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Dideji Kare. 
Smarkus triušiai vis eina Ru- 

manijos karės fronte ir čia, bent 
pietuose, vokiečiams ir bulga- 
rams gana sekasi. Jiems pasi- 
sekė sumušti sujungtą, ten bu- 
vusią, rumanų ir jiems pageli) *1 

atėjusią mažą rusu kariu menę 
Dubrudzoj ir užimti svarbias 
Rumanijos tvirtoves Turtukai ir 

Silistriją, dengiančias Rumanijos 
sostinę Rucharestą. Tvirtovėj 
Turtulkai paėmė, bent taip užtik- 
rina vokiečiai ir bulgarai, 20,000 

belaisvių ir apie šimtą kanuolių 
nes kariumenei buvo užkirstas 
pasitraukimo kelias. Ką laimėjo 
užimtoj tvirtovėj Silistriją, apie 
tai nieko negarsina. Matyt ten 

laimikis nebuvo taip didelis, to- 

dėl nėra kuom pasigirti, ką ypač 
aiutiai ir bulgarai mėgsta daryti. 

Kad pietuose, nuo Bulgarijos 
gautoj provincijoj rumanams ne- 

siseka tuom tarpu, nieko įsta- 
baus nėra. Rumanija savo ka- 

riumenę pasiuntė Vengrijon, ne- 

sitikėdama greiti' bulgarų karėn 
jsiikišimio, apgynimui pietinių ru- 

bežių mažai kareivių paliko; pa- 
gelbon ten atėjo rusų permažai, 
kad ir su rumanais susijungę ga- 
lėtu atlaikyti besiveržiančią 
skaitlingą, gerą, pagarsėjusią sa- 

vo narsumu bulgarų karHmenę. 
Rusija mat visur nerangi, o jau 
pasiųsti svetur užtenkančią ka- 
riumeno negreitai prirengia. Dėl 
neprirengimo jos kariumenės vo 

'kiečhi galėjo taip giliai Rusijon 
įsiveržti ir apvaldyti Lenkiją ir 

didesnę Lietuvos ir Latvijos dalį. 
Tai su prirengimu kariumenės 
kitiems padėti jai eina dar sun- 

kiau. 
Bet ir pietuose austru, vokie-Į 

čių su bulgarais laimėjimai ne 

taip dideli, kaip jie giriasi, saky- 
dami, kad dabar turi jau atvirą' 
keli;} į Rumanijos sostinę, jeigu' 
rurr.anų kariumenė, įsiveržusi 
Vengrijon, iš ten negrįžtų locnus' 
namus ginti. Kaip pranešama iš 
Londono ir Rumanijos nužudy-Į 
tos ivirtovės Turtukai ir Silis- 

trija ne taip svarbios, kaip jas i 

perstato jas laimėję, jos nebuvo 
nei atsakančiai, tinkamai prircng-: 
tos dabartiniu laikų karėms, tu- 

rėjo daug senų, dabar netinkan- 
čių kanuolių. Tą rodo ir maži jų 
apgynimui palikti garnizonai.' 
Apgynimui svarbios tvirtovės 

20,000 k reivių toli neužtenka. 
Ir Dubrudzoj rumanų priešų lai-; 
mėjimai, galima sakyti, ir apsi- 
rubežiuoja vien paėmimu Turtu- 
nai ir Silistrijos, kitur .ir ruma- 

nai su rusais šj-tą laimėjo. Jie 
smarkiai bombardavo Bulgarijos 
miestus Viddin, Lom Palanka ir 
Rachova ir juos uždegė. Bulga- 
rai evakuoja svarbų portinį mies- 

tą Varną, prie Juodųjų jūrių 
turbu* ne dėl sumušimo sujung- 
tos rusų ir rumanų kariumenės. 
Visi tie miestai yra Bulgarijoj ir 

jie gana svarbus. Rumanų ka 
riumenė prisigriebė jau bulgarų 
užimtos Serbijos teritorijos ir ten j 
ima vieną po kitam miestus, tai-' 
gi y nužengė gana toli, išilgai 
veik visą Bulgarijos rubežių j 
vakarus. To sumušta kariume- 
«ė padaryti negalėtų. Ištikimes- 
ni to J 31 už bulgarų ir vokiečių 
pasigyrimus rodosi jų priešų1 
pranešima-. Sulye tų pranešimų, 
sujungta rusų ir bulgarų kariu- 

menč pr"dėjo varyti priešu.- lau- 

kan ir iš pietines Rumanijos, kur 

jie įrengė įsiveržti. Iš Bucha- 
resto pranešama, jog ruinanai at- 

gavo nužudytą pirma mažą tvir- 

tovę Bazardzik (Dob-ic), kurią 

r bulgarai užėmė pradžioj savo įsi- 
vežimo Rumanijos teritorijon. 
Bulgarai niekur neįstengė persi- 
kelti į kitą Dunojaus pusę. Ir 

sulyg Berlino žinių, iš kur vo- 

kiečiai labjau mėgsta pasigirti 
net nebrtais laimėjimais negu 

prie nepasisekimų prisipažinti, 
dabar prisipažįsta, kad Dubru- 

dzoj sujungta vokiečių ir bul- 

garų kariunienė tapo sulaikyta, o 

kitur, buk rumanų ir rusų kariu- 
menės tapo sulaikytos. Tai<ri 

aišku, kad jos pradėjo pirmyn 
žengimą. To negali daryti su- 

mušta kariumen"; todėl, jeigu 
ji ir buvo sumušta, tai nuo su- 

mušimo pasekmių atsigriebė, o 

gal tapo sudrutinta kariumenė iš 
Rusijos atsiųsta. 

Įs/.^ržę Vengrijon -umanai 
lenda ten vis giliau, ima vieną 
po 'kitam svarbius Vengrijos 
miestus. Užėmė ten miestą 
Olah-Tcplize ir išvijo Vengrijos 
kariumenę iš kitų penkių vietų. 
Austrai ant to fronto nei nemė- 
gina girtis kokiais nors laimėji- 
mais, kalba vien apie sulaikymą 
rumanų pirmyn, -žengimo, tik ne- 
žinia ar ilgam. Kariumenių pir- 
myn žtngimai 'karėse dažnai ap 
sistoja kokiam laikui, nes jų žen- 
gimą visuomet trukdo priešų be- 
sipriešinimai, todėl jos turi apsi- 
stoti. kol besipriešinimo nepra- 
šali :ia. Apsistojimai -ienok ne 

visuomet turi svi. '~>ą ir įtekmę 
ant karės bėgio. 

Austrai giriasi, kad vie Petro- 
szeny-Hartczeg jie nustumė 3 
mylias atgal rumanu kariunienę, 
bet atkakus rusams, turėjo trauk- 
tis atgal j senąsias pozicijas, tai 
paskui jie tapo įveikti. 

Kari bulgarai neturi didelio už- 
sitikėjimo j vokiečiu jiems įkal- 
bamą pergalę ir karės laimėji- 
mą, geriausiai parodo, kad su sa- 
vo užsienių ministeriu pas Vo- 
kietijos ciesorių iškeliavo Bulga- 
rijos karalus, kur atkako taipgi( Austrijos užsieniu ministeris ir, 
\ okietijos kancleris, taipgi Tur-! 
kijos atstovai tartiesi apie toles- 
nį karės vedimą. Kas vienok 
^arę laimi, arba bent tikrai pa- 
sitiki ją laimėti, tas daro tai ir 
be pasitarimų su kitais. 

Kituose Balkanų frontuose 
nieko svarbesnio neatsitiko. Vien 
anglai lame fronte pradėjo pir 
myn žengti ir persikėlė į kitą i 
upės Struma pusę ir italai pra- 
dėjo įpirmyn žengti pietinėj Al- 
banijoj, bet iki šiol niekur svar- 

besnių susirėmimų nebuvo. 
Grekija dar vis svyruoja ir ne- 

žino kurion pusėn stoti. Dau- 
gumas gyventoj 13 reikalauja su- 

sidėjimo su talkininkais, bet ka- 
ralius su savo šalininkais norėtų 
sttsklėjimo^ su vokiečiais. Atė- 
nuose buvo maištai. Tuli, ma- 

tyt, iš "karaliaus šalininkų atsar- 

gos kareiviai šaudė į Francuzijos 
ambasadą, kur buvo susirinkę 
talkininkų atstovai. Dabar mies- 
te apšauktas karės stovis, o tal- 
kininkų ambasadas saugoja ka- 
riumenės. Ministeriu pirminin- 
kas Zaimis, už užpuolimą ant 

"Francuzijos ambasados, persipra 
šė ambasadoriaus. Tas persipra- 
šymą priėmė, bet pareikalavo už- 

darymo visų atsarginių organiza- 
cijų. Vokiečiai la-ukia Grekijos 
susidėjimo su 'talkininkais, nes 

karalius neįstengs ilgiau nuo to 

sulaikyti gyventojų daugumos. 
Bet kaip rodosi, sudemoralizuo- 
ta Grekijos kariumenė negalės 
daug talkininkams padėti, kol 
talkininkai jos išnaujo neperor- 
ganizuos. 

Nei A joj, nei Kaukazo fron- 
te svarbesnių susirėmimų nebu- 

vo, vien francuzų kairški laivai 
bombardavo Turkijos portą 
Alexandrettą. bet turkai užtikii- 

na, kad mažai ten nuostolių pa- 
darė, uaugiausiai nukentėjo Auie- 
rikos konsuliatas. 

Ir ant austro-italisko fronto 
svarbių mūšių nebuvo. Smar- 
kiau mušėsi prie Tolmino, kur 
austrai mėgino perlaužti italų iij" 

niją. bet su dideliais jiems nuo- 

stoliais tapo atmušti. Trentino 

linijoj smarkiau veikia vien abie- 

jų pusių artilerijos. Italai atmu- 

šė austrų užpuolimus prie Mal- 
ga Sagana ir ant kalnų Asiago i 

Canoive ir Arisoe. Kitose to 

fronto dalyse nieko svarbesnio 
neatsitiko. 

Galicijoj austrais vis negc- 
riausiai sekasi. Jie, nesitikėda- 
mi galėsią atsiginti, kraustosi iš 
tvirtovės Ia!ič, ginančios ryti- 

nes Galicijos sostinę Lembergą 
(Lvovą). Didesnė dalis garnizo- 
no kariumenės jau apjeido tvir- 
tovę ir pasitraukė j šiaur-vaka- 
rius; likusi dar tvirtovėj Lariu- 
menė nelauks ateinančių čia ru- 
su bet pirm jų atėjimo pasi- 
trauks. Besitraukianti kariume- 
nė sprogdina tvirtovės fortus; 
išsprogdino taipgi didelj tiltą ant 

upės Dniestro. Rusai keliose 
vietose padirbo jau pontoninius 
per upę tiltus perėjimui j kitą 

'jos pusę. Visas kairysis jos 
krantas yra jau rusų rankose. 
Miestą Halič pradėjo jau bom- 
barduoti iš savo sunkiųjų k&- 
nuolių. Padedanti austrams vo- 

kiečiai ir turkai stengiasi pirmyn 
žengiamą rusų prie Haličo sulai 
kyti, bet tas iki šiol nesiseka. 

Smarkus mūšiai eina prie Ba- 
ranovo, kur rusams teko čiela 
kalvų eilė Karpatuose. Čia jie 
paėmė 500 austrų ir vieną jų ka- 
nuolių bateriją. Smarkus mūšiai 
eina taipgi prie Zlotą Lipa. Tas 
ro<lo, jog .jsai taiso sau kelią 
Lembergan. Austrai, netekę Ma- 
ličo, niekur negalės atsiremti, 
nes Halič yra tai paskutinė tvir- 
tovė, uždengianti Lenabergą. 

Beskidų kalnuose (Karpatų at- 

žala) eina taipgi smarkus mūšiai 
rusų su austrais. Cia teko ru- 

sams pora tūkstančių belaisvių. 
Šiaur-rytiniame fronte, taigi 

Lietuvoj ir Latvijoj, svarbesnių 
mušiu nebuvo, todėl ten nieko 
svarbesnio nenuveikta. Daugiau 
mažų susirėmimų buvo vien Ry- 
gos ir Dvinsko distriktuose, bet, 
jie ne svarbus. Prasidėję svar- 

besni mūšiai Volyniaus tvirto- 
vių distrikte vėl apsistojo. Smar- 
kesnį čia veikimą atitraukė ša- 
lin Rumanijos karėn įsikišimas. 

Smarkiausi mūšiai, kaip pa- 
prastai, eina vakariniame karės 
fronte, "taigi Francuzijoj, bet ir 
čia dar toli iki galutino jų išri- 
šimo. Anglai atėmė nuo vokie- 
čių miestą Ginchy, kuris buvo 

'paskutinė atrama antrojoj jų at- 

sigynimo linijoj. Anglams teko 
visas plotas nuo čia iki Leuze gi- 
rios. Ir prie High girios anglai 
nužengė toliau, nors nedaug. Tr 

prie Pozieres anglai paėmė 600 

yardų vokiečių grabių. Čia vo- 

kiečiai labai didelius nuostolius 

turėjo. Soinme paupiuose taipgi 
anglai gali pasigirti laimėjimu 
net 3,000 yardų, taigi paėmimu 
veik pusės atsigynimo linijos. 

Ir franeuzai turėjo laimėjimų 
prie Verdun, kur paėmė čielą ei- 
lę vokiečių apkasų prie Douau- 
mont. 

Ant rytojaus per visą naktį 
vofkiečiai atakavo francuzų pozi- 
cijas ant visos linijos Somme 

pau<piuose tarp Belloy en San- 
terre ir Barleuy vartojo ir de- 

gantį skystimą ir išsyk jiems pa- 
sisekė užimti dalį francuzų gra- 
bių, bet paskui iš jų tapo išmes- 

ti. Smarkus mūšiai buvo ir į 
pietus nuo Verdun, prie Berny, 
bet ir čia, su dideliais nuostoliais 

tapo atmušti. Nepasisekė vokie- 

čių užpuolimai taipgi prie Vaux, 
Esparges ir Paroy. Ant to fron 

to iškeliavo Vokietijos ciesorius 
ir naujasis štabo perdėtinis, gen 

Hindenburg, kas rodo, kad čia 
vokiečiai atsirado dideliame pa- 

vojuje. 

Iš Kares Lauko. 
DIDELIS MUŠIS 
BALKANUOSE. 

Londonas, Rugsėjo 9 d.—Te- 
legramas iš Atėnų praneša laik- 
raščiui Daily M a i 1, kad rusai 
paėmė Negotin, Serbų miestą ne- 

tofi Dunojaus, o kitas rusų pul- 
kas artinasi prie Vidin, fortifi- 
kuoto bulgarų miesto prie upės 
Dunojaus. 

Didelė rusų jiega pasiekė pie- 
tinės Rumanijos ir sukibo mušiu 
su bulgarais išilgai visą frontą, 
kuris tęsiasi nuo Turtukai sker 
sai Doibrudžios provinciją net iki 
Kavarna prie Juodųjų jūrių (žiu- 
Sėk i iemlapį). Laba į smarkus mg 

šis- siaučia ant šio fronto, nes rusai 
nori nuversti bulgaro-vokiečius 
atgal ir įsiveržti Bulgarijon 
Bulgarų armija tuom tarpu už- 
ėmė parubežinius rumanų mies- 
telius Dobric, Baltjik ir Kavar- 
na. 

Kita armija, po vadovyste vo- 

kiško generolo von Mackensen'o 
paėmus Turtukai tvirtovę, mėgi- 
na persikelti per Dunojų, bet iki 
šiolei nepasekmingai. 

Kaip išrodo iki šiolei, tai ru- 

manai turi nedaug kariumenės 
prie Bulgarijos rubežiaus, paves- 
dami tą fronto dalį rusams, ku- 
rie dideliam skaitiiuje pradCjo 
plaukti per Ismail ir per Kus- 
tendje uostą linkui bulgarų ru- 

bežiaus. 
Rumanai tuom tarpu atkreipė 

didžiausią savo atydą į Tran* 
sylvaniją, kur jie užimdinėja kas 
dien miestą po miesto. Iš Vien- 
uos pranešama, kad austro-vo- 
kiečiai pasitraukė už upės Ma- 
ros ir kad rumanai užėmė Ro- 

thenthurn spragą Transylvanijos 
Alpų kalnuose (žiur. į žemlapį). 

Pažiurėjus ant žemlapio ir pa- 
tėmijus, kaip rubežius tarp Ru- 
manijos ir Vengrijos eina ilgu 
lanku, išilgai kalnų, aišku bus 
kodėl austrai traukiasi. Pasi- 
traukę iki upės Maros, jie iš- 
lanko padarys beveik tiesią lini- 
ją, sutrumpins tuomi savo fron- 
tą ir reikalaus mažiau kariume- 
nės trumpesnio fronto apgyni- 
mui. 

Tas austro-vokiečiams yra la- 
bai svarbu, nes stojus Rumanijai 
karėn, teutonų frontas tuojaus 
pasiilgino arti. ant 600 verstų, o 

teutonai ir be to neturėjo per- 
daug kariumenės, kad atmušti 
visus talkininkų užpuolimus, ku- 
rie yra daromi iš visų pusių vie- 
nu sykiu. 

Paėmimas tvirtovės Turtukai 
yra pusėtinas mugis rumanams 

bet kariški ekspertai nemano, kad 
nuo to gręstų koks didesnis pa- 
vojus, nes gen. von Mackensen 
esą, turi tik apie 40,000—60.000 
kariumenės išvijo. 

RUSAI PERSIKĖLĖ 
PER JANGUVĄ. 

Petrogradas, Rugsėjo 9 d. Ry- 
gos—-Dvinsko frontas per ilgą 
laiką buvo ramus. Bet perkėlus] 
nuo jo gen. Kuropatkiną ir užė- 
mus jo vietą generolui Ruzskij 
ir ant šito fronto prasidėjo karš- 
tesni susirėmimai- 

Rusų pulkas persikėlė per upę 
Dauguvą j šiaurius nuo Dvinsko 
išmušė vokiečius iš jų pozicijų 
ir užėmė jų tranšėjas. Vakar vo- 

kiečiai atkartotinai šturmavo ru 

sus, kad išmušus juos iš šitų po- 
zicijų, bet visos jų pastangos nu- 

ėjo perniek. 
Galicij oj austro-vok iečiai vė 

pasitraukė atgal ir persikėlė '"iton 
pusėn upės Gnila Lipa. "Rusai-4 
sako rusų oficialis pranešimas— 
atakuoja. Priešas atkakliai prie- 
šinasi, bombarduodamas mūsų 
kariumenę nuo vakarinio upės 
kranto, kur jis turėjo pasitrauk- 
ti, kuomet męs jį prispaudėm." 

MILIJONAS ŽUVO Į 
3 MĖNESIUS? 

Berlinas, Rugs. 9 d.—Vokie- 
čių kariški ekspertai apskaitlino- 
ja, kad, esą, talkininkai per pa- 
skutinius tris mėnesius turėjo 
pražudyti mažiausiai milijoną ka- 

reivių užmuštais, sužeistais ir ne- 

laisvėn paimtais. 

RUSAI VIS RITASI 
LINKUI LEMBERGO. 

Petrogradas, Rugsėjo 7 1.— 
Rusų armija persilaužė per patį 
vidurį teutonų linijos, kurią gi 
na austrų Ere—hereogas Karo- 
lis Pranas. 

Berlino ir rusų štabai prane- 
ša, kad tarp upių £lota Lipa ir 
Dniestro rusai> kelis sykius štur- 
muodami teutonų iinijas, paga- 
lios jas perlaužė. Ąustro-vokie- 

I čiai vėl pasitraukė linkui Lem- 
\ bergo, Galicijos sostinės. 

Rusu štabas praneša, kad 
apielin'kėse svarbaus miesto Ila- 
licz- rusai paėmė teutonų pozici- 
jas ir užgriebė 4,500 belaisvių— 
jų tarpe .i,000 vokiečių- 

Karpatų kalnuose, anot ofi- 
cialiu pranešimo, rusai taipgi žen- 
gia pirmyn ir užėmė visą eilę 
aiTgštumų; teutonų kontr-atakai 
buvo atmušti. 

BULGARAI PAIMA 
20,000 RUMANŲ. 

Berlinas, Rugsėjo 7 d.—Vo- 
kiečių oficialis pranešimas pa- 
skelbė, kad bulgarų ir vokiečių 
armija šturmu paėmė rumanų 
tvirtovę prie upės Dunojaus 
Sakoma, kad daugiaus negu 
20,000 rumanų pakliuvo prie to 
nelaisvėn ir apie 100 kanuolių 
teko bulgarams. 

Turtukai yra ant pietinio Du- 
nojaus kranto ir saugoja kelią 
ir Rumanijos sostinę Buchares- 
tą, kuris yra pietinėj Rumanijos 
daly j. 

