminių Simano Ignatavi- 
čiaus, Si mano Mišeikos, Kleofo 
Mišeikos ir draugo Juozapo Bič- 
kaus. Adresas: Germany, Metz 
Įf.ager Xo. Kriegsgefangenener, 
[Mai Xo 692 Jonas Stepanaitis. 

Macura Kajetonas, karts be- 
laisvis, Vilniaus gub., jieško sa- 

vo brolių Vladislavo ir Juozapo 
Maeurų. Adresas: Germany, 

1 Schneidemtihl Gefangenen La- I 
ger II, Hat. 12, Komp. 4. Kaje- 
tan S. Macur, No. 41957. 

(Daugiaus bus). 

Vėliausios žinios. 

RUMANIJA RENGIASI 
KARĖN. 

Londonas, Rugpj. 23 d.—Iš 
Berlino, Viennos ir kitu vietų 
ateina žinios apie :ai, kad Ru- 
manija yra prisirengusi ir jau 
nutariusi stoti karėn talkininkų 
pusėj. | 

=> Anglai ima šturmu keletą 
tranšėjų j šiaurius nuo upės 
Somme, Francuzijoj; franeuzai 
taipgi turi laimėjimų; vokiečiai 
tvirtina, kad jie visus užpuoli- 
mus atmušė. 

=» Balkanuose talkininkai už- 
griebė nuo bulgarų keletą aug- 
štumų į vakarus nuo upės Var- 
dar ir perlaužė jų frontą viduryj. 
Atkaklus mūšiai eina išilgai vi- 
są frontą. 

==> Vokiečių pranešimas skel- 
bia, kad jie sulaikę rusus ties 
upe Stokhod ir Galicijoj. Pripa- 
žįsta, kad rusai smarkiai veržia- 
si per Karpatų kalnus. 

Washir.gton, D. C. Geležin- 
kelių streiko nebus. Geležin- 
keliai nusileido prezidentui Wil- 
sonui ir pripažino darbininkams 
8 valandų darbo dieną. 

Londonas.—Rusų valdžia lie- 
pė paleisti iš Siberijos 120 poli- 
tiškų kalinių. Kitus taipgi ža- 
dama, buk, paleisti. 

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ. 
Gerb. "Letuvos" Redakcijai, 

Chicago, 111. 
Gerbiamieji Tamistos:— 

Daleiskite man atsakyti ant 
užmetimų man per "Lietuvių 
Balsą" ir p. P. Leono laišką. Aš 
niekados ir niekam nesu sakvs. 
kad kun. Laukaitis ir kun. Vai- 
lokaitis yra direktoriais Centra- 
linio Komiteto. 

Su pagarba 
A. M. Martus. 

N'evv York, City. 
Rugp. 20 d. 1016 m. 

VIETINES ŽINIOS, 
Chicagos Draugijų susirinki- 

mas. Ateinanti utarninką, rug- 
pjūčio 29 d., vakare atsibus ga- 
lutinas susirinkimas Chicagos 
draugijų atstovų Aušros svetai- 
nėje, 3001 So.. Halsted, St. 

Iki šiolei yra užsirašę apie 22 

|ar 23 taurinės ir bažnytinės 

Į draugijos, kurios nori susiorga- 
nizuoti tarp savęs ir užsiimti 
rinkimu aukų Cbicagoje dėl Ka- 

res nukentėjusių. Draugijos siun- 
čia j šitą susirinkimą savo pre- 
zidentą ir po du atstovu ir iš jų 
tarpo šiame susirinkime bus iš- 
rinkta pastovi valdyba ir komi- 
sijos, kurios visu šituom naudin- 
gu darbu užsiims. 

Teiksis visi delegatai laiku pri- 
būti viršmineton vieton. 

Sukruskime, broliai, dirbti1 
Artinasi "Lietuvių Diena," ku- 
rią Suv. Valstijų prezidentą5 
\Vilsou paskirs rinkimui aukų 
tarp amerikonų (Lietuvių nau- 

dai1) ; turime prie to gerai prisi- 
rengti. Visos lietuviškos drau- 
gijos, be skirtumo pažiūrų, tu- 

ri susidėti krūvon šitų svarbių 
darbų atlikimui. 

Visas draugjas kviečia 

Tuomlaikinė Valdyba. 

Dėlei Chicagos Draugijų Su- 
sivienijimo. Teko matyti laik- 
raščiuose, kad Chicagos tauti- 

nės ir bažnytinės draugijos suėjo 
krūvon, kad suorganizuoti rin- 
kimą aukų nuo karės nukentėju- 
siai Lietuvai. 

Labai gerą dalyką sumanė tos 

draugijos—apie tai nėr ko nei 
aiškint. Męs jau turime ir pri- 
rodymą ; ant \Vest Side tokiu 
pa-t budit susijungė \\'est Sidės 

draugijos ir į porą mėnesių pa- 
darėm krūvą pinigo: surinkome 
netoli tūkstančio doliarių aukų 
ir jau senai išsiuntėm nuvargu- 
sion Lietuvon; musų draugijos 
ir toliaus darbuojasi ir tikimės 
dar daugiaus surinkti. 

Chcagoje turbūt, yra, daugiaus 
negu šimtas draugijų, tai jeigu 
visos susijungtų, tai milžinišką 
darbą galima butų atlikti. O an- 

tra, dar reikia nepamiršti ir to, 
kad neapsimoka laukti, kol kis- 
nors atvažiuos ir aukas išrinks: 
iš kitur atvažiavusiems rinki- 

kams reik apmokėti ir už kelio- 
nę ir už pragyvenimą, o kaip 
męs patįs tą padarom, tai užčė- 

dijam lėšas ir tuos pinigus velyt 
pasiunčiam Lietuvon, nes ten 

kožnas centas yra dabar bran- 

gus. Westsidiškis. 

(Tąsa ant 7-to pusi.) 

REDAKCIJOS ATSAKYMai. 
p. B. W. Jusų prisiųstoji žinutė 

bitų tinkama, jei ji butų aiškiaus pa- 
rašyta. Kaip ji dabar parašyta, ne- 

galime jos gerai suprasti ir todėl ne- 

galime jos pataisyti. Netilps. 
p. K. Pilėnas. Prenumeratą ga- 

vome ir perdavėm administracijai. 
Ačiu. 

p. M. Žilinskas. Atsakymą pasiun- 
tėm laiškeliu. 

p. R. Karuža. Pranešimo apie 
šaukiamąjį ALT. Sandaros seimą ne- 

suspėjome j ši numeri Jdėti, todėl 
talpiname tik trumpą apie tai žinią. 
Ištisai patalpinsime sekančiame nu- 
meryje. 

p. Omahos Vyskupui. Skaitėme, 
p. Pastebėjęs. Ačiu, sunaudosim. 
p. J. Dvareckas. Visas žinias ir 

informacijas apie "Lietuvių Dienos" 
rengimą paduosime plačiai, kaiti tik 
bus kas nors tame reikale nuspręsta. 
Siame numeryje jau rasite, Kaip lie- 
tuviai pradeda organizuotis ir eiti 
vienybėn, kad tą dieną sutikus. La- 
bai gerai, kad jusų draugystė tuom 
reikalu žada užsiimti. 

p. Plunksnara&is. Už žinutes ačiu; 
fdėsim kitan nuinerin. Praneškit ir 
daugiaus. 

p. M. Morris, Springfield, Mase.— 
Kul-kas męs nežinome, ar bus iš- 
duodama koki ženklai tam tūkstan- 
čiui vyrų kurie sudės po $10.00. Ju- 
sų užklausimą persiunčiame sumany- 
tojams; jie atsakys. 

