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No. 35 

Dideji Kare. 
Svarbumas karės iš vakaru vėl 

persikėlė kokiam laikui į rytus, 
kur talkininkai pradėjo smarkes- J 
ny ofensyvą visame fronte. CiaĮ 
su jais susidėjo daugiau kraštu, j 
Rumanija, kaip laukta nuo sc-' 
niai, apreiškė nuo rugpjūčio 28 d.: 
karę Austrijai. Tokiu budu da- 
bar karėj dalyvauja jau 14 kraš- 

tų, o galima laukti, kad ir (irt- 

'kija išdrys taipgi atvirai susi- 

rišti >u talkininkais, ir ją padrą- 
sys Rumanijos karės pradėjimas. 
Rumanija rods kary apšaukė tik 

Austrijai, bet ir Vokietija iš Bu- 

charesto atšaukė savo ambasa- 

dorių ir jis apreiškė, jt.g ir V o- 

kietija pradeda kary su Ruma- 

nija. Karč negalės išvengti nei 

Bulgarija su Turkija, .:aip jus 
negalėjo išvengti ir Italija su 

Vokietija, kuomet Italijos kariu-j 
menė tapo pasiųsta ant Balkanų | 
pussaKo, kur veikia drauge su' 
bulgarais ir vokiečiai. Svarbiau-j 
siu dabar yra—kiek kareivių ga- 
li Ruman.ja pastatyti ? Paryžiuj' 
apskaito, kad ji gali tuoj karėn 

stumti 800,000 kareivių ir dar 

liks [75,000 atsargos, taigi, kad 
( 

ji g«>Ii pastatyti netoli milijono 
gerų ir gerai apginkloutų karei-' 
vių ir amunicija gerai aprūpintų 
4 mėnesiams. Skaitliui kareivių 
gal perdaug perdėtas, bet visgi1 
Kumanija jau sumobilizuotų ka-1 

reivių turi pusę milijono. Amu-' 
niciją ji sau gabeno iš Vokieti- 

jos, bet jeigu ka *ė užsitrauktų' 
ilgiau, amuniciją ir jai turėtų j 
rūpinti talkininkai. Bet Ruinani- 

jos susidėjiinas gali suskub'iti 
karės užbaigimą, nes Vokietija 
ir jos padėtojai ant galo turi su- 

prasti, kari prieš visą svietą at- J 
siremti nej-tengs, o juo karė il- 

giau užsitraukia, juo daug'au at-' 
siranda Vokietijos priešų. Iki 
šiol rods Vokietija nerodo nu- 

siminimo, bet kitaip daryti ne- 

gali, netik padėtojams, bet net 

locniems piliečiams turi rodyti j 
gerą miną biogame lošyj, nes ki- 

taip jie visi galėtų kreiptiesi 
prieš pradėjusią karę savo vai- 

džiq. I 

Atmonijinuti tafkini rokams vo- 

kiški agentai nuo seniai stengėsi 
prieš Anglijos valdžią sukelti In- 

<lijŲ gyvp tojus, kad ji visas sa- 

vo pajiegas negalėti} prieš vo- 

kiečius pasiusti ir kaip kur pa- 
sisekė mahometonus sukelti, bet 

anglams pasisekė ant sukilėliu 

užsiundyti mahometonu neken- 
čiančius buddistus, kurių Indi- 

jose yra daug daugiau negu ma- 

hometonu, todėl buddistai įsten- 
gia sukilėlius suvaldyti. Ir In-' 
dijose gyvenanti amerikonai už- 

tikrina, kad c -kilimai ten prieš 
Anglijos valdžią negali pasisekti. 

Prie Vengrijos rubežiu jau bu- 

vo susirėmimai rumanų su au-j 
sirais, bet austra- giriasi, kad jie 
priešus sumušė. Matyt tai bu- 

vo tik toliau nužengusių nryšaki-' 
niu kariumenės daliu susirėmi- * | 
inas, kokį ant galutinos mūšio 

išeigos papras'ai neturi įtekmės. 
R u man i jos karės pradėjimas 

Vokietijai vodingas ne vien todėl, 
kad jos kariumene sudrutina tal- 
kininkų pajiegas, bet dar labiau 
todėl, kad dabar V okietija jau iš 
Ivtuuanijos negalės sau maisto 
gabenti, negalės jo gabenti per! 
Kumanija iš Turkijos ir Bulga-' 
rijos. Prieš karę vien iš Ruma- 

nijos Vokietija parsigabendavo 
1,500,000 tonų javų ir kitokių 
maisto produktų. Per Riunanija 
iš Turkijos gaudavo diktai metalų 
rei'kalingų amunicijos dirbimui. 
Dabar ir rusai turės atvirą kelią 
per Rumaniją Bulgarijon, ir Kon-j 
stantinopolin galės lengviau 1 

prisigriebti negu talkininkai nuo 

Dardanelių. Bulgarija, vietoj 
grumtiesi su talkirinkais ir rirc-! 
kais prie Salon'kų ir Albanijoj,' 
turės nuo ten siusti kariumenę 
ginti pači.-} I>;:lgari;.-j nuo ruma- 

nų ir rusų. T>er susidėjimą Ru- 
manijos su talkininkais Bulga- 
rija atsirado nevertame pavyde- 

tjimo padėjime, tušt-i pasigyrimai 
nebuvusioms pergalėms jos pa- 
dėjimo nepagerjs. Ir Rusija da- 
bar nereikalaus taikytieji slap- 

,ta pasiusti kiek savo kariumenės 
prie Salonikų, nes galės drauge 

'su Rumanijos kairumene atvirai 
traukti Bulgarijon, o ji, gynimui 
savo namų, turės nuo Salonikų 
gražinti savo ten ir Grek joj bu- 
vusią kariumenę, o pasilikusią 
lengvai įstengs įveikti ten esan- 

ti talkininkai, Kuriuos žymiai su- 

drutino atsiųsta italų kar utnenė. 

Bulgarai prieš, prisidėjimą ka- 
tė. i Rumanijos budo vii giliu 
(irekijon, mušdami anglis cų rai- 

telių patroles. Iki šiolei bulgarai 
užėmė apie 50 ketv. mylių Gre- 
kijos teritorijos Mace lonijoj, 
prisigriebė iki Orafano ir apvaldė 

j kalvas ir patį portą Ko- 
| valą. Bulgarai vengia didesnių 
musių su talkininkais, bet ienda 

[giliau Grekijon, nes grekai tikrai 
nesipriešina, tai ne sunku jos vis 
didesnius kraštus apvaldyti. Su- 
ireinia kaip kur su sevbais, ku- 

ri)* kariumenė visgi blogesne už 
kariumenę didžiųjų tautų. 

Italai užėmė Balkanuose Por- 
to Palerino ir kalną Kalarat, 
Albanijoj ir savo rankose turi 
\ .sas Albanijos pakrantes j pie- 
tus nuo Avlonos. Bulgarai pra- 
dėjo smarku mušį su serbais prie 
Ostrovo. Iš syk bulgarai toliau 
nustumė serbus, 'bet kontratakų 
jie atgavo nužudytas pozicijas. 

Ant vakarinio karės fronto 
taipgi eina smarkus mūšiai. Prie 
J hiepval eina dar vis smarkus 
mūšiai ang'lų su vokiečiais, bet 
rodosi,, kad čia anglai ima jau 
viršų. Prie Bazentin le Petit 
anglai atėmė nuo vokiečių 200 

jardų jų grabių. Smarkesnį 
priešingų kariumenių veikimą 
trukdą čia blogas oras, mig'os 
ir lytus. Prie Bethuno smarkiau 
veikia vien artilerija. 

Verduno distriktc Smarkesni 
mūšiai buvo Chipitre Yaux gi- 
riose, Meuse paupiuose, vo- 

kiečiai ataikavo franeuzų pozici- 
jas, bet tapo atgal atmušti su 

(ideliais jiems nuostoliais. Ir 
prie Apremont vokiečių atakai 
tapo franeuzų atmušti. Maže- 
snių susirėmimų ant vakarinio 
karės fronto ir kitur netruko, bet 
svarbesnio niekur nieko nei vie- 
nos pusės ne nuveikta. Veikė pe- 
reitą savaitę ir orlaiviai. Angli- 
jos pakrantes vėl atlankė vokiški 
orlaiviai, bet ne daug ten blogo 
padarė. Talkininkai prisipažįsta, 
kad ant vakarinio karės fronto 
nužudė 7 orlaivius, bet mano, 
kad juos audra išnaikino, ar pri- 
vertė nusileisti, vokiečiai gi už- 
tikrina, kad jie vokiškų specia- 
lių kanuolių tapo nušauti. 

Kaip praneša iš Berlino, Ang- 
lija nusprendė visus savo pirk- 
liu laivus apginkluoti, kad jie 
pats galėtų gintiesi nuo vokiškų 
povandeninių laivų, bet Angli- 
jos valdžia nieko apie tokį savo 

padavadijimą nesako, todėl neži- 
nia, kieik yra teisybės Berlino 
pranešime. Uet jeigu tas butų 
teisybė, tai visas Anglijos pirklių 
laivynas pavirstų į karišką. Ang- 
lijos paveikslą, be abejonės, sek- 
tų, tik ki'i karę vedanti kraš- 
tai, bet ir neutrališki, nes ir jų 
laivus skandina vokiški subma- 
rinai ir visi laivai butų apgink- 
luoti, kaip tai buvo, kuomet jū- 
rėse buvo prisiveisę jūrių plė- 
šikai. 

Ant pietvakarinio karės fronto 
italai, nors labai palengva, že.i- 
g:a vis toliau Austrijos terito- 
ri on lygia Isonzo ir Triesto dis- 

>trkte, kaip ir Tiroliuj. Kariš- 
kuose Alpuose italai paveržė au- 

st ų pozicijas prie Cita Valonne. 
Austrai smarkiau mėgina veikti 
taipgi Isonzo paupiuose, kur ita- 
lai <ulaikė jų pirmyn žengimą. 
Smarkiau austrai veikia ir Tiro- 
liuj Trentino distrikte, bet ten 
smarkiau veikia tik jų artilerija: 
toj fronto dalyj italai atė- 

mė austrų pozicijas Dižone pa- 
upiuose, Plava klonyj ir ant kal- 
no Cima Vallonne. Gorizia di- 
strikte ir Karšo aplinkinėse vei- 
kia smarkiai vien artilerija. Au- 
strai giriasi, jog atmušė italu 
užpuolimus Yippach klonyj, prie 
Placken ir j pietus nuo Fleims. 

Portugalija, nors sumobilizavo 
savo kariumenę ir apreiškė, jog 
jų pasiųs pagelbon talkininkams, 
dar jos niekur nepasiuntė. Por- 
tugalijon iškeliavo anglų ir fran- 
euzų kariškos komisijos apkalbė- 
ti karės plian;i ir kariumenės rei- 
kalus, bet ant kokio fronto Por- 
tugalijos kariumenė dus pasių- 
sta, dar tikrai nežinia. Kadangi 
dabar pats talkininkai, iš kur tik 
gali, net iš savo frontų, siunčia 
kariumenę ant Balkanų, tai grei- 
čiausiai ten bus pasiųsta ir Por- 

tugalijos kariumenė. Portugali- 
ja gali talkininkams duoti 250,- 
000 kareivių. Rods tas nedaug, 
bet dideliuose mušiuose ir toks 
skaitlius gali persvarų suteikti. 

Ant Turkijos fronto nieko 
svarbesnio neatsitiko. Ant Kau- 
kazo fronto ir Mesopotamijoj 
■priešingų kariumenių veikimas 
pasiliovė, bet turkai, norėdami 
atitraukti rusu kariumerię nuo 

kitų frontų, pradėjo smarkiau 
veikti to i fronto daiyj, kur rusų 
kariumenė buvo silpniausia— 
l'ersijoj, bet ir čia nepasisekė. 
Prie Santhalok turkus apsupo 
rusai taip, kad jiems reikėjo pa- 
simušti. Laimė jų, kad rusų ten 

buvo nedaug, tai nors su dideliais 
nuostoliais, bet galėjo prasimušti 
ir atgal pasitraukti. 

Kaukazo fronte rusai išvijo 
turkus iš jų pozicijų prie Mas- 
ladcrsol. l'rie Bitlis turkai ata- 

kavo rusų pozicijas, bet tapo 
atmušti. Nelaisvėn čia paimta 
200 turkų su 3 kulkasvaidžH.s. 

Ant šiaurytinio karės fronto 
rusai vėl pradėjo smarkią ot'en- 
syvą ypač Karpatuose ir šiau- 
riuose, Rygos aplinkinėse. Ru- 
sai mėgino pereiti į pietinę Dau- 
guvos pusę, bet tapo atmušti, 
bent taip užtikrina vokiečių šta- 
bas. 

Karpatuose, kur sujungtoms 
vokiečių, austrų ir turkų kariu- 
menėms pasisekė tūlam laikui 
sulaikyti rusų ofensyvą, dabar 
jie vėl tmarkiai pradeda pirmyn 
žengti ir lenda Yengrijon. Ru- 
sai paveržė austrų pozicijas ant 

kalno Hovesti, prie Vengrijos ru- 

bežiaus. Čia rusų nelaisvėn pa- 
kliuvo 2 austrų oticierai ir 173 
•kareiviai. Smarkus mūšiai buvo 
Stokhod paupiuose, kur tapo už- 
muštas rusų pulkininkas Mykov. 
Ir prie Baranovičių buvo mūšiai, 
bet viskas ten pasilieka be per- 
mainų. l'rie Drisveta ežero vo- 
kiečiai į rusų stovyklas i5 orlai- 
vių metė bombas. Jos užmušė 
laikantį mišias kunigą Sedleckį. 

Kadangi Prancūzijoj trūksta 
darbininkų amunicijos dirbtuvė- 
se, tai franeuzai dirbti amunici- 
ją į savo dirbtuves gabena chi- 
niecius darbininkus. 

Iš Kares Lauko. 
RUSAI NORI'TAIKINTIS? 

Chicagos laikraščio T r i b u n e 

speciali* korespondentas Xarl II. 
von W'icgand atsiuntė iš Ber- 
lino telegramą sekančio turinio: 

Berlinas, Rugp. 25 d. Telėgra* 
mai iš Stockholm patvirtina, kad 
Rusijoj tūli įtekmingi sluogsniai 
smarkiai pasidarbavo, idant pa- 
darius atskirą taiką tarp Rusijos 
ir Vokietijos. Priėjo prie to, kad 
minėti rusai mėgino sužinoti, ką 
mano apie tai Vokietijos diplo- 
matiški sluogsniai. 

Anot viršminėto telegramo, 
kurį gavo vokiečių laikraštis 
F r a n k f u r t.e.r Z.e.i.t.u.n.g., 
šitas klausimas didžiai sujudino 
tulą rusų laikraštijos dalį. Laik- 
raštis Den talpina durnos pre- 

zidcnto Rodzianko laišką, ra.šv- 

tą tūlam dūmos atstovui liub- 
likov'ui. Šitame laiške Rodzianko 

praneša, kad jis perskaitęs Mas- 
kvos laiki aštyj apie tai, kad Pro- 
topopov buvo Stokholme pasikal- 
bėti su Lucius apieį atskirą taika, 
liepė sušaukti nepaprastą durnos 
posėdj. Laike šito posėdžio Pro- 

topopov'(jis yra durnos vice-pre- 
zidentas) pranešė, kad jis sykiu 
su Valstybės Tarybos nariu M. 
Olsufievu, susitiko vieno savo 

draugo namuose Stpckholme tulą 
Herr YV. iš vokišlkos legacijos 
(atstovystės). Svarstyta apie tai- 
ką, bet to svarstymo smulkmenų 
dabar negalima viešai skelbti. 

Panašios žinios atėjo iš Stock- 
holmo ir 10 diejių atgal ir 
jose buvo nurodvtaj tūlos smulk- 
menos, kokiomis nraž-daug išly- 
gomis Rusijoj norėtų taikintis. 
Eet esą "vokiečiai .pasirodė esą 

perdaug nenuolaidus" ir iš to iš- 
vedama, kad visos derybos nuėjo 
perniek. 

[Reik patėmyt, kad šitas teleg- 
ramas yra iš Berlino, o jeigu ti- 
kėti žinioms, Berlinc dabar pra- 
dedama visdkiais budais kalbėti 
apie taiką. Kad Rusijoj nuo pat 
karės pradžios buvOjir dabar yra 
stipri klika, pritarianti Vokie- 
tijai ir norinti su ja atskirai su- 

sitaikyti—tuomet talkininkai pra- 
kištų—apie t.i visi žinome. Bet 
reik abejoti, kad šita klika imtų 
dabar viršų. Ji buvo daugiau- 
siai susispietusi aplink caro dva- 
rą. Caras, sakoma, yra pasiryžęs 
lailkytis su Anglija ir Francu- 
Z'ija iki pat galo i'.' kad pasi- 
liuosuoti nuo tos klikos įtekmės, 
jis visai išvažiavo i* Petrogrado 
ir jau metai laiko. Kaip nuolaiai 
esti prie karės fronto]. 

KO VOKIEČIAI NORĖTŲ. 
Londonas, Rugp. 26 d.—Kiek 

pirmiaus Vokietijoj kalbėta apie 
karę ir užkariavimus. tiek dabar 
kalbama apie "garbingą taiką." 
Kitose šalyse nemažą jspudj pa- 
darė susitvėrimas tam tikros 
draugijos, (kuri pasivadino "Naci- 
jonalis Komitetas Užtikrinimui 
Garbingos Taikos." Šisai komite- 
tas surengė visoj eilėj didelių 
miestų mitingus, kur atvyko kal- 
ti i daug žymių kalbėtojų. 

Kas jdomiausia—tai tas, kad 
šito komiteto prezidentu yra 
Princas von IVedel, pirmiaus buvęs 
Elzaso-Lotaringijos generalgu- 
bernatorium ir visiems žinomas 
kaipo vienas artimiausių kai- 
zerio draugų. 

Iš to išvedama, kad ir paties 
kaizerio galvoje mintis apie tai- 
ką, turi but, yra giliai įlindusi. 

Dabar vienas įdo'mus ir daug 
reiškiantis dalykas yra tas, kad 
tos vokiškos draugijos, kurios- 
pirma labjausiai užstojo už ka- 
ro. dabar persikeitė j '"taikos ko- 
mitetus." Štai nesenai iš tokių 
gaivalų susitvėrė komitetas vardu 
"Neprigulmingas Komitetas delei 
Vokiškos Taikos." 

Jisai nesenai išleido prokliama- 
ciją, kurioj vokiečiai parodo di- 
deli apetitą ant svetinių žemių, 
bet vis viena, jau nękalba apie 
"priešo sutrynimą," tik kalba apie 
taiką. Prokliamacijoj nurodinė- 
jama, kad talkininkai jau yra 
"pralošę"' ir kad tolimesnę karę 
su teutonais nėr ko yesti. Vo- 
kiečiai su savo pagelbininkais, 
esą, laiko savo rankose užėmę 
tris karalfjas, o talkininkai dar 
vis kalbą apie vokiečių imperi- 
jos sunaikinima. 

"Musų priešams—rašoma toj 
prokliamacijoj,—nepasiseks. Vie- 
ną da'yką jie atsiekė: jie pertikri- 
no mus, kad Anglija yra musų 
specialis ir pavojingi ausis prie- 
šas." 

Toliaus šitoj prokliamacijoj 
sakoma, kad visi plotai nuo Bal- 
toko jūrių net iki Volyhiaus (tai- 
gi, vadinas, Lietuvį ir Lenkija) 

| turi pakliūti po Vokietijos "įtek- 
ime," kad pasidarytu siena tarp 
Vokietijos ir Rusijos. Reik, e.~,ą, 
taipgi nepamiršti ir Prancūzijos, 
ku"ri dar vis dega kerštu prieš 
Vokietiją; todėl vakaruose taip 
pat turi buti padarytos tūlos 
permainos. 

Anot šitos prokliamacijos, Bel- 
gija tivri buti taipgi "siena", ku- 
ri ginty Vokietiją nuo Anglijos 
ir Prancūzijos ir todėl Belgija 
taip pat turi įeiti į vokiškos 
įtekmės sferą." 

TEUTONAI ATAKUOJA 
ANT KOVELIO FRONTO. 

Petrogradas, Rugpjūčio 25 d. 
Vokiečiai su didelėmis jiegomia 
pradėjo atakuoti rusus, kurie ne- 

senai persikėlė per upę Stokhod 
ir užėmė keletą kaimų. Oficialis 
rusų pranešimas skelbia apie tai 
sekančiai: 

"Vakar priešas atidarė pasiu- 
tusią artilerijos ir kulkas valdžių 
ugnį ant musų pozicijų netoli 
Tobol, ant vakarinio kranto upės 
Stoklrod, 57 verstai į šiaur-ryčius 
nuo Kovei. 

Po piet priešo eilės pradėjo 
užpuolimą, bet tapo numuštos 
atgal musų šautuvų ir kulkasvai- 
džių ugnini. 

"Ant upės Zlotą Lipa fronto 
(Galicijoj) pasirodė turkų kariu- 
menės buvimas, kas paaiškėjo iš 
paimtų nelaisvėn belaisvių." 

Igrekai prieš 
| BULGARUS. 

Londonas, Rugp. 26 d.—Gre- 
kai, sakoma, yra pasiryžę prie- 
šintis bulgarams, kurie įsiveržė 
Grekijon ir slenka linkui miestų 
Kovala ir Seres. 

Pasekėjai buvusio Grekijos 
premiero Yenizeloso kelia di- 

džaiusj trukštną, reikalaudami, 
kad Grekija tuojaus stotų karėn 
su amžinais grekų priešais, bul- 
garais. Salonikuose atsibuvo tuo 
tikslu didelė demonstracija ir 

daugelis grekų organizuojasi į 
liuosnorių pulkus, kad kovoti su 

bulgarais. 
Miesto Seres komendantas su- 

šaukė atgal jau paleistus karei- 
vius ir apreiškė, kad jis, nepai- 
sydamas savo valdžios, priešinsis 
bulgarų tolimesniam besiverži- 
mui. 

Tuom tarpu ant viso fronto 
apie Salonikus eina atkaklus mū- 
šiai, kurių pasekmės, kol kas, dar 
nėra aiškios: ant ilgo fronto vie- 
nur viena pusė, kitur kita pusė 
turi laimėjimų. 

RUMANIJA APSKELBĖ 
KARĘ. 

Berlinas, Rugpj. 28 d.— 
Rumamja apskelbė karę Austro- 
Vengr/jsii nedėld/'enio vakare. 
Apie tai oficališkai pranešama se- 

kančiai : 

"Rumanijos valdžia vakar va- 
kare apskelbė karę Austro-Veng- 
rijai. 

"Federalė (Vokiečių) taryba 
tapo tuojaus sušaukta posėdin." 

Of/c/al'skai taipgi pranešta, kad 
Ital/ja apskelbė karę Vokietija/. Į 

(Platesnis straipsnis apie Ru- 
manijcs įstojimą karėn randasi 
kitoj šio numerio vietoj). 

13 AMERIKOS. 
SUGRIUVO NAMAI. 

New York. Broux miesto c!a- 
lyj sugriuvo naujai statomi na- 

mai. Užmušta prie to vienas 
žmogus, bet trūksta dar šešių, 
kurie gal yra negyvi po namu 

griuvėsiais; daug sunkiai sužei- 

stų nugabenta j ligonbučius. 

UŽDRAUS MERGINOMS 
MAUDYTIESI SU NUOGOMS 

BLAUZDOMS. 
Atlantic City, N. Y. Čianykš:| 

čių jūrių maudynių direktorius 

Bossert apreiškė, g'įrnuo atei- 
•? £ naneut metų mof £ g s ir mer- 

ginoms bus užtlr 6 maudytie- 
si su nuogoms blauzdoms, nes 
buk nuogos blauzdos nupuldo do- 
rą. Kad tik nieko blogesnio už 

nuogas besimaudančiu blauzdas 
nebūtų. 

DIRBTUVIŲ SPROGDY- 
TOJAI. 

Detroit, Mich. Slaptoji pol'ic*ja 
suareštavo čia Austrijos pilieti 
Povilą Bierlič (pravardė slaviš- 
ka), nužiurėdama, kad jis pri- 
guli prie vokiečių šnipų organi- 
zacijos, užsiėmusios Amerikoj 
sprogdinimu amunicijos dirbtu- 
vių. Bierlič buk prisidėjo ir prie 
išsprogdinimo amunicijos krau-, 
tuvių Xe\v Yorke. 

PAČTO IŠNAUDOJIMAS. 
New York. Muitininkai suse- 

kė vokiečių Amerikos paeto iš- 
naudojimus. Susekta, kad Ame- 
rikon skryniose su dvigubu dug- 
nu buvo iš Vokietijos siuntinėja- 
mi per Daniją laiškai ir oficia- 
liška korespondencija, kad ją pa- 
slėpus nuo talkininkų. Prigavy- 
stės tos aikštėn išėjo netyčia, 
kuomet vienas toks neva Dani- 
jos pačto, o ištikro vokiškas siun- 
tinys praskilo. Suimta jau du 
valdininkai, kurie turėjo žinoti 
apie tuos vokiečių konšachtus. 

SUĖMĖ MERGŲ PREKĖJĄ. 
New York. Suėmė čia, spren- 

džiant iš pravardės, rusišką ar 

lietuvišką žydą Jusze Botvinj. ku- 
ris per 27 metus varė sau rods 

pelningą, bet labai biaurią mer- 

gų pirklybą. ]klampino ij dvi 

merginos detektyvės, kurias žy- 
das mėgino j savo tinklą pagau- 
ti. Su savo niekšišku užsiėmi- 
mu dabar žydpalaikis visai ne- 

sislepia. bet atvirai viską pasa- 
koja. kaip j'is savo niekšišką biz- 

nį varė. Biznį savo Botvinis lai- 

ko taip geru, kaip ir kiekvieną 
kitą, visai nesupranta, ar nenori 

sup.asti, kad tai butų blogas. 
Bet teismas, turbut, jj pamokys 
kitaip manyti. 

MIRĖ ŽYMUS KATALIKŲ 
VYSKUPAS. 

Peoria, 111. 25 rugpjučio mi- 
rė čia žymus katalikų bažnyčios 
perdėtinis Amerikoj, archivysku- 
pas Peoria vyskupystės John L. 

SpaMing, išgyvenęs 76 metus. 

GAMTOS KERŠTAS. 
.. Geneva, 111. Gyvenantis čia gy- 
dytojas Dr. Kauffman užsimanė, 
išmėginimui, nieko nevalgyti per 
51 dieną. Tą jis atliko, bet už 
laužymą gamtos teisių, ji jam 
keršija: dabar jis norėtų valgy-' 
ti, bet negali, nes pilvas nuo val- 

gio atprato ir nieko nepriima. Į 
AUTOMOBILIŲ LENKTYNĖS 

SU NELAIMĖMS. 
Kalamazoo, Mich. Atsibuvo čia 

automobilių lenktynės. Laike 
lenktynių vienas automobilius už- 

bėgo ant tvoros ir apvirto sker- 
sai bėginio kelio. Paskui bėgan- 
ti įbėgo į to griuvėsius. Užmuš- 
ta prie to du žmonės, o apie 8 
tapo sužeisti ir tai sunkiai. Už- 
muštas vienas chicagietis, o 

tarp sužeistų yra du chicagie- 
čiai. 

AUTOMOBILIUS ĮPUOLĖ 
Į UPĘ. 

Wel!sboro, Pa. N'etcli Coving-| 
ton, Pa. smarkiai bėgantis au- 

tomobilius nupuolė nuo augšto 
kranto Į upę. Užmušta prie to 
du vyrai ir du vaikai, o 4 va- 

žiuotojai tapo sužeisti. 

GAISRAI. 
Milwaukee, Wis. Sudegė čia 

dirbtuvės Mihvaukee Piano Ma- 
nufacturing Co. Nuostolių ugnis 
pridirbo ant 200.000 dol. Sudegė 
ir du gesintojai. 

APVIRTO AUTOMOBILIUS. 
Paris, 111. Netoli Kidgc farmos, 

II!. apvirto automobilius. Prie to 

tapo sužeistas Chicagos vyriau- 
siasis mdkyklų perdėtinis, jo sū- 

nūs ir trįs vietiniai vertelgos. 
Mirtinai sužeistų tarp jų nėra 

iŠ DARBO MUKO. 
*[ Shamokin, Pc.. Šitose aplin- 

kinese .kilo angliakasiu streikas, 
j Streikieriai reikalauja, kad visi 
darbininkai prigulėtų j uniją. Ki- 
lo vaidai ir pačioj un'ijoj. 

j[ Ne\v York. Pasibaigė antra- 
sis gatviniu karų tarnų streikas. 
Kompanija nusilenkė -ir priėmė 
atgal kelias dešimtis prašalintų 
už organizavimą unijos tarnų. 