Sulyg žinių iš bulgarų sosti- 
nės Sofijos, didelis skaitlius pa- 
imtų nelaisvėn rumanų pasiaiš- 
kina tuomi, kad tvirtovė randa- 
si ant pietinio i\pčs kranto ir yra 
sujungta su likusia Rumanijos 
dalim tiltu per platų Dunojų 
Bulgarų artilcija, kurios su- 

traukta čia didelis skaitlius, už- 
pylė tilt.'} ir upę šoviniais ir bu- 
vusie tvirtovėje rumanai negalė- 
jo pasitraukti atgal, jiems liko 
tik vienas iš dviejų—arba žuti 
visiems, ar pasiduoti. 

Kaizeris, išgirdus apie šitą pir 
mą žymesni bulgarų laimėjimą' 
nusiuntė Bulgarijos karaliui Fer- 
dinandui telegramą su pasveiki- 
nimu. 1 

Turtukai yra jau nuo senai 
žinomas iš mušiu, kurie prie jo 
atsibuvo- Tarp kitko, jo var- 
das yra surištas su sekančiu 
anekdotu apie garsųjį rusų va- 

dą Suvorovą: 
Aštuonioliktame šimtmetyj 

kuomet Rusija vedė kares su 

Turkija, Suvorov buvo dar jau- 
nesniu rusų kariumenės vadu 
apielinkėse Dunojaus. Jo armi- 
ja, kaip sykis, buvo apielinkėse 
turkišku tvirtovių Ruščuko, Si- 

r, nstrijos ir Turnikai. Vyriausis 
rusų vadas buvo baisiai aštrus 
žmogus ir reikalavo, kad be jo 
prisakymo niekas nei žingsnio 
nepadarytų. i 

Suvorov matė, kad jis lengvai 
gali užimti Turtukai, bet netu- 
rėjo jokio apie tai paliepimo nuo 

vyriausiojo vado. 
Pasidrąsinęs, jis ant savo atsa- 

komybės stuuK kariumenę pir- 
myn ir, išmušęs turkus, užėmė 
Turtukai'ų. Vyriausiam savo! 
vadui jis pranešė apie tai tokio-! 
mis eilėmis: 

Slava Bogu, slava nam, Tur- 
tukai vziat i my tam. 

[Garbė Dievui, garbė mums 

Turtukai paimtas ir męs ten] į 
Už savarankišką pasielgimą 

Suvorov vienok tapo areštuotas. 
ir atiduotas po karės teismų 
už nepaklusnumą. Vienok, kuo-! 
met apie tai gavo raportą tuoml 
laikinė Pusi jos ciesorienė Katrėj 
II, ji liepė Suvorovą paleisti, pa- 
rašydama ant raporto: "Per^a 
lėtoji} neteisia." 

IS AMERIKOS, 
BLOGAS JAVŲ 
UŽDERĖJIMAS. 

Washinjton, D. C. Žemdir- 
bystės departamentas garsina, 
jog veik visų javų Amerikoj su- 

rinkta mažai, o kviečių surinkta 

9 milijonais buš. mažiau negu pa 
Čioj Amerikoj reikia, bet tą nepri 
teklių uždengs grudai, atliky nuo 

pernai. Šiemet kviečių surinkta 
tik 611 milijonų bušelių. Komų 
surinks 2,710,000,000 bušelių ar- 

ba 22,000,000 bušeliu mažiau nę- 

RUMANIJOS ŽEMLAPIS. 

gu vidutiniškai. Bulvių tik 318 
milijonų bušelių, arba 16 milijo- 
nų bušelių magiau negu laukta. 

į Avižų bus 43 milijonai bušelių 
mažiau negu laukta, miežių 11 

milijonų, grikų 1,300,000, ryžių 
1,400,000 bušelių mažiau. 

I 
UŽMUŠĖ DVI MOKYTOJAS. 

j Danvil'le, 111. Elektriškas ka- 
ras netoli nuo čia pervažiavo ei- 

1 ... 

nancias j naują cia įrengtą mo- 

kyklą dvi mokytojas ir vieną 
mokytoja ir visus ant vietos už- 

'mušė. Užmuštos tapo merginos 
Edith Elenborg ir Anna Kirk- 
land ir mokytojas Ilarold Gent- 
ven. 

MILIJONIERIUS TEISMAN 
PATRAUKĖ LAIKRAŠTĮ. 

| Garsus milijonierius, automo- 
bilių fabrikantas Detrt'te, pagar- 
sėjęs noru sutaikyti karę vedan- 
čias Europos tautas Henry Ford 
teisman patraukė dideli Chicagos 
dienraštį Tribūne. Kaip milijo- 
nieriui ir pridera, nuo laikraščio 
milijoną doliarių ir reikalauja už 
įžeidimą. Mat laikraštis, viena- 
nr; įžanginiame straipsnyje pava- 
dino Fordą anarchistu, kadangi 
jis išsitarė prieš mobilizavimą 
milicijos ir siuntimą jos prie 
Mexikos rubežių. Prie to išreiš- 
kė nuomone, jog darbininkus, 
pritarančiai ant pašaukimo at 

sifiepusius, pavarytų nuo darbo. 

KONGRESAS UŽSIDARĖ. 
Washington, D. C. Suvienytų 

Valstijų kongresas užsidarė rug- 
sėjo 8 dieną. Darbavosi jis be 
pertraukos 9 mėnesius, tai laikas 
jam pasilsėti, nors besidarbuo- 
damas, gal nedaug pastoviai 
krašto naudai nuveikė 

JAPONIJA NEMANO 
NUSILENKTI. 

Washington, D. C. Kadangi 
dėl Japonijos Chinams pastatytų 
reikalavimų už užpuolimą ant 

japonu Mandžiurijoj Suvienytos 
Valstijos mano užtarti už Chi 
nus ir kelti prieš tuos reikalavi- 
mus protestą, tai Japonijos am- 

basadorius Washingtone apreiš- 
kė, jog Japonija ant protesto ne- 

atsakys, nes Suvienytos Valsti- 
jos neturi pamato protestuoti. 
Sutarimai Jauonijos su Chinais 
tik joms gali rūpėti, bet ne Su- 
vienytoms Valstijoms. Juk Ja- 
ponija nesikiša j sutarimus Su- 
vienytų Valstijų su Mexika, ar- 

ba su kitomis Amerikos republi 
komis, tai Japonija turi tiesą rei- 

kalauti, kad kiti kraštai nesikištų 
... .. 

į sutarimus Azijos tautų, nes jie j 
tik jas ir apeiti privalo. Sutari- 

mas Japonijos su Chinais nenai- 
kina Suvienytu Valstijų su Azi- 
jos tautomis padarytu sutarimų. 

PALEIDŽIA MILICIJĄ NUO 
MEXiKOS RUBEŽIŲ. 

Washington, D. C. Karės de- 
partamentas nusprendė namon 

sugrąžinti nuo Mexikos rubežių 
12 regimentų milicijos kareiviu, 
išviso 15.000 kareivių. Greitai, 
kaip manoma, bus paleisti na- 

mon ir kiti sumobilzuotos mili- 
cijos regimentai, išviso 40,000 
kareivių. Tarp dabar paleistų 
yra ir 1,500 augštęsnių mokykltj 
studentų. 

SENATAS RATIFIKAVO 
SUTARIMĄ SU DANIJA. 
Washington, D. C. Senatas 

ratifikavo (patvirtino) padarytą 
su Danija sutarimą nupirkti įuio 

jos už 25 milijonus doliarių jai 
prigulinčias Amerikoj 3 mažas 
salutes. Bet Danijos parliamen- 
tas tam pasipriešino, todėl ten 

tas klausimas pavesta per refe- 
rendum nubalsuoti gyventojams, 

LAFtfYETTE DIENA. 
New York. Rugsėjo 6 u. ap- 

vaikščiojo čia traucuzo generolo 
Lafayette diena, kuris atkako 
Amerikon su franeuzų kariumene 
padėti pasiiluosuoti dabartinėms 
Suvienytoms \'alstijoms nuo 

Anglijos. Prakalbas laikė Pran- 
cūzijos ambasadorius Jusserand, 
buvęs Amerikos ambasadorius 
Paryžiuj Robert Becon Alton, 
dabartinis B. Parker ir Dr. John 
H. Finley. Prancūzijos ambasa- 
dorius dėkojo Amerikai už prita- 
rimą ir pagelbą dabartinėj karėj. 
Labjausiai išgarbino Prancūziją 
buvęs pirma Amerikos ambasa- 
dorių Paryžiuj Robert Bacon; 
už tai smarkiai jis išpeikė Vo- 
kietiją. Jis pasakė, jog dabar, 
kaip Lafayettte laikuose, Pran- 

cūzija vėl kovoja už laisve ir ci- 
vilizaciją su tyranu valdonu, no- 
rinčiu visiems primesti savo už- 
simanymus. 

B/US GELEŽINKELIŲ 
KOMPANIJAS. 

Washington, D. C. Kadangi 
tulų gele' inkelių kompanijos ap- 
reiškė, jog be teisiu ) nusprendi- 
mo neklausys kongreso nuspren- 
dimo, įvedančio 8 vai. darbo die- 
ną ant gelžeinkeliti, tai teisda- 
rystės departamentas sumanė už- 
dėti dideles bausmes už neklau- 
symą. P>et kompanijas galėtų 
priversti klausyti tik nii'ijoninės 
bausmės, bet ne menkos kad ir 
kelių tūkstančių doliarių 



IS ŪAKBO LAUKO. I 
GELEŽIES KASYKLOSE 

MINNESOTOJ. 
Liepos mėnesyje Minnesotos 

geležies kasyklų priklausančiu 
plieno trustui darbininkai sustvii-j 
kavo. Nors jie buvo neorgani- 
zuoti, bet išnaudojimas ;ų buvo 
toks didelis, kad jie nusprendė 
kreiptis prie I. VV. \V. organiza- 
cijos vadovų ir išeiti į straiką 
I. W. \V. unijos vadovai sutiko 
vesti jų straiką ir pasiuntė ten sa- 

vo organizatori-i;. 'arp jų buvo 

i* lietu vys Juo/., unitas. Orga- 
nizatoriams pradėjus veikti, su- 

straikavo apie 20,0^0 darbininkų 
ir darbai kasyklose sustojo. 

Plieno trustas, norėdamas š<tą 
straiką sulaužyti, parsikvietė viso- 
kių "gunmenų," mušeikų neva ka-' 
sykloms saugoti ir pristatė juos 
varinėti darbininkus prie darbo ir 
iš kompanijos namų darbininkų 
Hmynas mėtyti, šitie mušeikos 
daužė žmones ir be jokios prie- 
žasties varė kalėjiman. 

Šitaipos vienuose darbininkų 
namuose vienas šitų kompanijos 
mušeikų Dillon sukėlė, šaudynes i 
jose krito keli darbininkai ir ap- 
skričio šerifas. i5ct kaltininkai ši 
tos žudynės ..kosi liuosi, vietoje 
jų suareštuota šitų mušeikų mu- 

šami, niek"* nekalti darbininkai 
Negana to, kompanijos agentai 
■Ka< 1 greičiau sulaužius straiką, pa- 
liepė suareštuoti dar ir I. W. W 
organizatorius, kurie, buk savo 
kalbomis žmones supiudę. Šitas 
jų melas yra matomas iš to, kad 
I. W. VV. organizatoriai, savo kal- 
bas laikė visai kitame miestelyj, 
kuris nuo muštynių vietos buvo 
už trisdešims imlių. Vienok ne- 

žiūrint to, I. W. W. unijos organi- 
zatoriai Carlo Tresca, Juozas šmi- 
tas ir S. Scarlet drauge su pen- 
kiais s'.i. lakais tapo suareštuo- 
ti Duluth'e ir pastatyti prieš 
"Grand Jury," 'tiri nusprendė ati- 
duoti juos teisman su apkaltini- 
mu pirmo laipsnio užmušystėje 
Apie jų kaltę, ar nekaltybę galu- 
tinį nuo'prendj išduos teismas,' 
bet ir M .bar jų užtarėjai tvirtina 1 

kad šif!e vyrai yra kalti 
tik tuomi, kad jie straiką pasek- 
mingai vedė; kaltais žmogžudystė- 
se yra kompanijų sargybiniai ypa- 
tingai DiI!on, bet jie yrailiuosi, nes 

taip nori plieno trustas. Šito plie- 
ninio trusto klauso net ir visi di- 
dieji Amerika laikraščiai. Min- 
nesočos rudakasių straiko apielin-J kėje kompanijos mušeikos baisius 
dalykus išdarinėja su straikieriais 
ir jų šeimynomis: muša, iš namų 
varinėja, be jokios priežasties ka-j 
lėjiman sodina, bet apie tas baisy- 
bes nei vienas trustinių laikraščių 
nei puse žodžio nieko nepasako— 
tarytum, jie nei nežino, kad ten 
yra koksai straikas. Į Šitokie dalykai, ypač, taip va- 

dinamoj laisvės šalyj, yra nepake- 
stinais. tomenė turi protes- 
tuoti prieš tai. Ret žvarbiausiu 
šios valandos reikalu, tai nuteistų 
nekaltų žmonių gelbėjimas. Už 
juos turėtų užsistoti ne tik darbi- 
ninkai, bet ir visi, kuriems laisve 
yra brangum daiktu. 

N. 

Springfield, 111. 22 geležin- 
kelių mašinistai, dirbt nti dirbtu- 
vėse, pareikalavo taipgi 8 valan- 
dų darbo dienos ir pridėjimo po 
5c. už darbo valandą. 

fl Chicago, 111. Pasibaigė strei- 
kai geležinkelių prekių iškrovė- 
jų laimėjimu darbininkų. Tik 
keli geležinkeliai dr.r nesusitaikė 
.su darbininkais, bet susitaikius 
daugumai ir tie turės susitaikyti 

fl New York. Čia, taipgi Jer- 
sey City, Ne\varke ir priemies- 
čiuose, sustreikavo grocerijų 
klerkai. Manoma, kad streikuos 
6,000 Herkų. Jie reikalauja ma- 
giausiai $15 savaitėj ir trumpes- 
nio darbo laiko ir 1% nuo 

įplaukimo. 

fl New York. Prasidėjo čia 
streikas tarnaujančių ant gatvi- 
nių ;arų, taipgi viršutinių ir 
požeminių geležinkelių. Strei- 
kuoja jau 18,000 tarnų. Pasi- 
liovė gatvinių karų bėgiojimas, 
bet ant viršutiniu gel*4inkelių 
traukiniai bėgioja, jų jėgiojimą 
palaiko su streiklaužiais, kurių 
sugabenta su viršum 3,000. Strei- 
kas gimė todėl, kad kompanijos 
flenori pripažinti unlių ryšio. 

Pitt?" jrg, Pa. Sustreikavo 
8,ooo k; nakasių pietiniuose Kan- 
įsas valstijos kraštuose. Bet ta- 

rybos toliau dar vedamos Kan- 
sas mieste. 

Topeka, Kas. Prezidentas 
Atehison, Topeka & Sante Fe 
geležinkelio atsisakė klausyti 
k ongreso nusprendimo, priėmimo 
3 vai. darbo dieną ant geležin- 
keliu. Prie to jį gali vien teis- 
mas priversti. Bet butų jau 
Amerikoj labai blogai, jeigu ko- 
kis praturtėlis, užsimanęs, prie- 
šinusi krašt- teisėms. Jeigu tie- 
sos negeros, gali prisidėti prie jų 
taisymo, bet kol jos yra, jų ir 
praturtėliai turi klausyti ir val- 
džia turi turėti galę juos prie to 

priversti. 

IŠ VISUS. 
[| Iš Pietinės Afrikos angliškų 

knlionijų siunčia Francuzijon 10,- 
ooo ten būvių darbininkų pildyti 
darbus dokuose, nes Francuzfjoj 
trūksta darbininkų. 

į| Anglai Rytinės Afrikos vo- 

kiškose kolionijose užėmė mies- 
tus Ki\va Khvinia ir Kivva Kisi- 
vvani. Miestai-tie nemėgino prie- 
šintis, bet prisiartinus anglams, 
jiems pasidavė. 

|| Varšavos laikraščiai atsirado 
sunkiame padėjime, nes žinių 
apie tikrą dalykų stovj talpinti 
negali, turi pasiganėdinti vien 
aprašinėjimd vietinių, neturinčių 
didesnės vertės, atsitikimų. Iš 
svieto, net iš Lenkijos žinias ga- 
li semti vien iš Berlino agentūrų, 
nes kitokių cenzoriai nepcrleidžia 
Net iš provincijos koresponden- 
cijos neateina, retai ateina net 
Poznaniaus laikraščiai, o iš už- 
sienių vien netyčia pakliūva koks 
numeris. Nei telefonai, nei tele 
grafai laikraščių nepasiekia. To- 
dėl Varšavos gyventojai, galima 
sakyti, nuo svieto a jkirti, nei 
si -'labiausių sviete atsitikimų ne- 

žino, jeigu apie juos nėra apra- 
šymo vokiškam oficiališkam laik- 
raštyj. Apie karės bėgį turi skai- 
tytojus penėti vien vokiečių daž- 
nai nepamatuotais pasigyrimais. 
Tokia mat dabar rašto laisvė vo- 

kiečių užimtuose kraštuose; ne 

daug geriau yra ir pačioj Vo- 
kietijoj. 

j| Vokiečiu užimtuose Francu- 
zijos ir Belgijos kraštuose, Vo- 
kietijos priešų .iš orlaiviu išmes- 
tos bombos užmušė 34 vyrus, 
27 moteris ir 17 vr-'kų, o sužeidė 
52 vyru, o moterų ir 39 vaikus 

Į! Italijos valdžia atsisakė už- 
mokėti skolą $150,000 vokiškai 
firmai Naples už pristatytą gele- 
žį ir plieną. 

i! Vokietijos laikraščiai pratie- 
ša, jog lygiai šįmet, kap ir per 
visą karės laiką Vokietijoj ne- 
bus nei jokiii rinkimų. Matyt 
valdžia bijosi, kad žmonės, ku- 
riems karė nusibodo, neišrinktų 
daugiau jos priešų. 

Į! Pavojingai apsirgo Švedijos 
karalienė Viktorija. 

ĮĮ Garsus italas, bevielinio te- 
legrafo išradėjas Marconi tapo 
parkeltas Italijos laivynan ir 
kapitonus pakeltas. 

ĮĮ Korespondentas laikraščio 
Dai'y Mirror pranešė savo laik- 
raščiui apie pasimatymą su Ru- 
sijos kariu menės vadovu, gene- 
rolu Brusilov. Jis užtikrino, jog 
ateinančią žiemą rusai atgaus 

' Varšavą. Bet ar tas išsipildys, 
tai tik laikas parodys. 

Į| Ant itališko karės fronto 
sniegas ir lietus trukdo kariume- 
nėms veikti; Alpų kalnuose dik- 
čiai prisnigo. 

|| Rusijoj, sulyg naujų teisių, 
įvedama priverstini pasninkai. 
Seredomis, ketvergais ir pėtny- 
čiomis uždraudžiama ten gamin- 
ti mėsinius valgius. Uždraudžia- 
ma panedėliais, utarninkais ir se- 

redomis visoj šalyj skerst gyvu- 
lius, leista skersti vien kariume- 
jiės reikalams. 

|| Dėl popieros brangumo Var- 

šavoj laikraščiai pakėlė prenume- 
flitą. Be abejonės tas pats yra 

ir Vilniuje. Gal paijrn^o ir 
Kaune vokiečių val- 
džios leidžiamo j U pačiu naudai 
lietuviško laikraščio "Dabartis" 
kaina. Juk vokiečiai papratę ir 
savo naudai mažai aukauti, bet 
prie to verčia tuos, kuriems blo- 
gą daro. 

|| Grekijoj pašaukta kariume- 
nčn penkių paskutinių kliasų at- 

sargos kareivius. Vyrams nuo 16 
ikj 50 metų uždrausta svetur iš- 
keliauti, sulaikyta 500 išeivių, pa- 
:> rengusių Amerikon iškeliauti. 
Matyt, greitai Grckija stos kai Ca 

talkininkų pusėj. Francuzai ir 
anglai suareštavo Grekijoj 60 vo- 

'.ciškų agentų. Anglija ir Pran- 
cūzija nuo Grekijos pareikalavo, 
kad ir iš kitų Grekijos kraštų 
butų išvyti Austrijos ir Vok■> 

tijos agentai ir kurstytojai. 
|| Vokietijoj suareštavo du žy- 

mesniu socialistu—F. Mehring ir 
J. Hoffman už agitavimą ir tai- 
kos reikalavimą. 

ĮĮ Italijos pramonės ministcris 
uždraudė moterims per visą ka- 
rės laiką perdaug puoštis, ne 

šioti brangius drabužius. 