Apgarsinimai, 
VALGYK VISA KO PO TRU- 

PUTĮ. 
Turbut geriausias būdas val- 

gyti, tai valgant visa ko po tru- 

putį—nei permaža, nei perdaug 
—atmetant visus tuos maisius, 
kuriuos prityrimas parodo mums 

kenksmingais. Be tinkamo pa- 
sirinkimo maisto reikia taipgi ne- 

leisti kune rinktis nuodingiems 
dalykams. Šitą valymo darbą 
Trinerio Amerikinis Karčiojo 
Vyno Eliksyras atliks kaip rei- 
kiant. Šitas vaistas nepalieka jo- 
kio išmetamojo dalyko kune. Jis 
pataiso vidurių užkietėjimą, silp- 
numą. nerviškumą, kraujo men- 

kumą ir padidina norą valgyti. 
Jis taipgi sustiprina virškina- 
muosius organus ir padaro juos 
tinkamais priimti ir suvirškinti, 
užtenkamai maistingų maistų. ̂  

ma Si.c Aptickose kaiiuf ^iAco. Jos. T;i- 
neris, išdiibėjas chemikas, 1333- 
1339 So. Ashlfyjd A ve., Cliicago, 
111. 

Sustiręs sprandas, arba susti- 
rę strėnos, si^braujous Trinerio 
Linimentu atgitaigę ir sustiri- 
nias tuojaus pereiga. Šitas Li- 
nimentas yra iabaifijjeras nuo ra- 

matų ir neuraflgijbs. Aptiekose 
25c. ir 50c; apmokėta krasa 35c. 
ir 60c. 

JULIUS JOHNSON. 
* 

Kandidatas ant auditoriaus 
State Illinois iš republikonų par- 

tijos. 
Seredoj, rugsėjo 13 d. bus re- 

publikonų, partijos primary die- 
ną (pirmieji rinkimai) kuriuose 
bus nominuoti visokių urėdų 
kandidatai ateinančio rudenio 
rinkimams. 

Šio rudenio rinkimai bus la- 
bai dideli. Juose bus rinktas 
Suvienytų Valstijų prezidentas, 
Senatoriai, Kongresmanai ir vi- 
si kiti augščiausi viršininkai 
"VVashingtone jr visi Illinojaus 
valstijos urėdininkai. 

Taigi pirmuose rinkimuose, 
rugsėjo 13 d. RepiVblikonų Parti- 
ja nominuos kandidatus ticm9 
visiems urėdams. 

Į kiekvieną urėdą yra po kelis ir j 
net po ikelioką kandidatu jieš-l 
kančių nominacijos, ir kuris iš j 
j u pirmuose rinkimuose gaus 
daugiausiai balsų, tiktai tas bus 
nominuotas ir .tiktai už .tą atei- 
nanti rudenį galėsite balsuoti. 

Todėl, jei norite, kad jusų 
kandidatas gautų nominaciją, 
pirmuose rinkimuose seredoje, 
rugsėjo 13 d., eikite už ji bal- 
suoti. Kas pirmutinius rinki- 
mus pražiopsos, tas rudenį rin- 
kimų dienoje turės balsuoti jau 
ne už savo kandidatą, bet už tą 
ką kiti šiuose pirmuose rinki- 
muose nominuos. 

Todėl neužmirškite, kad pir- 
mieji rinkimai yra svarbesni bal- 
savimui, negu ateinančio rude- 
nio rinkimai, nes tiktai pirmu- 
tiniuose rinkimuose jus galite 
pastatyti ant tikieto tokį kan- 
didatą, kokio norite, o paskui 
jau po laikui. 

Paskui gausite balsuoti tiktai 
už tuos kandidatus, kuriuos 
jums kiti šituose pirmutinuose 
rinkimuose prastatys. 

Šioje pirmutinių rinkimų die- 
noje Julius Johnson jieško no- 

minacijos į Valstijos auditoriaus 
vietą Illinois valstijoj. Į audi- 
toriaus vietą jieško nominacijos 
apie penki kandidatai, bet iš 

visų yra tinkamiausias, gabiau- 
sias ir atsakančiausias Julius 
Johnson, kurio čia paveikslą ma- 

tote ir pirmuose rinkimuose rug- 
sėjo 13 d. patariame ant audito- 
riaus balsuoti už Julius Johnson, 
o turėsime geriausią žmogų ta- 

me ofise. 
(Apgarsinimas). 

i 

Pajieškojimaf. 
Pajieškau Prafib Tupikaičio; nuo 

1908 iki 1911 m.'Jis tarnavo Si'vieny- 
tų Valstijų kariumenėje ir vadinosi 
Frank Tupik; j^ąskui jis vaOinosi 
"Dr. Frank Blosšom." 1911 m. jis 
gyveno Chlcagoj prie savo brolio ir 
sesers Jis man reikalingas kaipo 
liudininkas, bylote; sui kompanija dėl 
patento, nes jis feno, kad toji for- 
mula, kurią kompanija paveržė, pri- 
klauso man: Taippat galėtų paliudyti 
jo brolis, ar sesuo. Kas suteiks man 

jų adresus gražiai tam atsilyginsiu: 
Adresas mano: 

Sergeant Peter M. Joze, 
Co. "F." Srd U. S. Infantry 

Eagle Pass, Texas 

Pajieškau savo dviejų draugų Ste- 
pono ir Povilo Misiūnų Oudelių kai- 
mo, Pandėlio vala., Novo Aleksan- 
drovsko pav., Kauno gub. Gyveno 
abudu Chicagoje. Turiu prie jų labai 
svarbų reikalą. Atsišaukti adresu: 

į Petras Mazolis, 
1510 E. 7Ui St^ Kewanee, 111. 

Pajieškou savo pačios Teofilės Lei- 
ti oi.os, kuvi mane apleido gegužio 
15 il. 1916 in., Rockfordr, 111. Prasi 
šalino su Juozapu Peslioku, 33 metų, 
paeinančiu nuo Panevėžio. Pasiėmė 
su savim sunų 3 metų. 

Ji paeina iš Kauno gub., Ukmergės 
pav., Kavarsko valsčiaus, Naručių 
kaimo; 30 metų, 5 pėdų, 7 colių augš- 
čio; plaukai juodi, ant veido prie no- 
sies, dešinėj pusėj yra maža išde- 
ginta duobelė-znokas: 

Meldžiu, jei kas apie juos žino, 
man pranešti, o aš duosiu prane- 
šėjui dovanų $30.00. 

Kazin ieras Leita, 
1210 Man St. Rocklord, 1111. 

Pajieškau sesers Domicėlės Kaz- 
lauBkytės, pirmiau gyveno Chicago, 111. Paėjo iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., U/kapių kaimo. Jei kas žinotų 
kur gyvena, meldžiu duoti žinių adre- 
su: Julijonas Kazlauskas, 
827 Bank St. Waterbury, Conn. 

Ant Pardavimo. 
ŽEMĖ 1 PARDAVIMĄ. 

Langlade Countyje, Wisconsino val- 
stijoj dvi mylios nuo miesto ICO akrų 
išskirstos girios; 80 akrų 3 mylios 
nuo miesto; 80 akrų 2 mylios nuo 
miesto. Parduodama po $15 akrui. 
Išlygos kuogeriausios. W. W. Dreiss, 2911 S. Halsted St. Chicago. 

Parsiduoda: kampinis saliunas, lie- 
tuvių ir lenkų apgyventoje vietoje. 
Parduodama dėl savininko ligos. At- 
sišaukti šituo adresu: 

P. Pranskaltis, 
244 Chestnut St., Newark, N. J. 

Parsiduoda: 6 kambariais namelis 
su maudyne. Lotas 50 per 195 pė- 
das. Gatvė ištaisyta ir apmokėta, 
išskiriant išgrendimą. Vaisiniai me- 
džiai. Arti 105-tos ir Racine Ave. 
Arti gatvekario ir Rock Isiand gelž- 
kelio stoties. Kaina $2,800 išmokes- 
timis. 