Washington, D. C. Nesuti- 
kiniai geležinkelininku su kom- 

panijoms dar vis neišrišti ir dar 
nežinia, ar bus galima be strei- 
ko apsieiti. Tarnaujanti reika- 

j lauja 8 vai. darbo dienos prie 
jdirbartinių algų. kompanijos gi 
reikalauja, kad kongresas leistų 
joms pakelti pervežimo kainas. 
Prezidentui iki siol nepasisekė 
nei vienos pusės prikalbėti nu- 

silenkti. Tas jam yra labai svar- 

|bu. Daugelis mano. kad jeigu 
j jam pasiseks sut-vkyli geležinkel- 
ninkus su kompanijoms, iis 

(ateinančiuose rinkimuose vėl bus 

į išrinktas Suvienytų Valstijų pre- 
I zidentu. 
i 
i 

| Westville, 111.—Darbai pra- 
deda eiti geryn: anglių kasyklose 

, dirba po 4—5 dienas i sąvaitę; 
todėl ir žmonės pasidarė links- 

mesni. geresnių laikų laukdami. 
S. S- 

i 

IĮ Rusijoj valdžia neva liovėsi 
pardavinėti degtinę, be: kaip pasi- 
rodo, ten be jos žmonės negali, ar 

nenori apsieiti. Laikraštis "iJiržc- 
vija Viedomosti" praneša, iog mi- 
nisterių taryboj atstovas iždo mi- 

nisterijos apreiškė, jog degtinės 
suvartojimas vėl žymiai pasididino. 
Ir šįmet išgerta daug daugiau deg- 
tinės negu pereituose metuose, šį- 
met išgerta jos keturis syk dau- 
giau. Per du pirmutiniu šių metų 
mėnesiu parduota monopoliuose 
1,049,439 viedrus degtinės 40'/t 
stiprumo, o pernaii jos parduota 
tik 135755 viedrus. 

Į| Suvienytų Valstijų politikie- 
riams vėl nemažai baimės įvarė 
japonai, kurie, pasinaudoję iš vardo 
kokio ten kpanijono, nuo Pana- 
mos valdžios perka 60,000 akrų 
žemės prie Panamos kanalo prie- 
šais San Miguel. Bet lygiai 1111- 

žytė Panamos repubika, kaip ir Ja- 
ponija yra neprigulmingi. kraštai, 
nei vienam iš jų Amerika negali 
paliepimų davinėti, jeigu jie ge- 
ruoju nepanorės savo tiesų išsiža- 
dėti. 

jj Iš Londono praneša, buk Ru- 
sijos teisių ministeris Clivostov 
prisakė iš Siberijos paleisti 120 po- 
litiškų prasi/engėiių, ten be teismo 
pasiųstų. Muk ten tokių dar yra 
600 (turbut be teismo ten išsiųstų 
bus daugiau negu dešimtį kartų 
tiek). Ministeris anglui Soni 
IIo\ve žadėjo iš tų prasižengimus 
ištirti. 

ij Xors laike karės veik visi 
daiktai pabrango, bet kvėpylų ex- 

traktai žymiai atpigo. Prancūzi- 
joj už vioiių e.Ntrakto kiliogra- 
mą (2^4 svaro) dabar moka 2.000 

frankų, o pr*reš kary reikėjo mokė- 
ti 6,000 fr., heliotropų extrak- 
tas dabar 3,000 fr., o prieš karę 
buvo 8.000 fr. Atpigo taipjau ir 
kitoki kvepalų extrauktai ir per- 
fumos. 



|| Nors dėl karės ir Anglijoj val- 

gio produktai pabrango, bet ne 

taip, kaip Vokietijoj. Duonos 
bandutė Londone 4c., taigi bent 

duona. *cn pigesnė negu Amerikoj, 
kur už bandutę reikia mokėti 5c. 

|| Apie Villa vėl ateina pieš- 
taraujančios žinios. Amerikos ka- 
riumenės vadovas praneša, jog Vil- 

ios įtekmė visai nupuolė ir su 

mažu kariautoju skaitli<«:ni jis 
slapstosi kalnu5se. l'arranzos ge- 

nerolas Trcvino gavo žinią, bu!; su 

kebais šimtais pasekėju jis pa- 
sii !ė apielinkėse N'aca., Sulyg 
gi kitos žinios, buk jis mirė dar 

liepos mėnesyj. 

į! I'evicliniu telegrafu per Say- 
ville pranešė rugpjūčio 23 d., jog 
j \ v esero j lanką atkako išplaukęs 
i> Amerikos vokiškas pirklybinis 
povandeninis laivas Deutschland. 
Kelionė jam užėi.iė 23 dienas, bet 

tykojanti jo talkininku laivai nie- 
kur jo nepatėmijo. Deutschland 
iš Amerikos Vokietijon atgabeno: 
auksą, ciną ir gumą. 

|| Kanadoj, apielinkėse Šv. Jo- 
no ežero, prie Cunard upės iki 

Murvay įlankos siaučia girių gais- 
rai. 

|| Paryžiuj iŠ Šveicarijos gauta 
žinia, jo.^ Bavarijos karalius Lud- 

vig likosi ŠLabo užtiktas. 

|| Amerikos valdžia paliepė sa- 

vo ambasadoriui Konstantinopolvj, 
nuo Turkijos valdžios pareikalauti,! 
kad Turkijoj pasiliautu persekioji-1 
mai ir skerdimas armėnų, 1 let kas- Į 
žin ką Amerika darys, jeigu Tur-j 
kija jos reikalavimo tieispildy«. 
Turkija žodžiu paprastai neklau-j 
so. 

[| Vokietijos socialistu vadovas, 
Dr. Liebknecht, už kritikavimą 
valdžios, išvilkimą aikštėn jos sle- 
piamų daibų, tajx> teismo 2 metam 

•kalėj iman pasiųstas. Jis teismo 
nusprendimu nepasiganėdino ir pa- 
davė apeliaciją. Apeliacijos teis- 
mas vienok bausmės nenuma- 

žino, bet daugiau negu dvigubai 
padidino. Liebknecht turi eiti 4 
metams kalėj iman ir tapo iš Vo- 
kietijos kariumenės išmestas, o jo- 
je jis buvo aficieru. 

[Į Xuo Ifollandijos salos Ame-j 
land Amsterdaman atėjo žinia, jog; 
rugpjūčio 24 d. per visą rytą veik 
iki pietų buvo girdėt jūrėse į 
šiaurius smarkus kanuolių šūviai. 
Matyt teu kur nors buvo laivynu 
mušis. 

[[ Pabėgėliai iš Mexiko, atkakę j j Dougias, Arizona, atgabeno ži-' 
nią, jog Sonora valstijoj Yaqui 
indi jonai, prisivilioję dalį Carran-' 
zos kairumenės j urvą, veik suvisu 
išmušė 22 infanterijos kariumenės 
regimentą. 

!: Kanados legisliaiura u/.gyrė pa- 
kci-ti miestelio Iierlino vardą, ku- 
ris, kaipo vokiškas, kanadiečiams 
nepageidaujamas, j vardą Kitclie- 
ner, vokiečių paskandyto Anglijos 
karės ministerio. 

!| Paleistai tapo Anglijos par- 
liamentas iki spalio 11 d. Dabar- 
tinis parliamentas pasiliko dar 7 
mėnesius, paskui bus išrinktas nau- 

jas. (ial iki susirinkimo naujojo 
ir karė pasibaigs. 

Įj Suvienytu \ Ostijų užsieniu 
n1.ir.:.storis gavo nuo Amerikos am- 

basadoriaus lierline atsišaukimą 
atstatvto, dėl kurstymo Yokieti- 
jos pradėti karę su Amerika, vy- 
riausiojo vokiško kariško laivyno 
viršininko admirolo Tirpitz. At- 
ssaukime admirolas ir dabar ragi- 
na pradėti karę su Amerika, nes 

ji Vokietijai negalinti nieko blogo 
padaryti ir atnaujinti karę subma- 
rinais su visu kraštu pirklių lai- 
vais. Rods, Tirpitz dabar neuž- 
ima valdžios vietos, bet jis Vo- 
kietijoj turi didelę įtekmę, todėl 
ir jo atsišaukimas svarbus. 

ĮĮ Rremeno turtuoliai sudėjo 
100,000 markiu dovanoms kapito- 
nui sugrįžusio iš Amerikos po- 
vandeninio laivo Deut~cliland ir jo 
įgulai. 

Į| Vokietijos miestai paskyrė 2 

miliardu markių sušelpimui karėn 
pašauktų Šeimynų. Iš iždo tam 
vėliau bus paskirta dar omsč mi- 
liardo markių. 

|Į Vokietijos jubileiai apšaukė 
boikotą 15 traneuziškos Šveicari- 
jos laikrodžių dirbtuvių už rupi- 
nimą Prancūzijai am inicijos. 

Bevieliniu telegrafu per Say- 
villc praneša, jog vokiškas povan- 
deninis laivas liremeti, apie kurio 

pagavimą ir išnaikinimą garsino 
laikraščiai, yra kelion'j ir gabena 
iš Vokietijos Amerikon parvas, 

kurių čia trūksta. 

|i Bulgarijo: kariunv.iė per Gre- 

kiją įsivtržė j neva neprigulmingą 
Ubaniją ir užėmė miestą Matik. 

|! firekijoj vyriausiuoju štabo 
perdėtiniu tapo paskirtas taikiniu-' 
<ų šalininkas ir draugas gene- 
rolas Mošapoulos. 

Į[ Mieste Calais suvažiavo mi- 

nisterių pirmininkai r iždo mi- 
nisteriai Prancūzijos ir Anglijos 
apkalbėti piniginius ta.kininkų rei- 
kalas. 

LIETUVA IR KARE, 

LIETUVOS APŠVtETA PO 

VOKIEČIU. 

"Lietuvių Balsas'' redakcijinia- 
mc straipsnyje- aprašinėja, kaip lie- 
tuviai kovoja už palaikymą savo 

mokyklų, savo kalbos ir laikraščių 
ir kokias vokiečiai daro jiems tame 
kliūtis. Štai kas apie tai rašoma: 

Jau nebe šiandien męs užgir- 
dome, kad Lietuvoje yra įsteigta 
keletas lietuviškų gimnazijų ir 
daugelis pradedamų j t mokyklų, 
kuriose mokiną patjs ietuviai lie- 
tuviškai. Žinios tos nums buvo 
labai malonios, bc to dar iš jų ga- 
lima buvo spręsti, kad vokiečiai 
lyk sute'kia mums tai savo geru 
noru. Dabar gi, sulyg paskutinių 
žinių, kurios atėjo j musų redak- 
ciją, pasirodė, kul lietuviai pa- 
tįs sau išsikovojo tas mokyklas. 
Vokiečiai iš pradžių bandę visur 
steigti vokiečių mokyklas, parga- 
benę «iš Vokietijos savi mokytojų j 
ir statę pi ie lietuvių vaikų savus 

unterius. Lietuviai točiau tokių 
mokyklų neprisiėmė ir griežtai pa- 
reikalavo savų. 

Ačiū tokiam griežtf.m re'kala- 
vimui, kurį pastatė griežtoje for- 
moje viso., mušu parapijos ir vals- 
čiai, vokiečiai priversti bu o nusi- 
leisti. Taigi lietuviai tnri dabar 
savas mokyklas, kurias, žinoma, 
užlaiko savo lėšomis. TL, deja, 
šių pastarųjų vi-sai nėra. Nualin- 
tas ir sudegintas kraštas visomis 
pastangomis, kiek galėdamas, au- 

koja tam reikalui, be', toli gražu 
negali visa patenkinti. 13e to dar 
jaučiama didelė stoka lietuvių in- 
teligentų, nes šiuo lai'tu nedaug 
jų teliko Lietuvoje. Taigi ir su 

mok .jjais ir darbo organizato- 
riai ne taip yra lengva. 

Visaf kitaip yra su mūsų spau- 
da. Čia jau lietuviai kenčia antrą- 
jį spaudos uždraudimą. Vokiečiai 
neleidžia lietuviams spausdinti nei 

laikraščių nei šiaip jau knygų, o 

jeigu ir yra išleista kokia viena 
kita knygelė, pavyzdžiui kalenda-' 
rius "Vilniaus Aidas," \ai irgi tam 

turėjo padėti lietuviai daug vargo. 
Užėmus Kauną ir Vilnių, pasili- 
kę ten lietuviai rašytojai tuojau 
kreipėsi i vokiečius, prašydami, 
kad tie leistų vėl spausdinti "Vil- 
tį" ir "Lietuvos Žinias." Prašy- 
mas buvo atmestas. Prašymą tą 
pakartojo antrą, trečią ir daugiau 
kartų, bet vis veltui ir leidimo ne- 

gavo. Vokiečiai patįs pradėjo lie- 
tuviams spauzdinti laikraštį "Da- 
bartį," kuris išeina Kaune. Kas 
tai per laikraštis, lengva bus su- 

prasti iš to, kaip sutvarkyta jojo 
redakcija. Redaktorium pasirašo 
lietuvis atstovas d-ras Steputaitis. 
Redakcijos bendradarbiai—tai vis 
uniformose apsirėdę oficieriai ir 
kareiviai. Prūsų lietuviai arba net 
ir vokiečiai, lietuviškai lieko nesu- 

pranta. Kuomet redakcijoje pa- 
norėjo darbuotis atstovrs Gaigalai- 
ti:;, vokiečiai neįsileido, mat nevi- 
sai ištikimas žmogus. Net ir spau- 
stuvėje darbuojasi kareiviai. Cen- 
zu ra triguba, būtent palios redak- 
cijos cenzūra, toliau vėl civilinės 
ir galop karės valdžios. Žinias 
ir straipsnius semia daugiausia iš 
vokiečių konservatyvų laikraščių, 
rašo jas lietuviškai, paskui visa 
turi išversti vokiškai, kad perlei- 

[dus per trigubą vokiečių cenzorių 
Ikoštuvą. Užgriebę į savo rankas 
tokį monopoli, vokiečiai, skelbia 
tik sau liekamas žinias ir mano 

pripratinsią lietuvius prie savo val- 
džios ir padarysią tai, ką yra pa- 
darę su Mažąja Lietuva. Ameri- 

koje išeinančių lietuviškų laikraš- 
čių visai neįsileidžia, draudžia net 

Lietuvoje pardavinėti Tilžės laik- 
raščius, spausdintus gotiškomis 
raidėmis. Sakoma yra, kad alka- 
nas^ žmogus ir jovalą valgys. Tai- 
gi ir lietuviai iš bado skaito ir 
"Dabartį," bet skaito ją su ne- 

apykanta ir nepasitikėjimu, o kai 
kur net tiesiai boikotuoja. Prieš 
tokį skriaudimą męs turime kar- 
štai protestuoti, tuo labiau, kad 
vokiečiai išdrįso tai daryti tik st> 

mumis lietuviais. Saujalei lenku 
leista yra turėti Yikiiujc bent 
vieną savo laikraštį, kuris kad ir 

cenzūruojamas vokiečių vyriausy- 
bės, bet vis ne jos leidžiamas. Be 
to dar jiems pavelyta skaityti kai- 
kuriuos Varšuvos, Krokuvo ir 
Poznaniaus laikraščius. Žydai Len- 

kijoje ir didesniuose Lietuvos mie- 
stuose taip-pat turi savo organus. 
Tik su mumis lietuviais vokiečių i 

taip žiauriai pasielgta. Ar tik 
nemanoma paskiau tuo operuoti ir; 
sakyti, kad lietuviai nemėgstą lai- 
kraščių? Prieš tokį spaudos už- 

draudimą męs neprivalome tylėti. 
Apie '.ai turėtų žinoti ir kitos tau-! 
tos. Męs turime iš vokiečių rei-' 
kalanti to, kas mums šventai pri-! 
dera, be ko męs jokiu budu negali- 
me apsieiti ir pagaliaus kas tų pa- 
čių vokiečių yra leista kitoms už- 
kariautoms tautoms. 

LIETUVOS STOVIS DI- 

DŽIOSIOS KARĖS METU. 

Mušu miestams pakliuvus karės 
ugnies sferon, vienodai, jei ne 

daugiau, nukentėjo ir pramonė su 

prekyba. Taip, Šiauliuose, Rusi- 
jos vakarų centre, išardytos di- 
džiulės odininku iabrikos, kurios 
(pav. Frankelio ir K u roko) skai- 
to savo nuostoliu po kelius mili- 
jonus rubiiu. Milijoninių nuosto- 

lių turi ir vienas kitas urmo san- 

dėlis (geležies, mašinų). Stovi 
taip nai ir didžiosios Kauno gele- 
žies "abrikos, kuriose turėjo dar- 
bo daugiau ne 3000 darbininkų, 
išardytos ir stovi be darbo kele- 
tas buvusiųjų Vilniaus apskrityje 
popieriaus fabrikų. Iš viso skai- 
čiaus stambiosios pramones jstai- 
gų, motorų pagalba veikiančių 
(Kauno gub.—144, Vilniaus—235, 
Suvalkų—87,) beveikia vien ma- 

lūnai. kai-kurios lentpjūvės ir kur- 
ne-kur kuriasi kokia maža dirbtu- 
vėlė muilo, saldainių, kurpalių ar- 

ba baigiami atskiri pramonės dar- 
bai (pav. odos). 

Net imatninkai, kaip antai: siu- 
vėjai, kurpiai, kalviai ir tie silp- 
nai rodo savo gyvybę, stigdami 
medžiagos ir net savo paprastųjų 

Į įrankių. 
Prekčjams taip pat nėra progos, 

išplėsti savo darbas, atbulai, pre- 
kyba visur traukiasi ir mažinasi, 
nes senosios prekės baigiasi, nau- 

ju gi negaunama; Prūsų siena 
dėl jų dar uždaryta. Buvusios 
po miestelius vartotojų draugijos 
L.ri dėl to irgi smilkti, ypač ir 
joms didžiai nuo karės nukentė- 
jus. Taip iš "Žagrės" centro 

Marijampolėje išvežta ūkio. 
mašinų už 36 tukst. rub. Dešimti-j 
mis tūkstančių, jei ne šimtais,! 
skaito taip pat nuostolius Šiaulių, 
kooperacijos bendrovė "Progrc-j sas," Kauno Ūkio Draugijos Siu- j dikatas, Latvių Ekonomiškoji Picn-j 
drovė. Per du kartu net nuken-' 
tėjo Joniškio, Leipalingio, Pašvi-i 
tinto vartotojų draugijos, turėju- 
sios po kelias dešimtis tūkstančių 
apyvartas, Užvenčio vart. sankrova 
su savo 35 tukst. rub. apyvarta, 
Trakų ir kitos paliovė veikusios. 

Nežiūrint smūgių ^r nuostolių,! 
didžiuma kooperacijos draugijų 
stengiasi užsilaikyti ir nepertrauk-' 
ti savo veikimo, kitos gi naujai 

Įikabiinasi; taip, Joniškio, Pašvitinio 
dr-jos spalių mėnesį dar turėjo 
ligi 1000 rub. apyvartos kas mė-j 
nuo; Šiauliuose naujai susitvėrė 
kooperacijos pamatais 3 moterų' 
"darbiečių" krautuvėlės su kepyk-' 
la, naujai steigiama vart. dr-ja' 
Kelmėje ir t. t. 

Vartotojų draugijos šiuo komer- 
cijos iširimo metu atlieka svarbų 
darbą, aprupindamos žmones rei-' 
kalingais produktais, kur galima 
nustatydamos kainas'> dėlto skaito- 

si su jomis ir administracija ir per 
jų tarpininkavimą; kartais suteikia 
prekių žmonėms, aplenkdama šiaip 
sankrovininlais. "Jl'av., Viekšniuo- 
se vartot. jHraugijai žadėta už 8 
lukst. rublių 'prekių, kurių ji jau 
nuo savęs galė^j paskirstyti šiaip 
sankrovininkams už i—2% ko- 
miso.). fj. * 

1, f 
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Nupieštasai adyčiau istenoji-j 

nio vaizda ^»el# dar pilnas, jei 
nepaminėsime ni®s paviršium kitų 
karės nuostolių, surišti: su kariuo- 
menės žygiavimu, kurių ypatingai 
prityrę valstiečiai ir maždaug vie- 
nodai visais krašto pašaliais, ne- 

žiūrint buvo ar ne ten karės fron- 
tas. Taip dėlei įvairių rekvizicijų 
pas žmones visai mažai beliko gy- 
vulių, (ypatingai arklių, kiaulių ir 
paukštienos), pašaro ir javų, ir 
ne vienas rkis dėl to lieka iŠ pa- 
matų išgriautas, patsai gi savinin- 
kas neretai nustoja duonos k;js- 
nio. 

Taip, Žaslių, Trakų, Liubavo ir 
kitose apielinkėse gyvulių visai be- 
veik nelikę, apie Sirvintus po i 

karvę, apie Simną, Punską vos ]Ą 
dalis, kiaulių visai nematyti, Bo- 
guslaviškyj išlikę—penkta dalis, Jo- 
niškyje (Šiaulių aps.) arklių 20%, 
daugiau kiek galviju (60%), Kel- 
mės pusėje jias kai-kuriuos dvari- 
ninkus vietoję 80—100 galvijų pa- 
likta 2—4, vietoje 20—30 arklių, 
palikę tik 2. Sulyginamai dau- 
giau kiek gyvulių maišosi žemai- 
čiuose, Pan'cv. apskrityje, Suvalki- 
jos pasieniu ir Panemuniu toliaus 
nuo Kauno. 

Pašaro, kaip tai: dobilų, šieno, 
avižų ir net šiaudų žmonės, ypač 
arčiau buvusiųjų pozicijų, pasi- 
genda visai. Kitur, kaip Telšiuo- 
se, šiaudų truk-ta ir dėl neužderė- 
jimo. Žmonės dėlto verčiami 
(kaip kur ir administracijos įsa- 
kymu) pak'ratoms klotis eglių ša- 
kų, durpitį (torfo). 

Bendrai svarstant ūkininkų nuo- 

stolius, kiek jie galima nuspėti iŠ 
surinktųjįl žinių, jie galima pa- 
skirstyti Taip: ten. kur buvo fron- 
tas, visi_ ūkininkai, vidutiniškai 
imant, gali turėti jų po 5—7 tukst. 
rub., kitur gi nuo 800—2 tukst. 
rub., žiūrint, ,koks ūkio kultūros 
stovis. I 

Patsai i maisto klausimas sodžių-1 
jc tuo tarpu apskritai kalbant, vlar 
nėra labai opus, išskyrus labjau! 
nuteriotųjų vietų, kur už mėne- 
sio, kito gali pristigti ir duonos, 
nekalbant jau apie kitus produk- 
tus. Tos vietos tai—Padubysiai, 
Pavenčiai. Satekšnos, Jeros pau- 
piai, Pašventojis apie Taujėnus,] 
Kavarską, Yydiškj, Kurklius, Le- 
linnus, toliaus apie Boguslaviškį' 
Rumšiškį ir didžioje dalyje Vil- 
niaus gub., kur ir paprastąjį laiką 
žmonės stinga duonos, apie Kai-j 
variją, Liubavą, Marijampolės! 
apielinkėse ties Igliauką, Mete-, 
liuose, Leipalingyje ir t. t. 

Kaikuriose vietose maisto klau- 
simas pasunkėja dėl atsiuntimo 
nauju gyventojų nuo lronto lini- 
jos, pav., Kašiadaryse lapkričio 
mėnesj laukiama buvo apie 131 
tukst. tokių gyventojų, kurie tu-' 
rėję buti išdalyti parapijomis po 
500 žmonių. 

Šių metų javų derlius Lietuvo- 
je, galima sakyti, buvo pakenčia-j 
mas, nors vietomis, kaip Suvalkų 
ir Vilniaus gub. dėl sausumos 

silpnai užderėjo vasarojus, apie 
Telšius gi dėl pavasario šalčių iš-Į šalo rugiai ir jų derlius buvo vi-( 
dutinis, tik Joniškiečiuose ir Pane-i 
vėžio apskrityje buvo augščiau už 

vidutiniškąjį. Vasarojaus užderė-į jo geriau kiek Kauno gub., kur 
jis davė nuo 3—10 grūdo. Su- 
valkų gi ir Vilniaus gub. jis iš- 
džiuvo. Bulvių užderėjimas buvo, 
visur nepaprastai geras. 

Tuo javų derlium tečiau žmo-j 
nės nevisur galėjo pasinaudoti. 
Karės žygiai išsiplėtė Lietuvoje 
kaip tik javų valymo metu. J!e- 
žygiuodamo? kariuomenės, ypač 
raitininkų ir abazų dalįs, daug iš- 
mynę, &pn|„ir nupiovė javų pa- 
šarui, k-ftur įskraikė suvežtąjį der- 
lių, statydami ant jo arklius. Ijc 

, 
to. išleista buvo įsakymai naikinti į 
javai ir buvo sudaryti tam tikslui! 
sargybinių būriai. Arčiau pozici- 
jų ypač nukentėjo dobilai, pievos, 
avižos, miežiai, neretai gi ir "il- 

giai, kurie buvo klojami arkliams 
ar sunešami apkasuosna. 

Pav., kai kurie Skapiškio apie- 
linkės gyventojai (Ktindrenėliai, 
Bajorai) vietoje 60—80 vežimu iš 
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I'hotos by American Press Assoclatlon. 

RUMANIJA STOJO KARĖN. 
Viršuje: Runianijos sosto įpėdinis Karolis ir ministerių premieras Brctiano; apa- 

čioj:—typai Rumanijos kariumenės, kuri buk yra geriausia kariumenė visoj Europoj. 
Runianijos įstojimas karėn yra labai svarbus atsitikimas. Platesnis apie tai •straipsnis yra 
šiame numery j ant penkto puslapio 

lauko parsivežė 3—6 vežimus ja- 
vų, Daukšių apiel. (Suv. gub.) 
vasarojaus telikę l/i dalis. Traku 
gi dar mažiau. 

Sistematinio naikinimo pėdsakai 
palikę apielinkėse: Gruzdžiu. Kur- 

šėnų. Skapiškio, Ukmergės, Tau- 

jėnų, Yvdiškio, Kavarsko, Kur- 

klių, Anykščių, Leliūnų, Skemo- 
nių, Debeikių, Suvalkų gi gub.— 
apie Punską, už Kalvarijos, Ig- 
liauką, Krosną, Leipalingį ir ki- 
tur, bet daug kur nespėta sunai- 
kinti. Patsai naikini 10 darbas 
buvo atliekama įvairiais budais: 
deginama javai laukuose, merkia- 
ma vendenin, neprinokę javai min- 

džiojama, piaunama, kitur gi iš- 
kilius išvežama. 

Daug javų niekais nuėjo ir dėl 

žmonių evakuacijos, padarytos pa- 
čiu darbymetės laiku. Kitur kaip 
pav. Suvalkijos rytų pusėje nuo 

Ilguva?—Gaisrių—Kelmynių— Ig- 
liškėlių ir toliau, kur gyventojai 
iki vienam buvo rusų išvaryti, vo- 

kiečių suorganizuota buvo laukų 
valymas, bet pristačius neprityru- 
sius miestiečius darbininkus, jo' 
pasekmė? buvo nelabai vykusios. 

Iš bendrų kaupiu paskui besi-' 
dalijant tuos javus, ukininkui nuo 

i karčio (3 pudų) sėjos teko ne-' 
daugiau, kaip po 2—2/ kapos! 
(kapa Go pėdų), kuomet ir iš silp-j 
noko derliaus gaunama buvo po 
2—5 kapas. Nenuostabu tad, kad 
nuteriotųjų vietų žmonės visaip 
manosi sau maisto; pav. Trakų 
apielinkėje vartojama duona, pa-! 
daryta iš bulviu, ęrikiu ir miežiu.' 

V. A." 

SAL03. (Ežerėnų pav.) 
Čia nedidelis bažnytkiemis, me-' 

džio bažnytėlė. \'okicčiai užėmė 

tą miestelį 30. licpo.s seno kai. 
st., pasitraukus rusams dieną ank- 
sčiau. Čia įsteigta vokiečių etapų 
kon endantura. Vokiečiams užė-| 
ju> visoj parapijoj baisiai buvo j 
prasiplėtus cbolerina. Daugybe 
žmonių išmirė. Per kokį mėne- 

sį kasdien būdavo po du, po tris 

nabašnikus. Lygiu budu prikama- 
vo žmones ir šiltinės. Pavyzdžiui, 
Jurktiopiuose—tai didelis kaimas, 
perpus išdegintas, nebuvo grįčios, 
kur nebūtų išsimėtusios šiltinės. 