[j Anglijai gresia geležinkeli- 
ninkų streikas. Jie reikalauja 10 

šilingų daugiau už savaitės dar- 
bą. Jeigu geležinkeliai iki rug- 

sėjo 17 d. neišpildys reikalavimo, 
kils streikas pirmiausiai Valijoj, 
kuri rūpina anglis Anglijai. Ge- 
ležinkeliai turės susitaikyti, ne 

ypač karės laike traukiniu bėgio- 
jimas negali sustoti. 

|Į Popieros laikraščiams trūk- 
sta tie vien Amerikoj, bet trūksta 

jos ir Europoj, trūksta jos Vo- 

kietijoj, ir Anglijoj, o joje trūk- 

sta ir medegos jos dirbimui, nes 

Anglija iš visų Europos kraštų 
mažiausiai turi girių. 

|| Japonia pasinaudojo išplati- 
nimui savo itekmės ir valdžios 
Chinuose iš užpuolimo chiniečių 
ant japonų kariumcnės Mandžiu- 

rijoj ir pastatė Chinų valdžiai 
reikalavimus. Japonija pareika- 
lavo, kad Mongolijoj ir Pietinėj 
Mandžiurijoj vadovais Chinų ka- 
riumcnės butų japonai, taigi, kacj 
čia Chinų kariumenę valdytų ja- 
ponai. Kad kariški japonų in- 

spektoriai tose Chinų provincijo- 
se prižiūrėtų chiniskas mokyklas. 
Tokiu budu Mandžiurija ir Mon- 

golija atsiras japonų rankose. 

Pasipriešinti tam Europos tau- 

tos, užimtos kare, dabar negali, 
lieka tik viena Amerika, bet su 

ja viena Japonija nesiskaito. 

|| Tarp Anglijos ir Švedijos ki- 

lo nesuispratimai dėl sulaikinė- 

jimo pačto siuntinių. Už sulai- 

kinėjimą Švedijos pačto siuntinių 
Švedija pradėjo sutaikinėti siun- 

tinius, siunčiamus Rusijon. Ang- 
lija pareikalavo, kad siuntiniai 

Rusijon per Švediją butų siun- 

čiami. o dėl pačto trukdymą kilę 
nesusipratimai kad butų po ka- 
rei pavesti išrišti taikos teismui. 

Švedija vienok nenori nusilenkti. 

LIETUVA IR KARE. 
VYSKUPO KAREVIČIAUS 

GRĮŽIMAS KAUNAN. 

Rugpjučio 12 d. š. m. pribuvo 
j Stockholmą Žemaičių Vysku- 
pas Karevičius, jo Sekretorius 
kun. Šaulys ir Inspektorius dva- 

siškos seminarijos Kaune, "pro- 
fesorius Paltarokas- 

Vakare 13 ritgp. Vyskupas Ka- 

revičius su minėtais kunigais iš- 
važiavo į Trelleborgą, o iš ten 

į Sasnitzą—Berliną ir Kauną j 
Vyskupui Karevičiui, Sekretoriui 
jo Šauliui, Inspektoriui Paltaro-' 
kui ir Kanauninkui Tamošavi 1 

čiui, kurs dabar del ligos paliko 
Gudijoje, per "Švedų—Lietuvių' 
Komitetą" ^enai jau gavau lei- 
dimą grįžti jiems Lietuvon, bet 
Rusų Vidaus Reikalų Ministeri- 
ja sulaikė jų grįžimą. Čia gi 
grįžantiems vokiečių pasiuntiny- 
bė įteikv, dokumentus, sulyg ku- 

rių visur jiems bus daromi pa-J 
lengvinimai; be to dar duotoj 
telegramos į Sasnitz'ą ir Berliną J 
kad ir ten butų padaryti visi pa-( 
lengvinimai kaslink grįžimo 
Kaunam. 

Centr. Komiteto įgaliotinis 
Stockholme, Jonas Augštuolis. 
Stookholmas, 14 d. rugp. 2916 m- 

LIETUVOS STOVIS DIDŽIO- 
JO KARĖS METU. 

wum wi t 

Nežiūrint didžiausių der- 
liaus nuostfiliijiijir jų nenorma- 

laus nuvalymo,, Lietuvoje duonos 
užtektų, jei įvyktų normalinės mai- 
no ir javų prekybos sąlygos. Javų 
prekybos monopoliją priklauso tuo 

tarpu nuo administracijos, kuri juos 
suima pasiirtomis kainomis, bū- 
tent: rugių ęentjieriui (3 pud.) 6 
markės, kvįąpių 7 markės. Del to 
nevienodos ir nepastovios yra ūkio 
prcJuktų kainos ir kuomet jų vie- 
tomis yra perteklius, kitur didelis 
trukumas ir nepaprastas brangu- 
ma Taip spalių mėti. Šiaulių 
apskr. rugiams, avižoms mokama 
buvo 1 r. 05 kap., avienai 15 kap. 
sv., kiaulienai 40 kap., lašiniams 1 

r. sv., sviestui 75—80 kap., žąsiai 
2 r.—2 r. 50 kap., Alsėdžiuose 
(Telšių apskr.)—kviečių pudui 3 
rub., rugių 1 r. 20 kap., Ukm. aps. 
Kurkliuose rugiai 1 r. 50 kap.—2 
r. Suvalkų gtib. derlingose vietose 
rugiams—1 rub. pud., Vilkaviškio 
aps. 1 r. 30 k.—I r. 60 kap., kvie- 
čiams 1 r. 70 k.—2 r. 30 k., bul- 
bių pu r ui 1 r.—1 r. 40 k. Tolyn 

■gi nuo derlingųjų vietų ir arčiau 
miestų kainos dar augščiau kyla. 
Rumšiškyje, Janavoje rugių pudui 
—2 r.. Žiežmariuose—3}^ rub,. 
kviečių pud.—5^ rub., avižų—4 
r. Alytuje rugių pudui 4 rub. 
Nežmoniškai augštai pakilusios 
kainos del produktų stokos ir ne- 

galėjimo jų pristatyti Vilniaus 
mieste, kur ruginių miltų pudui 
moka 5—7 rub., kvietinių gi 15 
rub., duonos svar, 15—30 k., (da- 
bar 11 k.), mėsos 23—20 k. sv., 
svesto 1 rub. 60—2 r. sv., bulbių 
putui 2 r. 50 kap. 

Visur lygiai jaučiama sl.»ka ir 
kitu pirmosios reikmenės daiktų, 
kurių pristatymas ligi šiol visai nė- 

ra aprūpintais. Taigi, cukraus, drus- 
kos svarui moka 50—60 kap., žva- 
kės V/2—2 'rnb. svar., muilo svar. 
1 rub., žibalo 70 kap., kaliošiams 
10—12 rub.1, bitams 25 rub., pus- 
bačiai pamitšli—6 rub., bet ir tų 
daiktų, ypač žibalo, odos, žvakių, 
druskos visai stingama. Tu dalykų 
kainos, galima ; sakyti, nusistovė- 
jusios, visur vienodos, kadangi jų 
vienodai irstinga. Skirtumas tik 
i.oks, kad kai-kurių daiktų, kaip 
druskos, cukraus vietomis suteikia 
administracija gana prieinamomis 
kainomis (druska 10 kap. sv., cu- 

krus 19 k.), bet tokių vietų kol kas 
labai maža yra ir j jas žmonės 
traukia iš tolimiausių kraštų, 10— 

15 su viršum mylių tolumo, pav. 
druskos j Vilnių ateina nuo Šven- 
čionių, Vidžių,'Ašmenos, j Šiau- 
lius—nuo Žagarės, Kupiškio, Pa- 
nevėžio; del to ir atvežamųjų pre- 
kių negali užtekti tiekai žmonių, ir 

jiems tenkr. po 7—8 dienas laukti, 
kad išgautų kokj 10 svarų druskos. 
Vilniuje gi, ligi įvestos buvo (1 
XII) "duonos 'kortelės", žmonės 
stovėdavo prie kepyklų nuo 12 vai. 
nakties ligi 8 v. ryto, kad nusipir- 
kus vieną kitą duonos svarą. 

Maisto klausimas tokiu budu 
opiausis yra miesto žmonėms, ypač 
neturtingiesiems jų sluogsniams, 
kaip antai, darbininkams, amatinin- 
kams, padieniams, toliau, tiems so- 

džiaus gyventojams, kurie neturi 
savo žemės sklypo ir kitokiu budu 
duoną pelno, eidami bernais, ku- 
miečiais, padieniais ir šiaip prįe vį- 
sokio darbo ir pagaliaus—nuken- 
tėjusiem del karo ūkininkams pa- 
bėgėliams, kurių gyvenimo vietoje 
stovėjo pozicijos. 

Sustojus pramonei ir prekybai, 
didžiuma jų veikėjų ir tarnautojų 
liko be darbo ir ištisi beveik metai, 
kaip nebeturi pastovaus, kiti gi ir 
jokio darbo. Tokių didžiosios pra- 
monės darbininkų Kauno gub. skai- 
toma 5764 žm., Vilniaus—10.410, 
Suvalkų—1115. Dvigubai gi tiek, 
jei nedaugių, dar dirbo jų smul- 
kiajai pramone?, kuri, pav. Kauno 
gub., priskaito 2014 dirbtuvių su 

4593 darbininkais ir dar apie 30 
tukst. įvairių amatininkų. 

Dar didesnis Skaičius bus žmo- 
nių, kurie užsiirtra prekyba, įvairių 
miesto tarnautojų, raštininkų, kan- 
torų valdininkų, kurių irgi maža 
kas beturi 1>šavo; paprastojo darbo. 
Jų visų padėjimas dar tuo pasun- 
kėjęs, kad miesto buitis daugiau, 
kaip dvigubai pabrangus. 

Tas pats nedarbas lygiai skau- 
džiai atsiliepia ir sodžiaus beže- 
miams ir mažažemiams (turintiems 
mažiau ne 3' deš. žemės), kurių 
Lietuvoje skaitoma apie 40 su vir- 
šum %. Pavyzdžiui paėmę smulkiau 
ištirtąją Joniškio parapiją (Šiaulių, 
ap.), kuri ekonomijos žvilgsniu už-" 

KING GEORGEX WATCHIN6 PRIHCE 0F^5! 
vy^LfJS EXflVtiflĘ CRPTUREO TRgMCH 

KARALIAI PRIE FRONTC 
Viršuj e—Anglijos karalius 

Jurgis (paženklintas kryželiu) 
žiuri į paimtą nuo vokiečių tran- 

šėją. A p a č i o j—Belgijos ka- 
ralius Albertas su savo žmona 
apžiūrinėja kariškas pozicijas. 

ima vieną pirmųjų vietų, rasime iš 
viso 9500 žmonių skaičiaus beže- 
mių 4555, mažiau ne 4 deš. turin- 
čių 1253, kumiečių 617, taigi apie 
60 % nepasiturinčių žmonių. Ūkio 
darbams, ypač žiemos metu, jie 
yra maža beraikalingi, bet ir to- 
liau ūkininkai, stigdami duonos ir 

arklių, visur mažina darbininkų 
skaičių, nekalbant jau apie dvarų, 
kurių ūkis visiškai išardytas, patys 
gi savininkai didžiuma išbėgę; del 
to jų pabėgimo daugelis kumiečių 
negavo prideramos jiems algos ir 
ordinarijos, vokiečių gi tvarkomuo- 
se dvaruose jų atlyginimas dar nė- 
ra visai nusistatęs ir galima sakyti 
?poradingas. 

Neturtėliu tarpe skiriasi savo 

kritingu padėjimu kareivių šeimy- 
nos, ypač s u vaikais Ir be darbinin- 
kų vyrų. Jų kiekvienoje parapijoje 
yra po kelius šimtus (pav. Joniš- 
kyje jų skaitoma ligi 600). Pir- 
miau joms pašalpos buvo vyriausy- 
bės duodamos per valsčius, dabar 
gi tų pinigų nebesant, jos visai liko 
be organizuotos pašalpos. 

Pagaliaus, netrukus, po mėne- 

sio kito pradės stigti maisto ir tie 

ūkininkai, kurie gyvena buvusiųjų 
karo frontų ruožu. Daugelis jų, 
kaip matėme, visai maža begavo 
paimti javų. Buvo vietų (pav. Ma- 
rijampolės—Kalvarijos frontu), 
kur nebuvo net pasėtas vasarojus 
ir pasodintos bulbės. Tas pat buvo 
ir su žiemkenčių javų apsėjimu. 
Sodiečiai juos šiaip taip apsėjo su 

kai-kuriomis išimtimis, nors ir blo- 

giau, nes tekdavo naktimis sėti, 
neįdirbtoje žemėje, ir be gero įtrę- 
šimo; dvarai gi didžiuma tik pu- 
siau įsėjo, vietomis gi ir mažiau. 
Neapsėtų valstiečių laukų yra apie 
Skapiškį, Salas; perpus nesėta apie 
Maišiogalą, Paberžę, Ukmergę, 
Vievį, Trakus, Garliavą, Pažeriu?, 
Veiverius, Marijampolę, l/$ dalis 
nesėta Keturvalakiuose ir t. t. 

Daug plačiau ir daugiaus, žino- 
ma, stigs ateinantiems metams sė- 
klos vasarojui apsėti, lygiai kaip 
ir arkliu, galvijų, mėšlo, padargų 
ir tt., nes ir likusiųjų gyvulių žmo- 
nės be pašaro negalės per žiemą 
išlaikyti. 

Šių dienų maisto reikalams su- 

tvarkyti, kur yra civilinė valdžia, 
suvalkiečiuose ir už Dubysos ir 

Ventos, taip-pat ir miestuose, j ve- 

damos "duonos kortelės" ir nusta- 
tomas jos vartojimas (J4 svaro 

žmogui). Tik reikia pasakyti, kad 
ta duonos norma Lietuvos krašto 
žmonėms toli nesutinka ,u jų mai- 
tinimosi sąlygomis ir neužtenkama 
jų alkiui pasotinti, nes jie. nevar- 

todami prie valgio konservų, dar- 

žovių, minta daugiausia duona, 
suvartodami jos vidutiniškai ne 

mažiau, kaip du svaru per dieną. 
"V. A." 

Šiaurės Kaukaze. 
Rostovo įgaliotinis paskyrė sa- 

vo instruktorius šiose vietose: 
Armavire—Juozą Šukaitį, Vla- 
dikaukaze—Joną Arnastauskį. 
Taganroge—J uzę Smigielskaitęj 
Dar reikia instruktorių—Jekateri- 
nodare ir Grozną me. 

Jekaterinoslavo gubernijos 'kai- 
muose pabėgėliams gyventi labai 
sunku. Vietos gyventojai nekenčia 
pabėgėlių, nes šie sąmoningiau 
apsieina su ūkio padargais ir la- 
biau yra branginami darbininkai. 

; Buvo net susitarę nieko neparda- 
vinėti pabėgėliams, net duonos.J [kad jie greičiau išvažiuotų. 

VOKIEČIAI ŠAUDO LIETU- 
VIUS. 

Laikraščiai praneša vis apie 
biauresnius vokiečių žiaurumus 
papildomus jų valdomoj Lietu- 
voj. Ašmenos aplinkinėse vokie- 
čiai su visu išdegino trjs kai- 
mus, nes jų gyventojai, užsiėmę 
laukų valymu, nenorėjo eiti vo- 

kiečiams apkasus kasti. Paėmę 
iš kiekvieno kaimo po trjs įtek- 
mingesnius kaimiečius, juos su- 

šaudė. 

Dar biauriau vokiečiai pasielgė 
Pružanos aplinkėse, Gardino 
gub. Čia vokiečių komendantas 
prisakė visiems gyventojams nuo 

18 iki 60 metų vyrams ir mo- 

terims su spatais susirinkti prie 
valsčiaus rakinės ir eiti vokie-. 
čiams apkasus pilti. Bet paskir | 
tą dieną nieks neatėjo, nes žmo 
nes užimti buvo javų valymu,' 
žadėjo griebtis apkasų dirbimo 
javus nuvalę. Užtai vokiški ofi- 
cierai pirmiausiai sumušė šalty-, 
šius. Dirbanti laukuose žmonės, iš 

girdę šaltysiaus šauksmą, atbėgo 
pažiūrėti, kas atsitiko, bet ir tuo 

vokiečiai sumušė- Kadangi žmo 
nės pradėjo rugoti, vokiečiai pa- 
leido raitelius j pulką beginklių 
žmonių, j pulką moterų ir vaikų, 
kapojo juos kardais. Kaimiečiai 
griebėsi kuolų ir vokiškus raite- 
lius išvijo, bet tie pagelbon pa- 
ėmė landšturmo kareivius ir grie- 
bėsi rodymo giriamos vokiečių kul- 
turos gerumo. Ant vietos užmušė, 
24 kaimiečius, daug jų sužeidė, o j 
62 suėmė ir su savim paėmė, o 

^ kitus iš namų išvijo ir du kaimu J keliose vietose uždegė ir neleido 

ugnies gesinti. Minėtų kaimų gy- 

ventojai savo laukuose išsikasė ru- ; 

sis ir jose dabar, nužudę turtus, 
gyvena. 

LIETUVOS SUNAIKINIMAS. 
"Dabarties" žiniomis, Prūsu 

Rytuose esą sunaikinta 24 mie 

stai, apie 600 kaimų, 300 dvarų 
Esą sugriauta ar pagadinta 3400 

'trobų. Užmušta ar sunkiai su- 

žeista 2000 žm- Rusuosna esą 
ištremta 10700 žm. Iš laukinin- 
kų rusai rekvizavę 135.000 ar- 

kliu. 250,000 galvijų, 200,000 
kiaulių, 500,00c avių, 10.000 ož- 
kų, 600,000 vištų ir 50,000 žąsų I 

Iš Vilniaus lietuvių gyvenimo 
Vienas vietos vokiečiu laik- 
raštis, "Zeitung der 10 Armec" 
praneša, ką rusų laikraščiai rašą 
dabar apie Vilniaus gyvenimą 
Pasalk jų, miestas labai išdegęs: 
nudegę beveik visi mediniai na- 
mai. Mieste esą labai neramu 

i žmonės kelią maištą-.. 'Nei gais- 
ro jokio pas mus nebuvo, nei 
žmonės maisto nemano kelti... 

Emė uigti mokyklos, kaip gry- 
bai po lietaus. Visi sukruto: 
lenkai, žydai, baltarusiai (gudai) 
Nuo jų neatsiliko ir lietuviai. 

Be švietimo darbo, lietuviai 
kartu su kitais, rūpinasi ir ypač 
opiais dabar ekonomijos daly- 
kais. Nuo Naujų Metų dirba 
jau dvi lietuvių vartoju draugiji: 
viena Bonifratrų gatvėje, antro- 

ji—Šnipiškėse. Sekasi neblogai 
Nenutroškęs nė draugijinis gy- 

venimas- Dar prieš Kalėdas 
p adėjo iŠ naujo gyvuoti: persi- 
kėlęs naujau butan Dominikonų 
gatvėje (priešais p. Šlapelienės 
knygyną) "Rūtos" kliubas; per 
šventes buvo nevienas vaidini- 
mas, o dabar rengiamasi suvai- 
dinti kovo 5 d. Lukiškio cirko 
salėje naują 4 veiksmų kome- 
diją ''Šilagėlę." Komedijos siu- 
žetas labai naujas, paimtas iš šios 
karės atsitikimų. Režisuoja ži- 
nomasis musų senas teatro dar- 
bininkas p. Žemkalnis. Pelnas 
žadama Si'inaud :ti vietos lietu- 
vių vaikų prieglaudoms. 

(Iš "Dabarties"). 

Lietuvių dailės pramonė Vi1.- 
niuje. Vokiečiams labai įdomi 
lietuvių liaudies dailė, kurios dir- 
biniai jau ne kart.j buvo ginami 
ir aprašinėjami vokiečių laikraš- 
čiuose- Dabar ketina sutaisyti 
dargi dailės pramonės parodą 
kuri duosianti progos vokiečių 
kariuomenei pažinti lietuvių dai- 
lę. Vilniuje leidžiamasis io-sios 
armijos laikraštis ketina tuo tik- 

slu po kelių savaičių padaryti 
parodą, kad butų progos ap- 

žvelgti lietuvių dailės pramonė 
Minėtojo laikraščio redaktorius 
Kurtas Vinter'is jau yra susita- 

ręs su Lietuvos liaudies ir dailės 
žinovais ir, jiems padedant, ti- 

kisi, gauti tinkamos medžia- 

gos. Šiaip žmonių, kurie galėti 
šiton parodon pristatyti lietuvis 



kų audiniu (žiurstų, juostų, kas- 

pinų, pirštinių), lietuviškų žais- 

lelių vaikams arba paveikslų, 
prašo kreiptis į io-sios armijos 
laikraštį, Vilniuje, A. O. 10. 

Parodos taisytojai ue abejoj 
malcnėtit pasiskolinti daiktų 
parodai ir iš mūsų skaitytojų! 
skiogsnių. O ir pačių lietuviui 
reikalas—prisidėti prie parodos 
idapt ji butų didelė ir »vairi iv j 
palodytų tikrą lietuvių dailė 

gražumo ir puikumo paveikslą 
Susižinoti su io-tosios armijos 
laikraščio redaktorium galima 
per apskritie.; viršininkus, arba per 

vietų vyresniuosius. 
(Iš "Labart."). 