Moore, 8826 Carpenter St., 
Tel. Stewart 9554. Vakarais. 

Parsiduoda: mėsinė ir valgomų 
daiktų sankrova labai geroje, lietu- 
vių apgyventoje vietoje. Turiu du 
bizniu ir vieną turiu parduoti, nes 
mano partnerys sunkiai susirgo. At- 
sišaukti po nuli. 3312 S. Halsted St. 

Parsiduoda 25 ištaisytais kamba-' 
riais viešbutis kertėje, šviesus ir 
oringas, šiltu oru apšildomas. 5 mi- J nutas eit' iki Pullmano važbinių va-; 
gonų dirbtuvės vartų. Paimk Illinois 
Central ties Randolph gat. ir va-' 
iiuok iki 104-tos gat. ir Cottage 
Grove Ave. ir paeik vieną bloką j 
rytus. Netoliesia nuo Calumet Har- 
bor. 

O. Torstensen, 
10401 Corliss Ave. Chicago, 111.; 

KAM M0K6TI NUOMAS? 
Pasižiūrėk j šituos nupiginimus: 

Plytų ir medžio namas prie Sacra- 
mento ir 27-tos gatv.; atiibša $20.50 
nuomo j mėnesj. Kaina $2,t,00.00. 

Keturiais pagyvenimais namas prie 
Prancisco arti Archer Ave. atgabena 
$44.00 nuomo j mėnesj. Kaina tik 
$4,600.00. Tik $l,00q tereikia. 

Nauji namai, tik-ką. pastatyti ant 
loto 32x125 naujoje apielinkėje. Pa- Į 
t}s tie, kokių norėtum. Tik $200.00 
tereikia. Lykis taip, kaip nuomas. 

Charles Salak, 5410 Robey St., ar- 
ba 3501 W. 2Cth St. 

Parsiduoda: dviejų pagyvenimų me- 
dinis namas: 4 ir 5 kambariai; na- 
mas elektros apšviestas, pečiu šildo- 
mas, gazas ir maudyklė yra. Neša 
randos j metus $288. Namas randasi 
prie 733 T. 88-to PI. Kaina $2,200; 
reikalinga jmokėt $300. 

Atsišaukti pas A. J. Pischer, savi- 
ninkas; 0418 Emei'ald Ave., Chicago, 
Illinois. 

6i°« atvirutės tinka visokiame reikale: kaip tai susirašinėjime, tajp ir visokiems pasveikinimams. 

Nuo Kares Nukentėjusių Lietuvių 
Naudai. 

Gerai žinomas jaunas lietuvių artistas-piešėjas, p. A. J. DTTLBIS, 
išleido labai dailias atvirutes, kurių paveikslėlis čia įdėtas. Visas pelnas nuo 

parduotųjų atviručių yra skiriamas Lietuvos Gelbėjimo Fondui, šelpimui 
nukentėjusių lietuvių nuo karės. 

Atvirutės yra puikiai nudailintos ir atspaustos dvejopos rųšies: Vienos yra atspausdintos ant baltos "4 ply'' Federal Bristol popieros; 
antros yra speciališkai dailės mylėtojams pagamintos ir rankomis koloruotos 
8-se spalvose. 

Ka inos: Paprastųjų atviručių—2 už 5c.; 6 už 15c.; tuzinas už 25c. Rankomis spalvuotų: 10c. už vieną; 25c. už 3; 50c. už 6 ir $1.00 už tuzi'ną. Užsisakant šias atvirutes, siųskite pinigus šiuom adresu: 

A. OLSZEWSKI 
Pres. 

Lietuva Publishing Company 
3252 SO. HALSTED STREET, ; ; ; ; CHICAGO. ILLINOIS 

Nerviški Žmones 
džiaugsis dažinojus, kad jvj sveikata gali buti žymiai pjigerinta ir, kad jų nervų 
Bystema bus pastebėtinai sustiprinta t. y., 
jeigu tokie žrr.ojGs vartos 

Severa's 
Nervoton 

(Severos Nervotoną) nuo pat prasidėjimo 
jų nervu suirutės. Toji gyduolė yra visiš- 
kai atsakanti ir, vartojant nuo įvairių 
nervy ligų, ji trumpamo laike parodys sa- 
vo stiprinimo įtekmę. Ji suteiks pagei- daujanti palengvinimą nuo 

proto slėgimo 
insomnijos bei nemigta 
nervų išsėmimo 
histerijos ir nerviškumo. Ra8tuo.a $100 

Rašykite ir reikalaukite mūsų cirkulioriij: "Severos Nervotonas" 
—kada ir kaip jį vartoti. Siunčiamas dovanai. 

Severo! Preparatai parsiuuoda visur aptiekose. Reikalauk vardų Seve- ros, o tuomi apsisaugosi nuo priguTjrstis. Negalint gauti Severos Prepara- tu savo apielinkėje, užsisakyk tiesiai, adresuojant: 
W, F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa. 

MUZIKA 
BEETHOVENO LIETUVIŲ 

KONSERVATORIJOJE 
Muzikos mokslas prasidės Rugsčjo 

11 d. Mokinama skambinti pianu, 
smuikuoti, vargonuoti, dainuoti ir 
groti visais pučiamais instrumentais; 
išguldoma teorija, harmonija ir muzi- 
kos istorija. Užsirašyti | bile kurj 
skyrių galina nuo Rugsėjo 1 d. 
dienomis ir vakarais. 

A. POCIUS, Direktorius, 
950 West 33rd Street. 

NEW CITY SAVINGS BANK 
į|6ox So. Ashland ave., Chicago. 

A. J. BIER2YNSKI, pret. 
Priima bankon pinigus ir moka 2%. Dl sudėtus pinigus musy bankoj duo- 

damo čekių knygutę, iš kuriou para- 
šyti tekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. IšBamdo bankines 
skryneles (boxeB) po $2.50 metams. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
| viuas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėllals, se- 
redomiB, ketvergais ir Bubatnmig nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliomis, utar- 
įlinkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 
6 vakaro. 

Jei norite turėt (arą laikrašti, tai užsisakykite 

"ATEITĮ" 
"ATEITIS" išeina 3 kartus į savai- 

tę: Utarninkais, Ketveriais ir Suba- 
tomis ir darbo žmonėms pilnai atsto- 

ja dienraštį. 
"ATEITIS" eidama 3 kartus j sa- 

vaitę paduoda naujausias žinias iš 
visokių atsitikimu visam pasaulyje. 

"ATEITIS" yra vedama gabių re- 

daktorių, kuriai sandarhininkauja vi- 
sa eile įžymiausių lietuvių rašytojų. 

"ATEITIES" kaina tik $2.50 me- 

tams ir $1.50 pusei metų. Į uirube- 
žį $3.50 metams ir J2.50 pusei metų. 
Norintiems "Ateitį" pamatyti, vie- 
ną numerį siunčiame dykai. Adresas: 

ATEITIS PUBLISHING CO., 
366 W. Broadway, So. Boston, Mat*. 

Reikalavimai. 
REIKALAUJA DARBININKIŲ: 

25 šerdžių dirbėjų (core makers); 
tai? pat merginų mokintis šerdis dirb- 
ti. Gera mokestis, nuolatinis darbas, 
jokių kliūčių. 

Chicago Malleable Castlngs Co. 
12000 So. Racine ave., West Pullman, 

Chicago, 111. 