[Sirgo visi nuo mažo iki seniau- 

jsio. Ant vietos nebuvo nė gycly- 
; tojo. nėra nė aptiek.os. Kad kiek 
aptildžius tos ligos platinimo-^, bu- 
vo atvažiavęs vokiečiu kariuome- 
nės gydytojas. Sudeginti šie kai- 

'mai: Punkiškis, Gučiunai, Jurkuo- 
piai ir šetekštios dvaras Ivapoč- 

'kio; apdeginti Šereliai. Moky- 
' klos prie rusų valdžios buvo jtai- 
Isytos Punkiškių kaime, Gučiunuo- 
se, Nevežiuose, Yaitkunuose ir Me- 

iliūnuose, bet: šiemet nepanaujino; 
'vienur ir kitur vaikus moko pa- 
tjs sodiečiai, bet sistematinio mo- 

kinimo nėra. Čia pat jtai.-ytas vie- 
tos teismas. Žmonės nuolat plau- 
kia teisman su skundomis, mažo- 
nvis bylomis. Bylinėjimas juos di- 
džiai alina. 

(Paimta iš Dabarties.'') 

IŠ LIUDVINAVO, 

Kalvarijos pav. 
Miestelis tas yra Kalvarijos 

pav. prie upės Šešupės, bet da- 
bar jo nėra, nes tape su visit I 
'išnaikintas. Triobų visai neliko į 
o laukai visoj parapijoj pernai 
liko neužsėti. Kaimai taipgi yra 
veik visi išnaikinti. Clyvcntojų 
Liudvinave bu\o 2700. Buvo č'ia 
ir medinė bažnyčia. 

IŠ VILNIAUS. 

Vilniuje veik pusė jo gyven- 
toj u yra be darbo, nes vokiečių 
valdžia, kaip gali. trukdo besi- 
vystymą pramonės. Todėl !>a- 

daujančius darbininkus iš mie- 
sto gabena i vakarus, nors iš 
vokiečiu malonės ir kitur Lietu- 
voj darbų nėra. Pereitą mėnesį 
iš Vilniaus išgabeno 2000 netu-! 
rinčių darbo ir namų varguobų. 
Išsiuntimu varguolių iš miesto 
užsiima spccialė komisija. Wrs 
ir kitur tas pats vargas ir stoka 

^ 

uždarbių, bet 'kitur bent pragy- 
venimas lengvesnis ir pigesnis. 

Simbirskas. Birželio 27 dieną! 
gubernatorius patvirtino Lietu- 

vių Globos įstatus, ši draugija' 
globoja lVusų lietuvius, dėl 'ca-1 
r ės aplinkybių atvežtus čia iš tė- 

vynės. Pirmininku išrinktas re- 

formatų kunigas A. šernas, jo 
padėjėju V. Bonč.-Osmolovskss, 

kasininku A. Radobvlskis-Guba- 
reviėius, sekretore—J. Bonč.-Os- 
mok 'skieno; kandidatais—Y. Pa- 
lukaitis, P. naitis, A. Kerpau- 

1 skaitė, Į revizijos komisiją: F. 
Hartkeviėienė, re'f. kun. P. Joku- 

Įbėnas ir M. Sleževičius. 

į Buvęs gminos teisėja- Suval- 
kijoje oficeras Juozas Stankūnas, 
kaip yra sužinota, yra dalia r 
pas vokiečius nelaisvėje Burge 

!ties Maddebu-git (Bar 5 st- 

33-a). 

MIRĖ MYKCLAS TREIGYS. 

Liepos 3 d. po ilgos sunkios 
ligos sulaukęs 28 metu amžiaus 
mirė Maskvoje Mikolas Treigys. 

Velionis buvo ūkininkų Mar- 
gių kaimo, Kalvariji ? valsčiaus 
ir apskričio, Suvalkų Rub. 

Baigęs gimnaziją Orle, ist »jo- 
Maskvos universitetan i mate- 

matikos skyrių. Praeitą žiemą 
pašauktas 'koriuonien.Cn ?. a. My- 
kolas įstojo karės mokyki, n. l>et 
tenai jau ėmė smarkiau reikštios 
vėžio liga. ir po kelct * dienų jisai 
buvo visai paliuosuotas. a. a. 

Mykolas buvo Lietuviu Draugi- 
jos aukštųjų Maskvos mokyklų 
moksleiviams šelpti narys ir. kai- 
po toks, šios Draugijos lėšomis 
buvo gydomas ir dabar jos ru- 

pesniu palaidot:.s. 

LIETUVIAI AMEHIKOJ. 
IŠ EDYVARBSVILLE, PA. 
SLA. 7 ap3kričio met. susirin- 

kimas. Nedėliojo rugp. _'o d. 
SI \. 7 Apskritys turėjo čia sa- 

vo metini suvažiavimu. Pirmas 
posėdis prasidėjo 10 vai. ryio. 
Delegatų nuo šios apielinkėse 
SLA. kuopi} pribuvo 32. Susi- 
rinkimo vedėju tapo išrinktas 

Kazys Karsokas: raštininkais \ 
Ažys ir Vaškevičius. Suva/ia- 
vitnas svarstė daugiausiai paren- 
gimą ateinančiai:* metais lietuviu 
tautinės dienos naudai nukentė- 

jusių nuo karės lietuvių. 
Suvedus atskaitą įplaukimų 

I ietuvių Dienos parengtos šie- 
met Yalley Parke pasirodė, kad 
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gryno pelno buvo $ 13'MO. 7 Ap- 
skritys prie to pridėjo dar Sio. 

Tokiu budu Lietuvos (lelbėjimo 
l'onrian tapo pasiusta $146.40. 

\'ienas delegatų kairinių pu-^os 

padavė jnešimą. kad aukos butų 
siunčiamos vardu tų žmonių, ku- 

riuos Bulota nurodis, bet šitas 

įnešimas tapo sumuštas 2ij bal- 

f ais prieš 2. 

T< liaus reikalus besvarstant, 
pasirodė, kad mūsų kairieji 
draugai, kurie žodžiais parodo 
save labai teisingais, sa*ro dar- 

buose nėr.' tok'ais. l'-nas Suje- 
ta iš Plymoutho pasiskundė ant 

liuv :sios Lietuvių Dienrs ren- 

gimo 'komiteto, kad ta^ai ko- 

mitetas su juo neteisinį. ai pa- 

sielgti. kitoje dienoje buvo pa- 

skiria išlaimėjimuį Še.:io> laik- 

raščių prenumeratos; išlaimėjęs 
galėjo pasiskirti toki laikraštį, 
kuri.-> jam patiko. liet socialis- 
tą'':, būdami komitete, išrašė vi- 

siems "Keleivį," ar "Laisvę." 
P-nas Sujota buvo reikalavęs 
"Lietuvos," bet gavo "Laisvę." 

Komiteto narys Tabara teisi- 

nosi. kad tas atsitiko per klaidą 
Kadangi pinigai "Laisvei" jau pa- 

siųsti. o j). Sujeta grieštai reika- 

lavo "Lietuvos," tai susirinkimas; 
nutarė išrašyti jam "Lietuvą" už 

pinigus iš Apskričio išdo. 
Antran posėclin pri!)itvo kata-j 

likų sriovGs pasiustas delcga:as^ 
p. Seiniis. Šitame posėdyje l>u-. 

vo jnešta, kad Lietuviu Diena | 
kitą metą butų rengiama ben-j 
drai visų sriovių. Po apkalbę j i-1 
inu' šitas dalykas buvo pa\ estas' 
atlikti Apskričio komitetui. Pa- 

tarta visoms sriovėms rengiant 
Lietuvių Dieną laikytis išvieno 

kaipo lygus su lygiais. 
Ateinantiems metams SLA. 7 

aps'. ričio viršininkais tapo išrink Į 
ta šitie: Pirmininku, F. Živat- 

•k-uskas; jo padėjėju. J. Kaza- 

kevičius; raštininkais, A. Galin- 

sicas ir K. Karsokas: kasininku, 
S. Paukšti?. 

Vakare buvo prakalbos S. 

Paukščio svetainėje. Kalbėjo 
SLA. pirmininkas St. Gegužis; 
prof. K. Šliupas ir F. Živatkau- 
skas. Mažos mergaitės deklia- 
mavo eiles. 

Aukų nukentėjusiems nuo ka- 

rės surinkta $18.45. 
Reporteris. 

IŠ PHILADELPHIA, PA. 
Pilėno mirtis. Cia nelaimingai 

Miirč Petras Pilėnas, kelių laik- 

raščių agentas. Rado jį negyvu 

kambaryje su atsuktu gazu. Lai- 

dotuvėmis užsiėmė jo brolis Ka- 

zys iš Xew Yorko. Apeigų lai- 

ke laidotuvių nebuvo jokių. Pi- 

lėnas, buvo pasmerktas miriim 

1906 metuose Tiflise už dalyva- 
vimu tverime Kaukazo respubli- 
kos mieste Poti. Jam pasisekė 
vienok išsprukti «r 1907 metuose 

jis atvyko Londonm. Ameriko- 

je gyveno nuo 1910 metų. K. 

IŠ PROVIDENCE, R. I. 
Vietiniai atsitikimai.—Rugp. 

20 d DLK. 'iedimino D-ja tu- 

rėjo avo susirinkimą. Vienas na- 

rių pakėlė klausimą apie ateinan- 

čią Lietuvių Dieną, patardamas 
draugijai prie jos prisirengti. Į 
šitą patėmijimą susirinkimas at- 

kreipė domą ir *.apo nutarta, kad, 
kaip tik bus daugiaus žinių apie 
ją. draugijos valdyba sušauktų 
visuotiną susirinkimą tos dienos 

reikalų apkalbėjimui. 
Retkarčiais tarp vietos lietuvių 

atsitinka ir nemalonių dalykų. 
Šitai nesenai pas S. R. buvo krikš- 
tvnos. Svečiams bcsilinksmi- 
nan, inkilo tarp jų ginčai ir 

drauge su jais peštynės, kuriose 

pavartota ne tik kumščiai, bet ir 

peiliai. Atvykusi policija turėjo 
daug darbo, kol besipešančius 
apmalšino. Pasekmės buvo to- 

ki i.s: vienas sužeistas ligonintn 
nugabenta. vienas suareštuota ir 

vienas j Vitą miestą pasmuko. 
Teis~ias buvo rugp. 18 d. ir kal- 

tininkas gavo užmokėti $25 baus- 
mės. Nemaža tai auka ant gir- 
tybės aukuro. 

Kitas atsitikimas buvo del tos 

pačios priežasties: del girtybės. 
Subatvarkį vienas lietuvis, parė- 
jęs iš smuklės namon girtas, pra- 
dėjo mušti savo ,>aiV:ą. Laimėn 
tuo laiku užėjo mušamus moters 

dėdienė. Seimininkė gulėjo su- 

mušta be žado ant grindų. Vieš- 
nia paklausė šeimininko, kas yra 
jai, kad ji tajp guli. Tas pa- 

aiškino jai, kad yra pasigėrusi. 
Bet dėdienė suprato, kaip ten iš- 

tikro yra, tuojaus davė žinią po- 
licijai ir girtuoklis tapo nuga- 
bentas j kalėjimą, o jo pati nu- 

vežta j ligoninę. 
Girtuoklystė iš žmogaus padaro 

gyvulį. Girtuokliams nerupi nei 

draugijos, kurios juos reikale su- 

šelptu, nei laikraščiai, kuriuos 
jie skaitydami gautų protą. Ne- 

laimingi jie sutvėrimai. 
Plunksnarašis. 

IŠ HARRISON IR KEAR- 
NY, N. J. 

Rengiama "Tag; Day.'' Karei 
prasidėjus šių micsteliu organi- 
zacijos susivienijo tikslu rinkinio 
aukų nukentėjusiems nuo karės 
lietuviams. Kelis kartus pasi- 
darbavus pavyko surinkti aukų 
$170; surinkti pinigai pasiųsta 
Lietuvių Centr. Komitetui Pe- 
trogradan. Gauta žinia, kad iš 
N'cvvarko, N. J. siųstieji 515 rub. 
yra priimti. 

Dabar Suvienytos Organizaci- 
jos rengia Tag Day rugs. 3 d.; 
ant rytojaus, rugs. 4 d. yra ren- 

giamas vakaras su prakalbomis, 
teatru, dialogais ir dainomis. Ta- 
gini.ikams (tiems, kure bus ga- 
vę korčiukę nuo rinkėjų) įžanga 
bus nemokama, visiems kitiems 
25c. įžangos. Tą vakarą bus iš- 
duota atskaita iš Tag Day su- 

rinkimų. 
Prie Tag Day įvykinimo pri- 

sidėjo iš Nevvarko, Iv. J. L. Vy- 
čiu 20 kuopa, Šv. Cicilijos choras, 
kviečiama taipgi Šv. Ražance- 
vos ir Šv. Uršulės moterų drau- 
gijos, kaipo ir nepriklausantieji 
prie organizacijų žmonės, atjau- 
čiantieji darbui. Pasitikima, kad 
neatsisakis nei vieias nuo to, 
nes tai yra mūsų uždavinis ir 
priderystė savo bro ius sušelpti. 
Juo daugiaus mus bus prisidėju- 
sių prie sito darbo, juo pasek- 
mingesnis bus darbas. Ne\var- 
kiečiai tą darbą jau yra atlikę 
savo*mieste; matyt, kad jie dir- 
ba su pasišventimu savo badau- 
jančiai tėvynei. Taip pat netu- 
rėtume atsilikti ir nęs; gi tai 
butų prasižengimu nuo tokio 
darbo atsisakyti. Tokia proga' 
kaip Tag Day nedažnai at>i-1 
tinka, todėl nereikia jos praleisti 
dykai. 

Rugp. 26 d. rengia na yra pik-. 
nikas prisiruošimui prie Tag 
Day. Jei susirinktų daug pub- 
likos, tai galėtume geriau susi- 

tvarkyti ateinančiam darbui Tag, 
dienoje. Pelnas nuo pikniko yra Į skiriamas nukentėju dems nuo 

karės lietuviams. 

Liaudies vadovai Iii sau varo 

derybas del bloko, o męs nesu-Į 
laukdami to bloko, susivienijame 
b c jo, rūpindamiesi vien, kad kuo-' 
daugiausiai surinkus aukų nehi-' 
mingiems musų viengenčiams ir 
broliams. Čia prikla įso katali- 
ku, tautininkų ir socialistų or- 

ganizacijos. Išrodo, k.id mys ga- 
lime apsieiti ir be vadovų, kur 
matome gyvą reikalą dirbti vi- 
suomenės darbą. į 

Buvo surengtos prakalbos p. 
Bulotai ;r p. Žemaitei. Aukų 
surinkta nukentėjusiems nuo ka- 
rės $35.15, kurie tapo pasiųsta 
L. Fondan, ir "Žiburėlio" 
D-jai $11.50, kuriuos pasiėmė p. 
Bulotienė. 
Organizacijų Susivienijimo Rašt. 

F. M. Petrulionis. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 

Iš draugijų gyvenimo. Mušu 
mieste yra apie šešios pasėlpinės 
draugijos. Žinomas dalykas, 
svarbiausiu šitų draugijų tikslu 

yra sušelpimas savo įiarių, ne- 
lai nei atsitikus. Bet šale to 
kiekviena draugija savo konsti- 
tucijoje turi paragrafą, kuriame 
ji ded" priedermėn savo nariams 
plati' .1 apšv'-tą, tarpe lietuvių; 
kiekvienas įf ojantis narys pasi- 
žada jo f iimtos konstitucijos 
įstatymus pildyti. 

Dabar pasižiūrėkime, kaip ši- 
tie įstatymai yra pildomi. Ši- 
tos draugijos yra įsitaisę svetai- 
nes. jose pastatę po kelis bilijar- 
dinius stalus, kaip tikrose smu- 

klėse ir susirinkę į šitas svetai- 
nes nariai daro tą patį, ką ir 
kiekvienoj paprastoj smuklėj: 

j geria ir ridinius. bado. Ar tas 

lyra apšvieta? Tikrai, kad ne. Ta# 
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PRIE GELEŽINKELIŲ STREIKO. 
Didelė nelaimė butu. jeigu įvyktų Suv. Valstijose visų geležinkelių streikas. Ke- 

turios brolijos inžinierių, ir geležinkelių tarnų jau paskel bė, kad pradės streiką 4 d. 
rugpjūčio, jeigu prieš tai nesusitaikys. Prezidentas ir kongresas stengiasi streiką sulai- 
kyti. Paveikslėliai parodo geležinkelių ir darbininkų atsto/us—viršuje geležinkelių at- 
stovai, apačioj—darbininkų atstovai. Jie ilgai tarėsi Washingtone, bet negalėjo susitai- 
kyt.. 

draugijų pasistengimas kaip tik 
ir veda žmogų priešingon ap- 
švietai pusėn. 

Iš visų Grand Rapids'o lietu- 
vių draugijų savo pasistatytiems: 
švietimo tikslams nebuvo nusi-j 
dėjusi tik viena: L. S. Dr-ja. Ji 
savo didžiulėj svetainėj surado Į bent mažą kambarėlį knygynui 
paskirti; ji parsitraukė visokių 
pakraipų laikraščių (ateina visi 
išskiriant "Amerikos Lietuvį," 
"Kataliką," "Saulę" ir „Naujie- 
nas") ir j vairaus turinio knyge- 
lių. Skaityklai pradėjo ir skai- 
tytojų netrukti. Kuomet tik 
skaitykla būdavo atdara, visuo- 
met galėjai rasti joje skaitytojų: 
trečiadienio vakarė, šeštadienyj 
ir septintadienyj. Bet pastarai- 
siais metais dedasi visai kitaip. 
Prapuclė tvarka, kaip iš pačios 
draugijos, taip ir knygyno. Kal- 
tas tam komitetas, kuris visą 
tvarką veda. Ar tai gera gali 
buti tvarka, jei, sakysime, sep- 
tintadieniais, kada žmonių sve- 

tainėn prisirenka daugiaus ir jie 
norėtų pasiskaityti, tai valdyba 
skaityklon prisineša "skunerių" 
ir geria sau. Graži tai apšvieta. 

Argi nereikėtų nariams susi- 
rinkime užprotestuoti prieš tokj 
valdybos pasielgimą? 

L. S. D. Narys. Į 
Myli pasinaudoti svetimu var- 

du.—Pastaruoju laiku pas mus 

atsirado tokių šiulenu, kurie sve- 

timų draugijų vardu pasinaudo- 
ja. Nelabai senai TMD. vardu 
įbuvo surengtas piknikas, nors i 
TMD. kuopos valdyba netik jo 
nerengė, bet ir nieko nežinojo 
apie jį. 

Taip pat svečiams rengiant1 
prakalbas liep. 29 d. L. Š. Fon- 
do komitetas, norėdamas bent 
kiek savo nupuolusį vardą tarpe 
grandrapidsiečių pakelti, anglų 
laikraštyje "Grand Eapids Press" 
pasiskelbė buk atvažiuojąs Li- 
thuanian National Relief fondo 
atstovas. 

Nejaugi tie ponai mano, kad 
juos jų vardas stumia žemyn, o 

ne jų darbai? 

Pastebėjęs. 

IŠ ROCKFORD, ILL. 
Atskaita. Prasidėjus karei Eu- 

ropoje, čia buvo susitveręs L. T. 
F. K. Skyrius. Komiteto tikslu 
buvo parinkti ikiek aukų savo 

broliams ir sesutėms nukentėju- 

siems nuo karės. Komitetas su- 

sidėjo iš septynių vietos drau- 
gijų ir kuopų atstovų. Kiekvie- 
ną draugiją ir kuopą jame at- 
stovavo du atstovai. 

Komitetas laikydavo savo mė- 
nesinius susirinkimus, rengdavo 
prakalbas ir šiaip vakarėlius ir 
tokiu budu rinko aukas nuken- 
tėjusiems nuo karės. Bet ba- 
landžio mėnesyje susirinkimai 
pasiliovė buti laikomi ir komite- 
tas pradėjo saldžiu miegu mie- 
goti. 

Liepos ii d. TMD. 117 kuopa 
turėjo savo mėnesinį susirinki- 
mą; šitame susirinkimo Plato- 
vams pranešus, kad LTF. Komi- 
teto susirinkimai neįvyksta, 
TMD. 17 kuopa nutarė, kad bu- 
vęs LTF. K. kasininkas J. K. 
Guokas likusius pas jj pinigus 
pasiųstų Centro kisininkui p. A. 
Šliakiui ir savo atstovus iš minė- 
to komiteto atšaukė. 

Taipogi nutarė užbaigti L. T. 
F. K. pradėtą darbą leisti išlai- 
mėjimui valgomus peilius ir ša- 
keles. Darbas buvo pavesta S. 
Jokubauskui -ir J. K. Guokui. 
Išlaimėjimas įvyko rugp. 2 d. 
Išlaimėjo J. Liudžius. Pinigų 
už tikietus suplaukė $24.70. Nuo 
seniau buvo likę $12.80. Viso 
Komiteto kasoje buvo $37.50 
kurie tapo pasiųsti Centro Kasi- 
ninkui p. A. Šliakiui. 

Pirmiaus per mano rankas bu- 
vo išsiųsta vietinio L. T. F. K. 
pinigų $215.00. 

Dabar pasiųsta 37-5° 
Vri'so $252.50. 
Buvusio L. T. F. K. vardu 

visiems aukautojams tariu šir- 
dingą ačiu. 

Buvusio Kom. Kas. 
J. K. Guokas. 

Pagelbininkas S. Jokubauskas. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 
i Ji; 

Iš ALT. S. veikimo. Nesenai 
susiorganizavusi Al L. T. S. 21 

kp. yra puikiausia politikos or- 

ganizacija. Šita kuopa buvo lai- 
kiusi savo susirinkimus drauge 
su TMD. 52 kuopa, bet sanda- 
riečiai aiškiai 'pamatė, kad lai- 
kant sykiu du susirinkimu sun- 

ku yra laukti organizacijos au- 

gimo. Todėl rugp. 25 d. sanda- 
riečiai sušaukė netikėtą susirin- 

kimą p. Divonio svetinėje ap- 
kalbėjimui kuopos reikalų. 

Esu buvęs daugelyje visokiu 

susirinkimų, bet dar man neteko 
matyti tokio užsidegimo ir pa- 
sišventimo, kokį mačiau šitame 
susirinkime. Visų rūpinamasi, 
visų išvieno veikiama. 

Iš nutarimų šitame susirinki .ne 

paminėsiu šituos: 
Pirmiausia nutarta parengti šei- 

mynišką vakarėlį su programų. 
Išrinkta dn delegatai, kurie pe- 

j reitų per didžiąsias draugijas rei- 

kale bendro veikimo laukiamoje 
i Lietuvių Dienoje. 

Supažindinimui šios kolionijos 
I lietuvių su ALTS. nutarta rengti 
|kas mėnesis paskaitos, prakalbos, 
ir tt. Tam tikslui išrinkta lite- 
ratūrinė komisija iš keturių as- 

menų : pp. P. Petronio, St. Ivli- 
maiėio, A. Šmigelskio ir K. J. Se- 
maškos. 

Antgalo daug kalbėta apie įvai- 
rius Lietuvos politikinius reika- 
lus. Pripažinta remti Autono- 
mijos Fondą. Nutarta įstoti į 
tūkstantinį skaitlių mokančiu po 
$10 metinės mokesties Lietuvos 
autonomijos reikalams. 

Susirinkusieji, kas po $i, po 
50c. ir po 25c. sudėjo $7.25 Au- 
tonomijos Fondui; žadėta tuojaus 
pasiųsti. 

Bravo sandariečiai. Gero pa- 
sisekimo jusų užmanymams. Tik 
laikykitės iki galui, nepailskite, 
tai musų tautos atbudimas ir aug- 
štesnių idealų įvykinimas bus už- 
tikrintu dalyku. Prakilnių idea- 
lų randasi pas kiekvieną lietuvį, 
tik ne pas visus jis dar sužadin- 
tas. Reikia tik šitas jo pulsas 
paliesti ir jis užsidegs gražių 
darbų liepsna. 

Kviečiu visus vietos lietuvius 

spiestis prie ALTS. būrio. 
Socialistų Korespondentas. 

IŠ AMSERDAM, N. Y. 

Negirdėtas streikas. Rugpjūčio 
12 d. pas mus pasirodė nepapras- 
tas lietuviškas "streikas". Lie- 
tuviai pasiryžo boikotuoti lietu- 
viškus saliunus, kurių čia pri- 
viso begalo. Ant gatvių, apgy- 
ventų lietuviais, pristatyta tų sa- 

liunų, kaip slastų ant žiurkių. Jei- 
gu žmogui pasisekdavo išvengti 
neužėjus j vieną-kitą, tai ji pa- 
gaudavo trečias, ar ketvirtas sa- 

liunas. Subatomis-gi atsitikdavo, 
kad neviens lengvaširdis žmoge- 
lis ir visą "pėde" tenai palik- 
davo, 

Iš priežasties daugumo saliu- 
nii. brangumo laisnių ir randų, 
ir patiems saliuninkams nedaug 
elikdavo; taigi, kad šiaip-taip 
šėjus ant savo, kiekvienas steng- 
iavosi kuodaugiausia sugauti 
"kostumerių". Buvo net toks at- 

sitikimas, kad vienas saliunin- 
cas, menkos vertės žmogelis, net 

stačiai iš saujos lupdavo žmo- 
nėms pinigus ir liepdavo sau 

"pundyti", o atsisakius žmogui, 
lupdavo žmones per sprandą. 
Paskui teisme išsimeluc davo. Tas 
v iskas nusibodo žmonėms, ir tan- 

kiai jie prieš saliuninkus mur- 

mėjo. 
() ir abelnaj kalbant, k>~.kia iš 

saliunų ir inusu saliuninkų nau- 

da? Nei Dievui žvakė, nei velniui 
kačerga! Nei jiems tautos reikalai 
ru pi, nei jiems žmonių gerovė ar- 

ti širdies. Vis viena, kaip nuo te 

ožio: nei vilnų, nei pieno—vie- 
na tik smarvė. Tą patį galima 
pasakyti ir apie Amsterdamo sa- 

liuninkus, nes iš jų visų yra tik 
vienas, kuris yra geras žmogus 
ir neblogas lietuvis. Kitiems 
nei visuomenės, nei tautiški dar- 
bai ne galvoj,—ir aukų nuo jų 
tokiems darbams nelauk. Tas 
viskas nusibodo žmonėms ir jie 
nutarė visai nelankyti lietuviškų 
sal i u nu. 

Parapija rengiasi statyti savo 

svetainę, taigi daugumas nori 
j vykdyti t;j užmanymą ir turėti 
savo parapijinę lietuvišką sve- 

tainę su knygynu, "pulteibeliais." 
su "bo\vling alleys" ir kitokiais 

pasismaginimais. Kad padidinti 
pelną užlaikymui svetainės, no- 

rima apačioj jtaisyti keletą vietų 
krautuvėms, kuriose tie patįs d<->- 
bar streikuojanti prieš saliunus 
žmonės žada uždėti bendrovės 
krautuves. 

Nemanykite. kad musij 
"streikicriai" visai išsižadėjo gė- 
rimų; tie kurie nuo to negal, ar 

nebenori susilaikyti, dabar lanko 

svetimtaučių saliunus, o paskui 
norėtų savo "kompanioną" ben- 
drovės saliuną įsteigti ir tą tik- 
tai lankyti. Tokiu budu manoma 

labai sumažinti dabartinį karčia- 
mų skaitlių. 

Turime čia Amsterdame Lie- 
tuviu Piliečių Kliubą. "Streikic- 
riai" mano susijungti su pilie- 
čiu kliubu, tai tada, sako, lengva 
jiems bus nei nesteigiant kar- 

čiamos, šiokiais ar tokiais gė- 
rimais naudotis. Uždėti stačiai 
bene ovės karoiarną. tai dar am- 

sterdamiečiai truputį gėdinasi, bet 
susijungus su kliubu ir įsteigus 
parapijinę svetainę, tai tas vis- 
kas kur kas švelniau išrodytu, o 

tą patj tikslą mat galima butų 
atsiekti. 