RUSIJOJ. 
ĮVAIRIOS. 
Kauno miesto pagražinimas 

Kauno miesto valdybos įsteigtas 
miesto daržu ūkis. vyresniojo 
laržininko prižiūrimas, jau pra- 

dėjo ruoštis pavasario darbu. 

Netrukus pradėsią dirbti Petį a-? 

kalnyjc bei Kaizerio Vilhelmo 

gatvėje. Miesto daržų ūkio dar- 

be, kur pirma buvo Kernbacho 
daržai, netoli elektros stoties, jau 
augina ankstybų pavasario dar- 

žovių daiginki mėšlo lysvėse, ku- 

riuos paskui pardavinės gyven- 

tojams sodinti į daržus. Miesto 

daržų ūkis šylasi ne tik miesto 

pagrąžinimo daržais, bet ir dai- 

ginių pagaminimu kitų daržams, j 
Duoženkliai. Su duonženk- 

liais, kurie prisidėjo nuo vasario 

21 dienos, buvo galima nusipirk- 
ti 250 gramų—vadinasi, penki 
aštuntadaliai rusiškojo svaro — 

duonos arba 160 gramų miltų 
ir 40 gramų bulvių miltų. Tie 

ženklai padaryti iš raudone sky 
lėto storo popieriaus sklypelio 
kurio vienoje pusėje tam tinka- 

mi įsakymai išspausti vokiečių 
kalba, antroje—lenkų. 

(Iš "Dabarties"). 

Šieno kainos. Vilniaus valdžios j 
viršini kas paskelbė nustatytas' 
kainas centneriui, už pievų šieną; 
2 iki 3 markai, dobilų šienas 3 iki j 
3 markių 50 fenigų. Tos kainos! 
reiškia ant šienavimo vietos, 
šienas galima parduoti tiktai ka- 

riuomenei ir nustatytomis kaino- 
mis. Vienas centneris sveria 3! 
pudus. 

Lietuviškoji Kauno gimnazija. 
Liepos 4 d. š. m. pabaigė pirmuo- 
sius savo gyvenimo metus. Pa- 
darius kvotimus, liko atidaryta 
penktoji klasė: gimnazija patvir- 
tinta ir Vokiečiu valdžios pripa- 
žinta teisėta. Po vasaros vaka- 
ri jų mokslas prasidės rugpjučio 
2 d., 1916 m., o mokslo metai 

baigsis balandžio mėnesyj, 1917 
m. 

Mokesnių sutvarkyma3. Vy- 
riausiajam rytų vadui jsakius, 
Kaunui uždėjo keturis atskirus 
mokesnius: i. žemės ir trobų 
mokesnis, 2) amato mokesnis 

3) prekybos lei 'imo mokesniu 
(pardavinėti degtinei, vynui, ir 

tt.), 4) šunų mokesnis. 

Apskrities vyresnybė arba niier 
sto burmistras sudarė vietines 

komisijas, kurių nuomonė yra 
išklausoma, kaipo žinovų. Kau- 
nas padalintas j penkias mokes- 

nių uždedamąsias apskritis, ku- 
riose šalia apskrities viršininko 
veikia dar garbės pagelbininkai 
(padėjai). 

(Iš Dabarties"). 

šaukia studentus- Nutarta pa 
šaukti kariuomenėn tuos studen- 

tus, kuriems šaukimas buvo ati- 

dėtas iki mokslą baigs. Dabar 
neims tiktai 1) universiteto IV 

kurso studentų ir 2) paskutiniųjų 
2-jų kursų augštųjų technikos mo- 

kyklų. 
Švietimo ministerija pranešė 

mokslo apygardų globėjams, kad 

liaudies mokytojai, kurie pradėjo 
tarnauti mokyklose ne vėliau kaip 
liepos 4 d. š. m. ir kurie priskirti 
prie apsaugininkų pirmosios rū- 

šies 1896—1803 m. i»- antrosios 
rūšies 1905—1803 m-t laikinai bus 

paliuosuojami nuo kariuomenės 
tarnavimo. 

Kievienas mokytojas, norįs pa- 
sinaudoti šia proga turi atsiųsti 
kariuomenės viršininkui savo vy- 
resnybės liudijimą, kad jis ;ra 
Jiaudies mokytojų. 

Jckaterinoslavas. Čia Guber- 
nijos Taryba rado, kad rūpinimąsi 
pabėgėlių daiktais, švietimo rei- 
kalai, steigimas prieglaudų, valgy- 
klų ir k. gali buti atliekami, me- 

dicinos gi pagalbą bei "pajokų" 
dalijimu turi užsiimt žemietybė, 
kiti gi pabėgėlių šelpimo reikalai 
(kurių iš tikrųjų visai nebėra) lie- j 
ka tautos organizacijoms. Tuo 
remdamasi Gub. Taryba visai at- 

metė kelių draugijų sąmatas ir 

pvd. Marijampolės skyrius, šelpiąs 
500 žmonių, buvo pripažintas ne- 

bereikalingu ir nutarta uždaryti. 
Tuomet tas klausimas liko iškel- 

tas tam tikrojoje taryboje, kuri 
pažvelgė j jį visai kitaip: pripa- 
žino, kad visos įstaigos, kurios 
veike iki šiam laikui turės veikti 
ir toliaus, nepereidamos nei į Tat- 
janos Komit., nei į žemietybes, ir 
paskyrė joms tam tikras sumas. 

("L. B."). 

Poltava. Čion karės metui 
iškeltąją Seinų 4-klasę augštesnę 
pradedamąją mokyklą lietuvių šie- 
met baigė: J. Aleksa, M. Kazlau- 
kas, P>. Levulis, M. Misevičius, A. 
Petruškevičius, J. Smažiauskas ir 
B. Stamilis. 

Augštaitis. 
(Iš "N. L."). 

Voronežas. Centro Komiteto 
įgaliotiniu Voroneže, visoms jo! 
įstaigoms valdyti, paskirtas Šiau-^ lių dėkonas kun. Julijonas i„- 

sienskis vietoje kun. Alšauskio, 
kuris išvažiavo gydyties į Gur- 
zufą, o paskui ketina važiuoti 
Lietuvon. 

Jekaterincslavas. Čia centro 
atstovu Gubernijos Taryboje pa- 
skirtas dirbtuvių organizatorius 
buvęs Vai. numos atstovas Pra- 
nas Kuzma vieton įgaliotinio 
Kairiūkščio, kurs važiuoja j pro- 
vinciją. 

l ietuvių prog/mnazija Jaro- 
slavlyje. 

"Žiburio'' draugija vyriausybės 
leista atidaro Jaroslavlyje atei- 
nančiais mokslo metais progim- 
naziją bernaičiams ir mergai- 
tėms. Progimnazijoje, be rusų 
kalbos ir rusų istorijos bei geo- 
grafijos, visų dalykų bus moko- 
ma lietuvių kalba. 

Prie progimnazijos bendrabu- 
čio nebus. Kas neturės gyveni- 
mui ir mokslui lėšų, tiems rei- 
kės kreipties j komitetus pašel- 
pos. j 

Mokslo mokestis 100 rub. me-| 
tams. Iš daugelio neturtingųjų j 
rr Vinių mokestis bus imama ne 

visas, arba ir visai nebus ima- 
ma. 

Ką rusai turi padaryti, dar 

neįėję Lenkų žemėn. 

Lenkų kolo jteikė carui raštą, 
kuriame išdėsto, kas reik padaryti, 
dar neįėjus lenkų žemėn. Pirmiau- 
sia, reik išleisti atsišaukimą j leti- 

l'u>, kuris patvirtintų, jog rusai 
s.engiasi suvienyti Lenkų žemes, 

I 
o taip-pal butų nustatyta Lenkų 
karalystės pamatai (Rašte minima 
[karalystė, bet ištikrųjų yra tai tik 
paprasta autonomija). Kol bus į- 
vesta nauja tvarka, visas Lenkų 
žemės valdymas pereina Vyriausio- 
jo karo vado rankosna, kuris suda- 
ro tarybą iŠ 18 žmonių. Dabar pa- 
tariama tarybon rinkti 7 žmonės, 
o kitus 7 paskui parinkti iš dalies 
pasilikusiųjų Lenkuose. įėjus rusų 
kariuomenei Lenkuosna, turi būti 
-luotą politinė amnistija visam ka 
ro metui. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ ROCHESTER, N. Y. 

Prakalbos.—Rugpjuėio 28 d. 
T M D. 52 kp. ir A LTS. 21 kp 
parengė prakalbas p. Šimkun 
svetainėje. Svečių susirink) 
apie šimtas žmonių. P-nas Pe 
tronis, atidarydamas vakarą pa 
aiškino, kad vakaras parengta 
išrinkimui kolektorių Lietuvių 
Dienai ir pabarė vietos socialis- 
tus, kurių apie du pradėjo zurz i 
ir trukdyti jam kalbą; bet publ\» 
ka neatkreipė j juos atidos ir 
"e nutilo. 

Pirmu kalbėtoju buvo p- St 
Klimaitis. Jis savo kalboj nu 

rodė, kad socialistai taipgi tu.i 
teisę gyventi ir kad mums rei 
,kia susitaikyti. Jis, kaipo mok 
Isleivis, nemaža pasakė juokų. Po 

jo kalbos rinkta aukos nuken:ė 
jusiems nuo karės į L. G. Fon 
d;ji; surinkta $6.00. 

Antras kalbėjo p. K. J- Semaš- 
ka. Jis trumpais žodžiais apipa- 
sakojo lietuviu dvasios stovį nuo 
kariu su kryžiuočiais iki dabar- 
tiniu laikų. Užsiminė taipgi 
apie Lietuvos autonomiją ir ra 

gino remti L. A. Fondą. S ve 
čiams besiskirstant, dar sumesta 
apie doleris Aut. Fondan.—Dau 
giau tokių vakarų- 

Rūgs. 1 d. Gedimino svetainė 
je buvo prakalbos, arba viešas 
susirinkimas LŠF. reikalais 
Žmonių susirinko apie 45. Va- 
karą atidarė p. K. J. Vaivada 
LŠF. pirmininkas- Scenoje sė- 

dėjo dar trijų draugijų delega- 
tai. 

Aido choras sudainavo lietu- 
vių tautinį "himną; himną gie- 
dant visa publika atsistojo. Padai- 
navus publika iššaukė chorą antru 

sykiu ir choras antru kartu tą pa- 
tį himną dainavo. Antru karti 
dainuojant, vieni atoistojo, kiti 
ne. 

Toliaus pirmininkas paaiški 
nęs apie Lietuvių Dienos rei 
kalus, leido diskusijose tame da- 
lyke. Diskusijose ėmė da'lyvų- 
mą tautininkai, nurodydami, ka 
šitie reikalai yra tvarkomi A. L. 
Cent. Komiteto, ir so- 

cialistai. Paskutinių kaikuri 
šlykščiai užsipuldinėjo ant A. L 
T. S. 21 kp. ir TMD- 52 kp. už 
tai, kad jos prakalbas surengi Į 
smuklėje, o ne Gedimino D-jos 
svetainėje. 

Niekuomet nemaniau, kad ma- 

no draugai taip nerimtai save 

pastatytu. Tokios diskusijos ne j atneš darbininkams jokios nau- 

dos. 

Užbaigdamas pirmininkas vėl 
paaimanavo, kad "esame bespč-Į 
kiai" ir kad "gudriu Amerikos 
politikierių fondai yra be vertės j 
Antgnlo choras dar sudainavo 
marselietę, "Eina garsas nuo ru- 

bežiaus," "Atsilankiusius sve 

čius sveikinam" ir lietuvių tau 

tinj himną. Marselietę ir himn 
giedant, publika buvo atsistojus. 

Reikia tarti ačiu Aido chorui 
kuris savo dainomis pasmagin 
ir padailino vakarą. 

Socialistų Koresp. 
IŠ SAN FRANCISCO, CAL. 
Lietuvių Dienos laukiant 

SLA- 106 kp. laikytame susirin- 
kime buvo svarstyta reikalingu- 
mas prisirengti prie Lietuvių 
Dienos, bet pasirodė, kad šitoji 
kuopa menkai ką^gali pagelbėti 
tėvynei. Viena, čia maža vaikų;' 
antra kuopoj narių nedaug ir 
trečia pačių lietuvių neperdau- 
giausia—gal koks 100 žmonių; 
iš tų gi daugumas yra priešingi 
lietuvių veikėjams rytuose, j. j 

Vienok kuopos nariai žadšj j 
informuoti anglų spaudą apie 
Lietuvos vargus ir jieškoti vai 
kų aukoms rinkti Lietuvių Die 
11 oje. 

Per pereitus du pokylius vie- 
tos lietuviai karštai žadėjo prisi- 
dėti prie SLA. kuopos, bet susi 
rinkimui atėjus, net tie, kuri 
pinigus buvo įdavę organizato 
riui, neatėjo. Tautiečiai, argi ir 
vėl pradėsite snausti? 

Atsisakius nuo pirmininko ir 
organizatoriaus vietos dr-gui. J 
J. Adamui, jo vieton liko išrinkta 
drg. J- Mary, pirmininku, drg 
J. Pagee, organizatorium. 

Kuopa užsisakė 25 egz. SLA 
leidžiamo kalendoriaus. 

SLA. 106 kp. Narys. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 
Patėmijau "Laisvės" 69 num 

yra rašoma iš Rochesterio. Ži 
nutė, paviršutiniai žiūrint, butą 
nei šio nei to, bet pasižiurėjus 
arčiau išeina ne kas kita, kaip 
blogosios pusės teisinimas. Vi 
sur Esantis, bekritikuodamas Vis- 
ką Matantį "Lietuvoje," sako 
vad tarp TMD. 52 kp. ir LSF 
4Ja nesutikimai ir LŠF- bei Kon 
ferencija yra nutarę tą klausimą 
(nesutikimus? Red.) perleisti per 
draugijas. Čia priminta, kad vic 
na didžiausių draugijų DLK 
Gedimino D-ja, turinti arti 300 
narių, turi savo tarpe visus pir- 
meivius ir kad jie turi gale ) 
pakreipti, kaip jie nori. 

Rugp. 13 d. mėn. susirinkime' 
balsuota; 22 balsai buvo už, 7 
balsai prieš; tas parodo, kad na- 

rių buta 29. o ne keli šimtai 
Socialistams pavyko draugiją 
nukreipti j kairę, bet daugunu 
tmomi nėra užganėdinta. žu- 

ma didžiumos turetif klaustis to-( kiame svarbiaihie reikale, kaip 
politikos klausimas- 

Toliaus Visur Esantis užsipuo- 
la ant Viskį Matančio, kam jis 
rašąs, buk LSS. 7 kuopa esanti 
"nusmukus" iri' neturinti užuo 
janutos visuomenėje. Bet jis už- 
miršta parodyti kivr toji užuo- 
jauta yra. Lošė 'Živilę," įsmuko 
skylėn keliomis dešimtimis do" 
lerių; surengė pikniką, taipg 
vos-ne-vos išlindo. Antra ver- 

tus, TAI D. 52 kp. su visais savo 

parengimais išėjo puikiai; jos 
piknike publikos buvo suvirs 300 
žmonių ir pelno liko $70. Sta- 
tant veikalą ''Švarkas ir Milinė," 
uždirbta vėl pora dešimčių 
dolerių. Tas parodo, kad visuo- 
menė jai užjaučia ir kad šalta 
žiuri j LSS. 7 kp-; už tai 7 kp 
ir yra***nusmukuS. Tam, žino- 
ma, yra priežastis ir visuomenė 
ją mato. TMD. 52 kp. visuo- 
met skirią tam tikrą dalj savo 

pelno nukentėjusiems nuo karės 
o socialistams, tas nerupi; jiems 
rupi tik savo gerklėn sukišti. 
Tai nėra jokis demokratumas. 

Socialistų Koresp. 

IŠ BROOKLYN, N- Y. 

Kunigai vienybę ardo.— ls 
mušti miesto labai retai kada 
randi žinių laikraščiuose: tary- 
tum čia lietuvių nei nėra. Ne-' 
daug veikimo pas mus. Bet pa-j skutiniu laiku pradedama dar-^ buotis daugiaus. Štai DLK. Vy- 
tauto D-ja, gavusi pakvietimą i 
Didžiojo New Yorlco Draugijų j 
Konvenciją; busiančią rugs. 12 

d., savo susirinkime 2 d- š. m j 
paskyrė tris delegatus be jokių 
ginčų. Tą patį padarė SLRK 
115 kp., kuri paskyrė du delega- 
tu į tąją konferenciją. Taip pat, 
girdėt, skirs delegatus Šv. Anta- 
no D-ja, TMD. 44 kp. ir SLA 
76 kp- L. Vyčiai, taipgi žada 
siųsti savo atsovus. 

Bet kuomet draugijos pradech 
prisidėti prie vieno bendro darbo 
tėvynės labui, tai atsiranda to- 
kių, kurie tą užsimezgančią vie- 
nybę bando nusmaugti. 

Sitai rugs. 3 d. nueinu bažny-1 čion ir girdžiu, kun. A. Kuodis 
užsako žmonėms pusiau šeštą va-' 
kare susirinkti bažnytinėje 
svetainėje Lietuvos1 Šelpi- 
mo ir Lietuvių Dienos reikalais 
'Manyta, kad tai bus apšnekama tie 
Patjs dalykai, del kurių kviečia- 
ma draugijų konferencija, bet 
kur tau. 

Paskirtu laiku susirinkus sve-j tamėje apie ioo žmonių, ateina 
kun. A- Kuodis su svetimtaučiu' 
kunigu misijonierinmi, kuris sa-J kė esąs vyskupo pasiuntiniu ir( paskui juos Karalienės Aniolų' 
parapijos klebonas kun. Remei- 
ka, kun. Milukas iš Maspetlio 
kun šeštokas iš Xew Yorko, ir 
dar vienas, kurio pavardės neži- 
nau; turbut jis buvo iš Eliza- 
betho, nes sakė "jei pas mane 
atvažiuos iš \Yilkes Barrės Ko- 
mitetas j Elizabethą." 

Kun. A. Kuodis, pasakę"? kelis 
žodžius j susirinkusius, paprašė 
svetimtaučio kunigo pakalbėti 
Tas trumpai išreiškė reikalingu- 
mą šelpti nukentėjusius nuo ka- 
rės 'lietuvius, pagyrė gerus kata 
likus ir kunigų sutvertą Lithua 
nian Reiief Committee. kurio na- 
riu jis vėliau tapo išrinktas. 

Po jo stojo kalbėti kun- Mi- 
lukas ir kalbėjo visą vakarą. Jis 
kvietė sutverti vietos komitetą 
ir rinkti aukas atskirai nuo Cer.- 
tralinio Komiteto. Girdi, tegrl 
jie sau renka, o męs katalika 
galime rinkti vieni po vyskupo 
ir kunigų globa.. Jis patarė pri- 
rinkti prie kiekvieno parapijcs 
klebono po du fžmones ir juos 
visus pasiųsti pas miesto majo- 
rą prašyti leidimo Ne\v Yorko 
mieste, aukas rinkti,, kadangi jis 
gavęs nuo Prezidento Wilsono 
laišką, kuriame tąs sako, jog ne- 

žinąs, ar New Yorko majoras 
leis gatvėse aukas rinkti, ar nc 

Prasidėjo tos r,komisijos rinki 
mas, Kun. A. Kuodis perstst 
Šv. Antano Dr-jos pirmininku 
A- Dameiką. Tas. išsyk dalyk1) 
nepermanydamas, sutiko. Toliaus 
kunigas perstatė K. Strumsk', 
kuris yra komitete draugijų kon- 

ferencijos sušaukimo rugs. 12 d 
Strumskis pasakėj kad jis yra 
konferencijos šaukimo komiteto 
nariu ir čia apsiimti viena nega 
li, kita su šituoju projektu nesu- 

tinkam 

Kun. Milukas j šitą jam atsa- 
ko, kad ten busiąs tik kun. Pet- 
kaus parapijos susirinkimas, o 

lne draugijų konvenciją ir l.;ul 
jis Centr. Komiteto visai nepri- 
pažįstąs, nes ten, girdi, tik mai 
nu komitetas, o čia katalikai vie- 
ni sau susitversią parapijų komi- 
tcrtus ir jei tie šliuptamiai bei 
cicilikai nori, tai gali prisidė i 
prie mus, o jei nc, tai tegul sau 
renka aukas po karčiamas, nus 

jiems nebusime priešingi, tik te 

gul už dviejų savaičių išduoda 
atskaitą ir išsiunčia pinigus 
Lietuvą. 

Kun. Milukas kalbėjo ilgai ir nie- 
ko gero nepasakė; jis tik apsi-i 
sukdamas savo fondą gyrė ir ki- 
tus peikė. 