Reikalauja šerdžių dirbėjų—vyrų Ir 
merginų. Nuolatinis darbas. Kreip- 
tis pas Chicago Malleable Castings 
Co., 120th St. ir So. Racine Ave., 
West Pullman, Chicago, 111. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Pilnai yra darbo vyrama ir mote- 

rims restauracijose, fabrikuose ir pri- 
vatiniuose namuose; užmokestis yra 
geriausia, kokia yra mokama Chlca- 
goje. Vyrams $2.50 j dienę, nuo 

25c. iki 30c j valandą. Adresas toks 
Atlas Employment Office, 

6300 So Halsted St., Chicago, 111. 
3rd PI., Room F. Tel. Ncrmal 163 

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

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

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted Si 
CHICAGO, ILL 



VIETINĖS žinios. 

(Tąsa nuo 6 pusi. 

jyvuliškas pasielgimas. Nedė- 
lios vakare ant Auburn ave., ne- 

toli 33-čios gatvės, atsitiko da- 
lykas, kuris retai tarp lietuvių 
pasitaiko. Aplinkinius žmones 
nustebino garsus moters riksmas, 
einantis iš namų prie 3305 
Auburn ave. 

Ten gyvena St. Varenevičiai. 
Varenevioius yra dar jaunas vy- 
ras, apie 26 metų amžiaus, apie 
5 metus vedęs ir tėvas dviejų 
gražių mergaičių. 

Nuo tulo laiko Varenevioius 
buvo pagarsėjęs, kaipo žiaut\is, 
blogai su savo moterim apsiei- 
nantis vyras. 

l'ereitą nerleldienj, apie 7 vai. 

vakare, dėlei nežinomos priežas- 
ties jis baisiai, sakoma, sumu- 

šę savo žmoną. Sudaužęs, su- 

spardęs moterį. dar ją že- 

myn trepais nustumęs. Moteris 
J>uvo taip baisiai apdaužyta, kad 
reikėjo ją vežti ligonbutin. 
'Sumušęs žmoną, šisai vyras- 

mušeika, pabėgo iš namų, palik- 
damas moterį, kaip ji buvo. 

Vėliaus jį sugauta ir, suarešta- 
vus pasodinta šaltojon prie 35-os 
stoties. 

liet pasidarė "stebuklai." Ne- 
trukus moteris išėjo iš ligonbučb, 
širdis jai suminkštėjo ir ji savo 

vyrą išsiėmė iš šaltosios. Jis vie- 
nok turėjo užsistatyt bondsą, kad 
daugiaus jos nemuš. Lai gyvuoja 
sveiki! 

Šis-tas iš West Side. Šiluma 
pastarose dienose spirgina visur 
lygiai—tiesiog muša ant vietos. 
Bet veikiančiųjų žmonių nenu- 
malšina. Kaip matyt, jie varo 

savo darbą iš peties. Šelpimo 
dėl karės organizacija nuolatai 
verkia. Dabar stropiai rengiasi 
tinkamai sunauduoti Lietuvių 
Dieną, kurią Suvienytų Valstijų 
Prezidentas suteiks. Taipgi ren- 

giasi padaryti prakalbą su kolek- 
ta šelpimui lietuvių nuo karės 
nukentėjusių. 

Lietuvos Ūkininko draugija 
rengiasi prie dešimtmėtinių su- 

kaktuvių savo gyvavymo, kurios 
atsibus rugsėjo 25 d. š. in. Jeigu 
pasilaks kokis nors pelnas nuo to 

vakaro, tai visas bus paskirta tau- 
tiškiems reikalams. 

T. M. D. 28 kuopa kiek apks- 
čiati atkreipė atydą į padidi- 
nimą skaičiaus savo narių—pri- 
žadėjo tris pryžus savo nariams, 
kurie prirašys daugiausiai narių 
prie kuopos iki gruodžio mėne- 
sio. Tad linkėtina, kad ir nariai 
atkreiptų savo atydą j šitas 
lenktynes. Panedėlyj, rugpju- 
čio 28 d., kuopa turės susirinki- 
mą. Duris atdaros visiems lietu- 
viams. Eskulapas. 

Norėjo panerti—susilaužė.! 
nugarą. Pereitos savaitės k-it-j 
vergė tūlas Kazys Gufoinas, gy- 
venantis prie Canalport Ave. nu- 

važiavo maudytis prie 75"03 
vės. Žmogus jau rodos, subren- 
dęs—yra vedęs,—bet užsimanė 
parodyt, kaip jis moka narstyta 
iš labai augstos vietos šoko van- 

denin ir pataikė taip nelaimin- 
gai, kad išsisuko sau ranką ir! 
koją ir. kas aršiausia, sakoma, j 
kad ir nugarkaulis yra perlauž- 
tas. 

Paimta jį tuojaus i Šv. Anta- 
no ligonbutj So. Chipagoje, bet 
daktarai pasakė, kad yra maža 

ilties jį išgydyti. 
Pereitą subatą Gulbinas mirė. 

< ■ V: 

įvairumai. Advokatas Jonas 
Kučinskas "runina" ant kongres- 
mano ketvirtame distrikte ant 

republikoniško tikieto. Svar- 
biausia yra gauti nominaciją lai- 
ke pirmųjų rinkimu (primarie^). 
Šito distrikto lietuviai tegul pa- 
remia savo balsais lietuvį. 

— Lietuviškoji Bethoveno 

Konservatorija pradeda mokslą 
nuo ateinančio mėnesio. Žiūrė- 
kite smulkmenas apgarsinimuose. 

POPtfcffOS 

(g, 6E VA LT. 

SKIETĄ 

BAISI PASAKA! 
JeL Geri dabar laikai visiems—tik ne Kaizeriui ir ne 

laikraščiams. Kaizeriui, matai, dabar lupa kailj iš visų pusiu, 
o ir laikraščiai, brolau, dabar pakliuvo j baisią pirtį. Jcs-ser! 

Žiūrėk, ateina generolas fabrikantas, ką palšą popierą ga- 
zietai padirba ir komanduoja tau: 

— Smirno!—sako.—Arba mokėk brangiau už popierą, 
arba ant šilko sau ją drukuokis. Dabar, matai, toki geri lai- 
kai, kad skudurai, iš kuriu dirba popierą, visai išnyko, tai ir 
popierą pabrango. 

Nieko nepadarysi! Turi žmogus mokėt, kiek nori, ba ant 
šilko gazietos nedrukuosi, ba šilku skaitytojas cigarėto sau 
nesusuks. 

O už to generolo visa, brolau, armija stovi. Pirmi 
drukoriai, ką gazietą kreivai išdrukuoja; už jų zeceriai, ką į viršų kojomis raides sustato; už jų artistai, ką visokius pik- 
čierius šleivai numalevoja, už jų ekspeditoriai, kurie čikagiš- 
kio skaitytojo gazietą į Ne\v Yorką, o ne\v jorkiškio—j Clii- 
cagą nudugnina; už jų visoki pisoriai, ką tavo, mielas skaity- tojau, gražų vardą į knygas iš kito galo užrašo; už jų džiani- 
torius, ką visas atsiųstas korespondencijas iš ofiso "per klai- 
dą' iššluoja,—visa šita armija smarkiai atakuoja laikraščio ka- 
sienų: 

— Mokėk, sako, šunsnuki daugiaus algos mums, ba ki- 
taip kvitjiim.... 

Net ir pats ponas redaktorius, ką kitą sykį gazieton vie- 
ton moksliško abrako pelų priberia, ir tas nosį raukia, bet 
viežlvbas ir mokytas būdamas ne keikia ir prieš akis su kumš- 
čiu ne šokinėja, tik po nosia sau murma: 

— Gal vertėtų ir man pridėt.... Kad nors užtektų toms 
skylėms ant "tetos" užlopyt, ką nuo ilgo kėdėj sėdėjimo pra- sitrvnė.... 