Tas Amsterdamo lietuvių už- 

manymas greitai labai tarp sve- 

timtaučių pagarsėjo. Esu girdė- 
jęs, kad ir lenkai jau rašosi į 
streiką priešais saliunus—ir jie 
mano tą patį veikti. 

Kas iš to visko išeis—jei ne- 

numirsim, tai pamatysim. 
Amsterdamietis. 

IŠ SCRANTON, PA. 

Pereitą savaitę prie Sloame 
giraitės rado kuną negyvo žmo- 

gaus, kuris, matyt pats nusišo- 
vė, nes rankoj laikė revolverį. 
Negyvėlis, kaip pasirodė, buvo 
lietuvis Stanislovas Papper. Jis, 
gavęs paskutinę algą, lankė dau- 
gybę saliunų ir tol gėrė, kol visus 
pinigus pragėrė. Turbut su pinigis 
nenorėjo eiti į geresnj svietą. 

Scrantone vėl keli namai įgriu- 
vo į anglių kasyklas. 

Scrantone streikuoja darbinin- 
kai Dela\vare and Htulson Co.. 
todėl, kad už darbą jiems mokė- 
jo mažesnes algas, negu moka 
kitose kasyklose. 

S. 

IŠ WESTVILLE, ILL. 

Nedėlioj, rugpjūčio 27 d. kal- 

bėjo čia pas mus koksai tai But- 
kus, turbut "Draugo" agentas. 
Žmonių susirinko išviso su mo- 

terimis ir vaikais gal koks šim- 
tas. Kalbėjo neva apie mokslą, 
ir kitus dalykus, bet ne kas 
iš to išėjo: visą jo kalbos turinį 
galima 'butų išreikšti dviem žo- 

džiais: "klausykit kunigų." 

Dabar girdėt, kad netrukus ža- 
da atvažiuot vėl 1 inlota rinkti 
aukų j socialistų fondą. 

Senas Siuvėjas. 

Margumynai. 
Jaunas kareivis. 

"Lietuviu Balse" yra įdėtas se- 
kantis pajieškojimas: 

Kareivis iGNAS JUZĖNAS (iš 
važiavęs nuo tėvų 13 metų) Kauno 
gub., Panevcžio aps., Pasvalio par- 
iš Vilkagirio kaimo, Ieškau tevy, se- 
serų, švogerio Laper.o ir kitų gimi- 
nių bei pažįstamų. Adresas: Batcu, 
Bakinskij Yojennyj Go.jpital, Ignas 
Juzėnas. 

Svarbios žinios iš Lietuvos. 

Pereitame ir šitame "Lietuvos" 
mmeriuose yra daug svarbių ži- 

iiių iš Lietuvos po vokiečiu. Ne- 
praleiskit skyriaus "Lietuva ir 
Karė." 

Nori karės su Amerika? 

Iš VVashingtono pranešama, 
kad neutraliskų šalių diplomatai 
gavę sekančią žinią: 

Vokiečių admirolas votį Tir- 
Įvitz, jvedus submarinu karę, 
šlcido atsišaukimą j vokiečių 
.autą, ir reikalauja, kad butų ap- 
sukta karė Suv. Valstijoms, nes 

esą jos trukdo ir apžebojo Vo- 
kietiją, sitlaikydamos vokiškų 
submarinu veikimą. Apskelbimas 
karės Suv. Valstijoms esą nega- 
li Vokietijai užkenkti daugiaus 
negu dabar, o tuomet esą pa- 
siliuosuotų vokiečių rankos ir jie 
galėtų daryti su savo submari- 
nais, ką nori. 

Šitas von Tirpitz'o atsišauki- 
mas buvo atspausdintas vokie- 
čių laikraščiuose, bet valdžia ne- 

išleido tų numerių užrubežin ir 
diplomatai gavę tą žinią tik ofi- 
cialiai diplomatiškais keliai?. 

Daug kalbama apie tai. kad 
kariški cenzoriai leido tokį at- 

sišaukimą spausdinti vokiškuose 
laikraščiuose. 

Von Tirpitz karės pradžioje 
buvo jūrių ls'vyno perdėtiniu, 
bet dabar yra pasitraukęs nuo 
tos vietos. 

Gražus sapnas. 

Lenku laikraščiuose pra- ' dėjo daug rašinėti 
apie Lenkijos likimą tūlas \Y. 
Lutoslawski, su kuriuo mūsų 
skaitytojai jau turėjo progą šie'k- 
tiek susipažinti. 

Štai lenkų tautiškojo susivie- 
nijimo organe Z god a jis ir vėl 
rašo apie tai, kokia turėtų br.ti 
Lenkija po karės. Paduosi m tik 
keletą žingeidesnių lietuviams 
ištraukų. 

Jis. 'kaip matyt, yra šalininkas 
to utopiško (neįvykdomo) gei- 
dimo, kad Lenkija butų po karės 
atstatyta "od morža do niorza" 
(nuo jūrių iki jūrių). Todėl jis 

Į ir rašo: 

"Lenkija be Prūsų, Lietuvos ir 
rusinu žemės turėtų buti baidykle 
(dziwoląg) be gyvumo, visai 
priklausanti nuo vokiškos val- 
džios. Lenkija gali gyvuoti tik- 
tai ant Horodlio unijos pamatų, 
galutinai užtvirtintų Liubline 
1569 m. 

"Tokioj Lenkijoj yra vieta liue- 
sam tautiškam vystymuisi lietu- 
vių. rusinu, gudų. Turėjo Len- 
kijoj šitos tautos tokią kalbos ir 
tikėjimo laisvo, kokios po Len- 
kijos padalinimų jau niekuomet 
neragavo." 

Toliaus panašioj formoj šisai 
naujas "politikas" prirodinėja, 
kad prie naujos Lenkijos turi 
priklausyti ne tik lietuviai, bet ir 
latviai, gudai, rusinai ir cechai— 
net suomiai (finai) ir rumunai 
turėtų įeiti j naujos Lenkijos 
rubežius. Nedyvai todėl, kad jam 
prieš akis stoja gražus paveik- 
slas Lenkijos "nuo Karpatų iki 
Balti'ko, nuo Oderio iki Dniepro."' 

Trūksta tik menkniekio, bū- 
tent. kad visos tos tautos nei 
negalvoja apie tas lenkiškas gera- 
.lėjystes. 

Laikas jau butų lenkams pasi- 
liauti gražius sapnus sapnavus. 
Toki fantastiški sapnai apie "nau- 
ją lenkų imperiją, viena, yra ne- 

daugiaus kaip f a t a m o r g a.n.a 

tyruose, o antra, jie tik berei- 
kalingai pridirba lenkams dau- 
giaus priešų. 



Vlal lalkraftčlul siunčiami rankral- 
Clal turi buti pažymėti autoriaus pa- 
raSu Ir adresu. Pasirašantieji pasu- 
donlmals turi paduoti, Redakcijos ži- 
niai. ir s tvo tikroj} vard^. 

Redakcija pasilieka s?m teisę al 

•lunčlamus Jai rankraščius ;ramplntl 
Ir taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, gr^i'na aulo- 
rlul atgal jo lėšomis. 

Reikia visada rašyti plunksna ir tik 

ant vienos poplero pusės, paliekant 
plačius farpus tarp eilučių 

Apžvalga. 
Štai kur dyvai! Kad socialis- 

tai nepritaria sudarytai VVilker* 

Barrčje vienybei dėlei "Lietu- 

viu Dienos" apvaikščiojimo—tai 
visai nedyvai: hutų dyvai, jeigu 
jie imtu ir pritartu (ko iki šiolei 
niekados dar nėra buvę). Bt*t 

dyvai—»r tikrai dideli dyvai,— 
•kad ir kun. Kemešio organas 
nors galu gale "dclei šventos ra- 

mybės" ir sutinka su padarytais 
ten nutarimais, bet visgi nevisai 

yra teganė din tas. 

"Darbininkas" štai kokius jdo- 
mius išvadžiojimus daro: 

"Katalikai sutiko u/leisti vi- 
duriniems net pusę v;*»tų, tuo 

pat lyg pripažindarr kad ti- 

kintieji lietuviai ir ateityje tau- 

tos reikaluose tik puse balso 

galėtu tenkinties, kit:j pusę už- 

leisdami visiems mažiau, ar 

dargiau nutolurvnu nuo tautos 

ir tikėjimo pamatų. Nors, tie- 
sa, vienas iš katalikų atstovų 
savo 'kalboje pabrTežė. kad tai 

yra tik išimtinas at /tikimas, 

(nesudarantis precedento), tc- 

čiau faktas vis dėlto lieka tak- 
tu ir męs neabejojame, kad 

priešingosios sriovės norės ir 

mokės, išnaudotj tą faktą savoj 
sriovių naudai. 

šitą, rodos, perdidelį nuo- 

laidumą galime išaiškinti di-» 
dėsniu patrijctizmu, kr.rį pa- 
rodė katalikai, sutikdami net 

taip toli nusileisti vidurinie- 
siems, su ta mintimi, kad tame 

svarbiame darbe kuomažiau-, 
siai butu kli ūdytojų ir kad 
Lietuva iš Amerikos gautų 
kuodidžiausią pašalpą. Turė- 

jo, rodos, jie skaityties ir su 

tuo faktu, kad t. v. tautinin- 
kai iš pat pradžių jnešė į tą 
d&ibą savo sriovinę r partyvi- 
nę politiką. Nes dar besiren- 
giant j suvažiavimą, viename 

bendrame susirinkime VVilkes- 
Larre, Pa. katalikai nurodinė- 
jo, jog šitame darbe (Lietu- 
vių Dienos reikalų tvarkyme) 
nereikės įnešti sriovinės politi- 
kos, bet tinkti j Ccntralj kc 

mitetą tinkamiausius žmones, 
kurie norėtų ir pajiegtų dirbti, 
arba bent atsižiūrėti į didžią- 
sias lietuv organizacijas ir 

■nuo jų ais^v'us rinkti. —Bet 

•buvęs ten Sandaros pirminin- 
kas p. R. Karuža, vardu t. v. 

■tautininkų, išreiškęs reikalavi- 
mą, kad butų renkama nuo 

sriovių ir kad katalikų sriovė 

pasitenkintų tik puse balsų. 
Vargiai tas reikalavimas butų 
perėję.-?, jei ne nesusipratimas 
kai-kurių nuisų žmonių. Tū- 
las Pennsylvanijos klebonas 

pritaręs p. Karužos norui, jj 
pasekęs jo vargonininkas ir 

dar kitas to vargonininko 
draugas ir kada buvo balsavi- 

mas, liko priimtas didžiuma 
balsų p. Karužos įnešimas. 

Taip rai dar sykį pasirodė, 
jog kitos sriovės esti tvirtos tik 

mūsų nesusipratimu. 
Suvažiavimas 17 rugpjučio 

nei nebesvarstė plačiau šio 
klausimo, o tik orižmė seniau 
išdirbtąjį projektą. Mat mū- 

sų t. v. tautininkai griežtai iš 
kalno ttžreiškę, kad jie kito- 
mis sąlygomis nesidėsią prie 
to darbo. 

2) Suvažiavimas 17 ru&^j. 
nenutarė aiškiai, kur bus siun- 
čiami surinktieji pinigai. 
"Let. Drc.ugija" ir "Lithua- 
nia" nurodomos tik kaipo pa- 
vyzdžiai, kokioms draugijoms 
turės bufci siunčiami pinigai. 
Bent taip skamba protokolas, 
-kurį gavome iš "Tėvynes" re- 

dakcijos. Tad čia galės iš- 
kilti komitete įvairių nesusi- 

pratimu. Ir dabar iš pat pra- 
džių darbo ar nebūtų gerai; 
kad komitetas aiškiai iš anks- 

to nustatytų ir visuomenei pa- 
skelbtų. kam bus siunčiami su- 

rinkieji pinigai. Tai reika- 
linga del visuomenės ram/bės 
ir darbo pasisekimo. 

TeČiau. nežiūrint tų neda- 
teklių. vis dėlto visų mūsų 
priederme >ra remti Centra- 
lio Komiteto (iarbus ir po ko- 
lonijas ruošties prie "Lietuvių 
Dienos" sutartinai išvien su 

kitomis sriovėmis. Labai yra 
svarbu tai, kad sulvg suvažia- 
vimo nutarimo. Centralio Ko- 
m<i:eto ur'fjhotimi bus "suren- 
gti vien Lietuvių Dieną" ir 
kad "išflt'iitus surinktus pini- 
gus ir išdavus atskaitą, jo 
darbas pasibaigia." 

Tai atsimindami, męs ir dėl 
šventos ramybės, ir dėl darbo 
pasisekimo, turime pripažinti 
Centralio komiteto autoritetą 
ir cnrbt su juo išvien Lietuvių 
Dienos reikalais." 
kalima butu daug apie tai 

pasakyti bet. nesakysim,—t.iip 
gi "dėlei šventos ramybės." 

Nepamena, ką vakar sake.— 

Socialistu laikraščiai baisiai gy- 
nėsi, kuomet kiti laikraščiai nu- 

rodinėjo, kad Lietuvos Šelpimo 
Fondas yra socialistų fondas. 

".Vaujiem.3," "Keleivis," "Lais- 
vė" atkartotinai vadino juos už 

tai "melagiais," "šmeižikais" ir 
visokiais kitokiais vardais. 

Dabar po \Yilkes Barre susi- 

važiavimo, "Naujienos" jau ke- 
lintu sykiu rašo, kad "susivada- 
vimo iniciatoriai kvietė atstouis 

tik nuo dviejų socialistų orga- 

nizacijų.'" 
Iš tų dviejų socialistų organi- 

zacijų—virna buvo Lietuvių So-< 

cialistų Sąjunga, o kita—Lietin ių 
Šelpimo Fondas. 

Dabar klausimas: kas ištikrrjų 
buvo tais "melagiais" ir "šmei- 

žikais?" 

"Naujienų" ultimatumas. "Nau- 

jienos" baisiai neužganėdintos 
\Vilkes-Barrės susivažiavimu. 
Apskritai paėmus, jos sako, kad 

socialistai neprivalo prisidėti p'ie 
sutverto tenai Centralinio komi- 

teto ir bara "Kovą," kuri sa'ko, 
kad socialistai galėtų prisidėti, 
jeigu penkta dalis surinktų atuų 

butų pasiųsta "Agronomijos 
draugijai." 

"Naujienos" reikalauja, k.id 

Central-iniamc komitete butų ly- 
giai po 4 nuo vi s m trijų srovių, 
arba sulyg "tikrosios jų 
[srovių] spėkų proporcijos. Gi ta 

"spėkų proporcija" "Naujienoms" 
išsivaizdina šitaip: komitete e^ą 

turi buti socialistams 5 vietos, 
klerikalams 4 ir tautininkams 3 
(teisingiau butų 2). 

"Jeigu gi klerikalai su tauti- 
ninkais šitokių propozicijų 1 e- 

priims—baigia "Naujienos,"— ai 

tegul jie sveiki važiuoja, kur jie 
nori. Socialistai mokės apsieiti 
ir be jų." 

Tas parodo, kad "Naujienoms" 
dar visgi labiau rupi savo oar- 

tijos politika, negu Lietuvos rei- 
kalas. Tautininkai juk taipgi 
daug kame nusileido šiame su- 

sivažiavime, pašvęsdami savo par- 
tijos reikalus, kad tik galima bu- 

tų prie bendro darbo suiiti. Jie 
nusileido t«ip vadinamiems k e- 

rikalams, sutikdami užimti 
Centro Komitete tik antrąsias 
vietas; jie nusileido ir linkui so- 

cialistų, sutikdami, kad Dr. Šliu- 

pas ir R. Karuža—dvi stambiau- 
sios tautininkų srovės figūros— 
užleis savo vietas socialistams, 
jeigu tie nutars prie bendro Ult- 
bo prisidėti. 

Ir męs pilnai musų srovės at- 

stovus už tai pagiriame: maty- 
dami galimybę bendrai veikti, ie 

atidėjo šalin savo ambicijas ir 

savo srovės parfcijinius reikalus ir 
ištiesė draugišką ranką abiem 
srovėm. 

"Kova" daug rašinėja apie 
"social-patriotus," bet šiuom sy- 
kiu ji visgi daug daugiau ra- 

rodo noro dirbti delei Lietuvos 

geroves, negu kad "Naujienos." 
"Naujienos" dar vis, kaip matyt, 
nori ne darbo, bet politikier a- 

vimo. 

What's that? Kiek laiko atgal 
btavo skelbta, kad Lietuvos Š<d- 

pimo Fondas (socialistų) išsiun- 
tęs $5000.00 aukų. Kiek pame- 
name, tai buvo garsinta, kad to- 

kia pinigų suma, jeigu neklysta- 
me, buvo 'išsiųsta per Chicagas 
vokiškąjį konsulį užimton po ;o- 

kiečiit Lietuvon—<largi buk "be- 

vieliniu telegrafu." (Tas buvo ne- 

trukus po Janulaičio laiškų ap- 

turėjimo). 
Mums neteko girdėti, kad Lie- 

tuvos Šelpimo Fondas butų iš- 

siuntęs kitą tokią sumą pinigų. 
Ret to fondo iždininkas K. Šid- 
lauskas garsina laišką nuo M. 

Januškevičiaus, Pr. Keinio, V. 
Bielskio ir V. Zubov, iš Petro- 
grado, kad jie gavę siųstus Lie- 
tuvos Šelpimo Fondo $5000.00. 

Žingeidu butų žinoti, ar tai 
tie patįs pinigai, kurie buvo sių- 
sti "bevieliniu* fclegrafa i Vil- 
nių, ar kati? 

u imi 

Lietuvių Suvažiavimo Protokolas. 
Se io 

Posėdį atidarė 10 vai. ryte, 171 
d. rugpjūčio. Redinsrton Motely j, 
\\ ilkes-Iiarre, Pa., p. J. Lopaito 
ir mandatų priėmimui paskyrė 
K. Krušinską ir Y. K. Račkau- 
sku. 

Mandatus pridavė atstovai nuo 

sekančių organizacijų: 
1.— LIET. DARBININKŲ 

SĄJUNGA: 1) kun. J. Miliaus- 
kas. 2) Lcon. Vasauskas, 3) kun. 
Janusas; 

2.—LIET. VARGONININKŲ 
SĄJUNGA—4) J. Stulgaitis, 5) 
A. Sodeika, 6) K. Struniskis; 

3.—LIET. R. K. MOKSLEI- 
VIŲ SUSI VIEN.—7) P. Juras; 

4.—LIETUVIŲ TAUTOS 
TARYBA—8) J. S. Vasiliaus- 
kas, 9) V. Lukoševičius, 10) 
kun. J. Kuras; 

5.—TĖV. MYLĖTOJŲ DR- 
JA—11) Neviadauskas, 12) A. 

Galinskas, 13) P. Norkus; 
6.—AM. LIET. KUNIGŲ 1 

SĄJUNGA—14) kun. Dr. V.1 
Bartudka; 15) kun. B. Paukštis; 
16) kun. J. Valaitis; 

7.—TAUTOS FONDAS—17 
kttfn, J. Jakaitis, 18) kun. Dr. P. 
Augustaitis, 19) J. G. Miliaus- 
kas ; 

8—LIET. R.-K. SPAUDOS 
DR-JA—20) K. A. Pakštas, 21) 
kun. T. Inčiura; 

9.—LIET. SOCIALISTŲ SĄ- 
JUNGA—22) \r. Kapsukas; 23) 
J. V. Stilsonas, 24) A. Valin- 
ėms; 

10.—SUSIV. LIET. AMERI- 
KOJE—25) F. Živatkauskas, 26) 
St. Gegužis. 27) J. Kazakevičius; 

11— SUSIV. LIET. R.-K. 
AMERIKOJE—28) J. Jaroše- 
vičius, 29) K. Krušinskas ir 30) 
kun. S. Struckus; 

12.—LIETUVIŲ GELBĖJI- 
MO FONDAS—31) J onas Šil- 
čius, 32) S. Bulota ir 33) P. Ka- 
marauskas ; 

13.—LIETUVOS AUTONO- 
MIJOS FONDAS—34) Dr. J. 
Šliupas, 35) Keist. Šliupas ir 36) 
J. Ačius; 

14.—LIET. TAUTINĖ SAN- 
DARA—37) Rom. Karuža, 38) 
Ben. Kubilius ir 39) D-rė A. Jan- 
kauskienė ; 

15.—VIETINIS LIETUVIŲ 
KOMITETAS—40) Adv. J. S. 
Lopatto; 

16.—LIETUVIU SPAUDOS 
DR-JA—41) V. K. Račkauskas, 
42) M. Šalčius ir 43) p-lė Ilyp. 
Šliupiutė; 

17.—LIET. R.-K. FEDERA- 
CIJA AM.—44) kun. V. Dargis, 
45) kun. J. Kasakaitis ir 46) kun. 
J. šupšinskas; 

18.—LIET. R.-K. MOTERŲ 
SĄJUNGĄ AM.—47) P-lė P. 
Rudaičiutė; 

19.—LIETUVOS VYČIAI 
AMERIKOJE—48) Jul. B. Kau- 
pas, 49) Tam. Šcimis ir 50) F. 
Černauskas. 

Peršaukus delegatus vardais, 
rinkta (atviru balsavimu) suva- 

žiavimo vedėjai. Išrinkta: pirmi- 
ninku J. S. Lopatto, vice-pirmi- 
ninku—kun. Dr. Augustaitis. 
Sekretoriais—Jul. B. Kaupas 11 

V. K. Račkauskas. Be to išrinkta 
sekančios komisijos: maršalka— 
V. Černauskas; presos ir rezoliu- 
cijų komisija—ki?q. V. Bartus- 
ka ir Keist. Šliupas. 

Pradėjus susirinkim?, skaitoma 
vietinio komiteto pasiulytasai 
projektas Lietuvių Dienos tvar- 
kai nustatyti. Jj perskaičius, so- 

cialistų atstovai paduoda socialis- 
tų konferencijos rezoliuciją, ':u- 

rioje išreiškiama nepasitenkini- 
mas, kad nepakviesta sr.važiavi- 
man tokių organizacijų, kaip; 
Liet. Soc. Spaudos Sandara, Lie- 
tuvių Darbininkų Unijos, Lietu- 
vių Moterų Progresyvis Susi- 
vienijimas, Am. Liet. Darbin. 
Literatūros Draugija. Po trum- 

p u diskusijai, kuriose dalyvavo 
V. Kapsukas, Stilsonas, Dr. Šliu- 
pas, kiin. Bartuška ir kun. Au- 
gustaitis,—rezoliucija atidėta j 
susirinkimo pabaigą, kuomet pa- 
aiškės, ar socialistai dirbs tą 
darbą išvieno, ar ne. 

Svarstoma punktais vietinio 
komiteto pasiulytasai projektas. 

(Uzsiregistravp sekantie kores- 
pondentai: P. Norkus ir J. Nie- 
nius—nuo "Vienybės Lietuv- 
ninkų," F. A. Černiauskas ir T. 

I A. Seimis—nuo "Darbininiko"; 
J. Ačiū* Ir B. Kubilius—nuo 

"Ateities"; K. Pakštas—irto 
"Draugo" ir "Darbininko."). 

Projekto teks'tas: 

i.—"Sudaryti Central] A. L. 
Komitetą, kurio-' užduotimi butų 
surengti vien Liet. Dieną." 

Vienbalsiai nutarta, kad toksai 
komitetas butų išrinktas. 

Į "a.—Išsiimtus surinktus pi- 
ningus ir išdavus atskaitą, jo dar- 
bas pasibaigia." Priimta vienbal- 
siai. 

"b.—Ccntr. A. L. Komiteto 
valdyba susidės iš i pirmininko, 
2 pagelbininkų, 3 raštininkų. 2 

kasos globėjų, 3 narių ir 1 kasi- 
ninko." Priimta tuo supratimu, 
kad komitete butų 12 narių. 

"c.—Patariama, kad Centr. 
A. L. Komiteto sąstatas, atsižiū- 
rint j sriovės, butų šitoksai: 
Komiteto narių viena pusė iš ka- 
talikų, o iš tautininkų bei socia- 
listų, jei dalyvaus, o jiems neno- 

rint dalyvauti, iš vienų tautinin- 

kų kita pusė bus renkama." Po 
diskusijų—paimta svarstymui. 
V. Kapsukas duoda pataisy- 
mą, kad visų trijų sriovių atstovų 
butų po 4. Po diskusijų—origi- 
nalis paragrafas likos priimtas 
didžiuma balsų. 

"d.—Patartina, kad C. Am. 
L. Komiteto nariu didžiuma butu 
išrinkta iš kokios nors vienos 
apygardos susirinkimų palengvi- 
nimui." Priimta. 

"e.—Lietuvių Dieną surink- 
tieji pinigai bus siunčami Am. 
Raudonajam Kryžiui, o iš ten, 
Am. Liet. Ccntr. Komiteto miro- 

dyvu, privalės buti išsiųsti lietu- 
viams, nukentėjusiems nuo karės, 

į per tąsias draugijas kurios užsi- 
ima jų gelbėjimu, kaip "Liet. 
Dr-ja nukentėjusiems nuo karės 
šelpti," kuri veikia Ruiijoje ir 
Lietuvoje ir "Llthuania" Šveica- 
rijoje. Ten turės buti nusių a 

daugiau, kur "Liet. Dr-ja n. n. 

k. š." Centr. K-tas nurodys be- 
sama didesnio reikalo." Čia J. S. 

Lopatto skaito laišką iš Raul. 
Kryžiaus, kurs apsiima patar- 
nauti Lietuvių šelpimo reikalais, 
kiek bus galima ir reikalinga. V. 
Kapsukas įneša pavesti aukų rin- 

ikimą fondams, pagal sriosės ir 
tik vietų komitetai kontroliuotų 
aukas. Dr. kun. Bartuška aiški- 
na, ką sužinojęs Lietuvoje apie 
Lietuvos žmonių šelpimo reikalą 
ir remia originalj jnešimą, t. v. 

augščiaus cituotąjį dienotvarkės 
paragrafą "e". Kalba dar M. Šal- 
čius; kun. Bartuška, kun. Dargis, 
kun. Janusas, Stilsonas. Kalba 
Kapsukas ir, baigdamas, pabrau- 
kia, kad, jei 3-jij socialistų atsto-* 

v 11 balsas nebus čia paimtas ati- 
džion ir jų nuomonė bus sumuš- 
ta didžiumos balsų, tai jie protes- 
tuos lietuvių ir anglų spaudoje, 
kad L. Dienos darbas nėra visos 

[lietuvių tautos darbas. Dar kalba 
I M. Šalčius, J. Kaupas, Dr. Šlitt- 
! pas (kalba prieš Kapsuko grąsi- 
jnimą kerš&nti lietuviams Ir truk- 

dyti visų lietuvių L. Dienos dar- 

bą). Priėjus prie bąlsavimo, bal- 
suojama už Kapsuko jneštą pa? 

taisymą, "kad kiekvienas fondas 
rinktų pinigus atskirai—Pa- 
taisymas atmesta. Originalis pa- 

ragrafas priimta didžiuma balsų 
prieš du. 

Kun. Dargis reikalauja, kad ka- 
talikai nebūtų pravardžiuojami 
klerikalais. 

Nutarta, kad kalbėtojai gali 
kalbėti klausime ne ilgiau, kaip 
3 minutes. 

Pertrauka pietums—iki 3 vai. 

ANTROJI SESIJA. 
Sesija atidar>ta 3 vai. K. 

Račkauskas skaito pereitos sesi- 
jos protokolą, kurs ir priim- 
ta be pataisymų. 

Svarstoma1' projektas toliaus. 
"f.—Centro kasininkas bus 

pu užstatu."' Prilipta su priedu: 
"tokios sumos, kokią reikalinga 
antras Centcalis Komitetas."— 
Priimta. 

"g.—Centralinės raštinės iš- 
laidos bus apmokame" iš Centro 
kasos"—priimta ir svarstoma 

klausimas, iškur bus paimta pi- 
nigų darbo pradžiai. Vienbal- 
siai, po diskusijų, nutarta: pra 
šyti esamųjų fondų, kad pasko- 
lintų pinigų Liet. Dienos suor- 

ganizavimui. 
"h.—Asmeniškasai Centr. A. 

L. Komiteto narių darbas nebus 

i\UR UPELIS TEKA 

ŠAPALĖLIU 3 NcSA, 
Ten mergelė lelioel: 

BALT^ h\S\ P£5A.. 