Daugelis norėjo gauti balsą 
bet balso neduota, nes susirinki- 
mo vedėjai žinojo, kad gavusie- 
ji balsus, kalbės ne ju naudoti 
Niekas s>u šituo Miluko projek- 
tu nesutiko, išskiriant moterė- 
les, kurios dalyku nesupranta. | 
Dameika, kuris buvo apsiėmęs^ j komisiją, pamatęs kame daly-( 
kas, taipgi atsisakė. Antgalo, 
kunigas Kuodis, matydamas, kad I 
iš to projekto nieko neišeis, pa- 
skyrė tuos savo parapijomis, ku-į rie jr.ni yra prielankus, ir liepė j kun. Milukui juos užrašyti. Ši- 
taip buvo išrinkta komisiją pas: 
majorą eiti leidinio prašyti. 

Iš to yra aiškus vienas daly-, 
kas—kad musų Milukui taip 
rupi Lietuvos žmonių reikalai, 
kaip ir p- A. Bulotai. Jie dirba, 
jei juos valdybon išrenka, jei 
ne, tai jie tveria sau kitą orga-Į 
nizaciją ir tokiu budu gauna vietą 
savo pačių sutvertoj valdyboj. Tas 
labai negražu. 

"Lietuvos" Skaitytojas. 

IŠ BROOKLYN, N. Y. j Vyčių prakalbos. L. Vyčių 
jiegomis tapo surengtos praka!-' 
bos rugs- 3 d. P. §v. Ap. para-! 
pijos svetainėje, kertė North 5 j ir Havemeyer St. Vakarėlį su- 
rengė dvi Vyčių kuopos 41 ir 44 
Kalbėjo sociologijos studentas 
K. Pakštas. Jis kalbėjo apie 
Lietuvos atstatymą ir apie grj-1 
žinią Lietuvon-po karei. Jis sa- 
vo kalboje priminė, kaip ten da- 
bar mūsų broliai ir sesutės var- 

gą vargsta ir badą kenčia ir kad 
tai yra musų priedermė ateiti 
jiems į pagelbą. 

Čia buvo padaryta kolekta ir 
surinkta $24.15, kurie tuojaus ta- 

po perduoti Tautos Fondo rasti-' 
ninkui K. Pakštui. Ačiu tiems, 
kurie aukojo už jų atjautimą tė- 
vynės Lietuvos vargų. Žinoma, 
kurie aukoja, tie duoda prie kiek- 
vienos progos, bet daugybė yra 
tokių, kurie niekur ir jokių aukų 
neduoda. Jie nepažįsta, kas„ ar- 

timo meilė yra. 
Vakarėlis buvo papuoštas >le- 

kliamacijomis ir dainomis. De- 
kliamavo mažos mergaitės, dai- 
navo L. Vyčių 41 kp. Choras, 
vedamas p. A- Aleksandravi- 
čiaus. Ir dekliamacijos, ir dainos 
klausytojams labai patiko. 

Kalbėtojas apie trečią savo 
kalbos <lalį pašventė L. Vyčių 
reikalams, aiškindamas jų tikslą 
kad jaunimui reikalingas tobu 
1 urnas ir mokslas. 

Svečių prisirinko beveik pilna 
svetainė ir visi gražiai užsilaikė. 

J. K. Mikas. 

IŠ SO. MANCHESTER, 
CONN. 

Polemika- "Lietuvos" No 
34-ma tilpo kokio ten vietinio' 
"nesusipratėlio" keletas plepalų Į arba gryno melo ant TMD. 103 
kuopos. Tikimės kad "Lietu- 
vos" redakcija, davus melams 
vietos savo laikraštyje, duos ir; 
šitiems žodžiams vietos. 

Vietinis verkia ir kalba amžin 
atilšj už d išią TMD. 103 kuo 
pos,—kad ta pakliuvo į kokių 
ten "susipratėlių" rankas ir kad 

jie kankina ją. 
Tik paklausykit, kokie baisus 

neprieteliai tie "susipratėliai* 
TMD. 103 kuopos nariai, ir ką 
jie daro. Jie pradėjo ir susirin- 
kimų sykis-į-sykį nelaikyti, pasi- 
rūpino išėsti sau nepatinkamus 
narius; lietuvių visuomenėje jie 
prasčiausią vardą turi; todčl 
blaivus žmogus (toks kaip vieti-Į 
nis), esą nieko bendra su jais 
nenori turėti, nauji nariai nenoii 
rašytis; kuopa nupuolė, paliovė 
ypikug, įtjsad nudėvėtu ręferen-i 

dūmą nepavyko įsprausti, tai es: 

vietinė kuopa visai ir susirinki- 
mų nelai'ko. Tie "susipratėliai" 
šitą kuopą žada numarinti, o 

.<itą, būtent L. D. L. L)., pagim- 
lyti. 

Ar ne judkas ima tokius ple- 
palus skaityti? Kadangi vieti- 
nis nepriklauso į jokią organi- 
zaciją, nei j TMD. nei j SLA. 
nei prie vietinės D. L. Iv. Y. D 
(O iš kur tai žinote? Red.) 
todėl ir apie organizacijas nieko 
neišmano. Gal prie vyčiu ir pri- 
klauso. (O gal ir ne? Juk tai 
taipgi vien tik spėliojimai, kurių 
korespondencijose reik vengti 
Red.). 

Kiek vietinis yra žinomas tarp 
So. Manchasterio lietuvių, tai 
prasčiausi vardą turi ir daugiau- 
siai užsiima liežuviavimu, kaip 
sena bobutė. (Bėgti, kol laik- 
raštyje nepranešta jo tikra pra- 
varde, tai is kur žinoma, kad tas 

vietinis yra ir toks ir šioks? 
Red.). U kaslink TMD. 103 
kuopos, tai ji ir be "vietinėlio" 
pagel'bos puikiai Dujoja- Sana- 
riu turi nevisai mažai (o kiek? 
Kodėl ncpaduodate? Red.) ir pi- 
nigu kasoj turi pusėtinai it sy- 
kis j syki susirinkimus laiko 
Spalio mėnesį nutarė parengti 
puikų koncertą ir t. t. "Lietuvos" 
redakcijai reikėtų tokius plepalus 
tiesiai j gurbą pasiųsti, o ne mie- 
lai (?) j laikraštį talpinti tokius 
liežuviavimus. 

TMD. 103 kuopos Narys. 

Nuo Redakcijos. Jeigu reikt- 

tų paklausyti šito koresponden- 
to patarimo, tai šita jo korespon- 
dencija butų taipgi nuėjusi tie- 
siog gurban, nes ir kaipo ko- 
respondencija, ir kaipo "pole- 
mika" ji nedaug vertės turi. Kal- 
bant paties korespondento žo- 
džiais, joje beveik tik vienas 
"liežuviavimas" ir yra, o rimtes- 
nių prirodymu stoka. 

Šita korespondencija gali buti 
pavyzdžiu, ne to, kaip korespon- 
dencijas ar polemiškus straip- 
snius reik rašyti, bet to, kaip jų 
nereik rašyti. Todėl, jų pa- 
lčių ir kitų korespondentų nau- 

dai mes ir darome keletą sekan- 
čių patėniijimų. 

Redakcija, nepažindama ko- 

respondentų, negali žinoti, ar jie 
rašo teisybę, ar ne, ir talpina jų 
pranešimus, pasitikėdama kores- 
pondentų sąžiningumu. Todėl 
barti redakciją už koresponden- 
cijos talpinimą ir dar daryti to- 
kius iš piršto išlaužtus išvadus 
buk redakcija "mielai"' talpina 
laikraštin ir dar "liežuviavimus'' 
—parodo korespondento menką 
išauklėjimą ir stoką vyriškumo. 

Toliaus, jeigu kas nori patai- 
syti klaidingas žinias pirmesnės 
korespondencijos, tai jis privalo 
visų pirmiai.siai atremti savo 

priešo tvirtinimus faktais, ar 

skaitlinėmis, kurios ir be jokių ki- 
tų pagrąžinimų parodys teisin- 
gą dalykų stovį. Šitoj korespon- 
dencijoj tokiu budu atremtas tik 
vienas dalvkas, būtent kad TMD 

! 
kuopa laiko susirinkimus sykis- 
į-sykį. Į visus kitus užmetimus 
atsakoma arba vfeai nepilnai 

| 

(neparodant skaitlinių), arba vi- 
sai užtylima,—pavyzdžiui, apkal- 
tinimas, kad socialistai iš TMD. j 
kuopos nori padaryti socialistų 
LD.L.D. kuopą. 

Pagalios tvirtinti, kad žmo- 
gus, kurio tikra pravardė nėra 
laikraštyj paduota, niekur nepri-J 
klausąs—yra, geriausiam atsiti- 
kime, vien tik tuščias spėlioji- 
mas, arba, korespondento žo- 
džiais tariant.—"liežuviavimas." 

Korespondentai, pirma negu 
mokyti kitus ir redakciją, turėtų 
pirmiaus patįs įgyti bent šio- 

kį-tokį supratimą. 

IŠ NEW PHILADELPHIJA, 
PA. 

Vieno Jurgio isterija. Rugs 
4 d. čia turėjo buti šliubas Jurgio 
Puro su Kubiliute. Tačiaus Jur-^ gis prieš 2 dieni išvažiavo savais 
keliais. Apie Jurgj išeina Šito- 
kia istorija: 

Prieš kelis metus Jurgis gyve- 
no Tower City, kur jam prisi3jo| 
dalyvauti peštynėse. Apskričio 
teismas Jurgio draugui už tas 

peštynes davė kambarį 6 metams 

kalėjime- Jurgis gi spėjo tuo 

sykiu pasislėpti. Jis visą tą lai- 
ką mainė savo pravardę ir buvo 

tai iVilsonu, tai Smitu, ar kaip 

Kitaip. Atsibastęs į Pottsvillę pradžioje iyi6 metu, Jurgis irgi padarė šposą. Neužmokėjas še» 
mininkei už pagyvenimą ir "pa- 
lengvinus" vienam vyrui kišenių, atidume į New Philadelphiją ir 
apsistojo pas smu'kiininką—K 
Janavičių. Pottsviiliškiai, suži- 
nojo kad Jurgis yra Xevv Phila- 
juj, pareikalavo jo ateiti į apskri- čio teismą "pasikalbėti." 

į Teisme Jurgiui viskas gerai 
pasisekė, nes Kaz. Janavičius pa- 
tepus advokatas (taip jis Jurgis) sakė) ir skundikai užsimokėjo teismo lėšas. 

Begyvendamas .pas savo gera- deją smuklininką, Jurgis suvilio- 
jo minėtą Kubiliutę, kuri tame 
saliune tarnavo. Prieš šliuba 
mergina nupirko Jurgučiui če- 
vervkus, drabužių eilę ir kitus 
aprėdalus, kad šliubo laike gra- žiau iš rody tų- Be tu dar ji da- 
vė jam grynais pinigais $100.00 Čia reikia pripažinti teisybė žmo- 
nių kalbai, kad pas mergą ilgas 
plaukas, bet trumpas razumns 

Po Jurgio "iškeliavimui" pasi 
rodė, kad smuklininkas taipgi tu- 
ri del jo nuostolių virš šimto do- 
lerių. Ners smuklininko plaukas 
neilgas, bet "razumas." matyt, ir- 
gi trumpas. Argi ne gėda, toki< 
Jurgiai teisme užtarauti? Na, 
bet tai puiki jam pamoka. 

Korės?. 
IŠ BERKELEY, CAL- 

Piknikas. Nesenai po pavyku- 
siam SLA. 100 kp. baliui Sar. 
Pranciškoje, kuopa rugp. 20 d. su- 

rengė išvažiavimą p. Briko dar- 
že. Šitas išvažiavimas įvyke 
ačiū draugo Ant. Dvariškio pasi- 
darbavimui; jis padėjo kelias die- 
nas triūso šito pikniko surengi- 
mui. 

Kuopos susirinkime buvo tei- 
raujamasi, kuomet vėl bus pa- 
rengta tokis' gražus vakaras, 
kaip buvusis, ir va vos dvi savai- 
tės praėjo, surengta dar links- 
mesnis piknikas- 

Šitame piknike ir lietuvės mo- 

terįs parodė savo priejautą ioč 
kuopai; nors jos prie kuopos dar 
nepriguli, bet. išgirdę, kad kuo- 
pa rengia lietuviškus pietus, tuoj 
atsiuntė indų, peiliu, šakelių ir 
kitų daiktų. Prie to nemaža 
pasidarbavo p-ni Brikienė ir p-lė 
Marta Daikiutė. Jodvi pataisė 
tokių valgių, kc'kių lietuviai 
Amerikoje dar nebuvo ragavę. 

Įžangos vyrams buvo $1.00; 
moterims 50c. Turbut kuopa tu- 
rės apsčiai nedatekliaus. 

Svečiai linksminosi labai gra- 
žiai; giedota ir skambinta tauti- 
nės ir revoliucijinės dainos. At-, 
silankiusieji visi pasižadėjo pri- 
sirašyti prie SLA. kuopos prie 
pirmutinės progos. 

šitame piknike pasirodė, kad 
daugis vietos lietuvių yra gerais 
dainininkais- Kuopos nariai žaila 
sutverti lietuvių chorą, Moterjs 
žada neatsilikti nuo vyrų ir ke- 
tina sutverti moterų kliubą. 
Vyrai labai nusidžiaugė, išgirdę 
moterų teki norą. Jei šitie visi 
žadėjimai išsipildytų, tai San 
Francisco butų nepaskutinis lie- 
tuvystės miestas Amerikoje, nors 

jame viso lietuvių yra nedau- 
giau kaip dvi kapos. 

Dievuli padėk—organizuoki- 
mės! 

SLA, 106 kp, susirinkimai :iu- 
va kas pirmą šeštadienį kiek\ ie- 
no mėnesio 1886 Mission St. 

SLA- 106 kp. Narys. 

IŠ INDIANA HARBOR, IND 

Prakalbos. P' rcitą nedėldienj 
vietinės SLA. kuopos rūpestin- 
gumu buvo surengtos Ivanove 
svetainėje prakalbos. Publikos, 
kaip šiam miesteliui, prisirinko 
vidutiniškai. Kalbėtoju buvo p 
A. J. Climieliauskas iš Cliicagos 
ir kalbėjo apie SLA. ir abelnai 
apie musų draugijų naudingumą 
Kalba buvo nuosekli ir žmonėms 
naudinga. Po jo k ill jjo dar ir 
vietinis p. Jasiulis. kuris ragino 
prie SLA. priklausyti. Tu )jaus 
atsirado ir kandidatų, norinčių 
kuopon jstoti. 

SI <\. vietinė kuopa pusėtinai 
laikosi—turi apie ;o narių. Pir- 
miaus čia buvo ir Tėvynės My- 
lėtojų Draugijos kuopa, bet ji 
iširo. Dabar žmonės tariasi 
ją vėl atnaujinti. Žadama netru- 

kus tam tikslui surengti atskiras 
prakalbau 

N. 



Vlal laikraščiui siunčiami rankrafc-Į 
Ctai turi butl ptfžymėcr autoriaus pa- 
ražu Ir artr^yu. FaiirasannftU pseu- 
donimai tari tw»4untl, Keaa».cijos ži- 

niai, ir savo fi*ra|< vard*. 
Redrfkcija pasilieka sau tėte? at- 

siunčiamus Jai rankraščio* trumpinti 
lr lalsytL 

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

Reikia visada rašyti plunksna ir tik 

ant vienoa poplero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Šaunios vestuvės. Kas negir- 

dėjo apie vestuves, kuriose ponį 
vežimų torickij sudaužo; kur vi- 
si vyrai, tas torielkas bedaužyda- 
mi, sau visus krumplius nusitašo? 
Kas negirdėjo tokių vestuvių, kur 

porą tuzinų bačkučių svečiai ištuš- 
tina ir todėl tiek "garų" galvosna 
"iniina," kad paskui jas reikia 

gvoltu skaldyti, kad turėtų per kur 

išgaruoti? Kas negirdėjo apie to- 

kias vestuves, kur jaunavedžiai, 
kunigui už šliubą $15 ar $25 už- 

moka, o antrytojaus $50 ar $75' 
teisme pakloja? Kas, sakau, ne J 
girdėjo tokių vestuvių, kur jauna- 
vedžiai nekartą pirmą laktį "po- 
lys-steisenc" permiegti ? 

O, jus visi apie jas girdėjote! 
Tai Amerikos lietuviškų tamsunų 
vestuvės. Ne tik męs, bet ir Ame-' 
rikonai apie jas žino. Bet jųs Į 
turbut, negirdėjote apie kitokias 

( 

vestuves. Męs jums papasako- 
sim. Jos atsibuvo So. Bostone, 

Mass., ir "Tėvynė" apie jas sc 

kančiai nupasakoja: 
"Antanas Ivaškeviče, SLA 

narys, apsivedė su p-le Ona Ja- 
kimavičiute 30 d. rugpjučio, 
vai. vakare, lietuvių bažnyčioje. 
Po šliubo sugrįžo į Lietuvių Sa 

le, kur buvo vakarienė ir šokiai. 
Svečių susirinko arti 500. Lai j 
ke vakarienės kalbėjo p. J. Kli 
mas, p. Plekavičienė (svočia) 
p. J. AdomaviČe, adv. Wm. Ho 
vard (Kavaliauskas), p. A 
Rimka ir p. K. Jurgeliunas. 
Pastarieji cm ragino aukauti nu I 

kentėjusiems nuo karės ir j Au 

tonomijos Fondą. Dainavo cho 
ras po vadovyste M. Petrausko. 

Pradėjus rinkti aukas, jaunave- 
džiai tuojaus paklojo $tooxx, 
($80.00 nukentėjusiems nuo ka 

rės ir $20.00 į Auton. Fondą) 
Prie Autonomijos Fondo, pasi- 
žadėdami mokėti po $10.00 ka Į 
metai, prisidėjo .r užsimokėjo: 
Antanas Ivaškeviče, Ona Ivaš 
kevičienė, K. Jurgeliunas, Dr 

P. Jakimaviče, Jonas Matus ir 
adv. Wm. Hovard Kovaliau 
skas. Viso aukų surinkta 
$209.65. 1 

"Aukas priėmė L. G. Fondo 
vietinio skyriaus iždininkas p. 
K. Jurgeliunas." 

Tokių vestuvių Amerikos lie 

tuviai dar neturėjo ir vargia 
susilauks ki t tokių, kur butų 
surinkta taip daug aukų prakil 

*niam tikslui. 
Jaunavedžiams linkime laimė 

ir ilgiausių metų! 
Ir męs jiems to paties velija 

xne,—kad toki Ivaškevičiai ne tik 

Bostone, bet it ant akmenų dyg- 
tų! Butų Lietuvai džiaugsmo i 

tokit,* supu.... 

"Tas nėra politika." "Darbi- 

ninkas" ir vėl raso apie "Lietuvių 
Dieną." Žingeidumo delei paduo- 
dame jo patarimus, kokius jis šia 

ne reikale daro: 

Jis rašo taip: 
Čia męs paduosime nuo savę 

vieną—kitą mintį, ko reikėtų lai- 

kyties ir kaip reikėtų elgties šia- 
me atvėjųje katalikų visuomenei. 

1) Inicijatyvą (pradžią) kata- 
likė turėtų paimti ant savęs ir 
kviesti prie l>endro darbo visa 
lietu r\ų organizacijas nežiūrint 
srovių. Ligšiol katalikų visuo- 
menė j Tautos Fondą surinko 
beveik du kart tiek, kiek visų ki- 
tų srovių fondai, paimti j krūvą. 
Katalikams tad ir priguli tame 

darbe—organizavime bendrų ko- 
mitetų—inicijatyvą. Prie to šven- 
to darbo katalikai turi buti pir- 
mutiniai. Tečiau jeigu kur ir 

pasiskubintų pakelti inicijatyvą 
kitų srovių žmonės, ka*dikai tu- 

rėtų ntsišalinti, by tik jų teisės 
ir jiems prideramoji komitete 
vieta butų apsaugota. Kvietimą 
•kitų organizacijų atstovų turėtų 
pasiimti ant savęs Tautos Fon- 
do skyriai, kaipo šakos labiausiai 
išsiplatinusios ir daugiausia nu- 

veikusios šelpimo įstaigos. 
2) Organizuojant komitetus, 

geriausiai butų rinkti atstovus 
nr nuo srovių, bet nuo drau- 
gijų, ar kuopų. Mažesnės 
kuopos ar draugijos galėtų iš- 
rinkti vieną komiteto narį, di- 
desnės po du. Tokiu budu 
butų išvengta klaida, kurią 
padarė, (musų nuomone) VVil- 
kes-Barre suvažiavimas, rinkęs 
nuo srovių ir tokiuo budu į 
grynąjį šelpimo darbą įnešęs 
srovinę politiką. Tečiau kur ap- 

linkybės taip susidėtų, kad sro- 
viniai politikai tik politikuoto ir. 
apsiimto prisidėti p ie bendro 
darbo, m\ yra jeigu būtinai rei- 
kalauto rinkti nuo sroviu—tada 
mes patartume katalikams įš- 
anksto sau pareikalauti pridera- 
mo vietų skaičiaus. Sakysime, 
kad jeigu kokioje kolonijoje ap- 
sjreikštų kokia srovė °.u savo .ei- 
kalavimu rinkti nuo srovių,—ji 
galėtų išrinkti nedaugiau, kaip 
pusę tiek, kiek rinks katalikai. 
Pavyzdžiui, jeigu katalikai rinks 
6, lai kita srovė galėtų rinkti ne- 

daugiau, kaip 3. Toks musų rei- 
kalavimas yra visiškai teisingas, 
nes musų srovė jau gyvuoja ke- 
lis amžius, tuo tarpu, kada kitos 
srovės dar tik nuo vakar ^prasi- 
dėjo ir jokiais rimtais darbais 
dar nepasirodė. 