Kaip ateina "pėdė" ir kaip tokj kozackj maršą visi už- triubina vienu rozu—tai yra ko pasiklausyt.... Dalibuk!.. 
Tau, mielas skaitytojau, gal ir juokai iš to, bet gazietos kasieriui beveik verkt noris. Pasikasęs, pastenėjęs, pasiderė- jęs—ar nenuleis—jis turi mokėti, ir moka. Ba ką padarysi? Jis yra mandras ir žino, kad jeigu, ponedžiau neduok, sustrai- 

kuotų ir ^azieta laiku neišeitų, tai už kelių dienų skaitytojai jį gyvą žemėn suvarytų savo laiškais—butų riestai, aršiaus 
negu kaizeriui. 

Pradėjo tada musų gazietos myslyti, už ausų krapštytis ir ukazijos j ieškot, kaip iš duobės išlindus. 
Ko daugiaus mislina, to karščiau darosi. Nuėjo vyras maudytis—gal sako atsivėdysiu, tai puodinė geriaus dirbs. Ir pamačino jam, dzievaži!... Vandenyj pamatė, burj žuvų, ir dar pamatė, kaip didesnė žuvis mažesnę rija.* 
— Ar ragėja».—sako,—kaip tai Dzievo galybės viskas su išmislu sutaisyta: dzidesnis mažesnį rija, kad dzidesnis ne- pasciptų, o mažesnis nesimučyt... 
Ir atėjo jam galvon, kad ir jis taip gali pamėginti. Ir pakėlė jis savo gazietos čienią visu pusdolieriu. 
— Kad jau ryč, tai ryč—sako jis.—Mani dzidesni rija, ;ai ir aš mažesnį pamėginsiu. 
Tai matote, kaip ir kodėl dabar visos gazietos prenume- ratos kainą kelia. 
Musų manadžierius kitaip sau galvojo: "Reikia—sako jis —taip padaryt, kad ir vilkas butų sotus ir ožka čiela." Tai ir nutarė, kad męs už gazietą prenumeratos nekelsim, bet pra- žysim, kad mums musų skaitytojai "pamačytų." O "pamačyt" gali, brolau, labai. 
Jeigu užsilikęs esi su savo prenumerata, tai prisiųsk mums ją greitai. 
Jeigu turi draugą ar pažįstamą, ką "Lietuvos" dar ne- skaito, prikalbink jį, kad sau užsirašytų. Daugiaus męs nie- ko nenorim. 
Męs žiūrėsim ir dabosim, kad musų laikraštis duotų kuo- daugiausiai jums gerų, teisingų žinių, žingeidžių ir juokingų paveikslų, naudingų pamokinimų ir gražių pasakų, o jųs ne- pamirškit gerą žodį už "Lietuvą" tarti, ir naujų skaitytojų mums prikalbinti, tai tada bus taip, kad "Ranka ranką plau- ja, kad abidvi baltos butų." 
Taigi vyrai, talkon! 
"Lietuva" kaštuoja tik du doliariu ant metų. o vieną do- liarį ant pusmečio. 
Laiškus adresuokit taip: 

"LIETUVA" 
3252 South Halsted Street, : ; ; Chicago, 111. 

KUR GAUTI "LIETUVĄ". 
Galima gauti kiekvieną savaitę "Lietuvą" už 5c. šiose vietose: 

CHICAGO, ILL. 
"Aušros" skaityk., 3149 S. Halsted st. 
J. 1. Bagdžiunas, 2334 $. Oaklev av. 
A. Dargiu 726 W. 18th st. 
Naujienos Publ. Co., 

1840 So. Halsted st. 
J. Drasdauskas, 10806 Wabash ave. 
Ant. Kasperas, 3416 Auburn av. 
Zig. Mickevičia, 2342 S. Leavitt st. 
M. J. Tananevičia, 670 W. 18th st. 
Mike Valaskas, 349 Kensington av. 
M. A. Vabol, 1700 N. Ashland av, 
Juozas Žitkus, 628 W. 18th st. 

BALTIMORE, MD. 
A. Degutis, 112 N. Green st. 

BROOKLYN, N. Y. 
Ant. Jankauskas, 65 Hudson av. 
Balt. Juozupavičius, 222 Grand st. 
J. Derengowski, 166 Grand st 
Ant Plochocki, 87 Grand st. 
M. Balauskas, 119 Grand st. 
A. Grudzinskl, 184 Grand st. 

CLEVELAND, OHIO. 
P. Šukys, 2120 SL Clair av. 

ELIZABETH, N. J. 
Dom. BoczJf ~ 

211 First 

LAVVRENCE, MASS. A. Ramanauskai 101 Oak st. 
LO WELL, MASS. I A. Jankauskas, 131 E. Merrimack st| 

MONTELLO, MASS. I B. P. Miszkinis, 35 Arthur st| •' V 

įNEW HAVENr CONN. j K. A. Makarevich, 255 Wallace st | 

PATERSON, N. J. 
Atkins Bros., 273 River st. 

PHILA DELPHIA, PA. 
M. A. Ignotas, 1028 So. 2nd st 

PORTLAND, OREG. 
Bovvman News Agency. 

UTICA, N. Y., j W. S. Tarczynski, 18 Charles st, A. Vilčinskas, 93 Lafayete ttį 
WORCESTER, MASS. 

M. Paltanavičia, 15 Millbury st, 

WATERBURY, CONN. 
K. Ch. KažemSkas, 785 Bank st 

VVAUKEGAN, 1LL. I 
los. Matulčna®, 1408 Lincoln av. I 
T, M. Baron, *20 So. Uncoln ^ 1 

MOJAI ATSPAUSTA ).; .1 

Apie Žeme ir Kitus Svietus. 
Ši knyga pati aiškiai pasako apie savo vertę, nes taip 

dažni jos reikalavimai, nuo žmonių vis ateinanti, mus priver- 
tė vėl ją atspausdint. Šioje knygoje aprašoma APIE ŽEMĘ ir kitus svietu S, i jų buvį ir pabaigą. Pagal Heilperną, Falbą ir kitus sutaisė ŠERNAS. Aprašo, kas yra žemė» iš ko ji su- 
sideda, ant ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra saulė, žvaigž- dės. mėnulis, planetos, kometos ir kitos retai matomos žvaigž- dės. Su 30 astronomiškų paveikslų. Chicago, Illinois 1896, 

Pusi. 255 
Ta pati apdaryta $1.00 

Užsisakant šią knygą, siuskite pinigus šiuomį adresu: 

A. OLSZEWSKI 
PRES 

LIETUVA P0BL1SHIHC CO, 
3252 Sonth Halsted Street, 

Draugijų Atydai 
Baliams 

Bankictams 
V 

Šokiams 
Prakalboms 

Mitingams 
Vcselijoms 

Puikiausiomis ir Parankiausiomis 
Yra Dvi Naujos 

MILDOS SALES 
Sios dvi salės yra Mildos 'leatro name. 
.Yiena ant antro augšto talpina 300 ypatų. Jo- 

je amerikoniškos draugijos laiko savo mitingus ir 
bankietus. 

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

Didesniem baliam, ant kurių laukiama skait- 
lingesnės publikos, yra parsamdomos abidvi saiės. (Tada- žemesnėje salėje buva gėrimams baras ir stalai sVečiam pasėdėti, smagiai ir ramiai su savo draugais pasikalbėti, išsigerti ir pasivalgyt, o augštesnėje salėje prie geros muzikos smagiai pa- sišokti. 