Lietuvių Daina. 
Na, visi vyrai ir Bautrus—vienu balsu: "Bal-tą žą-sį pe- 

£a!"... 

apmokamas,"—po diskusijų pri- 
imta su prierašu "kelionės-gi iš- 
laidos bus apmokamos." 

"2.—Centr. A. L. Komitetui 
j pagalbą sudaryti vietos komite- 
tus šitokiu budu: "a) Lietuvių 
vietos organizacijos išsirenka po 
kelis atstovus, o jie iš savo tarpo 
išrenka komitetą, susidedantį iš 
šių asmenų: 1 pirmin. 2 pagel- 
bininkų. 2 raštininkų. 1 kasinin- 
ko, 2 kasos globėjų ir nors vieno 
presos nario. O didesnėse kolio- 
nijose renkama dar be to kelis,1 
ar daugiau organizatorių."—Pri- 
imta. 

"b.—Komitetas pakviečia ko- j 
lektorius iš lietuvių ir svetim- 
taučių, XB. Kolektoriais gali Lu- 
ti vaikai ir mergaitės nuo kokių 
12 metų."—Priimta. 

"c.—Kolektuojama bus šito- 
kiu budu: vartojant "tags," per- 
einant per gatves, namus, gele- 
žinkelių stotis, štorus, pasilinks- 
minimo vietas, paprašant šiose 
pastarose, idant koki nuošimtį 
nuo tos dienos pelno paaukautų 
lietuviams ir tt."—Priimta. 

"d.—Išvengimui netvarkos, pa- 
siirstyti kolektoriams gatves, 
kut jie privalo kolektuoti.—Pri- 
imta. 

''c.—Vietos komiietai privalė- 
tu atsišaukti j vietos svct. orga- 
nizacijas, kaip "Women's Club" 
ir tt."—Priimta. 

"f.—Teneužmiršta komitetai 
gauti ten, kur reikia, leidimą ko- 
lektuoti po storus 11110 Chamber 
of Commerce."—Priimta. 

"g.—Vietų komitetai privalo 
garsinti L. D. reikalą vietos sve- 

timtaučių presoje."—Priimta. 
"3.—Centras įtaisys visiems 

kolektoriams vienodas popierines 
dėžutes ir ženklus, ant kurių pri- 
valo buti raud. kryžius ir pa- 
rašas "For Suffering Lithuania." 
—Priimta. 

"4.—Pasirūpinti, kad kolektos 
dėžutės butų tą dieną viešose 
įstaigose, krautuvėse. Taigi vietų 
komitetai tepasirupina pirm laiko 
ten jas įtaisyti."—Priimta. 

"5.—Mažąsias lietuvių kolioni- 
jas organizuos artimiausiųjų di- 
desniųjų liet. kolionijų komite- 
tai."—Priimta. 

"G.—Vietose, kur visai nėra 

lietuvių, prisieis veikti sekančiu 
budu: 

"a.—'Paprašyti Chamber of 
Commerce, kad teiktųsi organi- 
zuoti vietos komitetus lietuvių 
naudai. 

"b.—Kreipties į Amerikos ka- 

talikų vyskupus, prašant jų, 1) 
kad visose bažnyčiose prieš tą 
dieną taptų kunigų paraginta 
žmonės aukoti "Lietuvių Dieno- 
je" ir 2) kad ten, kur nėra lie- 
tuvių parapijų. Idant vietos ku- 
nigai, susižinoję su vietos 
Chamber of Commerce, pasirū- 
pintų suorganizuoti komitetus 

aukų rinkimui. 
".c—Reikia kreipties ir į ne- 

katalikų religijinius ir visuomeni- 
nius centrus." 

Viršuj paduotieji punktai — 

priimta. 
"7.—Išrinkti "Literatiškąją 

Komisiją" (Press Committee), 

nutarta, kad ji hutų iš 5-kių na- 

riu, kuriu užduotimi turėtu buti: 
"a.—Atsišaukti i kougre sma- 

ilus, senatorius, federal- augšč. tei- 
smo narius ir tt., kad gavus jų 
prielankumą musų reikalui ir kad 
per jų įtekmę* butų talpinami mu- 

sų atsišaukimai j Amer. visuo- 
menę vietos presoje. 

"b.—Informuoti Amerikos vi- 

suomenę apie Lietuvos vargus ir 
kančias dėl karės. 

"c.—Sukelti visuomenėje užuo-J 
jautą lietuviams, ypač dėlto, kad j 
męs esame varguolių šalis, už- 
miršta, per amžius galingesnių- 
jų skriaudžiama, be garsiųjų 
užtarėjų. 

"d.—Talpinti svet. spaudoje 
į bruožus iš Lietuvos historijos. 

"e.—Anos žinios turėtų buti 

j skleidžiamos per "Associated 

I Press," ar "United Press." 
Po diskusijų paminėtieji para- 

grafai vienbalsiai priimta. 
"f.—Literat. komisijos išlai-j 

: dos bus padengtos cetitralio ko-| 
miteto,—įneša M. Šalčius. 

"8.—Išrinkti specialu komisi- 
ją, ktiri kreiptųsi j garsiuosius 
Amerikos žmones ir pasistengtų 
gauti jų sutikimą inciti j nuisų 
Centr. A. L. Komitetą gar- 
bės nariais."—Priimta. 

"9.—-Kreipties j Centr. Raud.j 
Kryžiaus valdybą \Yashington'e,| 
kad ji patartų kaip mums veik 
ti."—Priimta su pataisymu, kad 
tai atliks komitetas, kurs bus 
\Yashington'e dėl Liet. Dienos' 
klausimo. 

"10.—Prašyti lietuvių klebo-. 
nų, kad atlaikytų savo bažnyčio-( 
se "L. Dien." pamaldą už žuvu- 

sius šiais pastaraisiais metais 
lietuvius ir padarytų kolektą nu- 

kentėjusiųjų nuo karės naudai." 
—Priimta vienbalsiai. 

"n.—Paprašyti Suv. \ralstijų 
prezidento, kad Visų šventųjų 
dieną paskirtų kaipo "Lietuvių j 
Dieną."—Čia p. Lopatto aiškina,' 
kad, sužinojęs, jog valdžia Liet. Į 
Diena skiria drauge su diena 

v. i 
armėnams ir syrieciams, p. Lo-j 
patto ir kun. Miliauskas važia-: 
vo j \Yasbington'ą, matėsi su 

prezidento Sekretorium Tumul- 
ty, ir jis žadėjo pasirūpinti gan-' 
ti Lietuvių Dieną vien lietu-j 
viatns, tik reikalavo specialės, 
rezoliucijos nuo šio susirinkimo. 
Įnešama, kad šios dienos susi- 
rinkimas nutartų, kreiptics j Stiv. 
Valstijų Prezidentą, kad lietu- 
viams butų paskirta i d. lapkri- 
čio. Rezoliuciją tame klausime 
pasiųs į Yalst. Departmentą, 
(State Department) Presos Ko- 
misija." 

Pertrauka io-čiai minučių. 
Po pertraukos pirmininkas per- 

stato kalbėti kongresmaną Ca- 
sey, kurs įnešė j Kongresą re- 

zoliuciją sulig paskyrimo Lietu- 
vių Dienos Amerikoje. Mr. Ca- 
sev kalba, kaip jis įvedęs rezo- 

liuciją kongresan ir kaip yra pa- 
sirįžęs visados prigelbėti lietu- 
viams, ypatingai-gi šiame aukų 
rinkimo ir Lietuvių Dienos klau- 

^ 
sime. Susirinkimas atsistojimu 
padėkavojo p. Casey 

Perskaitoma rezoliucija, kuri 
turės buti pasiųsta j \Vashingto- 
ną (žiur. prot. II sesijos paragr. 

Rezoliucijos tekstas: 
"At a ccnvcntion helcl August 

17, 1916, in \Yi!kes-Barre, Pa., 
iii \vliich 19 greater Lithaunian 
organizations of America \vere 

represented by 50 delegates, the 
follouing resoliutions \vcre una- 

nimuosly adopted: 
"\VHEREAS t h c House of 

I Representatives lias passed a re- 

| solution introduced by the II011. 
i J. J. Casev requesting the Pre- 
Isident of the United States to 

įdeclare a day upon \vhich funds 
i may be collected to help starv- 

,ing Lithuanians in the \var 

'stricken area, 

"NO\Y THEREI-ORE IT IS 
HEREBY RESOLVED. to beg 
of tlie President of the l'nited 
States to set apart November 

įfirst. 1916 as a day for suffering 
Lithuanians, 

"And to beg of the rresident 
to set apart that day for Lithu- 

janians alone; 
"BE IT FURTUER RE- 

SOLVED. that a copy of the 
above resolution be ?or\varded 
to the Secretary of the States. 

rresident—John J. Lcpatto, 
Secrt.—\'. K. Račkauskas. 

p. Y. Kapsukas praneša prie- 
žastis. dėl kuriu LSS. delegacija 
laike visos 11-sios sesijos susi- 
laikė nuo balsavimo ir paduoda 
tos. delegacijos rezoliuciją—pra 
nešimą šitokio turinio: "Konfe- 
rencjos prezidiumui. Konferen- 

cija nutarė, kad visi surinktieji 
per Lietuvių Dieną pinigai eitu į 
Amerikos Raudonąjį Kryžių ii 
butų siunčiami iš ten tik vienos 
aiškios sriovės draugijoms ("Lie- 
tuvių Draugijai nukentėjusiems 
dėl karės šelpt" ir "Lithuani- 
jai"); taip pat nutarė centralinj 
Komitetą "Lietuvių Dienai" su- 

tvert iš 6 klerikalų atstovų. ^ 

tautininkų ir tik 2 s cialistų 
Permatydama, kad toks ŠALIŠ- 
KAS organizavimas Liet. Dieno.* 
skaudžiai atsilieps i aukų plauki- 
mą nukentėjusiems dėl karės. 
LSS. delegacija protestuoja prieš 
tai ir pasilieka LSS-gai teisę elg- 
ties. kaip t:>i ji ras reikalingu. 
1916. J. Y. S.ilson, Y. Kapsukas 

į A. Valinėius." 

Į Perskaičius rezoliuciją, susirin- 
kimas nutarė, kad, pirm priim- 
siaut rezoliucijų, reikalauti jo.> 
autorių, idant žodį "klerikalai." 
kaipo įžeidžiantį, pakeistu žodžiu 
"katalikai" ir kad atsiprašytų 
prieš katalikus, kuriu, s įžeidė ta- 

sai žodis. V. Kapsukas sutinka 
pataisyti, tik atsisako perprašyti, 
nes nemano tai esant įžeidimu. 
Pagaliaus, sutinSca su tuom, kad 
pataisymas minėto žodžio reikš 
jau atsiprašymą, 

Priėjus prie komiteto rinkimo 
klausimo, nutarta, kad valdyboje 
vietas paskirs sau komitetas, 
susidedąs iš 12-os narių. Renka- 
ma bus pagal srioves, nutarus, 
kad delegatai pasitartų pagal 
sriovės ir priduotų surašą kandi- 
datų. 



Pakėlus klausimą, kurios srio- 
vės dalyvaus rinkimuose, gauta 
sekąs atsakymas: I)r. Šliupas 
praneša vidurinės sriovės vardu, 
jog vidurinė sriovė dalyvaus, nes 

■'am ir atvažiavo; kataiiku vardu 
praneša ktin. l)r. Augustaitis, 
jog dalyvaus. Socialistai—V. 
Kapsukas—praneša, jog jie tuo 

tarpu nedalyvaus, bet galutinai 
neatsisako dalyvauti, tik reik>ią 
■nuodugniau jų organizacijose tą 
klausimą apsvarstyti. 

I)r. J. šliupas praneša, jog vi- 
durinė sriovė sutiks duoti dvi 
vietas socialistams ir paskui, jei 
jie sutiks prisidėt. Taigi iš kata- 
liku sriovės renkama—6 ir iš vi- 
durinės srioves—6. 

Nutarta, kad socialistai turi ga- 
lutinai pranešti apie savo daly- 
vavimą ar nedalyvavimą C. Ko- 
mitete laike 3-jų savaičių. 

Pctrauka 5-ioms min. pasita- 
rimui. 

Po pertraukai perskaitoma: 
NUO KATALIKŲ SRIOVĖS— 
adv. J. S. Lopatto, K. Krušins- 
kas, J. Miliauskas, \r. Lukoševi- 
čius, kun. Dr. V. P»artuŠKa ir 
kun. I)r. P r. Augustaitis; NUO 
VIDURINĖS SRIOVĖS—Dr. 
J. Šliupas, R. Karuža, T. Paukš- 
tis, F. 2ivatk?uskas, V. K. Rač- 
kauskas ir M. Šalčius; pirmieji 
du atsisakys iš komiteto, jei so- 

cialistai sutiks dalyvauti Centra- 
loniame Amerikos Lietuviu Ko- 
mitete. Perskaičius rekomanda- 
cijas, vienbalsiai užtvirtinta vir- 
šiaus surašytieji asmens, kaipo 
CcntraUnio Komiteto nariai. 

Presos Komitctan rekomen- 
duojama: 15 VIDURINES 
SRIOV2S: R. Karuža, Dr. Jan- 
kauskienė ir V. K. Račkauskas; 
NUO CATALIKŲ PUSES— 
kun. B. Paukštis, kun. J. Miliau- 
skas ir J. Kaupas. 'luo pačiu 
nutariama, kad Presos Kom. til-j 
r: bitti iš 6-iu narių, atšaukti pir- 
ma buvr.sį nutarimą rinkti komi-j 
tetą iš 5-iu ypatų. Rekomenda- 
cija užtvirtinta. 

Komisija kreipimuisi j įtek- 
mingus Amerikos žmones—pa- 
likti Centralhiam Komitetui to- 
kią komisiją pasirinkti. 

Komisija nukeliavimui j Wa- 
shingtoną dėlei Lietuvių Dienos: 
—nutarta palikti tai Centraliniam 
Komietui. 

Socialistų delegatų protesto, 
priduoto pirmoje sesijoje, klausi- 
nie nutarta palikti j j ant stalo, 
nes nežinia, ar socialistai prisidės 
prie bendro darbo, ar ne. 

Įnešta ir nutarta, kad, užbėgi- 
mui už akių nelegalizuotam au- 

'kų rinkimui Lietuvių Dienos lai- 
ke be Centralio Komiteto paliu- 
dijimo, bus pasirūpinta įgyti Su v. 

Valstijų valdžios protekcija. 
Jei socialistai sutiks dalyvauti 

C. Komitete, tai jiems bus pa- 
vesta i ar 2 vietos Presos Komi- 
tete, padarant tuomi 7 ar 8 vie- 
tas Komitete. 

Perskaityta Antrosios sesijos 
protokolas ir priimtas su keliais 
pataisymais. 

Susirinkimas uždaryta 7:15 v. 

vakare. 
Pirm.—J. S. Lopatto, 
Sek.—J. 15. Kaupas," 
Sek.—V. K. Račkauskas 

PROTOKOLAS. 

Centralinio Amerikos Lietu /iy 
Komiteto nukentėjusiems dėl ka- 
rės šelpti posėdžio, laikyto 17 d 

rugpjuČio, 1916; Redington Ko- 
telyje, Wilkes Barre, Pa. 

1.—Posėdį atidarė p. J. S. Lo- 
patto, 8 vai. vakare. Posėdin su- 

sirinko visi Komiteto nari"'., iš- 
skyrus p. K. Krušinską. kurs nu-l 
vyko namon, ir p. T. Paukštį, kurs 
suvažiavime negalėjo dalyvauti. 

2.—Posėdžio pirmininku ap- 
rinkta p. J. S. Lopatto ir sekre- 
torium—V. K. Račkauskas. 

3.—Komiteto nariai pasiskirsto 
sau vietas, prisilaikydami suva- 

žia\imo nutarimu. Vietos pa- 
skirstyta šitaip: 

Pirmininkas—J. S. Lopatto 
Bennett Building, \Vilkes Barre, 
Pa. 

Vice-Pirmininki I—kun. Dr. V 
Bartuška, Mt. Carnnel, Pa. 

IT—Fr. Živatkauskas. iid W. 
•Market str., Scranto"1, Pa. 

Sekretoriai I—ktm. I)r. P. Au- 
gustaitis, P. O. i'»ox 204, Girard- 
vil'.e, Pa. 

II—M. Šalčius, 1419 Xo. Main 
Ave., Scranton, Pa. 

III—V. K. Račkauskas, 307 \V. 
30-th str., Xew York, N. Y. 

Iždininkas: V. Lukaševičius. 
322 Sanburg Avc., Minersville, 
Pa. 

Iždo Globėjai I—T. Paukštis, 
13 Mill str., Pittston, Pa. 

II—Dr. J. Šliupas. 1419 No. 
Main Avc., Scranton, Pa. 

Komiteto Nariai I—K. Krušin- 
skas, 59 Ten Eyck str., Brooklyn, 
N. Y. 

II—R. Karuža, 2810 iiclunond 

str., Philadelphija, Pa. 

III—J. Miliauskas, Politania 
Bamk. Pittsburgh, Pa. 

4.—Nutarimai: 

a) Iždininko kaucijos klausime 
nutarta, kad iždininko kaucija tu- 
ri būti—$1,000. Įstaigą, iš kurios 
bus reikalaujama kaucijos, suži- 
nos Komiteto pirmininkas ir I 
Sekretorius. 

b) Aukotojams svetimtaučiams 
bus nurodyta, kad Lietuvai au- 

kas priimdinėja "Liberty Natio- 
nal Bank" New York'e; per tą ban- 
ką btis .siunčiamos ir Lietuvių Die- 
noje surinktos aukos. Su šituo 
banku susižinos ir pakvies ben- 
dradarbiaviman p. J. Miliauskas 

c) Iš Tautos Fondo ir iš Lictu-» 
vos Gelbėjimo Fondo prašyti, kad 

paskolintu Lietuviu Dienos or- 

ganizavimo darbui po $300.00,1 
viso labo $600. Prašymą j minė- 
tuosius fondus parašys I Sekre- 
torius kun. Dr. P. Augustaitis. 

d) Ant dėžučių turės buti vie- 
nodos antspaudos su parašu 
dviem kalbom: Angliškai—"Cen- 
tral Comniittee for the Relief of 
the \Var Suffering Lithuania;" 
Lietuviškai—"Centralis Amerikos 

Lietuvių Komitetas nukentėju- 
siems nuo karės šelpti." 

e) III Sekretorius V. K. Rač- 
kauskas užsakys ir išsiuntinės vi- 
siems C. Komiteto nariams 5000 
lakštų gero popieriaus laiškams 
ir 5000 konvertų. Be to j:.s turės 

parūpinti 2000 kopijų suvažiavi- 
mo protokolų. 

5.—Posėdis uždaryta 9:30 vai. 

vakare. * 

Posėdžio Pirmininkas—J. S. 
Lopatto. 

Posėdžio Sekretorius—V. K 
Račkauskas. 

EXTRA! 
Vėliausios žinios. 

Rusų armija jau susijungė su| 
rumanų armija Karpatų kalnuo-1 
se. 

=~.Tuojaus po apskelbimo ki-' 
rės 80,000 rumanų kariumenės pe- 
rėjo rubežių ir įsiveržė j Austri- 
jos provinciją Transylvaniją. 

i 
= Berline bijosi, kad už kelių 

dienų ir Grekija stos prieš teu- 
tonus. Grekai, gyvenusie Vo- 
kietijoj, bėga iš Vokietijos. 

— Kaizeris prašalino vyriau- 
sio štabo perdėtinj gen. von Fal-; 
kenheyn, o jo vieton paskyrė gen. 
von Hindenburg. Eina gandas, 
kad ir užrubežio reikalų ministe- 
ris von Jagow bus prašalintas... 

— Rusai nustumė turkus at- 

gal prie ežero Van, Užkaukazyj. 
Francurai Įgijo laimėjimų prie 
Verduno. Galicijoj ir Volyniuje 
nieko svarbaus neįvyko. 

GELEŽINKELIŲ STREIKAS. 
Washington, D. C. Rugpjučio 

30 d.—Geležinkelių darbininkų 
vadai netikėtai apskelbė streiką, 
kuris turi prasidėti 4 d. rugsėjo,' 
jeigu iki tam laikui nesusitaikys. 
Vakar prezidentas Wilson sušau- 
kė sujungtan posėdin abidvi kon 
greso šakas ir patarė įvesti nau- 

jus įstatymus, kurie duotų pre- 
zidentui teisę varyti geležinke- 
lius laike streiko. Prezidentas 
aiškiai palaiko darbininkų pusę. 

Lietuvių Memorialas Popiežiui. 
Amerikos lietuvių atstovas kun. 

Dr. \*. Bartuška, atsilankys Ry- 
me. gavo audenciją pas popiežių 

Į Benediktą XV, ir vardu lietuvių 
prašė, kad jis teiktųsi paskirti vi- 
so pasaulio katalikiškose bažny- 
čiose vieną dieną rinkimui aukų 
nukentėjusiai nuo karės Lietu- 
vai. 

Prie to jis įdavė popiežiui se- 

kantį memorijalą apie 1 -ietuvos 
dabartinį padėjimą: 
Šventasis Tėve:— 

Leiskie ma'n įteikti jums šį 
mažą memorijalą reikale gelbė- 
jimo nukentėjusių dėl karės ma- 

no nuvargintoj tėvynėj. 
Lietuva yra viena labiausia nu- 

kentėjusių dėl karės šalių, nes 
nekurios jos provincijos ėjo iš 
rankų į rankas priešininkų. Jos 
gyventojai papuolė į didžiausią 
vargą. Kad teikti jiems pagel- 
bą, susitvėrė ten keltas komite- 
tų. Po rusu ten buvo keturi 
komitetai, valdžios pripažinti, ir 
buveinė buvo Vilniuje: i. Cen- 
tralis Lietuvių komitetas su 
pirm. M. Yču, Dūmos atstovu. 
2. Lenkų komitetas buvo ir tai 
skyrius lenkų varšavinio komi- 
teto. 3. Rusų komitetas ir 4.1 
Žydų komitetas. Visi komitetai 
turėjo tikslą teikti pagel'bą ke-1 
turioms tautoms. Užėjus vo-i 
kiečiams, rusai turėjo trauktis iš 
Vilniaus ir rusų komitetu', buvo 
uždarytas. O Lietuviu Centra- 
lis komitetas persidalmo j du 
autonomiškus skyrius, kurio vie- 
nas pasiliko Vilniuje teikti pa- 
gelbą lietuviams po vokiečiu, an- 

tras, persikėlė į Petrapilį ir už- 
siėmė teikimu pagelbos pabėgė- 
liams, pasklidusiems po plačią 
Rusiją, toli nuo Lietuvos. Pagal 
mano ištyrimų trįs gelbėjimo ko-1 
mitetai—lietuvių, lęnkų ir žydų 
yra vokiečiu valdžios pripažinti j 

l ir veikia. 
Kaslink šaltinių, tai lenkų ko-j miteta; Vilniuje, būdamas sky- rium lenkų viršavinio komiteto, 

gausiai gauna ištekliaus iš Ge- 
neralio komiteto gel'bėj'mui nu- 
kentėjusių dėl karės Lenkijoj. 
To komiteto buveinė yra Ve- 
vey, Šveicarijoj. Žydų komite- 
tas gauna gausiai ištekliaus iš 
svetur, nes toji tauta turi daug 
labdaringų dr-jų. Vien lietuvių 
komitetas, iieka be ištekliaus. 
Kokios tam priežastįs? 

Svarbiausias ištekliaus šaltinis 
Lietuvai, lygiai kaip ir Lenki- 
jai, yra užsienis. Svetimtaučiai, 
vienok, nežino Lietuvos ir neži- 
nodami, kad tos dvi šaljr. ap- 
gyventos dviejų skirtingų tautų, 
paprastai Lenkiją ir Lietuvą ima 
už vieną šalį. Kadangi tiedu 
dalyku sumaišomi, tai visuome- 
nė, siųsdama aukas Lenkijai, ti- 
ki jog tų aukų kliūva ir lietu- 
viams. Ištikrųjų lietuviams ne- 
kliuva tų aukų, kurios siunčia- 
mos Lenkijai ir lygiai Lietuvai. 
(J štai kaip tas įvyksta: 

Yra žinoma, jog lenkų Gene- 
ralis Komitetas, kurio buveinė 
Vevey, Šveicarijoj, gauna visas 
aukas, skiriamas nukentėjusiems 
dėl karės Lenkijoj. Svetimtau-Į 
čiai, vienok, neatskiria Lietuvos j nuo Lenkijoj ir siimč'a aukas 
tam vienam komitetui dviem tau-| 
tom. 

Ir kaip veikia lenkų Vevey 
komitetas? 

Teisybė, keletą kartų tasai ko- 
mitetas atsiuntė žymias sumas 

į Vilnių sušelpimui nukentėjusių 
Lietuvoje. Liepos g d. 1915 m. 
atsiuntė 25,000 frankų, rugpjučio 
m. 51,000 franku. Bet netikęs 
buvo dalykas pavesti tų aukų 
išdalinimą lenkų komitetui, kurs 
yra varšavinio komiteto skyrium. 
Tai pašelpą gavo tik lenkai, o 
lietuviai nieko negavo. Tuli lie- 
tuviai, kurie buvo Vevey komi- 
tete, kaip grafas Andriejus Pla- 
ter-Syberg, pasibiaurėję tokiu 
vilniškio, lenkų komiteto veiki- 
mu, nusprendė siunčiant pašei-, 
pą į Vilnių pažymėti, jog trečia 

( sumos dalis turi eiti lietuviams.] Su šitokiuo padavadijimu spalio 
8 d. 1915 m. pasiusta j Vilnių 
100,000 frankų ir gruodžio 1 d. Į 
ios.ttoo frankų. 

Ištiesų, teoretiškai-, ši-uo pada- 
vadijimu apsireiškia teisingumo 
kibirkštėlė Vevey komiteto, 
bet iki pilno teisingumo 
ir lygybės toli gražu tuomi ne- 

prieinama. Anos sumos buvo: 
skiriamos keturioms lietuvių gu- 
bernijoms: Vilniaus, Kauno, Gar- 
dino ir Suvalkų. O pagal ofi- 
cialių 1897 metų statistikos Vil- 
niau? ."rb. lenkų buvo 8.2 nuoš., 
lietuvių 17.6 nuoš. Suvalkų gub. 
lenkų 23 nuoš., lietuvių 52.3. 
nuoš. Kauno gub. leakų 9 nuoš.,! 
lietuvių 68.3 nuoš. Galop Gar-i 
dino gub. lenki 10.1 nuoš., o' 
lietuvių 0.2 nuoš. Visose 'ketu-j riose gubernijose lenkai sudaro j 
10.7 nuoš., lietuviai 31 nuoš. Ma- 
tant šitokią tautų proporciją, kas 
gali sakyti, jog teisinga yra skir- 
ti trečdalį 31 nuoš. gyventojų, o 
du trečdaliu tiems^ kurie* suda- 
ro tik 10.7 nuoš. 

Bet kas aršiausia yra tai tas, 
j;>g Vevcy koaiteto padavadiji-. 

m a s padalinti tarpe lietuviu vie- 
ną trečdalį susnos, siunčiamos 
vilniškiui lenku 'kouuteiui neiš- 
davė jokiu vaisiu, nes tas komi- 
tetas nieko mldavė, vilniškiui 
Lietuvių komitpfui,kurs teikia 

! pagelbą suvargusiems lietuviams 
į Iš antros pusės lietuviai negavo 
i jokios tiesioginės pašelpos iš 
I lenkų komiteto. Ir jei šis len-' 
! kų komitetas nudavė šelpiąs nu-Į 
kentėjusius lietuvius, tai ištikrų-; 
jų tą darė ne kad gelbėjus lietu- 
vius, bet kad juos lenkinus. 

Šis neteisingas vilniškio len-1 
kų komiteto veikimo būdas b.r.o 
išrodytas Lietuvių komiteto len- 
kų Vevey komitetui. Paskui 
kun. Žilius asmenkišai pasmerkė 

I tą veikimą. Lenkų Vevey ko- 
mitetas pasakė kun,. Žiliui, j o jį 

'jis neturįs teisės kontroliuoti vll-j 
niškio lenkų Komiteto. 

Šventojo Sosto palieptoji ko- 
lekta lenkų reikalams suteikė žy- 
mią sumą. Vienok, nepramatyta 
to, kad šiek tiek ir lietuviams 
kliūtų iš tų pasaulinių aukų. jau 

Į vien dėl to, kad pagal prasipla- 
tinusios opinijos lenkai maišomi 
|su lietuviais. 