Tečiau mes apskritai nepatar- 
tume musų visuomenei velti į ši- 
tą reikalą politiką, taip kaip tai 
padarė YVilkes-Barre suvažiavi- 
mas. Dažnai ir musų inteligen- 
tas nežino, prie kurios srovės sa- 
ve priskaityti. O ką jau čia be- 
sakyti apie musų brolius darbi- 
ninkus. Jų tarpe yra tik dvi sro- 

vė?, srovė dorų žmonių, gerų 
I darbščių lietuvių ir srovė pakly- 
į dėlių, nutautėlių, apsileidėlių. 

Sie pastarieji nei nesispies prie 
didelių darbų. 

Geriausia bus rinkti nuo or- 

ganizacijų." 
Jeigu toki "Darbininko" "patari- 

mai" nėra politika, tai męs norė- 
tum žinoti, kas gi ištikro yra politi- 
ka? 

Prieš pat Wilkes Barre's suvažia- 
vimą, besikalbant su vienu veikėju, 
męs drįsome išreikšti spėjimą, kad 

jeigu jame bus kun. Kemešis, tai 

vargiai galima bus tikėtis suėjimo 
vienybėn. 

Straipsniai kaip kad šisai, ir pir- 
mesni "Darbininko" straipsniai j nurodo j tai, kad musų spėjimas 
buvo arti teisybės. 

Toki "Darbininko" rašinėjimai 
nei kiek tieprigelbės "Lietuvių Die-J 
jos" pasekmingumui. Atpenc—męs 
drįstume manyti, kad jie gali daug 
pagadinti. 

Apie Susižinojimą su Lietu 
va. Šiame numeryje telpa pp 

Augštuolio ir Jurkuno (iš Stock 
holmo) straipsnis su nurody 
mais, kaip Amerikiečiai turėt 

sutvarkyti susinėsimą su Lietu 
va. 

SLA. sekretorius, p. A. B. Stri 
maitis, rašo tame pačiame reika 
lc "Tėvynėje," pranešdamas, ka 

SLA. nusprendė pastatyti Ne\ 
Yorke nuolatini žmogų prie žy 
dų komiteto, kuris jau nuo sena 

tarpininkauja tarp Amerikos i 
Lietuvos bei Lenkijos žydų, per 
siųsdamas laiškus bei pinigus. 

SLA. pastatytasai prie minėti 
žydų komiteto žmogus jau pra 
dėjo dirbti. Jo pareiga yra iš 
versti lietuviškus laiškus j vokie 
čių kalbą ir abelnai tarpininkau 
ti tarp laiškų rašėjų. 

Žmonės, .norintieji gauti žinit 
apie savo gimines Lietuvoje (po 
vokiečiu), gali kreiptis į minėtą 
2vdų biurą šiuo antiniu: he- 
brew Sheltering ant Immigran 
Aid Society of Amerika, 229 
East Broadway, New York, N. 
Y. (Lithuanian). 

Laiškelius reik rašyti 1-uotruin 

piausia*. 
iKokį nors darbą šiuom atveju 

jau senai reikėjo Amerikos lie 

tuviams sutvarkyti. Gerai, ka 

galų gale SLA. paėmė jį j savo 

rankas. 1 

Ne diplomatas. Daugeliu 
Amerikos kunigų, kaip girdėt, 
nepatinka kun. Dr. Bartuško 

įteiktasai popiežiui memorialas 

(Jis buvo tilpęs keletą numeri 

atgal ir "Lietuvoj"): 
"Žvaigždėje," pavyzdžiui, tu 

las 1<un. K. pradeda "jeremijadą 
šitokiais žodžiais: 

Ji (memorialą) perskaičius, man 

pasidarė liudnu ir labai liudnu(?). 
Daug butų buvę geriau, kad jis 
butų tokių memorialų popiežiui 
niekuomet neteikęs. 

Kodėl? Autorius paaiškina, 
kad "iš to memorialo atspindi ša 

kota, kulturos nenutaisyta nenu 

poleturuota, stadurinė dvasia,"— 
kitaip tariant, memorialas buvęs 
nedipl^matiškas, grubi joniškas. 

Sulyg kun. K. nuomonės (apie 
kurio, beje, diplomatiškąjį kom 

petentiškumą taipgi negalirre 
spręsti) tame memoriale randame 
"popiežiui duodamus nurody- 
mus, patarimus, aiškinimus po 
piežiaus klaidų, grasinimus if 
pravoslavijos augščiau iškėlimus 
už katalikystę." 

Šisai paskutinis dalykas, kaip 
rodo?, ir yra didžiausis kun. Bar- 

tuškos "griekas": kam jis nuro- 

dė, kad pravoslaviška Rusija 
daugiaus suteikė pagelbos kata- 
likiškai Lietuvai, negu visos ki- 
to? katalikiškos šaljs, 

G:<! but, kad memorialas di- 

pliomatiškojo stiliaus žvilgsniu 
vietomis ir šlubuoja—nuo nedi- 

plomato sunku ko kito tikėtis 
Bet primetamasai kun. Bartuš- 
kai "griekas," kaip sykis išrodo 
pataikinimu į natj čieliti—argu- 
mentas, kurio nepasigėdytų joks 
diplomatas. 

Memorialiu gal ir galima už- 
mesti diplomatiškojo stiliaus, ap- 
dirbimo stoką, bet brandumo jam 
toli gražu ne stoka. j 

Ar nebus antro Kutros? "Lais- 
vėje" tūlas V. Paukštys garsina 
kokio ten A. B. laišką, 'b.vk iš 
Maskvos. Tuomi laišku pasire- 
miant, ir priimant jj už gyvą pi- 
nigą, "Laisvė" deda didelį ant- 

galvį "Kanauninkas Olšauskas 
išvytas už makaronu vogimą.", 
O kitame numeryje ji pataria 
savo šalininkams laike p. Yčo 
prakalbų klausinėti, ar nepapa- 
sakotų jis apie "tų makaronu 
vogimą." 

Patarimą greit persispausdino 
beveik visi socialistų laikraščiai 
—vadinas, vyrai kelkit trukšmą!. 

Už ką kun. Olšauskas atsista- 
tė, ar tapo atstatytas, nuo pabė-( 
gėftų komiteto pirmininkystės 
Voroneže, tas pilnai paaiškės vė 
liaus. O tuom tarpu męs pa- 
mename taipgi dar ir tai, kaip 
anuomet ^jcialistai padarė t 

žmogų "šnipu," pasiremdami tu 

lo Kutro? pranešimas ir affida 
vitais—kurie pasirodė padirbti. 

O suvis į p. YČą visai bloga 
yra iššautas. Jeigu net knn. Ol- 
šauskas butų prašalintas už me- 

namą blogą jo elgimąsi, tai tas 
tik rodytų, kad p. Yčas, kaipo 
centralio komiteto pirmininkas, 
yra pasiryžęs šluoti laukan vi 
sus "netikėlius" lygiai,—kaip tik' 
jis juos sužino—neatsižvelgian 
nei j jų jtekmę, nei j jų stoną. 

"Naujienos" užsispyrusios nor 

apginti Bagočiaus nenusisekusi 
kandidatūrą į lenkų komitetą i 

primėtinėja kitiems "donosčikų' 
vardą. Apart to, "Naujienos" iš- 
veda dar ir tokį kurjozx: 

"Bet nekalbant apie visa ta- 
tai (?) —suprask, apie tuos do- 
nosus—kaip "Lietuvos" "dono- 
sas" (?) ant Bagočiaus sutinka I 
su jos skelbiamąja lietuvių vie- 
nybe? Juk jeigu lietuvis gali skų- 
sti Amerikos vyresnybei kitą. lie- 
tuvi, tai reiškia, kad jisai nepaiso 
"lietuvystės". 

"Naujienos" tankiai pradeda 
vartoti menkiau negu vaikiškus 
argumentus. Kaip sykis lietu- 
vystės ir lietuvių vienybės labas 

reikalauja, kad visoki knisikai,' 
lietuvystės mindžiotojai ir lietu-( 
vių vienybės ardytojai butų už-( 
daryti—tvartelyj, kad negalėtų 
knisti tos dirvos, kurią kiti ap-j 
dirbo ir apsėjo. 

Prieš "Lietuvių Dieną." 
Juo daugiau amerikonai žinos 

apie Lietuvą dr lietuvius, juo 
daugiaus galima bus surinkti au- 

kų "Lietuvių Dienoj," 
Visi geros valios lietuviai pri- 

valo kuodaugiausiai išplatinti 
tarp atrerikonų knygelių ir laik- 

raščių apie lietuvius anglų kal- 

boje- 
Tarp tokių knygų turime ke- 

letą. Yra, sakysim, Dr. Šliupo 
knyga "Lithuania in Retrospect 
and •Prospect," kurios galima 
parsigabenti tiesiog nuo auto- 
riaus (Dr. Šliupas, 1419 No 
Main st., Scranton, Pa.). Tai 

yra didžiai naudingas leidinys. 
Nemažiau svarbus yra leidi- 

niai ir žurnalėlio "A Plea for the 
Lithuanians," kurį leidžia kun 
Kaulakis, (adresas: "A Plea for^ 
the Lithuanians," 324 "VVharton 

st-, Philadelphija, Pa.) 
Šis leidinys yra leidžiamas 

mažų knygelių pavidale. Jau 
šeši jo numeriai išėjo. Mums 

pranešama, kad imant 12 knygu- 
čių, ar daugiau, nuleidžiama pusė 
kainos ir parduodama tik po 5c 
už knygutę. 

Labai patariame visiems šiuo 
lietu*'iams naudingus raštus pla 
tinti tarp ang'ų. Ypač musų 
draugijos, ittio.v. galėtų užsiimti, I 
paskirdamos pj keletą doliarių 
iš savo šių knygelių pra j 
platinimui tarp amerikonų. Ir 
tą reik greit padaryti—dar prieš 
"Lietuvių Dieną. 

Galingiausis Pasaulio Laikraš- 
tis. 

\ ! 

M * » « 'Tekino LaiKrtištis," Cliinuo- 
sc,' yra senTausiš" visame pasau- 
lyje laikraštis, nes eina be pa- 
liovos, jau beveik pilną tūkstan- 
tį metu. liet nei jis, nei joks 
kitas pasaulio laikraštis—o jų yra 
išviso apie 35.000—neturi tokios 
milžiniškos įtekmės, kaip anglu 
laikraštis "The London Times 

Šisai laikraštis yra apie 130 
metu senumo ir yra pagarsėjęs 
labiaus negu bile koks 
kitas laikraštis visame pa- 
saulyje. Jo bah^> bijodavę 
ne tik šiaip politikieriai, bet net 
ministeriai. Su juo turejo skai- 
tytis premierai ir net Anglijos 
karaliai. Šiądien jis yra tokia 
galybė, kad politikos reikaluose 
jo nuomonė tank.. i daugiaus sve- 

ria, negu ministerio nuomonė. 

Šitokią nepaprastą įtekmę jis 
sau išsidirbo netik tuomi, kad 
turėjo nepaprastai gabius, redak- 
torius, bet taipgi užlaikydavo ga- 
biausius ir brangiausiai apmoka- 
mus korespondentus visuose 
svarbiuose pasaulio kampuose ir 
mokėdavo gauti svarbias žinias 
pirmiaus negu kiti laikraščiai—pir- 
ui iaus net negu tas žinias gauda- 
vo pati valdžia. 

Keletas pavyzdžių apie tai 
gražiai liudija. Kuomet anglu 
admirolas Nelsonas laimėjo gar- 
sųjį jūrių nuišį prie Trafalgaro 
1805 m., sumušdamas sujungtus 
ispanų ir francuzų laivynus 
The L o n d o n Times įdėjo 
apie tai žinią pirmiaus negų An- 
glijos valdžia gavo apie tai ofi- 
ciali pranešimą. 

Kuomet visa Europa buvo su 

kilusi prieš Napoleoną, nelygi- 
nant kaip dabar ,prieš kaizerį, ir 
kuomet visos Europos likimas1 

jriklausė nuo to,, kuri pusė per- 
galės baisiarri Waterloo mušyj 
(Belgijoj), tas pats Times vėl 
atspausdino pirmiaus negu kas 
kitas linksmą itanglams žinią, kad 
Napoleono galybė liko galutinai 
sutraškinta" 

Atsiminus, kad tais laikais ne- 

buvo telegrafų, geležinkelių arba 
bevielinių telegrafų, reik pripa- 
žinti, kad tasai laikraštis turėjo 
nepaprastai gerą organizaciją. 

Bet įdomiausis šiuom atveju 
atsitikimas buvo 1878 metais 

Tuo aiku, tik-ką užsibaigė ru- 

sų-turicų karė ir Europos vieš 
patijos susirinko Berlino kon- 
grcsan, kuris padarė daug per- 
mainų ant Europos žemlapio 
The L o n d o n Times paskel- 
bė šio kongreso nutarimų turinį 
pirmiaus negu kongreso nariai 
pasirašė po jo protokolu. I 

Įdomus yra šio laikraščio au- 

gimas. 
Laikuose Watcrloo mūšio jis 

turėjo tik 5,000 skaitytojų, laik 
raščio kopija tuomet kainavo 1 

centų. Keturiasdešimts mft | 
vėliaus jis turėjo 52,000 skaityto ! 
jų, kuomet visi kiti Londono 
laikraščiai tuomet tui^.jo 20,000 
skaitytojų. 1861 metuose jis jau 
turėdavo nemažiaus kaip 105 
špaltas apgarsinimų kiekvienam 
numeryj. 

Daugiaus šimto metų jj valdė 
Walterių šeimyną. Nesenai jį 
atpirko Lordas Nortcliffe (savo 
jaunose dienose biednas vaikiu- 
kas, Alfred Harms,worth). 

Vienas laikraštis išreiškia" to- 
kią įdomią įyiompnę apie šitą 
nepaprastai galingą laikraštj: 

''Northoliffe (laikraščio savinin- 
kas) ir Lloyd George (dabarti- 
nis Anglijos ^karės ministeris) 
yra du galingiausi Vyrai Angli- 
joj, ir iš to galima tikrai išvesti, 
kad kuomet ateis? taikos laikas 
(po dabartinė? /karės), Thej 
L o n d o n T i m eis turės tame 

galingą įtekmę-,.. 1. Menama, kad 
nustatyme taikosi išlygų The 
L o n d o n Times turės dau- 
giaus įtekmės, negu bile koka 
kitas pavienis ęžmogus, ar įstai- 
ga." 

Čia bus neprošalį pridėti, ka 
apart šio laikraščio, yra ir daug 
kitų taipgi įtekmingu laikraščių, 
štai kode! tokioms mažoms tau- 

tor.is, kaip, sakysim, ir Lietuva, 
yra begalo svarini turėti tokių 
laikraščių paramą, ar bent prielan- 
kumą. 
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Ką jie Kugžda, tą "Raudona Davatka" Rašo... 

BELAISVIO PASAKA. 
šitas nepaprastas pasakojimas tilpo rusų laik- 

raštyje Itusskoje Slovo (Maskvoje). Jį pa- 
rašė rusų kariumenės unter-oficieras jau būdamas 
Italijoj, kur jis atkeliavo, ištrukęs iš Austrų be- 
laisvės. Minėto laikraščio korespondentas pasa- 
koja kad pereitų vasarų vienų dienų atkeliavo j 
Paryžių iš Italijos 30 rusi}, kuriems pasisekė iš- 
trukti iš austrų nelaisvės, žemiaus paduotas ap- 
sakymas paimtas Iš C u r r e u t II i s t o r y 

AŠ BUVAU paimtas nelaisvėn Karpatų kal- 
nuose. Mus nuvarė prie Kašici stoties, kur 

radome daugiaus rusų—kiek, nežinau; susodin 
mus j punitius vagonus, iš kurių tik ką buvo gy 
vuliai iškraustyti. Smarvė buvo neišpasakyta; va- 

gonas grūste prigrųstas- Durįs buvo užrakytos 
per visą laiką. 

Męs keliavome dvi dieni; trečią dieną atvy 
kome į lagerį vardu Lintz. Ką aš mačiau šita 
me lageryj ? Drėgnus barakus (kazarmes), plikas 
grindis, ant kurių vartėsi musų kareiviai— 
išbalę, nuilsę, išalkę ir beveik visi basi, arba me 

dinėse klumpėse. Daugeliui skaudėjo kojos nuo 

neišpasakyto nuovargio. Aš nežinau, kaip mok | 
sliškai tą pavadinti, bet aš pavadinčiau tai (karšt-, 

lige, paeinančia nuo bado. Šita liga yra tokia,j 
kad pasidarai geltonas, drebi visą laiką ir baisiai 
nori valgyti. j 

Belaisvius čia penėjo labai blogai, daugiausiai 
morkvomis, šabalbonais ir žirniais. 

Vieną sykį kareivis užsimanė pasiskųsti už tai 
Pranui Juozui, arba Wilhelmui. Jis nuėjo prie 
telegrafinio stulpo, sudėjo delnus taip, tarsi kalbė- 
tų j telefoną, ir sušuko: "Heilo, vokiečiai. Duokit 
mums daugiaus duonos!" Jis šaukė ir mušė kuinš- 
čia j stulpą, bet, žinoma, nesusilaukė jokio atsa- 

kymo. Daugelis 'kareivių krėtė iš jo baikas užtai, 
bet kiti pradėjo ištikro svarstyti, kokiu budu ga 
Įima butų nusiskųsti už tokį blogą belaisvių pe- 
nėjimą. i 

Tuom tarpu duona ėjo vis blogyn ir blogyn, o 

jos porcijos vis mažyn. Pradėjo tankiausiai pėnė 
ti vien šabalbona';, o apart to ir tuose š&balbo 
nuose buvo kirmėlių. Mėsos duodavo tris sykius 
į savaitę, o kitomis dienomis duodavo silkių. 

Nusiuntė tranšėjas kasti. 

Gegužio 24 d. 1915 m. surinko iš tarpo belaisviu 
čielą rotą ir pasakė, kad siųs mus prie "žem- 
dirbystės" darbų. Kareiviai nenorėjo tam tikėti, 
manydami, kad greita bus karės galas. 

Musų traukinys lėkė tarp augštų kalnų. Lai- 
kas nuo laiko jis pasinerdavo i tunelius. Tas 
didžiai mane nustebino. Aš supratau, kad męs va 

žiavome ne linkui Rusijos. Ištikro taip ir buvo. 
Pagalios męs atvykome j vietą, kur tukstančius 
belaisvių sugrudo j vienus namus. Nuo pat pra 

džių pradėjo su mumis kitaip apsieidinėti, daug 
aštriau negu pirma. Gegužio 27 d. mus nuvarė 
prie tų lauko darbų. Kiekvienam, davė po lope 
tą ir kirvį, nuvedė į mišką ant kalnelio, sustatė 

į eilę ir liepė kasti grabe,—taip vokiečiai ją pa- 
vadino.—bet męs ją pavadinome kitaip. Mums 

pasidarė aišku, kad męs turime kasti tranšėjas. 
Pirma diena perėjo nieko» nedarant, belaisviai 

urzgė. Visi vienu balsu atsisakė tranšėjas kasti, 
kad ten tr kasžin kas pž tai butų. 

Laukėme rytojaus. Sargyba atėjo pairuti rr.u 

prie darbo, bet męs pasakėme, kad neisim transejt 
kasti. Tada atėjo pulkininkas ir paklausė rusi 

kalba: "Kodėl jus nenorit dirbti?" Męs visi at 
sakėm: "Šitas darbas yra prieš Įstatymus ir visa: 
sutartis, nes verčiate mus, kad męs jums dirb 
tume atsiminimo pozicijas." Pulkininkas tada su 

šuko: "Ei, žiūrėkit, nesipriešinkit, ba męs sušau- 
dysirn jus visus, vieną po kito. Męs dabar nepai- 
some ant jųsų jstatymų. Visa Europa dabar ka- 
riauja—tai nelaikas apie įstatymus kalbėti. Jeigu 
neisit dirbti, tai aš liepsiu jus iššaudyti." Męs 
visi sušukom: "Neisim. Sušaudykit, bet męs «ei- 
sim dirbti." 

Marina badu ir kankina. 
• 

Per visą dieną, gegužio 28 d., išlaikė mus kie- 
me. Jokio valgio nedavė. Taip mus laike be 
maisto tris dienas. Ketvirtą dieną atėjo rota ka- 
detų. Jų priešakyje ėjo budelis, su dryžuotomis 
rankovėmis. Jie primušė šautuvus ir prisirengė šauti. Tada pulkininkas vėl užl 'ausi: /'Kas eis 
dirbti?" Belaisvių būrys vėl sušuko: "Niekas!" 
Pulkininkas tada taip pratarė: 'uaila man jus, 
vyrai nes jus nesuprantat, kad jųsų pasipriešini- 
mas yra perniek." 