-5 9 
o 

a o 
Kainos Parsamdymul Sekančios: a ® 

o 
VIENA SALĖ. S 0 Ž f 2 o a H 

a co si 
3-2 S KO Q Paprastiem šokiam (baliam) $10.00 [ $15.00 Balam su programų, nevartojant gėrimų... 14.00 2o!oo Bj/iam be programo, gėrimus vartojant .... 15.00 25.00 Bjliam su programų ir gėrimus vartojant .. 20.00 ] 30.00 

ABIDVI SALES VIENAM BALIUI. 
Baliam be programo, gėrimus vartojant Baliam su programų ir gėrimus vartojant Draugiją reguliariškiem mitingam 
Kitokiem susirinkimam kainos pagal sutart|. Jei reikia, gali turėti kuknią, virimui, torlel- kas, peilius, Šaukštus, staltieses ir t.t. už primokėjimą. $5.00 extra. 

Parsamdymui kreipkitės pas salės savininką: 
A. OLSZEVVSKI 

3252 So. Halsted St. Phone Drover 700 

25.00 
.30.00 

45.00 
50.00 

5.00 

KONSTITUCIJA 
yra kiekvienos draugijos fundamentai, 
todėl reikia turėti ją gražiai ir aiškiai 
atspausdintą. Męs esame specialistai 
konstitucijų dirbime. : : : : 
Jeigu turite prirengę konstituciją, pa- 

11siekite mums laišką, o męs prisiusime 
'kainą. Jeigu dar neturite, o norėtu- 

i(,-,m£t rengti konstitudją, tai pareika- 
•; laukite "sampellų," o męs prisiusime 
tik malonėkit parašyti kokia draugija* 

.! katblikiška, tautiška ar partijinė. 
c ų 

MILDA PRINTING HOUSE 
'j.- J* Bačiunas ir J. P. Pajauskas 

a> .<;• Savininkai 

814 W. 33rd St„ Chicago, III. 
fTelephone Drover 7184 

Teleskopai ir Stereoskopai. 

Jei nori savo namuose 
linksmai praleisti laiką lr 
pamatyti svetimų žemių 
miestus, gražiausius dar- 
ius, sodus lr puikiausias 
▼iS3 svieto vietas, tai nu- 
sipirk Teleskopą su siere 
oskopals (5 serijos, 174 vi- 
sokie paveikslai) už pačią 
pigiausią kalną—$3.?0. 

.vieno Teleskopo kaina 75c., o 6 Beriju $3.45, b«t ptrkant parduodam vlskgi už $3.20, 
Katallogą Teleskopų, Stereoakopų Ir visokių knygų prisiunčiama uždyką. 

Reikalaudami adresuokite Šitaip: 
LIETUVA PUBLISHING CO, 3252 So. Halstsd ctr* Chfcago, III. 

NAUJAI. 
AtspauslA 

TIK KĄ IS SPAUDOS IŠĖJO 
ANTRA LAIDA 

Iš Gyvenimo l ietuvišky 
Vsliy Bei Velny. 

Pasakos surinktos d-ro J. 
Basanavičiaus. Šioje knygoje 
telpa keli šimtai grąžtų pasa- 
kų, apie rojų (dangų), čyščių, 
peklą; apie giltinę, marą, cho- 
lerą; apie dvasias (dusias), 
velnius, jų vaidinimąsi ir t. t. 

Pasakos užrašytos tokioje tar- 

mėje, kokioje buvo girdėtos. 
Panavėžyj—pagal tarmę pane- 
vėžiečių; Šiauliuose—pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub., 
ir t. t. Chicago, 111. 1915 pusi. 
470 J-50 
Audimo apdaruose 2.00 

Užsisakant šią knygą, siųskite 
pinigus šiuom adresu: 

A. Oiszewski 
Pres. 

Lietuva Publishing Co. 
3252 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL. 

Garsinkite 
"Lietuvoj." 

Liel. Knygy Krautuvė, 
Apart daugelio {vairių knygų, dar 

galima gauti mano krautuvėje se- 
kančias knygas: 
1. Amerika. Rinkinys įvairių faktų, 

statistika Ir t.t., 288 pusi. .......75 
2. Tūkstantis Naktų ir Viena. Ara- 

biškos istorijos, su paveikslais ir 
audimo apdarais. 704 pusi. $2.25 

3. Dvasios Gyvenimo Mechanika. 
Nauja knyga iš sryties psycholio- 
gijos. 148 pusi 43 

4. Iš Ko Kjla Melai ir įvairios skriau- 
dos žmonijoje. 171 pusi 75 

15. Inkvizicija, arba atpirkimas žmo- 
gaus nuo šėtono. Parašė kun. 
Dembskis. 352 pusi $1.25 

6. Kankintoj/1 ir kankintluial už 
mokslu. 184 pusi $1.00 

7. T. Liet. Kalbos Gramatika. J. 
Damijonaičio. 119 pusi 35 

8. Vadovėlis vokiečių kalbai pramok- 
ti. Labai paranki ir naudinga kny- 
gelė 35 
Į kitus miestus pasiunčiu užsaky- 

mus. Adresas: 

M. J. DAMIJONAITIS, 
1901 West 33rd St., Chicago, 111. 

Phone 
Canal 9 

Phone Befoce Eleven 
Del i ve re d BeforeSeven 

Delivered prampf ly to you in 
a n y part ofthe city, from one 
tfmlZ distribu+ing stations. 

Maloni Kalba. 
TELEFONINIS malonumas reiškia daugiau negu paprastąjį 

mandagumą. Jis reiškia atsižiūrėjimą į jausmus ir paran- 
kurną kitų. 

Tas yra tiek pat svarbu besivertime, kaip ir draugijiniame susi- 
nešime. 

Reikia gerai žinoti, kad telefoniniame pasikalbėjime tas, su ku- 
riuo kalbi, sudaro nuomonę apie tave grynai Iš to ką tu sakai 
ir kaip tu sakai. 

Gražus apsiėjimas ir roalonumas visuomet pataiko padaryti pa- 
tinkamą įspūdi ir žymiai palengvina gerą telefoninį patarnavimą. 

Chicago Telephone Compąoj' 
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Official 100 



Kibirkštįs. 
Bagočių rekomenduota j atsto- 

vus Lenku Komitete. Kodėl jau 
ne "kunigaikštį" Jocių, ar Seš- 

ok;j ? 
X—X 

Kuomet "kun." Mockus porina. 
<ad peklos nėra, jis sako teisybę. 
Dar Detroite būdamas, jis jau se- 

lai visus velnius' išpardavinėjo. 
X~X 

Basanavičius šaukia vienybėn! 
Klausykit lietuvių patriarcho /.o- 

Jžių! 
X—X 

Nežinia, kas turi ilgesni ir pa- 

laidesnį liežuvį: senoviška davat- 

ka, ar socialistu laikraščiai... (»er- 

kim už -veikatą nauju raudonųjų 
davatkų. 

X=X 
Kas-žin ar "Keleivis" vis dar 

>ardąvinėja maldaknyge*? 
—čirti-l iru "Laisvėj?" 

Vai jes, sakalėli! Ar tai jos 
iršesnės už tas knygas "dėl vyrų 

dykai," kurias garsina "Laisvė," 
'Keleivis" ir "Naujienos?" Busi- 

icss i s business. 
X=X 

"Naujienos," užjausdanios P>a- 

gočiui, prikiša lietuviams: kam, 
^ako, prieš jo paskyrimą prote*- 
:uot, ar negeriau- "donos.'į" ant jo 
nusiųst ? 