Keletas rytinės Prūsijos (Pru- 
sų-Lietuvos) kunigų žinojo var- 
gingą Lietuvos padėjimą ir ėmė 
daryti pastangas, kad ir lietaviai 
pasinaudotų bažnytinėmis auko- 
mis. Tilžės kun. \Yronka savo 
vardu ir vardu keletos kunigų 
prašė vyskupo Ajjgust'no Blu- 
dau (gyv. Frauenburge), kad iš 
Vokietijos bažnyčiose kolektos, 
kuri buvo padaryta paliepus po- 
piežiui, butų skiriama ir lietu- 
viams, nes lietuviai nemažiau 
nukentėjo, kaip lenkai. Vysku- 
pas Bludau, pripažinęs teisingu- 
mą savo kunigo, perdavė tą rei- 

jkalą Jo Eminencijai kardinolui 
|von Hartmann. Šisai pripažinęs 
I kun. Wronkos teisingumą, pasa- 
jkė, jog nieko negaljs padaryti, 
nes visa kolekta buvo pasiųsta 
lenkų Vevey komitetui ir j tą 1 omitetą reikią "kreiptis. Kun. 
VVronka rašė lenkų \revev komi- 
tetui apie tą reikalą. Komitetas 
atsakė, jog jis neužmirštas Lie- 
tuvos ir parėmė tą pasigyrimu, 
jog siuntė pinigų j Lietuvą, kaip 
jau tas anksčiau buvo nušvies- 
ta. Tai dabar jau turime apie 
Ką pagalvoti 

Po viso to prieinama prie iš- 
vedimo, jog aukos skirtos dviem 
tautom be atskyrimo, lenkams 
ir lietuviams, o pasiųstos lenkų 
Vevey komitetui nepasiekė savo 
tikslo, nes nekurie komitetai, 
vpač vilniškis, užsiimdamas lab- 
daringais darbais, negali iškęsti 
neužsiėmęs politika. Yen len- 
kai naudojosi aukomis, o lie- 
tuviai su gailesčiu matė, kaip 
jų vaikai už tuos pinigus yra 
lenkinami. Gražus Šventojo 
Sosto padavadijimas parinkti 
aukų Lenkijai, Lietuvai nei kiek 
nejšėjo ant gero. Šis nelemtas 
atsitikimas, kaip jau viršuje iš- 
rodyta, paeina labiausia iš to, 
kad Lietuva maišoma su Lenki- 
ja ir kad lenkai reprezentuoja 
lietuvius svetimtaučiams. Dėka 
toldam nelemtam sumaišymui 
lietuviai buvo palikti vieni aprū- 
pinti savo reikalus. Lietuviai 
nepeikia lenkų už tai, kad ji<* jų 
nešelpia, bet nepatenkinti tuo, 
kad .lenkai nieko neduodami lie- 
tuviams, o savo atskaitose pažy- 
mi šelpią lietuvius ir tokiu budu 
klaidina svetimtaučius ir šie ne- 

sirūpina lietuviais, nes tiki, jog 
juos lenkai aprūpina. 

Suprantamas daiktas, jog lie- 
tukai patįs geriau galėtų tvar- 
kyti savo reikalus. Jau yra lie- 
tuvių komitetų svetimose šalyse 
ir ta:p-gi namie. Ir tiems komi- 
tetams butų galima pavesti au- 
kas. Kad tie komitetai yra pasi- 
tikėtini ir kad jie turėtų pasiti- 
kėjimą lietuviuose yra tas fak- 
tas, jog juose veikia kunigai, ku- 
rie Lietuvoje yra didžioje pagar- 
boje. Svetimtaučiai ir-gi galėtų 
pasitikėti, nes kunigai yra vy- 
skupų priežiūroje, o vyskupai 
paties popiežiaus. 

Svetimose šalyse; Fryburge, 
Šveicarijoj gyvuoja ir veikia 
nuo gruodžio 12 d. ix)i5 m. 4'Ge- 
neralis Komitetas gelbėjimui nu- 

kentėjusių dėl karės Lietuvoje." 
Yra tai tarptautinė organizacija, kuri rūpinasi silpti nelaiminguo- 
sius tėvynėje. Pagal savo įsta- 
tus šis komitetas, šelpdamas nu-1 

kentėjusius Lietuvoje nedaro! 
skirtumų sulyg' tautystės. Todėl 
galima pasitikėti, jog šis komi- 
tetas išvengs klaidos lenkų vil- 
niškio komiteto,- kurs globoja 
lenkus ir nesirūpina lietuviais. 
Be to teisingumas generalio lie- 
tuvių komiteto tuo užtikrinamas, 
jog jis yra užregistruotas Švei- 
carijos registre, yra federalės 
valdžios priežiūroje, o taip-gi jo 
teisingumų užtikrina šlovingi as- 

menįs -ineinantieji j komitetą 
kaip va: grafas Andriejus Pla- 
ter-Syiberg, grafas Mikas Tiške- 
vičius, grafas Przezdiecki, kuni- 
gaikštis Puzina, baronas St. de 
Brunow, keletas kunigų ir tt. 
Bešališkumas matosi iš to, jog 

komitete susi-ienijo atstovai 
įvairių politiškų tendencijų, ly- 
biai reprezentuojamos lenkų ir 
lietuviu kalbos, jame nuolatinis 
delegatas St. Šalkauskis, repre- 
zentuojąs Lietuviu Central] ko- 
mitetą, kurs būdamas Petrapily- 
je vra rusų valdžios priežiūroje, 
(lalop Cieneralis Lietuvių komi- 
tetas turi sąryšius su komitetu 
Stockliolme. () tas komitetas 
yra irgi lietuviškas, o jo pirmi- 
ninkas yra p. Lindhaghin, to 
miesto majoras. 

Baigdamas savo memorijalą, 
aš norėčiau dar išrodyti, kodėl 
(katalikiškos tautos turėtų šelpti 
lietuvių tautą. Lietuviai yra ge- ri katalikai; suprantamas daik- 
tas, jog jai privalo stoti pagel- 
bon katalikiškos tautos. C) iš- 
tikrųjų žymiausių pašelpą lietu- 
viai gauna nuo pravoslaviškos 

j Rusijos. Ir ligšioJ vien rusai te- 
skiria žymias sumas Centraliam 
lietuvių komitetui ir kurs gelbsti 
lietuvius pabėgusius j Rusijos 
pasviečius, vokiečiams prisiarti- 
nus. Centralis Lietuvių komi- 
tetas nuo liepos 1915 m. iki Nau- 
jų Metų 1916 m. gavo nuo Rusi- 
jos valdžios ir iš privatinių lab- 
daringų d r-jų šešis milijonus 
frankų. Katalikiška lietuvių 
tauta tikrai turės liūdną atmini- 
mą, jog laike sunkiausio jos gy- 
venime periodo buvo šelpiami 
vien tik pravoslavų ir kad ka- 
talikiškos tautos vakarinės Eu- 
ropos visai jais nesirūpino. 

Po išdėstymo šių faktų man 
rodos, kad vien dėl katalikystės 
Bažnyčia turėtų pribūti pagelbon 
lietuvių tautai. 

(Memorialas buvo paduotas 
franeuzų kalboje.) 

Yčas Atvažiuoja Amerikon. 
Durnos atstovas 'ir Ccntralinio 

Lietuvių Komiteto pirminiu >cas, 
Martynas Yčas, netrukus atva- 

žiuoja Amerikon. 
Apie tai prieš porą savaičių 

buvo pasklydęs gandas iš "Nau- 
jos Lietuvos," bet dabar ateina 
tikresnių apie tai žinių. 

Mums teko g'irdėti, kad Chi- 
cagos rusų konsuliui atėjo ofi- 
cialis pranešimas apie tai, kad 
p. Yčas atvažiuoja "apie vidu- 
rį rugsėjo" (sulyg rusų kalendo- 
riaus) ir kad tikslu jo atvažia- 
vimo yra "rinkimas aukų Ame- 
rikoje nuo karės nukentėjusiems 
lietuviams." Nuo p. YČo jokių 
tiesioginių žinių, kol-kas, 
neatėjo. 

Kol jų nėra, neapsimoka spė- 
lioti, koks yra svarbiausis p. YČo 
misijos tikslas. Kad jo atvyki- 
mas, ypač prieš "Lietuvių Die- 

jną," butų geistinas, apie tai abe- 
įjojiės nėra. 

Tik-ką gautasai "Lietuvių Bal- 
so" numeris (einantis retrogra- 
de) praneša, kad p. Yčas jau iš- 
važiavo Amerikon drauge su ge- 
rai amerikiečiams pažįstamu kun. 
J. Žilium. Šisai laikraštis šiaip 
rašo: 

"Atstovas M. Yčas liepos 19 d. 

| sulyg seno, be abejonės, kalendo- 

riaus] išvažiavo ilgesniam laikui 
drauge su kun. J. Žiliumi j Ameri- 

ką vargstančios ir badaujančios 
Lietuvos bei pabėgėlių šelpimo rei- 
kalais. Manoma plačiai organizuoti 
darbas ir pritraukti prie jo ne tik- 
tai lietuvius, bet ir visę. amerikie- 

čių visuomenę. Be to, reikės ap- 
tarti visokie klausimai dėl Lietu- 
vos būvio karui pasibaigus." 

Rumanija Stojo Karau 

Rumanija apskelbė karę Au- 
stro-Vengrijai. Pereitą nedėldie- 
nio rytą Rumatiijos karalius Fer- 
dinandas sušaukė konferencijon 
visų partijų atstovus, buvusius 
premierus, buvusius parlamento 
prezidentus, ministerius ir dip- 
lomatus, kad išklausyti jų nuo- 

monės. 
Šios konferencijos pasekmė bu- 

vo tokia, kad tą pačią dien va- 

kare Rumanija apskelbė karę 
Į Austro-Vengrijai. 

Šito žingsnio jau senai tikė- 
tasi. Dar pernai manyta, kad 

Rumanija stos karėn sykiu su 

Italija gegužio mėnesyj 1915111.. 
bet 'pasitaikiusis tuom laiku 
skaudus sumušimas rusų Gali- 
cijoj sulaikė Rumaniją; ji pasi- 
bijojo teutonų įsiveržimo. 

Nuo to laiko, per arti pusantrų 
metų, teutonų ir talkininkų dip- 
lomatai varė Rumanijos sostinėj, 
Pjuchareste, galingą diplomatišką 
kovą,—kiekvienas kad patraukti 
Rumanija savo pusėn. 

Rumanija yra penkiolikta vieš- 
patija, stojusi dabar didelėn ka- 
rėn. Spėjama, kad ji dar nebus 

paskutinė, nes šitas Rumanijos 
žingsnis padarys milžinišką įtek- 
mę ant lirekijos, kur Venizeloso 
partija pereit;} nedėldienį jau da- 
rė dideles demonstracijas, reika- 
laudama nuo valdžios, kad ji sto- 
tu prieš teutonus ir bulgarus. 

Rumanijos žingsnis turės tu- 
rėti labai svarbias pasekmes. La- 
bai svarbus yra jos strategiškas 
padėjimas: iš vienos pusės ji pu- 
siaulanku apima Austro-Vengri- 
ją. iš antros pusės ji atidarys 
Rusijai kelią j Bulgariją, kurios 
padėjimas tarp talkininkų Salio- 
nikuose ir tarp Rumanijos bus 
tikrai nepavydėtinas. Bet ir Ru- 
manijos armijos reikia taipgi ne- 
pamiršti. Ji turi apie 600,000 
gerai, išlavintų kareivių ir nc- 

kurie sako, kad tą skaitlinę ji 
gali padidinti net iki milijonui. 
Tokia švieža jiega turės padaryti 
netrukus didelę , ermainą Rytų ir 
Balkanų frontuose. 

Sulvg rusų laikraščių nuomo- 
nės Rumanijos įstojimas karės 
atneš trejopą naudą: 1) Ruma- 
nijos kariumenė d:ikčial%>agelbės 
Rusijos kairiam sparnui ir paliuo- 
suos dalj rusų kariumenės ki- 
tiems tikslams; 2) durtuvų ir 
kanuolių žiedas dar labjaus už- 
sitrauks aplink centralines vieš- 
patijas ir atidarys naujas vietas, 
■iš kurių takininkai galės teutonus 
atakuoti; 3) pagalios teutonai ne- 

teks .ir tų javų bei maisto, ku- 
riuos iki šiolei gaudavo iš Ru- 
manijos, ar per Rumaniją. Reik 
taipgi nepamiršti ir to. kad da- 
bar Grekijos stojimas karėn yra 
taipgi neišvengtinas. 

X=X 
Rumanijos valdžja paduoda 

sekančias priežastis, delei kurių 
ji stojo karėn: 

1) Rumar.'.ja priklausė prie 
trilypio susivienijimo, kuris su- 

sidėjo iš Vokietijos, Austrijos ir 
Italijos; jau metai laiko kaip tas 

susivienijimas tapo sulaužytas, 
kuomet Italija stojo karėn. 

2) Austro-Vengrija kenkė Ru- 
manijos tautiškiems reikalams ir 
troškimams. 

3) Austrija tikrino, kad ji pra- j deda karę su Serbija ne del už- 
kariavimo. bet to nedalaikė. 

Rumanija mato. kad centrali- 
nės viešpatijos sykiu su bulga- 
rais ir turkais apsupa ją iš visų 
pusių ir tveria Balkanuose tokj 
dalykų stovj. kuris yra Ruma- 
nijos ateičiai pavojingas. Tuom 
tarpu Austrijoj yra apie 4 mili- 
jonai rumanų, kurie niekuomet 
neturėjo lygių su vengrais tei- 
sių ir kurie geidžia susijungti su 
savo broliais Rumanijoj. 

Jeigu atmysim ir tai, kad ir 
Rusija buk pažadėjo atiduoti j Rumanijai Bessarabijos guberni- 
ją su dviem milijonais gyvento- 
jų (didesnė dalis rumanų), tai 
galėsim suprasti, kodėl Ruma- 
nija stojo karėn. 

Dabar Rumanija turi arti 7 
milijonų gyventojų. Laimėjus 
karę ir prijungus prie jos visus 
rumanus iš Austrijos ir Rusijos, ji turėtų apie 13 milijonų gyven- 
tojų—butų stipri ir svarbi Eu- 
ropos viešpatija. 

Kad Rumanijos įstojimas ka- 
rėn galės daug prisidėti prie grei- tesnio karės užbaigimo, tai tam 
taipgi galima tikėti. 

A. L. T. Santos Seimas. 
Tautininkų sriovei kuone aš- 

tuoni mėnesiai atgal, susirišus 
i organizuotą kuną—Amerikos 
Lietuvių Tautinę Sandarą,—ir 
pradėjus tuo budu savo naują 
gyvenimą, iškilo daugelis naujų 
klausimų ir reikalų, kurių l'lii'a- 
delphijos orgam/.atyvis suvažia- 
vimas, laikytas sausio i d. 1916 
m., negalėjo pramatyti. Dėlei to 
pas mus dabar yra dalykų, kurie 
reikia aptarti ir sutvarkyti; yra 
klausimų, kurie reikia išrišti; yra 
principų, kurie galutinai reikia 
nustatyti. Tie visi reikalai pa- 
liečia ne tik mūsų sriovės žmo- 
nes, bet podraug ir mūsų sriovi- 
nę organizaciją—ALT. Sandarą. 
Pastarąją gal da> ir labiau, jei 
atminsime, jog Sandarai stokuo- 
jant tvirtų ir pastovių įstatų, jo- 
kios plėtojimesi apsireiškia daug 
svyravimų ir trukumų. 

Dėlei tų visų priežasčių,—kad 
galutinai nustačius aiškią tauti- 

ninku sriovės poziciją ir kad su- 
tvarkius A. L. T. Sandaros plė- 
tojimąsi bei augimą,—šiuomi yra 
kviečiamas į Brooklyną, N. Y. 
19, 20 ir 21 d. spalių mėn. Ame- 
rikos Lietuvių Tautinės Sanda- 
ros Seimas. 

Seime bus svarstomi rc'kalai pn- 
liečianticji. Sandaros organizaciją, 
k. a.: galutinis konstitucijos bei 
įstatų sutvarkymas, Sandaros vei- 
kimo budo apsprendinias, paga- 
liaus, Sandaros veikimo dirvos ap- 
ribojimas. Be to, atskiruose po- 
sėdžiuose seime bus apsvarstyta ir 
kiti tautininkų sriovės reikalai, k. 
a.: Gelbėjimo bei Autonomijos 
Fondų reikalai, tautininkų spaudos 
klausimas ir i. t. Pasitarus su 

musų Fondų bei Spaudos Drau- 
gijos valdybomis, atradome, jog tų 
organizacijų reikalams galima bus 
užleisti vieną dieną,—ar, jei reikės, 
ir daugiau—iš skiriamo seimui 
laiko. Apie laiko paskirstymą ir 
apie kitas seimo smulkmenas pra- 
neš kiek vėliaus musų sriovės pa- 
minėtų organizacijų valdybos. 

A. L. T. Sandaros posėdžiuose 
galės dalyvauti tiktai Sandaros 
kuopų delegatai, kurie, pagal Fhi- 
ladclphijos suvažiavimo nusprendi- 
mą, yra renkami po du nuo kuopų 
iki ioo narių ir po vieną nuo kiek- 
vieno šimto narių virš pirmojo ioo. 
Svečiai galės turėti patariamąjį 
balsą. 

Subruzkite, todci, broliai tauti- 
ninkai ; ruoškitės prie seimo! Kur 
nėra dar A. L. T. Sandaros kuo- 
pti, pa.nstengkite jas sutverti—kur 
jos yra—papildykite nariais, kad 
tokiu budu per savo atstovus galė- 
tumėte imti seime kuos-kaitlingiaū- 
sį dalyvumą. Neužmirškite, te- 
čiaus, kad tiktai Sandaros Centre 
užregistruotų kuopų mandatai bus 
pripažinti tikrais. Organizuojant; 
todėl; naujas kuopas; stengkitės 
kuogreičiausiai Centre užsiregis- 
truoti, kad tuo budu išvengus ke- 
blumų bei nesusipratimų. 

Sii pagarba, 
A. L. T. Sandaros Valdyba, 

Romanas Karuža, Pirm. 

Įmano atsakymas "nau- 
jienų" REDAKCIJAI. 

"Naujienų" 173 num. patėmi- 
jau, kad tojo laikraščio redakci- 
ja, atsakydama "Lietuvai" užgi- 
na tai, kad p. A. Bulota yra pa- 
sakos man, "Aš tau savo galvą 
duo.-iu nukirsti, jei tu gausi lei- 
dimą Lietuvoj ant šventorių pa- 
skaitas skaityti. "Naujiena" re- 
dakcija bando išaiškinti šitą in- 
cidentą kuomi kitu,—būtent, kad 
aš pas p. Bulotą prašęs patarimo 
apie skaitymą paskaitos Vilniius 
inteligentams. Tai yra netiesa. 

Aš sumaniau skaityti paskai- 
tas šventoriuose Kauno gub. ir, 
būdamas Vilniuje, užėjau pas p. 
Bulotą pasiteirauti, kokiu budu 
galima butų prie to patogiausiai 
prieiti. F-nas Bulota, išklausęs 
manęs, pasakė, kad Amerikoje 
nėra nei vieno išmintingo žmo- 
gaus; visi kaž kokie svajotojai 
ir kad aš su tokia pat. svajone 
esu atėjęs pas j]. 

Aš tiįsyk pasakiau jam, kad jis 
išanksto nespręstų apie mano 
darbo išeigą, nematęs mano darbo 
paties. Tąsyk jis man atsa- 
kė: "Kaip Lietuva po Rusija 
stovi, tai dar niekas nekalbėjo 
po atviru dangum ir jeigu tu 
gausi tokį leidimą, tai aš tau 
duosiu savo galvą nukirsti." 

Jo pasiulinimas savo galvos 
man nelabai rūpėjo, bet aš norė- 
jau tąjį leidimą gauti. Taigi nuo 

jo išėjęs, savo prašymo kopiią 
pasiunčiau p. M. Yčui, o Yčas 
pasiuntė Yasilčikovui. Aš gi pa- 
siprašiau d-ro K Šliupo ir su 

juo nuėjęs pas Kauno guberna- 
torių. leidimą prašomas paskaitas 
laikyti gavau. Leidime buvo pa- 
sakyta. kad aš turiu teisę kalbėti 

jšventoriuo/e, rinkose ir svetainė- 
se; mano kalbos t'-ma turėjo bū- 
ti apie Ameriką, bet aš po kal- 
bos kalbėjau ir apie ką daugiau*: 
apie reikalingumą tverti jaunimo 
ratelius švietimosi ir lavinimosi 
tikslais. Apie šituos dalykus 
kalbėjau ypatingai kaimuose ir. 
galiu sakyti, turėjau gerą pra- 
džią. Jeigu tas pavyko man, 

'kaip p. Bulota sako, ncžitiėliui, 



A. 

tai jam mokytam, arba kitam 

tokiam, dar geriaus galėjo pa- 
vykti, jei tik pas juos butų buvę 
geri norai. Tik bėda, kad šitie 

diplomuotieji inteligentai (ne vi- 

si, bet daugumas, kurie man te- 

ko matyti) nedaro ką naudin- 
go, bet dar geriems darbams 
kiek galėdami kenkia, a: b a u?. 

kiekvieną žygį sau gerą u/.mo- 

kęstį parkaito. 
"Naujienų"' redakcija sako, 

kad "Martus, būdamas nemoky- 
tas, gerai padarytų, jei jis pas 

pečių kur sėdėtų." Aš ir pas pe- 

čių nesėdęs sutikčiau žiūrėti tik 

savo paties reikalų, jei tie- di- 

plomuotieji inteligentai taip nc- 

mulkintų žmonių, kaip jie šian- 

dien juos mulkina. Jie pučia vi- 

sokius išganymo durnus vargdie- 
niams Į akis ir žiuri, kad tas jų 
kišenius pripiltų. Patsai p. Gri- 

gaitis, kuris yra vyriausias "Nau- 

jienų" redakcijos galva, pasisa- 
kė man, kad jis savo laikraštyje 
nedėtų tokių sensacijų ir 95% 
skandalo, kaip dabar, jei mulkiai 

to nereikalautų. Taigi jis, kadir 

sensacijas ir skandalus deda sa- 

vo laikiaštin tik dėlto, kad tas 

tamsunams patinka ir nuo to ki- 

šenius pilnėja. 
Kuomet aš, atvažiavęs į Atne- 

"iką, parašiau, kad žmonės Lietu- 

voje badu miršta, tai "Naujie- 
nos" pasakė, kad ten jokio bado 

nėra, viskas yra gerai ir kad aš 

tik sensacijas platinąs. 
Ne, sensacijos ne mano pusė- 

je, ti!< "Naujienų" redakcijos. 
Ji pasakoja, kad jai laiškus rašęs 
P. Rimša, tuo tarpu P. Rimšą 
Vokietijon išvežė tuojaus po 
Lietuvos užėmimui ir jis apie 
padėjimą Lietuvoj žino labai 

nedaug, taigi, ką jis "Naujie- 
noms" gali rašyti? 

Aišku, kad tai tik "Naujienų" 
sensacijos. 

A. M. Martus. 

JIEHKO tilMINlŲ. 
žemiaus talpiname turini laiške-, 

liy, atėjusių i "Lietuvos" redakciją 
d>10 lietuvių, pakliuvusiu' nelaisvėn, j 
a f>a nuo pabėgėlių. Jie jieško sa-1 
vo giminių, arba šiaip pažįstamų, j 
Jeigu rasi, malonus skaitytojau,' 
čia favo gimine, arta pažįstamą, 
skubiai jam parašyk laiškelį; pa-j 
siųsk ir pinigų, jeigu gali. Pa- 
mink, kad jų padėjimas yra balsus. 
Jie laukia, jeigu ne pašelpos, tai 
bent meilaus tavo žodelio. 

Petravičius Vladisk /as, karės 
belaisvis jieiko savo giminių Jo-Į 
no Karužos. Petro Lesickio ir, 
Bronislovo Petravičiaus. Adre- 
sas toks: Germany, Kriegsge- 
fangenenk.ger Soltau ir Han- 
nover, Lager II., Bar. 44-C. Ko- 
m'ando Einsvarden, Vladislaw 
Petrowicz. 

Abromavičius Povilas, karės,' 
belaisvis j ieško savo brolio Jono 
Abromavičiaus, Kauno gub., Pa- 
nevėžio miesto. Adresas: Ger- 
many, Kriegsgefangenenlager 
Neuhammer A. Oueis Schleisin, 
14 get. Comp. 7 abt. Pavvel Ab- 
ramo\v.icz, Xo. 41. 

Kazlauskas Stanislovas, karės 
belaisvis jie^ko savo švogerio. 
Juo/o Aidulio, Juozo sunaus. Vii-j •niaus gub., Lydos pa v., Žirmo- 
nių vals., Taukėnų kaimo. Ad- 
resas: Germany, Kriegsgefange- 
nenlager Halbc, S. Kozlow- 
ski. I'>ar. 10, No. 3181. 

Januškevičius Juozas, karės 
f>elaisvis, Kauno, gub., Šiaulių 
pav., Kruopų vals., Masių kai- 
no, jieško savo giminių ir pa- 
žįstamu. Adresas: Germany, 
Gefangenenlager Doeberitz, Kom. 
Schlachthof Xo. 17. FJdenoer Str. 
Osi;> Januszkewntsch. 

šerdis Adomas, karės belais- 
vis. jiesko savo brolių Kazimie- 
ro ir Antano kerelių. Adresas: 
Germany, Gefang. VVahn, Adam 
Szerciis, d\v. 10, bar. 98, No. 
43878. 

Norvafšis Juozapas, karės be- 
laisvis. jieško Vincento Gaubio. 
Kauno gub., Telšių pav., Mila- 
šaičių sod., £y\cno Chicagoje. 
Adresas: fiermany. Gefang. 
V.'ahn Juzef Xor\vaisch, dvvor 10, 
Bar. 99, No. 43812. 

Ansunas Jonas, karės htfais- 

^vis, jieško savo brolio sarolio 
Ii"' 
j V ainoro, gyvenusio Chicagoje, 
Adresas: Germany, Gefang. 

j \\ ahn, Jonas Ansunas, chvor 10, 
Bar. 99, Xo. 43815. 

Vitukynss Adomas, karės be- 

jlaisvi?, jieško savo švogerin Juo- 
zapo Lcliaus ir Jono Zubraus, 
gyveno Brooklyne, X. Y. Adre- 
sas: Germany, Gefang. \Vaiin, 
Adam Vitukyna?, Bar. Amcin, 
S o. 40296. 

Sabaitis Martynas, karės be- 
laisvis, jieško savo švogerio Vla- 
dislovo Švabovsko, gyvenusio 
I'altitrorffj Md. Adresas: Germa- 

ny, l'.anhof Pčynuhenen, Post Bu- 

nigehlen, Kreis Darkehmen. 

Pusvaškis Stanislovas, karės 

belaisvis, jieško savo brolio Vik- 
t ro Pusvaškio, gyvenusio New 

Vorke, X. Y. Adresas: Germany, 
Gefang. Mindcn I \\., Stanis- 

1 

lavv Pusuaszkis, Komp. 1, lilok 

2, No. 12649. 

Pudzinskas Vincentas, karės 
belaisvis nuo rugp. 8 d., 19:5 m., 

i'oško savo sesers Onos Vaške- 

lienės, gyvenančios Kankakee, 
J I.—Adresas: Germany. Festungs 

I—(iefangnis, Graudetiz III, \Ycst 

(—Preupen, \Vincenty Pudzin^i. 

Zibaila Jonas, karės belaisvis, 

i Vilniaus gub., Švenčionių pav., 

(Verdatiškiu kaimo, jiei-ko savo 

giminiu ir pažįstamu. Adresas: 

(.Icrmanv, Gcfanir. Netihammcr, J y y. 

\ikodim Andreje>vitz Zibailow. 
,6 Komp. 5 vzvvod. 

Vaiciekunas Aleksandras, karės 
belai vis. jieško Boleslovo Prun- 

^skuno. Adresas: Germany, Ge- 
ifan. Lager Doebritz, Aleksanderj 
I Waitzekitnas. 

Gabriunas Mikolas, karės be-' 
laisvis, iš kaimo Paškani, pate- 
kęs j nelaisvę sužei.-tas; jiešok 
giminių ir draugu. Adresas: Ger- 

manj', \Vahn-Lager (Riild.) Mi- 
chail Gabriunas, Bar. 98, dvvor 

10, No. 43<S8i. Filija Lager 153. 