Staiga belaisvių buri padalino j dvi dali. Tiems, 
kurie sutiko eit dirbti, davė pietus ir nuvarė prie darbo. Kitą pusę, kur ir aš buvau, nuvedė į 'kitą 
kiemą. Iš musų tarpo išrinko dešimtį vyrų ir nu- 
vedė šalin—kur ir kam, to męs nežinojome Mums 
liepė atsigulti ant žėmės, veidais žemyn ir liepė nekelti galvų. 

Birželio 2 d. likosi tik 50 belaisvių, kurie vis 
dar atsisakinėjo dirbti; jie jau šeštą dieną iš eilės 
badavo. Tuos dešimts vyrų, kuriuos kasdien nuo 
mus atidalindavo, ne tik badu kankino, bet dar pa- kabindavo už rankų ore. Po kokio pusvalandžio 
v) ras paprastai apalpdavo. Tuomet jj nuleisda- 
vo žemyn ir kuomet jis atsipeikėdavo, jį vėl 
klausdavo, ar jis eis dirbti, ar ne? Žinoma, ką gi 
atsakysi? Jeigu pasakysi, kad "neisiu," tai žen- 
klina vėl kankins. Vyras pradeda verkt ir sutin- 
ka eiti darban. 

Antrytojaus likusius išvedė laukan, išrinko iš 
musų tarpo 10 vyru, sustatė juos eilėn ir pasakė, 
kad juos čia pat ant vietos sušaudys. Pusę liku- 
sių, esą, sušaudys vakare, o kitą pusę—rytoj i "ryto. 
Dešimtį duobių-kapų jie patįs sau turėjo išsikasti, 
ti. 

Po to iššaukė priešakiu šiuos belaisvius: Ivaną 
Tiščenko, Feodorą Lupin, Ivaną Kata j e vą ir Ft- 
lypą Kulikovą. Pirmas buvo Ivanas Tiščenko. 

Prie jo prisiartino oficieras su keturiais kade- 
tais. Oficieras pasiklausė, ar jis sutinka dirbti, ar 
ne. Jis atsakė "Ne" ir persižegnojo. Tada už- 
rišo jam akis skepataite ir šitie beširdžiai kadetai 
šovė sulyg oficiero komandos. Dvi kulko peršovė 
jo galvą, o dvi pervėrė jo krutinę, ir drąsusis kar- 
žygys nuvirto ramiai ant žemės... 

Tokiu pat budu padarė su antru, trečiu ir ketvir- 
tu. Kuomet penktą išvedė priešakin, jis taipgi 
r^sisakč eit dirbti, ir jie jau buvo užrišę jam akis. 
Bet vienas iš minios sušuko: "Halt—nešaukit!' 
Ir draugai prašė, kad jį paleistu—visi sutiko -iiti 
dirbti. 



Rengiasi bėgti. 
Šitame lagery j męs išbuvome pustrečio mėne- 

sio. Po to mus nuvarė arčiau prie fronto; tose 
vietose gyvena daug italu. Mūsų kareiviai būda- 
vo klausinėja italu darbininku, kurioj pusėj yra 
Italijos rubežius. Sužinojome, kurioj pusėj yra 
rubežius ir kad męs esame apie 45 verstus atstu 
r»uo jo. 

Rugsėjo 29 d. aš dar su vienu savo draugu nu- 

tarėm bėgti. 

Auštant rytui męs išėjome j kraštą ta likau 
pušyno ir nusileidome nuo kalno k'onin. Po mušu 

kojomis bėgo upelis apie 50 pėdų pločio,—greitas 
upelis, pilnas uolų ir akmenų. Čia mums labai 
naudon išėjo musų gimnastikos mokslas. Mano 
draugas, augštas vyras, buvo miklus ir lengvas 
ant kojų. Jis Šokinėjo nuo vieno akmens ant ki- 
to, kaip voveris. Man buvo sunkiau—vis išrodė, 
kad paslysiu nuo akmens ir greitas vanduo manei 

nuveš. Mano draugas jau buvo ant kito kranto,! 
kuomet aš, šokdamas paskutinį syki, nedašokau. 
Ant laimės iis greitai padavė man ilgą lazdą ir iš- 
traukė mane kraštan šlapią, kai včžį. 

Per visą dieną ėjome paupiu, nieko nesutikda- 
n... Pavakarėn priėjome ptle mažyčio kaimo, bet 
nei žmonių, nei kareivių nebuvo nei ženklo. Tik 
prie vienos stubelės ruko dūmai. 

Pasitarę, nusprendėm prisiartinti atsargiai ir pa- 
žiuiėti, kas ten yra. Pamatėm prie ugnies seną 
bobutę, sulinkusią ties žirnių puodu. Išrokavomc, 
kad, matyt, yra jau arti fronto ir kad gyventojai 
yra išbėgę—liko tik viena bobute. 

Prisiartinome prie jos ir prisipažinome, kad esa- 
me rusų kareiviai. Ji ilgai galvojo. Ką reiškia 
"r įsų," ji nesuprato, bet ji -uprato, kad "karei- 
viai.' Ji mus pavaišino žirniais ir parodė kelią j 
italų rubežių. 

Tarp italų. 
Buvo apie šešta valanda vakare, kuomet męs 

užėjome ant priešakinės italų sargybos. Sargas 
sustabdė mus, šaukdamas "Halt!" Jis atstatė į 
mus savo šautuvą, rodymas, kad Šaus, jeigu męs 
pasijudinsime. Po to jis pašaukė savo vyresnį. 
Mus apjieškojo ir nuvedė į savo kvatierą. 

Netrukus atėjo oficieras. Per tulką (vertiką) 
jis paklausė, kaip vardas-pravardė, iš kokio pulko 
esame ir 1.1. Abiems davė po pakelį cigaretų. 

Tik atomet aš supratau, kad mus priėmė, kaip 
svečius. Kuomet oficieras davė mums cigaretų, 
sakydamas "Bravo Russi!", tai ir italų kareiviai 
apipylė mus cigaretais, čokoliada ir konfetti. Vie- 
nas jų kareivis atspėjo geriaus negu kiti: jis 
atnešė mums bliudą zupės, mėsos ir butelį vyr.o. 
Po to buvo tikras piknykas. Kiekvienas kareivis 
pradėjo ką nors nešti: sūrio, sviesto, sardinkų... 

Greit italai patėmijo, kad męs visi šlapi, ir pra- 
dėjo mus dovanoti kas kelinėmis, kas marškiniais. 
Netrukus visai kitaip išrodėm. Žinoma, mums 
bu\ #ngeidu su jais pasikalbėti. Vertikas, kuris 
rusiskai mokėjo blogai, turėjo daug darbo. Bet; 
vis viena aš kol gyvas nepamiršiu tų pirmų žo- 
džių, kuriais jis, sulyg oficiero paliepimo, mus už- 
kalbino, sakydamas: "Kas jus esate, broliai?" Su 
ašaromis akyse męs jam atsakėme, kad esame ru- 
sų unter-oficierai, pabėgę iš nelaisvės. 

Antrytojaus mus paėmė į korpuso kvatierą- Čia 
išeidavo oficierai ir, ranką paduodami, sveikinos,— 
nekurie net mus bučiavo, iš ko mums net nejauku buvo. 

Generolas taipgi mus atlankė. Jis padavė mum 

ranką, davė kiekvienam po cigaretų pakelį ir pa 
davano;o mums 10 lyrų auksu. Męs norėjome at- 
sisakyti nuo pinigų, bet vertikas pasakė "Imkit!' 
ir męs tada paėmėm. 

Ttalijoj męs prabuvome apie mėnesį. Koki pra kilnus žmonės, tie italai!—kareiviai, oficieriai i 
civilistai. To negalima aprašyti! 

Ant kiekvienos stoties (važiuojant į Francuzrą) 
publika mus apstodavo, ir kiekvienas kuom nors 
nori patarnauti, tuomi rodydami murms savo prie lankumą. Musų kareiviai negalėjo atsigėrėti italų širdingumu ir nepasiliaujant šaukdavo; "Viva Ita 
lia! Viva Italia!" [Lai gyvuoja Italija].— 

Še Tūkstantis Doliarių! 
Męs Jų Nenorim. 

hlumibugišiki, arba kaip juos dar vadina "ste buklingi" daktarai bombarduoja mus savo laiš kais, reikalaudami ir prašydami, kad męs talpincu me jų apgavingus apgarsinimus. Jie nusiduod kad nesupranta, kodėl męs jų nenorime priimti nors jie f^ulo brangiai mums už tai apmokėti Kiti net prisiunčia mums iškarpas iš "Naujienų, arba "Keleivio" su "Laisve" ir sako: "Šitie laik raščiai ta'pina su noru, tai kodėl jųs nenorit pri imti?" 
Nesenai męs gavome nuo vieno iš tų taip va 

dinamų humbugiškų daktarų šitokį laišką, kui 
paduodame išvertę lietuvių kalbon. Štai tas 'a:š kas: 

Mr. X. (agentas) praneša man, kad jusi laikraštis atsisakė priimti musų apgarsinimą Jis sako, kad jūsų redaktorius nenorėjo priim ti to apgarsinimo todėl, kad esą negalima tin kamar gydyti pacientus per laiškus. 
jeigu tas pranešimas yra teisingas, tai jis rodo, kad jūsų redaktorius absoliutiškai nie <ko nežino apie mediciną ir apie daktarus abel na»i- Jis nepriima atydon, kad tūkstančiai re 
ceptų išduodama čia pat musų mieste per tele 
foną. Jo tvirtinimas butų taip juokingas kad mums butų sunku mėginti j tai atsakyt; nebent jis norėtų, kad jam tai parodytum' Jis be abejonės, yra blogos nuomonės apie i 

musų valdžią, kuri leidžia tokioms įstaigoms, 
kaip kad nmsą, išleisti tukstančius doliarių 
tu apgarsinimus ir imti žmonių pinigus, ne- 

duodant užganėdinančių pasekmių. 
Jeigu jis nori persitikrinti šiame dalyke, tai 
męs jj nusiųsime pas šimtus lietuvių, kurie 
pas mus gydėsi ir pilnai buvo užganėdinti 
Męs eisim dar vienu žingsniu pirmyn. Męs 
leisim jam išsirinkti du ar tris užsikrėtusiusj žmones, te^'ul jie pradeda gydytis per laiškus 
ir pažiūrės, kokios !,iis pasekmės. Męs pa- 
darysim jiems dar vieną propoziciją- Jeigu 
jus gausite kokį nors nusiskundimą nuo bile 
kurio H* jųsų skaitytojų kaslink niusų gydy- 
mo, tai męs išduosime jums visą korespon- 
denciją apie tą ligonį ir husite patįs teisėju: 
ar męs apgavome jųsų skaitytoją ar ne; ir 
jeigu jus nuspręsite, kad jis liko apgautas, tai 
męs sugrąžinsime jam visus pinigus, kuriuos 
jis yra mums įmokėjęs. 
Šio laiško rašejas eitų iš penkių doliarių laižy- 
bosna, kad jiisti redaktorius absoliutiškai ne- 

žino nieko apie tai, kokį męs biznį varome ir 
kaip ji varome. 

Jeigu jus priimtumėte musų apgarsinimą, tai 
męs duotume jums apie 1,000 colių apgarsi-' 
nimo per metus, todėl męs manome, kad jums 
apsimokėtų ištyrti -apie musų biznį ir kaip jis 
ya vedamas. Jeigu jus norėtumėte tai pa- 
daryti, tai mums butų malonu, jeigu jus su 
savo redaktorium atsilankytut į musų ofisą 
bile laiku.... 
Pasitikėdami, kad šitas pranešimas prašalins 
daug nepasitikėjimo iš jųsų redaktoriaus pu- 
sės, ect. pasiliekam. 

Su pagarba, 
N- N. 

Kodėl męs $1,000 neamam. 
Tai yra laiškas nuo vieno iš tų humbugiškų 

"institutų" ir "klinikų," kurie yra pagarsėję ligonių 
išnaudojimu. 

Šitas laiškas gali duoti daug medžiagos pagal- 
vojimui tiems, kurie turi šiek-tiek smegenų galvo- 
je. Atkreipsime atydą tik j porą dalykų. 

1) Šitas laiškas siule "Lietuvai" apgarsinimą, 
kuris atneštų mums į metus daugiaus vieno tūk- 
stančio doliarių. 

2) Šitie hunibugiški daktarai prašo, maldauja 
kolioja ir vėl prašo, kad tik męs priimtume nuo 

jų tą tūkstantį doliarių. 
3) Męs nepriėmėm nei jų apgarsinimo, nei to jų 

tūkstančio doliarių. 
Kodėl? Juk tai yra lengviatisis uždarbis. Su- 

statei apgarsinimą ir leisk jj laikraštii; per visus 
metus—popiera beveik nieko nekaštuoja, nes laik- 
raštį turi leisti vis vien—su tokiais apgarsinimais, 
arba ir be jų. 

Ar ne kvailybė yra neimti tūkstančio doliarių, kada jį tau net klupčiodomi siūlo? 
Taip, mus kvailiais vadina tie, kurie tokius tūk- 

stančius ima ir tokius apgarsinimus savo laikraš- 
čiuose deda. I 

Męs jums trumpai pasakysime, kodėl męs tų 
tūkstančių neimame ir tokių apgarsinimų neveda- 
me : 

1) Todėl, kad męs norime talpinti tik teisin- 
gas, švarias žinias ir teisingus, švarius apgarsini- 
mus. 

2) Todėl, kad męs norime apsaugoti savo skai- 
tytojus, 'savo brolius lietuvius, o ypač darbininkus, 
nuo nagų visokių išnaudotojų ir skriaudikų, ku- 
rie sutinka mokėti tūkstančius doliarių, kad tik 
nuo jus, skaitytojai, galėtų išlupti desėtkus tūk- 
stančius doliarių savo apgavingais apgarsinimais. 

Kas yra darbininkų draugas. 
Paimkite jus nekuriuos kitus lietuviškus laik- 

raščius, kurie dar baisiai šukauja, buk jie esą 
darbininkiški laikraščiai. Paimkite tokią "Lais- 
vę," arba tokį "Keleivį," o ypatingai tokias "Nau- 
jienas," kur tokių apgavingų apgarsinimų yra be- 
veik daugiau negu žinių. 

Męs tuos visus apgarsinimus galėtume gauti— 
jie patįi pas mus landžioja, siūlo ir ramybės mumj 
neduoda, kad tik jų apgarsinimus ]*ii'mtume. Va 
dinas, męs, taip pat kaip, pavyzdžiui, ir neva "dar- 
bininkiškas laikraštis "Naujienos," galėtume paim ti apie dešimts tūkstančių doliarių į metus gyvais 
pinigais už tokius apgarsinimus. 

Męs, vienok, neimame. Nes nenorime savo skai- 
tytojų, lietuvių darbininkų, parduoti rakaliams į 
nagus kad ir už dešimts tūkstančių doliarių. 

i Kas gi dabar yra geresnis darbininkų draugas? Ar tas, kuris garsiai baubia apie darbininkų skriau- 
i das, o pats juos parduoda apgavingais apgar sinimais, ar tas, kuris atsisako imti dešimts tuk 
stančių doliarių vien dėlto, kad apsaugoti savo 
skaitytojus nuo skriaudikų? 

Pagalvokit apie tai, vyrai, tuomet žinosite, kas 
yra lietuvių tikras draugas, o kas ne! 

Skaitytojų privalumas. 
Dar pora žodžių. Jeigu jųs matote, kiek męs 

nustojame vien tik todėl, kad jus apsaugoti, ta; 
męs manome, kad iųsų priderystė yra nors trupu- 
ti ir mums pagelbėti. Męs atmetame tukstančiu 
doliarių kas metai, bet prašytume, kad jus, malo 
nųs skaitytojai, už tai mums bent porą skaitytoju 
prikalbintumėte; kad jus patartumėt teisingiems biz 
nieriams garsintis tokiam laikraštyj, kuris tik tei 
singus apgarsinimus talpina; kad jųs sunaudotu 
sav, jtekmc tam, kad ir kiti lietuviški laikraščia 
apgavtngų apgarsinimų netalpintų. Rašykit mums, 
ką jus apie tuos humbugicrius manote. 

Spieskitės apie "Lietuvą," bukit jos draugais 
rėmėjais ir globėjais taip, kaip ji yra jųsų globėja 

Turėdami jųsų visų paramą ir užjuojautą, męs 
apsieisim be apgavikų ir išnaudotojų ir visuomet 
duotume jums ivanj, naudingą ir teisingą laik- 
raštį. "Lietuvos" Administracija. 

Dėlei Susižinojimo 
Su Užimtąją 

Lietuva. 
"c. ~ 

Stockholmas, rugsėjo 21 
•f 11 1 d. 1916.—Po |]gu Rupesnių "Svc- 

Įdų-Lietuvių komitetas" buvo pa-' 
I galios gavęs leidimą iš vokiečių- 
valdžios persiuntinėjimui trumpų 
laiškų-pranešimų j u/imtąją Lie- 
tuvą. 'Jreitu laiku, per kovos ir 
birželio mėnesius, buvo išsiųsta 
Lietuvon virš dviejų tūkstančių 
laiškų. Tik štai gegužės mėne«y-j Ije atėjo žinia, kad vokiečiai ne- 

į leis Komitetui toliau varyti tą dar- 
Ibą, ir net didumą iš pasiųstųjų' 
laiškų grąžinta atgal. 

Šiuo laiku "Švedų-Lietuvių Ko- 
mitetas" tegali daryti tik paklau- 

| simus apie sveikatą ir medžiagini 
padėjimą pasilikusiųjų rusų paval- 
dinių užimtose vietose. Atsaky- 

I mai į tuos paklausimus ateina ne-' 
į greitai, mažiausiai per pusantro 
I ar du mėnesių. i 

Labai daug prašymų padaryti 
tokius paklausimus apie pasiliku- 
sius Lietuvoje ateina Komitetan iš 
lietuvių amerikiečių. Nors prie 
Komiteto tedirba tik du lietuvu, bet 
tie prašymai kiek galima atlieka-j mi. Kur kas geriau galėtų visą 
tat organizuoti lietuviai amerikic-į čiai pas save. Ne tik kad čia 
"Švedų-Lietuvių Komitetas" ir be 
to turi daug darbo, bet jau vien 
del to, kad susižinojimas su Lie-| tuva iŠ Amerikos tiesiog d vigu-( bai bus greitesnis. Visi laiškai iš 
Amerikos Švedijon eina per an-j glų cenzūrą; užsiguli ten kartais| begalo ilgai. Iš Švedijos Ameri- 
kon taip pat. Jeigu-gi amerikie-j čiai darys užklausimus per ispanų 
pasiuntinystę Washingtone, tai tie 
užklausimai eis Berlinan ispanų 
pasiuntinysten be jokios cenzūros Į be jokio sutrukdymo. Atsakymai 
irgi grįš neliečiami. Neutralių ša-į 
lių grynai valstybinių susinešimųj jokia iš kariaujančių velstybių 
kontroliuoti negali.• 

JspaniĮ-gi pasiuntinystė Wa- 
shingtone patarnauti lietuviams, 
kaipo Rusijos pavaldiniams, šitam 
dalyke neatsisakys. Ispanai dabo- 
ja šioj karėj rusų pavaldinių rei- 
kalus ir turi jais rūpintis, nes gau- 
na už tat atlyginimą nuo rusų val- 
stybės. Tik būtinai reikia, kad 
lietuviai sutaisytų prie ispanų pa- 
siuntinystės Washingtone savo ko- 
mitetą, kuris rūpintųs tų užklau- 
simų tvarkymu. Ispanai patįs to 
daryti negali, nes jiems sunku ori- 
jentuotis ir musų varduose, ir Lie- 
tuvos vietų pavadinimuose. 

Užklausimai daromi sulyg tam^ tikros, nustatytos Ispanų pasiun-j tinystės Berline, tvarkos ir taisy-, 
kliu. Yra užtvirtinta forma blan- 
kų, kuriomis ir tegalima naudotis 

Tuo reikalu tesikreipia Ameri- 
kos lietuvių veikėjai į ispanų pa- 
siuntinystę Washingtone. Ten ga- 
lima bus suorganizuoti ne tik žinių 
bet ir pinigų persiuntinėjimas Lie- 
tuvon. 

Bet susižinojimo su išbėgusiais 
Rusijon reikia kreiptis Informaci- 
jų Biuran prie Centro Komiteto 
(Baskov per., 29, 2, Petrograd.Į 
Russia). 

Ig. Jurkunas. 
J. Augštuolis. 

P. S. Meldžiame visų laikraš-' 
čių atspausdinti šitą pranešimą. 

Atsišaukimas i Amerikos Lie- 
tuviu Visuomene. 