\Vcll—užsteliuokit kopij.ą pas 

buvusj pisorių Konkulą. Jis ex- 

ncrtas 

x=x 
"Važiuoju Amerikon, suorgani- 

zuosiu amerikiečius, o tada tegul 
laikosi Yčas!"—pasakė "taškas," 
Amerikon išvažiuodamas. 

Ir, šiur, YČas laikomi!! Svei- 

kas. kaip ridikas, Lietuvai dirba 

išsijuosęs, o "taška-;" savo locnoj 
tulžyj baigia -kęsti. 

X = X 
(Nugirsta)—J u r g i s (su rau- 

dona ncktaiza): Pameni, draugai, 
kaip atvažiavo pas mus Jemeri- 
kan mus Mozė Grigaitis, tai visi 

"susipratę darbininkai" pradėjome 
barzdas auginti—n ibi savo liustrą 
aekdair.i. Xa, o k;į dabar >u Kap- 
suku darysim? 

Čarlis- Aš jne^u per referen- 

dumą, kad draugai, vieton svei- 
kintis, "Kj.ip laikaisi?" sveikin- 

tus žodžiai ''Kap sukas?" 

J u r g i s: liutu gerai. Čarli! 
P>et Grigaitis sako, kad jis jau ir 

taip perdaug čia sukas... 
Jurgis Spurgis. 

JUOKELIAI. 
SUNKU PABĖGTI NUO 

MEŠKOS. 

Vienas medėjas pasakojo, kad 
nuo meškos yra sunku pabėgti: 
eisi j vandenį, ji plaukia paskui; 
lipsi j medį, ji lipa paskui; bėg- 
si, ji vejasi.—Vienas klausytojų 
paklausė: O jei pasislėptum?— 
Medėjas (su užsidegimu): Tai 
~.;ška taipgi slepias! 

JIS NEKALTAS. 

Teisėj a s. Jau šeštas sy- 
kis, kaip čia prieš mane stovi. 

A r e š tu o t a.s.i.s. Aš tam 

nekaltas, kad stoviu. 

Teisėjas. O kas kaltas? 
A r e š t u o t a.s.i.s. Jusų my- 

lista, nes nei sykį neprašėte sė- 
stis. 

JIS PATS REIKALAVO. 
Tris naktis paeiliui jaunas 

tėvas pravaikščiojo kiaurai su 

kūdiki u ant rankų. Laukdamas 
ketvirtos, jis nusigando ir nusi- 

pirko raminamojo cyrupo bon- 
kclę. 

"Jonai." sako pati, pamačiusi 
bonkelę, "kam tu pirkai tą? (ii 

gerai, žfnai, kad" tas yra labai 

pavojinga vaikui duoti?" 

"N'esibijok." atsakė vyras, "aš 

nusipirkau sau." 

KAIP JIS BE VARDO BUS? 

Tėvas. Nežinau kokj vardą 
duot savo vaikui. 

Kunigas. Duok jam savo 

vardą. 
Tėvas. Bet kaip aš be vardo 

busiu? 

NESIRŪPINA. 
Pusė pasaulio nepasirūpina pa- 

galvoti, kad tai ne jos reikalas 
rūpintis, kaip antroji pusė gy-j 
vena. 

Tel. Canal 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
Gencralis 

Kontraktorius ir 
Namu Statėjas. 

2123 W. 23 rd, St. 

EVESKIO E® 
čia gili iimokti Anelų kalbos nuo pradines 

ligi augiausiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Aux.it. 
Matematikes, Istorijos, Geografijos, PolitiS. 
Ekonomijos, Knygvcdystčs.DaJliaraMio, Lai- 
škų rašymo. Prekybos teisių ir tt. čia sali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCROOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAI. + 

3106 So.Halsted St,CIiic&& 

PHONE YARCS 2721 

D r. J. JONiKAJTIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3337 So. Morgan St., Chicago. 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
3259#So. Halsted St., Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, valkų 
lr vyrų. Speciališkai gydo limpančias, 
užsisonejusias lr paslaptingas vyrų 
ligas. 

DR. O. C. HE1NE 
DENT1STAS 

OFISAS; Kamp. 31 ir So. HalstedSt. 
(Gyvenimas virš Apiiekos). CHICAGO. 

F. P. BRADCHULIS 
LAVVYER 

IIETUVIS ADVOKATAS 

30 N. La SALLE St., CHICAGO 
ROO.MS 1107-1114 

Telephone FrankHn 1178 

6YV.: 3112 S. HALSTED ST., ARTI 31st ST. 
TELEPHONE TAROS 2390 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

(JVt rx fj 

Sutaisė B. K. Balutis 

Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
ruose). Parodo lietuvių 
kalboje visus miestus, 
bažnytkaimius, kaimus, 
pačtas. telegrafus, mokyk- 
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenku ir lietuvių ir dauge- 
li kitų dalykų. 

"Geriausis žemlapis lietu- 
vių kalboj. — Persistato J 
labai puikiai."—Taip atsi- 
liepė apio ji visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu j namus. 

Reikalaukit pas 

B. K. BALUTIS, 
3252 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL. 

DU-KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

*nW&WUFĘ» 
Einajaa 25 metai 

Utarninkais ir Pėtnyčiomis 
Frenomerata metams $2.50 

„ „ pusei metų $L25 
Adresuokit taip: 

W. B. BOCZKOWSKI CO., 
Mahanoy City, Pa. 

Užsirašyk sau ar savo pa/jstamlems 
Lietuvoj bei Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina jau 30-tus metus. 

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
pusei metų. Kanadoje 02.50 metams; 
$1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj Ir 
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 

Pamatimul vieną num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogą siunčiame ant pareika- 

lavimo dovanai. 

J. J. Pauksztis & Co. 
120-124 Orand Str., 

Brooklyn, N. X. 

Rašomos Mašinos* 
Pigiausio® ir geriau- 

sios rašomosios mari- 
nos (ty p e w r 11 e r s) 
"New K! American" ui 
110.00. 

Jeigu nori turėti drū- 

tą, pigią ir gerą rašo- 

mąją masina, tai pirk 
"New American," o ne- 

sigailėsi. 
"Nev American" ra- 

fio taip gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos sistema taip pa- 
prasta, ka*1 kiekvienas, 
paėmęs ją j savo ran- 

kas, if. pirmo sykio su- 

pranta, kaip su JaJa ra- 

šyti. 
Kataliogą rašomųjų 

mašinų ir visokių kny- 
gų prisiunčiamo nJtdyka. 

Agentams Ir perkupčlar.'*, perkant kelios mašinas, duoaam gerą 
nuo&imtj. 

Reikalaudami adresnokite 8ltalp: 
LIETUVA FUBLISHING COH 

3252 80. Haltted atr, Chicajc. Itl. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialistė 

Ofisas 
1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir tfcodjat. 

f bone Canai 1208 
Valandos: 

11 c 8:80 ilti 12:00 vai ryta 
H.i7;C0iki 8:00 vaL. vak. 

Ntdelioms 
mct^Ctki 12:00vaL ryto 

Rezidencija 
5208W,Harrison Street 

Tel. Aus tin 73/ 

Valandos: 

tiktai Iki 9:00 kiekvieaąrytf 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankieriai, bet męs gvarantuojame Tamstai suCt* 

dymą 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkaDt sau drabužius pas mus. Vy- 
rams ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki 
$50.00 už pusę kainos. Truputei} nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant 
orderio darytus siutus parduodame po $5.00 lr brangiau. 

Naujas ir truputei] dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiaus. 
Vaikų siutai $2.50 iki $7.50. 
Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHJCAGO, ILL. 

Storas atdaras kasdiena lr vakarais lkl 9 vai. Subatomls esti 
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldienials—iki 6 vai. vakare. 