Tvorianas Mykolas, karės be-j 
laisvis, Kauno gub., Vilkmergė.* 
pav., Žemaitkiemio vals., P.un-j 
džių sod., jieško savo brolių Sta- 

nislovo, Jurgio ir Kazimiero Tvo^ 

rianų, gyvenusių Pansdale, M:ch., 
ir Prano Tvoriano gyvenusio Chi- 

cagoj. Adresas: Germany, Ge- 
fan. Ileilsberg, Komand Lands- 

berg, Michail Tvvorian. 

Neimanas Petras, karės belais- 
vis, Kauno gub., Mi/aičių Kaimo 

jieško savo brolio Jono Neimano. 
Adresas: Germany, Berger 
Damm, kr. \Yest Havelland, 1 

Komp Petru Nei man. 

(Daugiaus bus). 

VIETINES jINIOS, 
Chicagos Draugijos pradėjo di- 

delį darbą.—Pereito utarninko va- 

kare Chicagos tautiškos ir bažny- 
tinės draugystės nutarė pradėti di- 
delį darbą veikti: užsiimti rink', nu 

aukų Chhcagoje, kad pagelbėjus 
nukentėjusiems nuo karės lietu- 
viams. 

Susirinkę 36 Aušros svetainėje 
draugysčių delegatai vienu balsu 

pripažino, kad reikia rfnkti pasto- 
vų komitetą ir tuoj aus pradėti d ir- 
bą. Visas susirinkimas, kurį vedė 
p. F. Bračulis, ėjo gražioj tvar- 

koj ir sutikime, nes šį kartą nebuvo 
poros trukdytojų, kurie pirmuose 
dviese susirinkimuose visą lermą 
kėlė 

Kadangi darbo prie rinkimo Lu- 

kų bus labai daug, tai susirinki- 
mas nutait išrinkti valdybon li- 

desnį komitetą. 
J šitą centralinį komitetą išr'ilkta 

prezidentu (beveik vienbalsiai) I)r. 
A. Zimomas; jam darbe pagelbės 
tris vicc-prezidentai, kuriais išrirk- 
ta: Dr. K. Draugelis, B. K. Balu- 
tis ir Dymša; raštininkais išrinkta 
Stankauskas ir Kvietkauskas; <š- 
dininku—p. Kareiva ; išdo glol č- 

jais—Zalar.dauskas ir Balandis. 
Apart to, valdybe:, išrinkta dar 
septyni nariai—patarėjai, kurie p-i- 
geibės valdybai darbuotis ir suda- 
lys iš savęs visokias komisijas, kaip 
antai: aukų rinkikų komisiją, pre- 

Į .sos komisiją, prakalbų rengimo ko- 

į misiją ir t. t. Tokiais nariais pa- 
1 tarP j uis išrinkta sekanti draugys- 
čių delegatai: Kaulakis, Tamule- 

j vičius, Karaliūtė, Balnis, Praninc- 
kas. Dobilas ir Gaubas. 

! > 

Nutarta, kad iždininkas pas save 

nelaikytu didesnės sumos pinigu, 
ir kas dvi savaili, ar kas savaitė 

; sudėtu jam priduotai aukas į First 
N'ational Banką Chieagoje. 

išpradžių tartasi pasirinkti kokią 
į lietuvišką banką, bet išrinkus vie- 
'ną, kiti lietuviški bankieriai gal ga- 
| lėtu užsigauti, tcnlel, kad išvengus 
tu visų nesmagumų, pasirinkta vie- 
na iŠ didžiausių Chicagos bankų— 
viršminėtą First > itional Bank. 
Kasierių pastatyta po $1,000.00 
bondsu (daugiaus nereikia, nes jis 
pinigų pas save nelaikys). 

Poliaus kalbėta apie rengimąsi 
prie Lietuvių Dienos." Dr. Dran- 
gelis pranešė, kad jau yra gauta 
/.inia iš VVashingtono, kad prezi- 
dentas \Yilson paskyrė lietuviams 
1 d. lapkričio (\'isų Šventų dieną). 
Susirinkimas pavedė valdybai visu 
tuom reikalu rūpintis. 

Visų draugysčių atstovų susi- 
rinkimai atsibus kas dvi savaiti, o 

valdyba ir komisijos laikys savo 

susirinkimus kas savaitė, arba tan- 
kiau. 

Uždarius atstovų susirinkimu, 
naujai išrinktoji valdyba tuojaus 
sušaukė savo susirinkimą ir nuta- 
rė susieiti ateinantį utarninką va- 

karo Aušros svetainėj visų plianų 
apkalbėjimui. 

Prieš atstovų susirinkimo užda- 
rymą keli atstovai atkreipė atydą 
j tilpusj "Naujienose" neva pro- 
testą. Tenais Lietuvos Mylėtojų 
dr-stės du a.stovai ir prezidentas 
su raštininku apšmeižė šitą Chica- 
gos draugysčių darbą, primeluoda- 
mi visokių nebūtų dalykų. Nekurie 
delegatai nenorėjo jo nei skaityti, 
nes sako butų perdaug garbės, kad 
tokius plepalus dar skaityti, bot 
paskui visgi perskaityta tą šmeiži- 
mą. Delegatai, matydami tokius 
durnus plepalus, tik nusijuokė iš to 
ir nutarė visai nei atydos į tai ne- 

atkreipti. 
"Tegul sau jie loja, o męs savo' 

darbą darysim,"—sakė delegatai, j Tos draugystės narius, matyt, ap-| 
mulkino cicilikai, kurie joje vado- 
vauja. 

Užbaigus susirinkimą, delegatai 
linksmai kalbėjosi, kad pradėjo 
naują didelį ir naudingą darbą. 

Delegatas. 

Moksleivių suvažiavimas. Pe- 
reitos sąvaitės pabaigoj šv. Jur- 
gio svetainėj atsibuvo Liet. R.- 
Kat. Moksleivių Susivienijimo 
seimelis. Susirinkęs iš jvairių 
mokyklų jaunimo būrys (dau- 
giausiai kleri.ai) dienomis pa- 
svarstė apie savo reikalus, o va- 

karais surengė keletą pramogė- 
lių. 

Nieko ypatingai naujo mok- 
sleivių gyveniman šisai susiva- 
žiavimas, berods, nejnešė; gali- 
ma buvo patėmyti gal tik vieną j 
"naują" apsireiškimą, kurio iki] 
šiolei, berods, negalima buvo už- 
tėmyti—tai tūlas neužsiganėdi- 
nimas tarpe pačių susivienijimo 
narii;. Mat šisai suisvienijimas 
susideda i." dvejopos sanarių rū- 

šies: iš svietiškųjų moksleivių 
ir iš "dvasiškųjų" moksleivių, ar- 
ba klerikų. Šių pastarųjų yra 
daug daugiau ir savo "galybę" jie! 
buk apreiškią tokiu budu, kad I 
tas nelabai patinlfe, svietiškiems 
moksleiviams. 

Teko girdėti pranašavimų, kad 
jeigu taip bus ir toliaus, tai ne- 

užsiganėdinimas augs didyn ir 
bus visai neįstabu, jeigu svietiš- 
kiejie Rymo-Katalikų moksleiviai 
turės skirtis nuo klerikų. 

Kiek šitos pranašystės išsipil- 
dys, tą tik ateitis galės parodyti. 

\auju moksleiv'ų susivienijimo 
prezidentu išrinkta p. Račkus. 

R. 

Gaisrai. Pereitos sąvaitės pa- 
baigoj ant 32-čios gatvės, šale 
"Lietuvos" redakcijos, beveik 
uom pačiu laiWi iškilo net trjs 

gaisrai. 
Pirmiausiai užsidegė namai po 

num. 823 W. 33rd St. Iš namiš- 
kių nebūta nieko namie—visi bu- 
vo išėję dirbti. Gaisras prasi- 
dėjo nuo kiemo, kur kaip mano- 
ma, vaikai kokiu nors budu "už- 
krėtė"; netrukus liepsnos per- 
ioko ir Į gyvenamąjj namą, bet 

(Tąs* tat ?-U> 9U&L4 

! REBA&do&AfSAKYftiu. 
P-as S. S«niškėvičius. "Lietuvos" 

numerj su IckfSs ^žcmlapiu išsiuntėm 
Jums krasu. 

Pas Grybštas. Straipsni "Ko nori 
mušu soc aljKt.ai,"j- kiek bus galima 
sunaudosim ^ka\i,Ciam numeryj. 

P-as C. B." Acni už prlsiuuUniQ.. 
Taip, galite ttU pSharyti. 

P-aa Antarvas J&rtkunas. Justj ra::- 
telj apie tai1 "Kodėl kūdikiai buva 
kairarankiai" jdėsimo i sekantį nume- 
ri- 

J. K. Mikas, ir Plunksnarašis. Tu- 
rėjom atidėti j sekant j numerj. 

SLA. 106 kuopos narys. Tamislos 
straipsnis netilps kol neprisiųsil* 
redakcijos žiniai savo tikro vardo li 

pravardės, sykiu su adresu. 

SVEIKAS SKILVYS. 

Yra gerai žinomu, dalyku, kad 
skilvys kartais atsisako maistą 
priimti, kadir geriausiai jis butu 

sutaisytas. Toksai neturėjimas 
noro valgyti paprastai buva pir- 
mutiniu apsireiškimu ligos. Ši- 
tas stovis reikalauja greitos ati- 
džios ir pirmutiniu dalyku yra 
paimti Trinerio Amerikinio Kar- 

Įčiojo \'yno Eliksyro, knris grei- 
tai paakstina virškinamuosius or- 

ganus prie atnaujinto veiklumo, 
kuris padaro naturalį norą valgy- 
ti ir sustiprina kūną. Daugelis 
ligų yra arba vidurių užkietėji- 

Įnio pasekme, arba vidurių užkie- 

tėjimas yra svarbiausiu jų apsi- 
reiškimu. Šitas vaistas išvalo 

kuną gerai ir palaiko ji išvalytu. 
Aptiekose. Kaina $1.00. Jos. 
Triner, išdirbėjas chemikas, 1333- 
T339 So. Ashland A ve. Chicago, 
111. 

| Jei Trinerio Linimentu subrau- 

kysi skaudinus raumenis, ar są- 

narius, tai u sįs tebesi, kaip grei- 
tai skausmai atleis. Karšta mau- 

dynė po susibrąukyniui šituo Li- 
nimentu palaiko raumenis tvir- 
tais. Aptickose 25c. ir 50c.; ap- 

| 
mokėta krasa 35c. ir 60c. 

WEST PULLM ANO VISUOMENEI 
ŽINOTINA. 

šv. Petro ir Povilo parapijos ren- 

gimas rugpiučio (Augusto) 27 d. 
del svarbių priežasčių liko atidėtas 
ant lapkričio (Nov.) 25d„ 1916 m. 

svetainėje prie 120 ir kertės Halsted 
gat., West Pullman, 111. 

Parapijos Komitetas. 

REIKALINGAS. 

Reikalingas džianitorius prie 
Mildos šokių ir mitingų sales. 
Turi mokėti anglišką kalbą, buti 
tvirtas ir drąsus vyras kad laike 
susirinkimų ir balių galėtų užim- 
ti poliemono vietą. Darbas tik- 
tai tais vakarais kada yra susi- 
rinkimai. Šitą darbą gali atlikti 
sugrįžę iš fabriko darbo. Atsi- 
šauki į 

A. Olszewskio Banka. 

DRAUGIJŲ UAL' I 
Pirmas Šio sezono iškilmingas. 

VAKARAS SU PROGRAMŲ 
parengia Jaunų Lietuvių Amerikos 
Tautiškas Kliubas Ned., Rugsėjo- 
Sept. 3, 1916 M. Mridažio svetainėje, 
2242 W. 23rd. PI. 

Svetainė atsidaryi B v. po pict. 
Programas prasidės S:00 v. Jžanga 
25 ir 35c. ypatai. 

Įžanga vien ant Baliaus 25c porai. 
Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvai- 

tės: širdingai kviečiame kuoskaitlin- 
giausiai atlankyti j musų iškilmin- 
gą. pirmą, šip rudens vakaru, kur ga- 
lėsit išgirsti žymiausią. Chicagos lie- 
tuvių chorą, dainuojant gražias, dainas 
pasiklausyti' monologų, dekliamacijų 
ir kitokių pamarginimų. Po progra- 
mo bus linK$mas Balius su {vairiais 
šokiais. j 

Su pagarba, 
J. L?'A. T. K. Komitetas. 

Rlalavimai. 
Reikalauja prityrusios lietuvės 

merginos prie darbo duonos sankro- 
voje; geistina, kad susikalbėtų vo- 
kiškai. 4620 Wentworth ave. 

REIKALAUJAM 
gerų ir teisingų vyrų kiekvienam 
mieste, kurie rekomenduotų musų 
kompaniją tarp savo draugų ir pa- 
žįstamų. Darbą, galima atlikti vaka- 
rais. Gera mokestis. 
UNITED LAND & 1NVESTMENT CO 

1127 N. Dearborn St, Room 80E 
Chicago, III. 

PajieškojimaL 
Pajicškau savo tikro brolio Ignaco 

Biloto, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Kuršėnų vol., šukiškių kaimo. Apie 
G metai Amerikoj. Apie 10 nuim- 
siu atgal gyveno Hudson'e, N. Y., o 
dabar nežinia kur. Jis pats, ar kas! 
kitas malonėkite duoti žinių adresu: 

Antanas Bilotas 
% The Connecticut Brass Co., 

West Cbeshire, Conn. | 
! Pajieškau savo dėdžių Liudviko 
įSamuolio ir Adomo Damančiko ir Ta- 
do Jasiulio, visi Gaurilių kaimo, Lio- 
lių parap., Raseinių pav., Kauno gub. 
Gyveno Chicagoje 111.; Jasiulio, gy- 
veno Kencsboj, \Vis„ ir pajieškau 
savo pusbrolio Boleslovo Radavi- 
ėiaus; jis taipgi gyveno Kenosboj 

!Wis. Atsišaukti adresu: 
I Kaz. Jurevičius, 
14 Bradley st., Branford, Conn. 

Ant Purdavimo. 
SMUKLĖ | PARDAVIMĄ. 

Sena, gera vieta, tirštai lietuviais 
apgyventa, parduodama pigiai. Kas 
pirmesnis tas geresnis. Atsišaukti: 
Gust Hahne, 2401 So. Oakley ave., kampas 24 gatv. 

FARMA PIGIAI. 
80 akrų farma, 70 akrų ariamos 

žemės su trobomis, javais, gyvuliais ir visokiomis ūkio mašinomis, ko- 
kios tik reikalingos. Taipgi yra pui- kus sodas. Farma netoli nuo Chi- 
cagos. Platesnėms žinioms kreiptis 
pas: 

CHAS. ZEKAS, 
127 N. Dearborn St., Rccm 803 

Chicago, III. 

PARDUODAMA PIGIAI. 
Pigiai lotas pne 47 gat. arti 40 ave. 
Adresas: J. Heine, G841 Champlam 
ave., Phone \Vent. 8509. 

ŽEMĖ Į PARDAVIMĄ. 
Langlade Countyje, \Visconsino val- 

stijoj dvi mylios nuo miesto 1G0 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. į 

Parsiduoda 25 ištaisytais kamba-Į riais viešbutis kertčje, šviesus ir 
oringas, šiltu oru apšildomas. 5 ml- 
nutas eit' iki Pullmano važbinių va- 
gonų dirbtuvės vartų. Paimk Illinois 
Central ties Randolpli gat. ir va- 
žiuok iki 104-tos gat. ir Cottage 
Grove Ave. ir paeik vienų blok$ j 
rytus. Netoliesia nuo Calumet Har- 
bor, 

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

KAM MOKĖTI NUOMAS? 
Pasižiūrėk j šituos nupiginimus: 

Plytų ir medžio namas prie Sacra- 
mento ir 27-tos gatv.; atneša $20.50 
nuomo j mėnesj. Kaina $2,600.00. 

Keturiais pagyvenimais naman prie 
Francisco arti Archer Ave. atgabena 
$44.00 nuomo 1 mėnesj. Kaina tik 
$4,600.00. Tik $1,000 tereikia. 

Nauji namai, tik-ką. pastatyti ant 
loto 32x125 naujoje apielinkėje. Pa- 
tjs įie, kokių norėtum. Tik $200.00 
tereikia. Lykis taip, ka'p nuomas. 

Charles Salak, 5410 Robey St., ar- 
ba 3501 W. 26th St. 

Parsiduoda: dviejų pagyvenimų me- 
dinis namas: 4 i. 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. Fischer, savi- 
ninkas; 6418 Emerald Ave., Chicago, 
Illinois. 

GERAS 
LINIMENTAS 

yra kiekvienai šeimynai reikalingas vaistas. Nė- 
ra tos dienos. ka<l neprisieina vienam iš šeimynos narių tokj vaistą vartoti. 

SEVE^A'S SOTHARO 01L 
(Severos Gotliardiškas Aliojus) yra ir buvo toks 
Šeimyniškas linimentas i>er pastaruosius 35 
metus ir jo verto neapibranginta norint ap- turėti palengvinimą nuo 

reumatizmo, neuralgijos, niksterejimų, užsiga- 
vimų, tinimii, ištinusių gylių, sustingimo 

sunarių ir raumenų, dieglių ir skausmų. 
Kaštuoja 25 ir 50 centai. 

Skaitykite Jį laišką: "Severos Gotlinrdi>!;a3 Aliejus rasirod5 Ir.bni veiklus. Mano moteris turėjo diegiančius skausmus kojos?, liet pradėjus vartoti Severos GothardiSkq Aliejų skausmas prrdėjo maiintis ir ko! suvarto- jome pusi.' tionkos. tie sknuimai visiškai iSnyko." 
JoUn Mikuiastik, i'» F. D. 1, Box 9ti, Iron Mountain. Mich. 

Gaukite Severos Preparatus nuo savo aptiekoriaus. Negalint gauti, už- sisakyk tiesiai i.uo mųs. Neimk kitokių vaistų bei užvaduotojų! 

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

MUZIKA 
BEETHOVENO LIETUVIŲ 

KONSERVATORIJOJE 
Muzikos mokslas prasidės Rugsėjo 

11 d. Mokinsima skambinti pianu, 
smuikuoti, vargonuoti, dainuoti ir 

įgroti visais pučiamais instrumentais; 
išguldoma teorija, harmonija ir muzi- 
kos istorija. Užsirašyti j bile kurj 'skyrių galima nuo Rugsėjo 1 d. 
dienomis ir vakarais. 

A. POCIUS, Direktorius, 
950 V/tst 33rd Street. 

NEW CITY SAVINGS BANK 
'4601 So. Ashland ave., Chica^o. 

A. J. BIERZYNSKI, pres. 
Priima bankon pinigus lr moka 6C/C. Už sudėtus pinigus mušu bankoj duo- 

dame čekiu knygutę, iš kurios para- šyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Ižsamdo bankines 
skryneles (boxes) po $2.50 metams. 
Parduoda šifkortes lr siuačia pinigus 
| viuas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėllais, ee- 
redomis, ketvergais lr subatomis nuo 
8 ryto iki 9 vakar • nedėliomis, ut&r- 
įlinkais lr pėtnyčlumis uuo 8 ryto lkl 

j fi vakaro. 

Jei norlts turėt gerą lalkrašlĮ, tai uislsakyklla 

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

tę' Utarninkais, Ketveriais ir Suba- 
tomisir darbo žmonėms pilnai atsto- 
ja dienraštį. 

"ATEITIS" eidama 3 kartus į sa- 

vaitę paduoda naujausias žinias iš 
visokių atsitikimų visam pasaulyje. 

"ATEITIS" yra vedama gabių re- 

daktorių, kuriai sandarbininkauja vi- 
sa eilė įžymiausių lietuvių rašytojų. 

"ATEITIES" kaina tik ?2.50 me- 

tams ir $1.50 pusei metų. Į užrube- 
žį S3.50 metams ir $2.50 pusei metų. 
Norintiems "Ateitį" pamatyti, vie- 
ną numerį siunčiame dykai. Adresas: 

ATEITIS PUBLISHING CO., 
366 W. Broadv/ay, So. Boston, Maai. 

1 

Reikalavimai. 
REIKALAUJA DARBININKIŲ: 

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

Chicago Malleable Cactings Co. 
12000 So. Racine ave„ We;>t Pullman, 

Chicago, 111. ^ 

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

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Pilnai yra darbo vyrams ir mote- 

rims restauracijose, fabrikuose ir pri- 
vatiniuose namuose; užmokestis yra 
geriausia, kokia yra mokama Chica- 
goje. Vyrams $2.50 j diena, nuo 
25c. iki 30c j valandą. Adresas toks 

Atlas Employment Cffice, 
63C0 So Halsted St., Chicago, 111. 
3rd Fl., Room F. Tel. Ncrmal 163 

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

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

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted St 
CHICAGO, ILL 

Prince Albert ima 
viršų savo kokybe 

Premijos, ar kuponai niekuomet nebuvo dalinami su 
Prince Alberto pypkiniu bei cigaretiniu tabaku. Męs 
geriaus duodame kokybę! Neri tautiniai, nei valstijiniai 
varžymai premijų, ar kuponų vartoji- 
mo negali turėti veikmės į Prince 
Alberto pardavojimą. Gali rūkyti 
Prince Albertą kaip ilgai nori ir kiek 
nori Tas yra dėlto, kad jis yra pada- 
rytas patentuotu budu, kuris pra- 
šalina kirpnmą ir d e gumą. 

the national joy srnoke 

tai tokis tabakas, kuris patinka vy- 
rams visokių skonių visame pa- 

saulyj. Šiądien jis yra visuoti- 

nu rukymu. Prince Albert yra 
tokis vėsus ir kvapsnus, kad jis 
užganėdina iš visu pusių. Ir 

jis ilgai dega, kas reiškia, kad 

gali ilgai rūkyti, ar jį įdėsi į sa- 

vo numylėtą senąją pypkę, ar 

' susuksi jį į cigarctą. 

v. J. REYNOLDS TOBACCO CO., Wmaton-Salem, N. C. 

Coprrlsbt llii bf R J. KeycoiiU 
TobiCCOCo. 

\\ / 

Prince Alhrrt yra pa rituodamas 
\'isur raudonuose niaišitiki'n«e 
5c.; raud'ttiose sltardiniif c 
10c.: svaras ir pusė <1 ardies dt ekvtuvOj, o svaras kr.<noli- 
r o stiklo drčk'tuvėj ke.nnine 
c.ckinamais palais kurie u/lai- 
ko tal»a!.i visuoiuet puikiaui' 
«to\ y j e. 



VIETINĖS ŽINIOS. 

(Tąsa nuo 6 pusi. 
greitu laiku atvykusieji ugnia- 
gesiai tuojaus liepsnas suvaldo. 

To keliu minutų pradėjo rūkti 
stogas tvarto prie alėjos—apie 
per keturis namus atstu nuo pir- 
mojo gaisro. Vejas mat užnešė 
kibirkštį, u nuo karščių stogai 
Ktvo labai sausi. Šisai "gaisras" 
neilgai tebuvo—atbėgusis su ran- 

kine čirškyne ugniagesys grei:ai 
su šiuom "gaisru" apsidirbo. 

Nespėjo žmonės sugrįžti pr.e 

pirmojo gaisro, kur garinė pom- 

«pa vis dar dirbo, kaip būrys su- 

sirinkusiu vaikų pradėjo nesvie- 
tišku balsu rėkti. Sale antrojo 
gaisro kilo trečias nedidelėj iš 

lentų sukaltoj ark'.ydėj. 
Šisai trečias gaisras, nors men- 

kiausioj budavonėj, bet išėjo di- 
džiausi*. "Šantė" mtivo apmuš- 
ta smaluota popiera ir j kelias 
sekundas sukilo tokios liepsnos 
ir toki debesiai juodų dūmų, kad 
buvo ko pasižiūrėti visam Bridge- 
portui. Aplinkui arti yra prista- 
tyta medinių sausų namų ir tū- 

lą laiką manytą, kad gaisras per- 
simes toliaus. Gaisrininkai iš- 
šaukė dar porą garinių pompų, 
kurios netrukus liepsnas suvaldė. 

Mat. 

Įvairumai. P. A. Vitkauskas, 
lietuvis artistas, kaip pranešama, 
tapo pakviestas režisierium prie 
Chicagos rusų teatralės mėgėjų 
kuopos. Ateinančią savaitę prasi- 
deda repeticijos ir šių metų se- 

zoną žadama pradėti 17 d. rug- 
sėjo pastatymu scenoje Arciba- 
ševo dramos "Kevnost." 

— Sukatoj "Dramos" Dr-ja 
statė Hull House teatrelyj Že- 
maitės komedijėlę "Mtisų (iera- 
sis." Nusisekę neblogiausiai. 

— Dr. A. Rutkauskas :š \Vis- 
consino fartnų, kur nesenai jis 
buvo išvažiavęs, pargrįžo Chica- 
gon. 

— Pargrjžo iš vakacijų p. 7a- 
montienč, Dr. Zimonto, TMD. 
■prezidento, žmona. 

— "Lietuvos" redakcijoj buvo 
atsilankęs viešėjusis Chicagoje p. 
Pr. Šivickis, Missou.ri universite- 
to studentas. 

— P. Petraitis Atsisakė ntio 

"Naujienų" manadžierystės ;r pa. 
siliovė jau ten dirbęs. Nuo pe- 
reito ketvergo p. A. J. Chmie- 
liauskas rezignavo io "Kataliko". 

— Chicagos lietuviai daug kal- 
ba apie prisirengimą prie "Lietu- 
vių Dienos." Cliicagoje reik pa- 
statyt apie pora tūkstančių aukų 
rinkikų ir kad vis!»ą gerai atli- 
kus. reik gerai susiorganizuoti 'ir 
centralinj C hieagos komitetą tam 
reikalui sutverti. Tikimasi, kad 
Chicagos veikėjai ir draugijos 
netrukus stropiai imsis už to dar- 
bo. Kiek teko patirti, tai \\ ilkcs- 
Barių susivažiavimu, kuris su- 
vedė lietuvius šiokion tokion vic- 
nybėn, čikagiečiai yra labai už- 
ganėdinti. 

KAIP ATRODYTŲ CHI- 
CAGOJE GELŽKELININ- 
KAMS SU3TEAIKAVUS. 

Gelžkelių traukiniams sustojus 
vaikščioti, Chicagoje tuojaus pri-r 
truktų v i seki.į gyvenimui reika- 
lingu daiktu. Ledo Chicago kas- 
dien suvartoja 100.000 tonų, iš tų 
tik 9300 tonu dirbama mieste, li- 
kusi didžiulė jo dalis atvežama 
iš kitur. Traukiniams sustojus 
mieslas ledo turėtų tik 12 valan- 
dų, o mieste padaromojo užtektų 
tik ligoninėms. 

Pieno užtektų tik vienai dienai. 
Duonos miestas ištektų vienai 

ar dviem savaitėms. Jei miltų ir turėtų daugiaus, tai kuralo 
truktų. iendamųjų daiktų-dar- 
žovių. vaisių, svieslo, kiaušinių, 
bulvių, cibulių, galėtų užtekti 2 
dienoms. Šaldyk los skerdyklos^ 
yra nedidelės ir traukiniams pa- 
liovus meitėlius ir jaučius gaben- 
ti tūkstančiais kasdien, miesto 
gyventojams tuojaus parsieitų ap- 
sieiti be mėsos. 

Akyvnizdoje šitų dalykų nei- 
stabu. jei taip visi susirūpino ge- 
ležinkelininkams paketinus strai- 
kuoti. 

GAILA LABAI GAILA.! 
i 
I 

Žinoma, tu, brolau, matei aklą 
/mogtt, einantį gatve. Eina jis 
labai I C-1 a i, pamažu: ranka prie- 
šais J-iupinėja, lazda prieš save 

kelią hado. 
(iaila jo! Gaila žmogaus, kuris 

per kokią nors nelaimę neteko 
akiu ir liko bc šviesos. Jo gyve- 
nimas—tai amžina naktis, amži- 
nas tamsus kalėjimas. 

Tu tokiu aklu nenorėtum buti. Kasgi tokiu nelaimingu no- 

rėtų butį? O vienok, brolau, net nusistebėtum, jeigu žinotum, 
kiek jų ant šios šventos žemės šliaužioja. Jie yra truputį kitoki. 
Jie patis sau aklybę pasidaro. Jie galėtų matyt, jeigu norėtų. 