LAIVAI RUSIŠKOS LINUOS 
Dabar jau plaukia reguliariškai 

Iš Archangelsko Rusijos į Ameriką 
Kas norite parsitraukti savo gimines, iš- 

bėgusius laike karės Rusijon, tai dabar galite 
siųsti šifkortes, o jie saugiai atvažiuos pas jus 
Amerikon. 

Šifkortes ir pilną informaciją gausite 

A. OLSZEVVSKIO BANKE 
3252 S. Halsted St., Chicago, III. 

SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Balsą' 
LIETUVIŲ BALSAS rupijas! žadinti lietuvių tautos Bąmonę ir 

stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų karo pabaigos. 
LIETUVIŲ BALSAS padeda švlesties ir tobulinties; jis ragina 

tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik 
dora ir naudinga, o nesigabentl grįžtant tėvynėn neko, kas žemina 
musų tautą. 

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius 
viena tautos ir tėvynės meilis juosta ir paruošti kiekvieną lietuvj, 
kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tuojau grjžtų Lietuvon, nes 
tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonais, prirausta duobių ir 
griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų knpai—aptveriami. 

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopigiausia kaina 
ękelbimus-jieškojimus, grąžina tėvams vaikus, vaikams tėvus, padeda 
3P,rasti nuklydusius brolius, seseris, gimines ir pažjstamus. 

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9 mėnesiams 
3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; ?, mėnesiams 
1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45 kap. UŽSIENIUOSE metams 
9 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 
60 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 
numeris 5 centai. 

Iš Amerikos pinigus, laiškin gauname. Siuntinėti "Liet. Balsį" 
Į užsienius rusų cenzūra nekliudo. 

SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant 
puslapi > keturias skiltis) prieš teksią—60 kap.; po teksto—30 kap. 
Pabėgėliams, jieškantiems giminių arba darbo petito eilutė po teksto 
—10 kapeikų. Amerikoje prieš tekstą £.0 centų, po teksto 25 cent. 
petito eilutė, giminių jieškantiems po teksto 10 centų petito eilutė. 

Adrescs: 

"Lietuvių Balsas" 
PETROGRAD, BASKOV PER., 29? RUSSIA. 

PLATINKI! "LIETUVA" 

SIS LAIKRODĖLIS 
DOVANŲ. 

Kas prisius $3.00 prenumera- 
tos, gaus "Lietuvą" per pusantrų 
metų ir šį laikrodėlį dovanų. 

Šis yra Ingersoll Nikelinis 
Laikrodėlis, visur parsiduoda po 
$1.00, bet jis yra taip geras, kaip 
kitas už $15.00. Gerai eina, lai- 

|ką palaiko teisingai ir yra gua- 
| rantuotas vieniems metams. Jeigu 
I laike metų pagestų, męs jį sutai- 
sysime uždyką. 

Šitų laikrodėlių turime tik 100 
ant rankos, todėl pasiskubinkite, 
nes juos išdalinus daugiau jų 
neturėsime. 

Yra gera proga gauti gerą 
laikrodėlį uždyką. 

LIETUVA PUB. CO. 
3252 S. Halsted St., Chicago, 111. 

JONAd KŪLIS 

Geaerallškas "Lietuvos" Agentas 
! keliauja po visą Ameriką. Kur Jis 

atsllanklr, ten per JJ galima atnau- 

jinti, ar užsirašyti "Lietuvį", arba 

užsisakyti visokių knygų, jam pini- 

gus užmokant išanksto. Už jj mee 

tsakome. Lietuva Pub. Co. 

JUOZAPAS MOZERIS ... 

kaipo "Lietuvos" agentas Cirero, 111. 
ir apielinkėse yra įgaliuotas užra- 
šinėti "Lietuv;}", priimti prenume- 
ratą, apgarsinimus ir pardavinėti 
knygas. Lietuva Pub. Co. 

| Vėsiausia Vieta, Tai 

j MILDOS TEATRAS 
3138-42 So. HalstedSt. 
.Tei vasaros laike yra per karšta, tai atei- 
kite j MILDOS TEATRĄ, o čia rasite 
vėsiausią vietą, atsivėdinti ir pamatysite 

1 gražesnį Teatrą negu vidurraiestyje. 

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

Subatom ir nedėliom 
10c balkonas, 15c žema. 

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

Jei liuosame laike nori pasilsėti, atsivė- 
dinti ir užmiršti savo nesmagumus, tai 
ateik į 

MILDOS-TEATRĄ. 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjūčio mėn. perkeliau savo 

ofisą po 
3325 So. 1IALSTED ST. 

TELEPHONk YARDS vii 

Dr. P. WIEGNER 

"D RAUGA S" 

Jetuvlų Katalikų Savaitinis Laikraštis 
"Draugo" gaudarbiiiinkų skaičiuje 

yra rimfilausieji ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai ir rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
suomenes judėj'mo. Visi dienos klau- 
simai yra svarBtomi rimtai ir teisia- 
gal. 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 

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

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 

meris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUELISHING CO. 

1800 W. 46th St., Chlcago, III. 

CanaL 211) I 

OK. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTEO SI CHIGAGO, ILL 
CORNER 18tt> STREET 

A. OLSZEWSKIO BANKAS 
3252 So. Halsted St. CHICAGO, ILL. 

{steigtas 1893 metuose 

$500,000.00 vertes naujausių ir didžiau* 
siu namų ant Bridgeporto yra šio Banko 

savastim. 

PRIIMA pinigus taupinimui imu $1.00 ir augščiau ir 
moka 3 procentą. 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Cliicagos 
mieste. 

PERKA ir parduoda namus ir lotus. Stato ir kitiems 
namus ir storus ant lengvų išmokesčių. 

PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 
4, 5 ir 6 procentą. 

ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pini- 
gus, paliktus kituose bankuose. 

SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svie- 
to greitai, saugiai ir pigiai. 

PAR'DUODA Šifkortes iš Rusijos ir Į Rusiją ir pa- 
rūpina nuo Rusijos konsulio pasportus. 

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališ- 
kus raštus gerai ir pigiai. 

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai 
įrengtame Banke, prie kurio nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti. P>oxai yra saugiam užkavojimui svarbių do- 
kumentų, pinigų ir kitų brangenybių. 

Lietuviai iš kitų miestų ir farmų gali šiame Banke 
per laiškus pasidėti ir atsiimti pinigus. Rašykite adre- 
su : 

A. OLSZEVVSKI BANK 
3252 5o. Halsted St., CHICAGO, ILL 

BANKOS VALANDOS: 
Panedėliais, Seredomis ir PėtnyČiomis nuo 8 r. iki 6 v. 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 r. iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturgjo, nesa nebuvo i as 

gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktų reikalingų kalendoriui žinių, 
jame yra keletąs skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- 
mai: apysakos, eiles, straipsniai Ii hlstorljos, hyglenos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L. A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau- 
siu raSytojų amerikiečių. 

"5.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 
šlatiais, 240 puslapių, didelio formato ir gražios popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S. L.A. kuopose, vi- 
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
jo. Jei negautumet pas savo kningų agentus, tai reika- 
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen- 
tams rabatas. Kreipkitės: 

A. B. Strimaitis 
307 W. 30-th St. New York, N. V. 

JUOZAS A. AMBROSIUS 
Attorrsey A t Law 

LIETUVIS ADVOKATAS 

(A. OLSZEVVSKIO BANKE) 
3252 So. HALSTED ST. 

TELEFONAS D ROVER 703 CHICAGO, ILL 

Ofiso Valandos: 
Kasdien iki 6 vai. vakare; Utarninkais, Ketveriais 

ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 
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