Aną dien, girdžiu, vienas vyras sako kitam: 
— Dabar užėjo toki laikai, kad svietas labai išgudrėjo. 

Žmogus nemokytas, t ii kaip aklas miške: kur neisi, tai vis į 
medį atsimuši ir nosį nusirausi.... 

Didelę teisybę jis pasakė. Nemokytam žmogui dabar labai 
sunku. Jeigu nori laimę atsiekti, jeigu nori geresnio gyvenimo 
dasidirbti, turi eiti su plačiai atidarytomis akimis, turi viską žinoti, 
viską matyi. Tik tada geresnį kelią gali sau gyvenime pasirinkti, tik tada gali išsisaugoti, kad tave kas neapsuktų ir nenuskriaustų. 

fieras laikraštis paprastai būva geriat1 sis vadovas, geriausis mokytojas—ir pigiausiai ats'eina. 
šiais laikais kas laikraščio neskaito, tas yra panašus į tą 

paveikslėlį, kuris viršuj patalpintas. lis pats sau užsiriša akis 
N EŽIN Y STfeS raikščiu ir slankioja pi šilą pasaulį, aplink gra- 
baliodamas, kai]) tikras neregys. \i manai, kad jis toli nue s? 

Nusiriš'k tą NEŽINYSTŪS raikštį nuo akių, žinok viską, kas 
pasaulyj darosi, pasimokyk nuo kitų žmonių ir pots savo gyve- 
nimą pagerink. Skaityk gerą laikraštį, kuris bus tavo draugu, 
prietelium ir mokytoju. 

Tokiu laikraščiu bus tau ir tavo draugams "Lietuva". Už- 
sirašyk jį sau ir savo draugams. Kas sąvaitė jis atsilankys į 
tavo namus pilnas visokių ž.nių, pamokinimų, paveikslų, smagių 
pasiskaitymų, juokelių ir .. t. Tik du doliariu už visus metus, 
vieną doliarį už pusmetį. 

Užsisakyk sau "Lietuvą" tuojaus. Adresuok taip: "Lie':Uva", 
3252 So. Halstcd St., Chieago, 111. 

PRIEŽASTIS DEL KURIU 
^ 

F?,ANK L. SMITH iš DWIGHT'0 
Rck'a ncmruoti £ n t gover n Dro III l.iojaus rc p ublikor aus. 

REPUBLlKONAl BALSUOTOJAI! 
Rugsėjo 13 d. jus nominuosite žmogų, kuris bus 

sekančiu [Ilinojaus valstijos gubernatorium. Tai jūsų 
reikalas nominuoti žmogų, kurio charakteris, galėjimas 
ir draugyba užtikrina geriausią viešą patarnavimą. 
Jei jus nudėsite niekais, arba atsisakysite tą padaryti, tai busite nelojaliais savo partijai ir savo valstijai; jus 
busite kalti, jei blogą valdžią turėsime. 
Pranlc I <vmith J'ra Kimęs I1,in0Juj ir 5')a i lauiv *** ,fc?linilu verteivis pripažintų gabumų, Jis buvo neturtingu vaiku. Jo tėvas, Jacob Smith, gi- 
męs Vokietijoj, buvo kaimo kalviu D\vighte. FRANIC 
L. SMITH pradėjo gyvenimą kaipo dieninis darbinin- 
kas; kelis metus jis dirbo kaipo gelžkelio darbininkas; dabar jis yra netkrutamų turtų pirkliu, su besiveitimu 
išsiskleidusiu po daugel j valstijų, ir yra Pirmo Tautinio 
Banko pirmininku Dvvigtite. Jis laimėjo savo pasise- 
kimą. Jo paties, ar politikineje banko apskaitoje nėra 
nei vieno paveldėto dolerio, nei vieno korporacijos do- 
lerio, ar sutepto dolerio. 
Pranlc I ^rnith nėra susirišęs su Jokia Par~ rrdOK ^mun tijos sąskala, ar politiki- nia i s šeiminiu kais. 

Sąskalos ir šeimininkai ardė partiją praeityj. Pro- 
gramų dirbėjai ir vietų medžiotojai varžėsi dėl galybes 
ar vietų partijos i:- visuomenės lėšomis. FRANK L. 
SMITH nominavus, jis-bus "Žmonių Programo" gal- 
va; jis bus tik žmonių kandidatu. 
Prark I stovi už teisingumą ir nu- rrar.K U. 

veikumą Viešuose Reikaluo- 
se. Jis yra teisingas. Paklausk jo kaimynų ir tų, kurie 
turėjo reikalus su juo. Jis turi išgalę ir išsilavinamą, kurie padaro jį pajiegum; pas jį yra noras pasiekti. Jo paskyrimais nekontroliuos jokia sąskala; jokia korporacija, ar nelabi reikalai "nepatars" jo veikimams. 
Jis bus Žmonių Gubernatorium visuomenės labui. 
Pr^nk I Simith >Ta PlačilJ minčių- Jis su- rranK l. Dimiin 

pranta reikalus yisų luomiJ bus teisingas visiems. 
Frank A. Lovvden iš Pullmano Kompanijos savo krikštatė- 

viais turi Fred Lundiną ir Wm. Hale Thompson ir Miesto Buto 
mašiną; su šita sąskala yra susirišę žemutinės valstijos dalies 
Lincolno Lygos likučiai. Pono Lovvden reikalais yra viešosios 
naudos korporacijų reikalai. Išrinkus jį Gubernatorium jis pa- skirs Viešos Naudos Komisijos narius. Šitas susidraugavimas užžiuri ir tvarko visus gelžkelius ir miegamųjų vagonų linijas, gatvekarių linijas, ga;:o bendroves, elektrinio patarnavimo ben- 
droves ir visus kitus viešus patogumus. 

Su Lowdenu susirišę ir darbu remia jį atstovai Standard Žibalo ir-ilijorų, Suvienytų Valstijų ""ueno Korporacijos mili- 
jonų, Ha -esterio Korporacjos milijonų, Skerdyklų milijonų ir Viešosios i ^dos Bendrovių milijonų. 

Morton \ liuli yra pasirinktinis kandidatas Roy O. West 
ir Charles S. iJeneen. Jo svarbiausia funkcija rinkimuose yra parūpinti pinigų VVest'o—Deneen'o Cook Apskričio programui. Žemutinėje valstijos dalyje jis jokių pasekėjų neturi. BALSAS UŽ HULL'Ą YRA BALSU UŽ LOV/DEN'Ą. 
Pfilflk I 'r suvienyti partiją rraiiK l,. o niui Iuinojuj# ^ gali paremti taip republikonai, taip progresininkai; užpaklyj jo gali susivienyti visos sąskalos. Balsuokite už jį labui Charles E. Hughes'o; labui tikros harmonijos ir tikros vienybės partijos kaipo ir labu; geresnio Įllinojaus. 

Pirmieji Rinkimai Rngsijo 13 <L* 1918 nu •alsavimas atidaraa -.no 6 vai. ryto iki • vai, vakaro. 

Aph Žemo ir Ritus Svietus. 
Ši knyga pati aiškiai pasako apie savo vert?, nes taip dažni jos reiitaJhvimai, nuo žmonių vis ateinanti, mus priver- tė vėl ją atspausdint, tioje knygoje aprašoma APIE ŽEMĘ ir kitus svjętus/, ju būvį ir pabaigą. Pagal Heilperną, Falbą ir kitus suįąise6ŽERNAS. AprašD, kas: yra iemė> iš ko ii. su- 

sideda, ant ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra saule, žvaigž- des, mėnulis, planetos, kometos ir kitos retai mator. os žvaigž- dės. Su astronomišku paveikslu. Chicago, Illinois 1896, 
Pusi. 

75 
Ta pati apdaryta $1.00 

Užsisakant šią knygą, siuskite pinigus šiuom> adresu: 

A. U 
PRES. 

lieti; ja pIlishhg co 
3252 Soutli Halsted Street, 

Draugijų Atydai. 
Baliams 

Bankietams 
V 

Šokiams 
Prakalboms 

Mitingams 
Veselijoms 

Puikiausiomis ir Parankiausiomis 
Yra Dvi Naujos 

MILDOS SALES 
Šios dvi saics yra Mildos '1 eatro name. 
.Vieila ant antro augšto talpiua 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- lingesnėš' publikos, yra parsamdomos abidvi salės. Tada žemesnėje salėje buva gėrimams baras ir 
stalai ̂ yežiam pasėdėti, nagiai ir ramiai su savo draugais pasikalbėti, išsigerti ir pasivalgyt, o 
augštesnėje salėje prie geros muzikos smagiai pa- sišokti. 

Kainos Parsamdymul Sekančios: 
VIENA SALS 

Paprastiem Šokiam (baliam) Balam su programų, nevartojant gėrimų... Baylam be programo, gėrimus vartojant .... Bjliam su programų Ir gėrimus vsrtojant .. 
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$15.00 
20.00 
25.00 
30.00 

ABIDVI SALES VIENAM BALIUI. 
Baliam be programo, gėrimus vartojant Baliam su programų ir gčrimus vartojant Draugijų reguliarišklem mitingam 
Kitokiem susirinkimam kainos pagal sutartĮ. Jei reikia, gali turėti kuknlę virimui, torlel- kas, peilius, Šaukštus, staltieses ir t.t. už priraokėjimą $5.00 extra. 

25.00 
30.00 

45.00 
50.00 
5.00 

Parsamdymui kreipkitės pas salės savininką: 
A. OLSZE'VVSKI 

3252 So. Kalsted St. Phone Drover 700 

KONSTITUCIJA 
yra kiekvienos draugijos fundamentai, 
todėl reikia turėti ją gražiai ir aiškiai 

< atspausdintą. Męs esame specialistai 
konstitucijų dirbime.. : : : ; 

Jeigu turite prirengę konstituciją, pa- 
siųskite mums lairką, o męs prisiusime 
kainą. Jeigu dar neturite, o noretu- 

; mėt rengti konstituciją, tai pareika- 
laukite "sampellų," o męs prisiusime 
tik malonėkit parašyti kokia draugija, 

T katalikiška, tautiška ar partijinė. 

, MILDA PRINTING HOUSE 
• 'J. J. Bačiunas ir J. P. Pajauskas 

Savininkai 

814 W. 33fd St„ Chi igo, III. 
JTelephone Drover 7184 

Teleskopai ir Stereoskopai 

Jei nori eavo namuose 
linksmai praleisti laiką ir 
pamatyti svetimų žemiy 
miestus, gražiausius dar- 
žus, sodus ir puikiausias 
viso svieto \ietas, lai nu- 

sipirk Teleskopą su siere 
oskopals (5 serijos, 17^ vi 
sokle paveikslai) už pačig 
pigiausia kainą—$3.20. 

vieno TeiesKopo kaina 75c.. o 6 perljų $3.45, Vt ptrkant sykiu, parduodam viskg. vi $3.20l 
Kataliogų Teleskopų, Stereoskopų lr visokių kL-ygų prisiunčiamo uždykę. 

Reikalaudami adresuokite Šitaip: 
LIETUVA PUBLISiHINC CO 

3252 So. Halstsd ctr„ Chfcago, l!L 

NAUJAI 

TIK KĄ IŠ SPAUDOS IŠĖJO 
ANTRA LAIDA 

Iš Gyvenimo lietuvišky 
Veliy Bei Velny. ■ 

Pasakos surinktos d-ro J.! 
Basanavičiaus. Šioje knygoje 
telpa keli šimtai gražių pasa- 
kų, apie rojų (dangų), čyščių, 
peklą; apie giltinę, marą, cho-j 
lerą; apie dvasias (dusias), i 
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 ... i-50 
Audimo apdaruose 2.00 

Užsisakant šią knygą, siųskite 
pinigus šiuom adresu: 

A. Olszeiski 
Pres. 

Lietuva Publishing Co. 
3252 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL. 

Garsinkite 
"Lietuvoj." 

I iet. Knygų Krauto. 
Apart daugelio {vairių knygų, dar 

galima gauti mano krautuvėje 
kančias knygas: 
1. Technikos Stebuklai. Su dauge- 

liu paveikslų. 142 pus! 35c. 
2. Tūkstantis Naktų ir Viena. Ara- 

biškos istorijos, su paveikslais ir 
audimo apdarais. 704 pusi. .. £-.25 

3. Dvasios Gyvenime Mechanika. 
Nauja knyga Iš sryties psychclio 
gijos. 148 pusi 40c. 

4. Iš Ko Kila Melai ir įvairios slirlau 
dos žmonijoje. 171 pusi 75s. 

5. Genavaitė. Sceniškas veiklias per 
taisytas A. Vitkausko. 48 p. 40c 

6. Kankintojai ir kankintiniai ui 
mnkslą 181 pusi $1.01 

7. T. Liet. Kalbos Gramatika. J 
Damijonaičio. 119 pusi 35c. 

Į kitus miestus pasiunčiu žsaky- 
mus. Adresas: 

M. J. DAMIJONAITIS, 
901 West 23rci St., Chicago, III 

Plione 
Canai9 

Phons Befct-e cieven 
Delivered Before Seven 
Delivered promptly toyou in 
any part of the'city, from one 
q(owZ2 distributing staiions. 

Teisingas Numeris. 
J£UQMET rengiesi ką šaukti, visuomet buk tikras, 

kad turi teisingą numerį. 
/ 

Šaukiant prie telefono žinojimas teisingo numerio už- 
vaduoja daug laiko ir abalgos. 

Tikrų tikriausias būdas tai neatsidėti ant atminties, bet pasi- žiūrėti telefono adresinėn ir paskui su atsidėjimu klausyti, kain operatorė atkartoja pasakytąjį numeri ir jei klaidingai pasako, pataisyti. 

Kuomet gauni ne tą numeri, tai visuomet pridera atminti, kad pašauktasis prie telefono nėra tam kaltas ir su juo reikia apsieiti mandagiai. 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 0 Commcrcial Department 

Official 100 



VOKELIAI. | 
BLOGI LAIKAI DANGUJE. 

Teisybj ar pasaka—to nežiū- 
rėk: vis viena tai yra geras juo- 
kelis. Buvo, matai tnp: Išryto 
po gerų pusryčių Jurgis, susi- 

ėjęs su Juozu, pasakoja sau, apie 
ką jie sapnavo pereitą naktį. Iš- 

ėjo toki pasikalbėjimas: 
Jurgis : Klausyk, Juozai, aš 

turėjau navatną sapną pereitą 
nokt. Sapnavau, kad numiriau ir 

po to stačiai nuėjau dangun. 
Juozas: Xa, ką tu pasa- 

kysi? Aš sapnavau tą patj, tik- 

tai aš nuvėjau stačiai j peklą. 
Jurgis : I peklą? O kaip ten, 

Juozai, išrodo? 

Juozas: Visai ne taip b:o» į 
gai, kaip klebonas pasakoja. Ga 
Įima pasakyt—puikiai! Šilta ir 

nedaug darbo. Viskas, ka man 
... 

1 

tenai reikėjo daryt, tai paševe- 
luoji porą valandų anglis i pečių 
ir paskui gulėk sau užpečkyj 
per visą dieną. Na, o kaip ten 

danguje? 
Jurgis : Xe taip gerai— blo- 

giau negu pas tave. Turėjau dirbti 
persunkiai. Kas rytas anksti aš 

turėjai* eiti ir nurankioti visas 
žvaigždes, po to turėjau iška- 
binti saulę, o po to per visą die- 
ną rei'kiu stumdyt debesius į vi- 
sus šonus. Sakau tau, Juozai, 
žmogus nusidirbdavai, kai, nely- 
ginant, kokis jautis. 

Juozas : Tai koc'el taip yra 
tenai ? 

Jurgis Xu-gi. matai, darbi-' 
ninku trūksta. Nelabai kas tenai 
eina... 

Juozas: ?!.... 

ADVOKATAS IR NIGERIS. 

Geležinkelio sargu prie kryž- 
kelio buvo onai, nigeris vardu 
Rastus. Represinis traukinys,'j vėlu vakaru ėjo per tą vietą ir j sudaužė briką su žmonėmis, ku-Į 
r!e tuom laiku skersai geležinke- 
li norėjo pervažiuot. Iš to kilo 
byla teisme ir visas dalykas ėjo 
apie tai. ar geležinkelio sargas 
persergėjo su liktarnia važiuo- 
janti furmoną, ar ne. Jeigu per- 
sergėjo, tai geležinkelio kompa- 
nija nekalta, jeigu gi ne—tai kon_ 

pan;ja kalta. 
Teisme advokatas pradėjo se- 

ną nigerj egzaminuoti, bet senas 

Rastus vis savo ir "an?: naktis 
esą buvo tamsi, jis jvėjo prie Į 
kryžkelio ir mosavo liktarnia, 
bet furmonas esą neatkreipė jo- 
kios į tai atydos ir užvažiavo ant 

geležinkelio, o tuom tarpu užlė- 
kė traukinys ir viską sudaužė... 

Taip dalykams stovint, termas 
išteisino kompanija, nes matyt 
buvo, kad furmonas, nepaisyda- 
mas liktarnios signalo, pats buvo 
kalta? 

Po teismo perdėtinis, pasišaukė 
nigerj ir padėkavojo jam, kad jis 
teisme taip gerai laikėsi. 

— Tavo liudijimas, Rastus, 
buvo puikus,—sakė perdėtinis,— 
o aš bijojausi, kad susimaišysi 
ir viską pagadysi... 

— Xo sir, no-sir! — aiškino 
Rastus,—aš to visai nesibijojau, 
'bet aš bijojau, kad tas bjaurybė 
advokatas bile minutą galėjo ma- 

nės pasiklausti, ar mano liktar- 
nia buvo užžiebta.... Bet to, 
ačiu Dievui, jis" kaip sykis ir ne- 

paklausė. ... 

PAS DAKTARĄ. 
Našlė: Sakei man (laktatas 

ir žadėjai, kad prašalinai mano 

vyrui visus skausmus, o jis ėmė 
ir numirė.... 

I) a k t a ra s.: Xa, o argi jis 
•Jabar turi siausmus? 

ROJL S. 
— Xa, tai kaip gyvenasi ap- 

siženijus? 
— O, puikiai! Per kiauras die- 

nas jos nėra namie, o per visą 
naktį aš sėdžiu kur kitur. Gy- 
vename, kaip danguje. 

ANT PIKNYKO. 
— Ką tu mane taip žiurinėji. 
— Ba man primeni patarly: 

"Plikas, ale linksmas." 
— O kaip aš ant tavęs pažiū- 

riu. tai nesu tutjaus atsimena 
patarle: "Kvailas, ale sveikas." 

Te!. Canal 5395 

J". G, Mezlaiszkis 
Gencralis 

Kcntt aktorius ir 
darnu Statėjas. 

2123 W. 23 rd, St. 

EVESKIO MSS5 
SKSMOHfKa 

čia gali išmokti Anglų kalbos nuo pradini 
ligi auzSč' iusiai, teip»i Lietuvių, Vokiečių 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augši 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, Politiž 
Ekonomijos, Knygvedystfis.DailiaraMio, Lai- 
škų raiymo, Prekybos teisių ir tt čia Kali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, H1GH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AlSKI *A- 
MA LIETUVIŠKAI. 

JS106 So.Halsted St,ChiC(V& 

?HONE YAROB 1721 

Dr. J. JONiKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3337 So. Morgan St., Chicagc. 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
3259 So. Halsted 3t., Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų 
Ir vyrų. Speciališkai gydo limpančias, 
užsisenėjusias ir paslaptingas vyrų 
ligas. 

DR. O. C. H EI N E 
DENTISTAS 

OFISAS: Kamp. 31 IrSc. HalstedSt. 
(Gyvenimas virš Apiiekos). CHICA60. 

F. P. BRADCHULIS 
LAVVYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 

30 N. La SALLE St., CHICAGO 
ROOMS 1107-1114 

Telephone Franklln 1178 

GYV.: 3112 S. HALSTED ST., ARTI 31«» ST. 
TELEPHONE TAROS 2380 

JULIUS JOHNSON. 

Kandidatas ant auditoriaus 

State Illinois iš republikonų par- 

tijos. 
Jau pereituose numeriuose bu- 

vo ra.šyta, kad svarbiausi balsa- 
vimai bus seredoj, Rugsėjo 13 
diena, kurioje bus nominuoti visu 

ofisų ir urėdu kandidatai atei- 

nantiems rudenio rinkimams. To- 
dėl Rugsėjo 13-t;j eikite visi bal- 

suoti, kad pastatyti savo kandi- 
datus ant t'kieto. 

Tarp daugelio kitų kandidatų 
jieško nominacijos ant State Au- 
ditor ofiso Julius Johnson ku- 

rio čia paveikslą matote. Julius. 
Jolinsoi yra tinkamiausiu žmo- 

gum j tokį ofisą ir Rugsėjo 13 
pasirūpinkite už jį balsuoti, kad 

jis gautų nominaciją. Julius 
John«•-•n yra fabrikantas, įabus 
žmogus ir laikęs ofisą prie State 

kasieriaus ir State sekretoriaus. 

Jis yra švedas, o žinote kad šve- 
dai yra gabus ir teisingi žmo- 
nės, o į auditoriaus ofisą yra bū- 
tinai reikalingas gabus ir teisin- 

gas žmogus. Kokia užduotis ir 

atsakomybė auditoriaus, apie tai 
bus sekančiame numeryj. 

(Apgarsinimas). 

Rašomos Mašinosr. 
P.SlaiiBiOB >r ceriau- 

Bf of > rašomosios ma:;i 
nos (t y p o w r i t e r s? 
"Nf.w A American" uz 

$10.00. 
.Telgra nori turSti dru 

tę. pigi,} ir gerą rsšo- 

mąjąi mašiną, tai pirk 
"New American," o ue- 

BisailėsL 
"New American" ra- 

60 taip gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos sistema taip pa- 
prasta, ka** kiekvienas, 
paėmęs ją i savo ran- 

kas, if pirirc sykio 3U 

pranta, kaip su Jaja ra- 

Syti. 
Kataliogą rašomųjų 

mašinų ir visokių kny- 
gg prlslunClame uždyk*. 

Agentams Ir perkupčiar.**, perkant kelias mašinai, duodam gerą 
nuošlmt(. 

Reikalaudami adresuokite lltaip. 
LIETUVA FUBLISH1NG CO* 

3252 80. Halsted »tr, Chic&je, III. 

D-re Maria Dovviatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialiste 

Ofisas 
1725 West 18th Street 
larp Paulina ir Wood»aU 

f kone Canal 1208 
Valandot: 

rvcf:tl) iki 12;00 varyto 
111 r<.10 iki 8:00 vaL vak. 

Ucdfiliom* 
trofciU iki 12:OOvaL ryto 

Rezidencija 
5208W.Harrison Street 

Tel. Austin7J/ 

Valandos 

tiktai lk 19:00 kiakvienąpjrt^ 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankierlai, bet męs gvarant- ojame Tamstai sučf- 

dymą 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- 
rams ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki 
$50.00 už pusę kainos. Truputei] nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant 
orderio darytu9 siutus parduodame po $5.00 ir brangiau. 

Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiau*. 
Vaikų siutaj $2.50 iki $7.G0. 
Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 

Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomia esti 
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldienials—iki 6 vai. vakare. 

LAIVAI RUSIŠKOS LINUOS 
Dabar jau plaukia reguliariškai 

\l Archangelsko Rusijos i 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, 111. 

SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Balsą' LIETUVIŲ BALSAS rupijas! žadinti lietuvių tautoa sąmonę ir 
stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų karo pabaigos. 

LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulinties; jis ragina 
tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kaB tik 
dora ir raudinga, o nesigabentl grjžtant tėvynėn neko, kas žemina 
musų tautą. 

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas Bujungti tautiečius 
viena tautos ir tėvynes mell€s juosta ir paruošti kiekvieną, liotuvj, 
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 kapai—aptveriami. 

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopigiausU kaina 
skelbimuE-jiefikoJimus, grąžina tėvams vaikus, vaikams tėvus, padeda 
3i',rasti nuklydusius brolius, seseris, gimines ir pažjstamus. 

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9 mėnesiams 
2 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 
1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45 kap. UŽSIENIUOSE metams 
9 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. S0 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, laišku* gauname. Siuntinėti "Liet. Balsą" 
1 užsienius rusų cenzūra nekliudo. 

SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant 
puslapį i keturias skiltis) prieš tekstą—00 kap.; po teksto—30 kap. 
Pabėgėliams, jieškantiems giminių arba darbo petito eilutfi po teksto 
—10 kapeikų. Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 cent. 
petito eilutė, giminių jieškantiems po teksto 10 centų petito eilutė. 

Adrese s: 

"Lietuvių Balsas" 
PETROGRAD, BASKOV PER., 29" RUSSIA. 

PLATINKIT "LIETUVA" 

ŠIS laikrodėlis 
dovanų. 

Ka? prisius $3.00 prenumera- j fr»c, gaus "Lietuvą" per pusantrų 
metų ir šį laikrodėlį dovanų. 

£is 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 
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 vls$ Ameriką. Kur Jis 

atsllanklr, ten per J| galima atnau- 

jinti, ar užsirašyti "Lietuvę." arba 

užsisakyti visokių knygų, Jam pini- 

ęus u*.m%kant išanksto. Už JJ mes | 
t > * .: 

tsakome. Lietuva Pub. Co. 

JUOZAPAS MOZERIS 

kaipo "Lietuvos" agentas Cirero, 111. 
ir apielinkėse yra jgaliuotas užra- 
šinėti "Lietuva", priimti prenume- 
:atą, apgarsinimus ir pardavinėti 
knygas. * Lietuva Pub. Co. 

Vėsiausia Vieta, Tai 

; MILDOS TEATRAS 
3138-42 So. HalstedSt. 
Jei vasaros laike yra per karšta, tai atei- 
kite j MILDOS TEATRĄ, o čia rasite 

vėsiausiu vietą, atsivėdinti ir pamatysite 
gražesnį Teatrą negu vidurmiestyje. 

Kainos šiokiom dienom 

5c ant balkono, 10c žemai. 

Subatom ir nedėliom 
10c balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valandą kas vakarai. 
Subatomi ir nedčliomi 2 vai. po pietų. 

Jei liuosame laike nori pasilsėti, atsivė- 
dinti ir užmiršti savo nesmagumus, tai 
ateik j 

MILDOS-TEATRĄ. 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjūčio n.čn. perkeliaa savo 

ofisą po 
3325 So. HALSTED ST. 

TELEPHONE YARDS rti* 

Dr. P. VVIEGNER 

"D R A U O A S" 

Jetuvlų Katalikų Savaitinis Laikraštis 
"Draugo" sandarbininkų skalčiujo 

yra rimčiausioji ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai ir rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų h vi- 
suomenės judėjimo. Visi dienos klau- 
simai yra svaiBtomi rimtai ir teisiu- 
gal. 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 

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

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 

meris veltui. Adresuokite: 

draugas publishing co. 
1800 W. 46th St., Chlcaflo, III. 

CcnaL 21IS 

dr. a. YUšKA 
lietuvis gydytojas 

1749 SO. KiLSIED ST CHICA69, ILL 
CORNER 18th STREET 

A. OLSZEWSKiO BANKAS 
3252 So. HalstedSt. CHICAGO, 1LL. 

{steigtas 1873 metuose 

$500,000.00 vertes naujausių ir didžiau- 
siu namu ant Bridgeporto yra šio Banko 

savastim. 

PRIIMA pinigus tanpinimui nuo $1.00 ir augščiau ir 
moka 3 procentą. 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namu Chicagos 
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 i Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svie- 
to greitai, saugiai ir pigiai. 

PARDUODA Šifkortes iš Rusijos ir į Rusiią 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. Boxai 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 So. 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 neturSjo, nesa nebuvo 1 as 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktų reikalingų kalendoriui žinių, jame yra keletas skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- mai: apysakos, eilės, straipsniai ii hlstorijos, hygienos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau- 
sių rašytojų amerikiečių. 

"S.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 
šiallais, 240 puslapių, didelio formato lr gražios popicros, 
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 inus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen- 
tams rabatas. Kreipkitės: 

A. B. Strimaitis 
307 W. 30-th 5t. New York, N. Y. 

JUOZAS A, AMBROSIUS 
Attorney At Law 

LIETUVIS ADVO K ATA S 

(A. OLSZEVVSKIO BANKE) 
3252 So. HALSTED ST. 

TELEFONAS DROVER 703 CHICAGO, ILL 

Ofiso Valandos: 
Kasdien iki 6 vai. vakare; Utarnlnkais, Ketvertai j 

ir Subrtomis iki 9 vai. vakare. 
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