Broliai ir sesers! 
Išmušč valanda pasirodyti 

mums susipratusiais lietuviais 
mylinčiais savo tautą! Atėjo 
proga, kuri gal daugiau mums 

neatsikartos, loarios tinkamai ne 

išnaudojus galimeįamžinai palai- 
doti musų tėvynę. 

Mūsų tautos! veikėjai, spauda 
ir plačioji visuomenė savo pri- 
jautimu prisidėjo,! kad šiandien 
Suv. -Valst. prezidentas Ameri- 
koje skiria Lietuvių Dieną nu- 

kentėjusios musų tėvynės nau- 
dai, lapkričio i d. 1916 m. 

Musų ikišiol ant tautos dir- 
vos atliktas dalbas, musų šauk-j smas pasiliks bergždžias, jeigu 
šios progos tinkamai neišnaudo- 
sime ; susikompromituosime pla- 
čiojo pasaulio akvsc, jeigu neat- 

siliepsime širdingai j prezidento 
šauksmą, gelbėti badaujančią 
Lietuvą; nedžiuginsime musų 
tautos prie sus, kurie nesigaili 

nieko, kad tik greičiau išdildinus* 
Lietuvos vardą iš pasaulio vei 

įdo; pasirodysime neturį teisės 
gyvuoti neprigulminga tauta, jei- 
gu nepasidarbuosim šioj savaitėj 
ir gal vienatinėj musų atgijimui 
valandoj, idant bendromis jie- 
gomis nedaleisti stovinčiai ant 
prapulties kranto musų tėvynei 
pražūti. | 

Amžinai turėsime palaidoti 
minti, kad galingesnės tautos 
mus užtars, jeigu patįs nepasi- 
rodysime galingųjų akyse to 
užtarimo verti! 

Teatsiliepia pas kieviena ga- 
lingas, neduodantis, jiems niekur 
ramybės, kaipo lietuvio, krikščio- 
nies ir pagaliaus net kaipo žmo- 
gaus sąžinės balsas, šaukiantis 
tiesti pagalbos ran'ką tiems,. ku-J rie šioj bailioj Europos skerdy- ^ nėj gal daugiausia už kitas tau- 
tas nukentėjo ir turi dar kęsti. ! 

Centralis Amerikos Lietuvių 
Komitetas išrinktas \Vilkes-Bar- 
re, Pa., rugpjūčio 17 d-, 1916 m. | 
Lietuvių Dienos reikalams tvar j 
kyti visoms Suv. Valstijoms 
Amerikoje šiuomi ir kreipiasi j 
plačiąją Amerikos lietuvių visuo- 
menę ir į kiekvieną asmenį at- 

skirai, primindamas karštai at- 
jausti šios Lietuvių Dienos rei-1 
kalą ir svarbą, nusikratyti mus 
ikišiol žudančio nerangumo, nu- 

siminimo ir abejojimą, palikti 
nuošaliai sriovių, pavienių asme-j 
mų kovą, jeigu kur yra, atsimi- 
inus, kad visuomenes labas,— 
itai kiekvieno iš musų labas! 
ijtempti visas savo sielos ir kuno 
(jiegas, turint omenyje Lietuvos 
įgelbėjimą, kiek galint daugiau 
surinkti aukų ir pasiųsti nekan- 
triai laukiančiai musų pagelbos; 
tėvynei Lietuvai. j 

Papenėkime mažutėlius-našlai- 
čius, nušluostykime ašaras mo- 

tinų, meldžiančių duonos kąsnio 
atstatykime išdegintus jųjų gy- 
Ivenimus, apdengkime ir paval- 
!gychnkime visus, kuriuose vienas 
su mumis lietuvių kraujas teka!. 

Lai mus neapleidžia mintis, 
kad turime šelpti Lietuvą, padė- 
ti jai iškovoti gyvybės ir plėtoji- 
mosi teises. 

Taigi, broliai ir sesers, ruoški- 
mės neatidėliodami prie taip pra 
kilnaus ir svarbaus darbo, pasi- 
darbuokime širdingai Lietu s'ių 
Dienoje Lietuvos naudai. į 

Sis musų darbas bus tai vienas 
iš musų didžiausių nuopelnų, o 

tėvynė amžinai bus dėkinga sa- 

vo vaikams už suteiktą jai pa 
galbą. 
Centralinis Amerikos Lietuvių 

Komitetas. 
P* S. Instrukcijos ir nurody-, 

mai, kaip organizuoti vietų ko- 
mitetus, kaip tinkamai ruošties 
prie darbo ir t. p., bus paskelb- 
ta kiek vėliau. 

SUVAŽIAVIMAS DEL LIE- 
TUVOS atstatmo. 

Šiuomi pranešame gerbiama- 
jai visuomenei, kad suvažia- 
vimas dcl Lietuvos atstatymo 
įvyks 28 ir 29 rugsėjo, tik ne 

Bostone, kaip buvo ankščiau 
garsinta, bet Brookiyn'e, N. Y 
lietuvių parapijinėje svetainė- 
je (kampas N. 5-th ir Havemeyer 
gatvių). 

Suvažiavime galės dalyvauti 
su sprendžiamuoju balsu atstovai 
nuo įvairių lietuviškų organiza- 
cijų (nedaugiau, kaip po 3 atsto- 
vus nuo draugijos ar kuopos: 
iki 50 narių—1 atstovas; virš 50 
narių galima 2 atstovu, ir virš 
100 narių galima 3 atst.); del 
laiko trumpumo atstovus išrink 
ti galėtų ir organizacijų valdy 
bos- 

Įgaliojame gerbiamus kun 
N. Petkų, pp. K. Krušinską ir 
A. Aleksandravičių iš Brook 
lyn, N. Y., kun. J. Dobužinską 
iš Newark, N- J. ir p. A. Stak 
nevičių iš Bloomfield, N. J. su 

daryti suvažiavimo rengimo ko 
mitetą, kurin kviečiame ineit 
patiems ir pakviesti kitų srio 
vių veikėjus iš Brooklyno ir apie- 
linkių. 

Suvažiavimo programo projek- 
tą "Tautos Taryba Amerikoje" 
netrukus nusiųs rengfrno komi- 
tetui. Rengimo komitetas įga- 
liojamas programą savaip papil- 
dyti ar pakeisti ir pagarsinti vi- 
suomenei. 

TAUTOS TARYBA 
AMERIKOJE | 

AR ŽINOJIMAS YRA GA- 1 

LYBĖ. 

Nei jokia pusiau tiesa nelaiko 
savo vietos taip neatleidžiamai, 
kaip pasakymas, kad žinojimas yra 

i galybė. Viso puslapio apskelbi- 
mas tą tvirtina. Oratorius tą sako 

| Bet ar žinojimas yra galybe? 
Į Ar Užtvenktas upėje vanduo, sto- 
vinti kasykloje anglis, ar geležis 
yra galybe? Kiekvienas jų gali 
buti galimąja galybe; kiekvienas 
turi elementus; kiekvienas prie 

j tam tikrų sąlygų patampa galybe. 
Bet nei stovintis vanduo, nei neiš- 
kastoji anglis, ar geležis nėra galy- 
bė. 

| Tnippat ir žinojimas, kaipo to- 
kis, nėra galybe. Jei žinojimas bu- 
tų galybė, tai didžiausi knygynai, 
ar tie, kurie perėmė jų turinį, bu- 
tų galingiausiais vyrais. Bet jie 
jaisiais nėra. Yra žmonių, kurie 
"tiek knygų prikrovė ant savo sme- 
genų, kad tos nepasijudina." 

Galybių yra dartg ir jos jvai- I rios. Yra protinė galybė; yra min- 
tijimo galybė. Yra valios galybė ir yra nusprendimo ir atsilaikymo 
galybė. Yra asmens galybė ir 
charakterio g?lybė. 

1 Apskritai, galybe seksis pavadin- 
ti veikimas. Protinė galybė yra 
ta, su kuria męs matome ir galvo- 
jame; dorinė galybė yra ta, su 
kuria męs kitus priverčiame ma- 

tyti ir tikėti. Patsai žinojimas 
nėra tveriamąja galvbc. i 

| Įsigijimas pažinties padidina pro- tinę jiegn. Jis sute:kia jiegą pro- tauti, spręsti, galvoti. Besimoky- damas ir atsižiūrėdamas j savo 
įmoksią išvysi, kad tavo protavimo 
galybė auga, didėja, gilėja, plinta, i Jei mokiuiesi akuračiai, tai ir min- 
tysi akuračiai. Jei mokiniesi nuo- 
seklia!. giliai, tai ir mintysi nuo- 
sekliai ir giliai. 

! Paprastai geriausias mokinys 
yra geriausiu miutytoju ne dėl sa- 
vo mokslumo, tik dėlto, kad jis, 
patapdamas mokiniu padaro save 

'geriausiu mintytoju. | 
Protinė galybė yra jgijama ne 

įtik įgijimu žinojimo, bet ir varto- 
jimu jo. Kartais didelis mokslas 
įbuva .sukrautas viename prote. Protas padaroma, taip sakant, 
rezervoaru, bet žinojimas neteka. 

! Faktai stovi sukrauti be didelio 
atsižiūrėjimo j jų prietikius, ar 
reikšme. Toki žmogų vadiname' 1 

knygišku, arba enciklapedišku. j Toksai protas yra knygynu, kny- 
ga, enciklopedija. Dažnai jis buva 
ne kuo daugiau, kaip popieros ir 

ijuodylo sąjunga. Jam trūksta gy- 
vybės. Jis neturi gyvo žingeidu- 
mo. Bet tegul šitas pats protas 
bus pastatytas vartoti savo žinoji- 
mą, tąsyk jis bus gyvas. Tegul šitas pats protas bus priverstas' 
pritaikyti savo mokslumą prie di-j džiųjų žmonijos -pastangų, tai tą- 
syk jis bus jiega. ! 

j Yra gera žinoti, yra gera turėti 
knygyną, taip galvoj, taip negal- 
ioj. Kokia laimė iš knygų, kokis 
smagumas yra žinoti! 

Bet šitie patogumai nėra galy- Į be, kad jie ir gausiausiais butų. Jie 
nepadaro jiegų, kurios reikia. Jie 
yra tik kaip kokios pamokinamo- 

sios filmės, kurios, rodomos protui, 
suteikia smagumą ir atostogą, bet 
jie negreitina minties. 

Į Skirtumas tarp proto kaipo indo, 
kaipo protinės klėties, ar krautu- 
vės ir to paties proto kaipo maši- 
nos, elektrinio motoro, ar garo 
pajiegos, yra labai aiškus. 

Įdėjus protinės anglies veikimo 
ugnin, pasidaro galybė lygiai taip, į kaip kleties kviečius padarius mil-Į tais, o miltus padarius raumenimis, 
nervais ir smegenimis, galybė pasi- 
daro. liet žinojimas, kuris ne- 
paakstina minties ir neveda prie 
veikimo, nėra galybe. Pasaulis 
labiausiai reikalauja ne'* plataus ži- 
nojimo, tik gilaus mintijimo. 

Charles T. Thwing. 

Zinios-Žinelės. 
Sheboygan, Wis- 

= Rugp. 13 d. Jaun. Dramoi 
D-ja surengė "kvietkų balių," be 
vaišinosi rudžiu. Vienas vyrn3 
gerai įsikaušęs pasiraitojo keli 1 

nes augščiau kelių ir ėmė džik | 
šokti 

Lavvrence, Mass. 
— Rugp. 26 d. visos vietinės 

dirbtuvės davė savo darbinin- 
kams savaitę dylaikio- Kaikuric 
išvažiavo maudytis, kaikurie visij 
dylaikį praleido smuklėse. 

Meriden, Conn. 
== Čia yra apie 400 lietuvių 

jie turi tris draugijas. Buvo ir 
LSS. kuopa, bet dabar pakrikus 

Verona, Pa. 
= Čia lietuvių yra nemaža 

bet daugiausiai Bacchusą garbi- 
ne Nusigėrę bliauju. nesavais 
balsais. 

Luzerne, Pa. 
= Darbai čia tik kasyklose] 

darbininkų trūksta, bet darbinin- 
kai yra baisiai išnaudojami; kas 
perdėtiniui pakiša, tas geresnį 
darbą gauna; be kyšio sunku ge 
ras darbas gauti- 

Cincinnati, O. 
= Rubsiuvių darbai eina ge 

rai; uždarbis nuo $12 iki $25 Į 
savaitę. Odinėse ir avalinės 
dirbtuvėse darbai taipgi eina 
rai. 

Medicine Hat, Alta, Can. 
= Darbai eina neblogiausiai) 

visur trūksta darbininkų; ypa- 
tingai susirūpinę dėlto ūkinin- 
kai; mokama nuo 25c. iki 30c. į 
valandą. 

De Kalb. 111.' 
= Daugelis nevedusių vaikinų, 

nors turėdami gerus dvbus, iš- 
važiuoja kitur, nes De Kalbe 
girdi, nėra smagumo, ypač *ruk« 
sta merginų. Bet yra tam ir ki- 
ta priežastis: rudžio nėra. 

Plymouth, Pa. 
=» Plymoutho lietuviai baigil 

apsnūsti. Gerai gyvavęs "Auš- 
ros" choras užmigo visai. Kitos 
draugijos ir seniaus neveikė 
Negeriausiai stovi ir IJSS. kuo« 
pa. 

Philadelphia, Pa. 
= Vaikų paralyžiaus epidemi- 

ja Philadelphjioj ligšiol dar neap- 
sistojusi; kasdien numiršta po 7, 
vaikus. 

So. Boston, Mass. 

= Rugp. 27 d. Liet. Soc. sve- 

tainėje buvo Naujos Anglijos LSS 
kuopų ir šiaip teatralių ratelių bei 
chorų suvažiavimas. Suvažiavimo 
tikslu buvo organizavimas įvairių 
dailės ratelių ir chorų j vieną fe- 
deraciją visose Suv. Valstijose. 
Delegatų buvo apie 30. Federaci- 
jai duotas vardas: Am. Liet. Soc 
Dailininkų Federacija. 

JIEŠKO GIMINIŲ. 
žemiaus talpinama turini laiške- 

lių, atėjusių i "Lietuvos" redakciją 
nuo lietuvių, pakliuvusių uelaisvėn, 
arba nuo pabėgėlių. Jie jieško sa- 
vo giminių, arba Šiaip pažįstami;. 
Jeigu rasi, malonus skaitytojau, čia savo giminę, arba pažjstamą, skubiai jam parašyk laiškeli; pa- 
siųsk ir pinigų, jeigu gali. Pa- 
mink, kad jų padėjimas yra baisus. 
Jie taukia, jeigu ne pašelpos, tai bent meilaus tavo žodelio. 

Tupikevičienė Elzbieta, karės 
pabėgėlė, j ieško savo sunaus Jo- 
no Tupikevičiaus, kaimo gub. 
Biržų va!., Medeikių kaimo. Ad- 
resas: Russia, gor. Kostroma 
Elenskaja ul., (m, Elisavieta Tu- 
pikevicz, biežetika. 

Kvedaravičiūtė Darata, pabėgė- 
lė, jieško savo brolėno Martyna 
Trečioko. Kauno gub., Biržų vai. 
Laužadiškio kaimo. Adresas jos: 
Russia, gor. Voroncž, Sredne- 
Sniolenskaja ul. dom Xo. 15, Da- 
rata Kvedarovicz. 

Jonas Mulevičius, iš Kauno 
gub., Panevėžio pav., Skriebotiš- 
kio vai.. Tetervinu kaimo, pakliuvo 
vokiečių nelaisvėn 11 d. rugs. 1915. 
Jieško giminių ir pažįstamų. Ad- 
resas. Germany, bez. Coeln, kreis 
.Vipperfuerth YVeiden, Cuerteu, 

Willi. Pohl (J. Mulevičius). 



Vėliausios Žinios- 

Bulgarai užėmė svarbią ruma- 

nų tvirtovę Silistriją, iš kurios 
rumanii pasitraukė. 

•— Talkininkai iš Salonikų p.a 
dėjo užpuolimą ant bulgarų. 

— Grekijos premieras Zaimis 

rezonavo; kilo dideli* krizis, 
Grekija ant karė kranto. Ve- 
šaus jis sa/o rezignaciją atšau-' 
ič. 

— Rusai užėmė dar daugiau 
lugštumų Karpatų kalnuose. 

— Francuzai prie Somme iš- 

vertė vokiečius iš jų tranšėjų 
ant fronto 6 verstų ilgo; 1,500' 
vokiečių pateko nelaisvėn. Vi- 
sas šitas mušis užėmė tik 30 mi- 
nutu laiko. 

— Talkininkai nustumė bulga-^ 
rus atgal Balkanuose, ant viso 
fronto—nur "Ktrovo net iki Ka-, 
vala. Vadinasi, prasidėjo didi I 
sai talkininkų urpuolimas ant 

l*kgarų. 

VIETINES ŽINIOS, 
Chicago3 Draugijų Sąryšis. 

(Pereitą utarninko vakarą Aušros 

svetainėje atsibuvo draugysčių 
atstovu susirinkimas. Į šį stiai 
rin'kin.ą atvyko apie 25 atstovai 

Susirinkimą atidarė pirminin 
kas Dr. A. Zimontas ir išdavė ra-! 
portą iš valdybos susirinkimo 
kuriame išrinkta keletas svar 

biausių komisijų, kaip t^i: pre 
sos komisij?, vakarų rengimo 
agitacijos komisija ir t. t. 

Iš svarbesnių nutarymų galima; 
pažymėti sekančius: Nutart? kad 
greitu laiku Chicagos draugijos 
surengs dideles ^rakrlbas, kurio-' 
se bus plačiai išaiškinta, kaip 
Chicagos draugystės mano varytit 
ią naudingą dirbą, kad surinkti' 
daugiau aukų nukentėjusiems 
nuo karės lietuviams. 

1 šį susirinkimą atsilankė dele- 
gatai nuo suvienytų \Vest Sidt-? 
draugysčių. Jie paaiškino, kaip1 
'keturiolika VVest Sides draugys- 
čių susijungė krūvon ir per trum- 

pą laiką, dirbdami vienybėj, su- 

rinko nukentėjusiems nuo karės 
lietuviam', daugiaus tūkstančio' 

doliarių. West Sidės d r vagysčių 
atstovai labai ^yrė Chicagos 
Draugysčių Sąnaryčio pradėtą' 
darbą ir pasisakė, kad jie tyčia1 
atvyko su dviem tikslais: 1) ar^ 
negalima butų visiems išvieno 
aukų rinkimo darbo dirbti sy- 
kiu ir 2) kaip rengiamės prie j 
"Lietuvių Dienos"? Jie išreiškė 
pageidavimą, kad susijungti vi-Į 
siems :r dirbti išivieno. 

Susirinkimas vienbalsiai išreiš 
kė norą susivienyti su viršminė- 

ttomis 14 VVest Sidės draugystė- 
mis ir veikti toliaus visiems iš- 
vieno.—Ateinantį utarninką su- 

sirinks ši to sąryšo ir West Sidės 
draugysčių valdybos ir išdirbs 
galutinus plianus susivienijimui 
krūvon. 

Nutarta vienbalsiai taipgi daly- 
vauti susirinkime, kuris buvo s:> 

sa irk tas laikraščių redakcijų art 

13 d. r .gsėjo apdirbimui plianų, 
kaip surengti "Lietuvių Dieną." 

DRAUGIJŲ REIKALAI. 

West Sidčs Lietuvių ^ *agijU 
organizacija rinkimui aukų r.u. 

kentėjusi v-ms nuo karės lieir.- 
viams. 

Organizacijos tikslu yra su 

rinkti kuoclaugiausia aitkų ir su 

rinktas aukas siusti tienog nu 

kentėjusiems nuo karės lietu- 
viams Lietuvoje. 

Minėtoji organizacija susideda 
iš 14 vietinių draugijų visų snc- 

vių ; ji tapo suorgarv ota 10 spa 
lio 1915 metais ir nuo to laikH 
pradėjo darbuoties rinkime au- 

kų. l'arengė prakalbas fėrus ir 

užsiėmė rinkimu aukų nuo drau- 

gijų ir lietuvių še'mynų šioj vie 
toj gyvenančių. 

Apie pastarajį rinkimą aukų 
nuo lietuvių šeimynų kiek pla- 
čiau apibriešm. Buvo atspaustos 
tam tikslui kortelės,—kurios ta- 

po organizacijos narių išnesiotoa 

ieimynoms. 

Kortelėse plačiai aprašyta tik- 
'slas; jos buvo laikoma matomoj 
vietoj, taip kad svečiai atsi- 
lankę ir namiškiai turėjo progą 
pasirašyti, palikdami aukas šei- 
mininkams, per kurių rankas 
aukos priduota organizacijai. 
IMankos (kortelės) buvo numeruo- 

tos ir po saugiausia priežiūra grįž- 
davo j organizaciją su aukomis. 

lokiu budu blankomis tapo 
surinkta $[40.10. Už šitą taria- 
ma ačiu aukautojams ir prane- 
šama, jog aukos visos suėjo į orginizacijos išdą po priežiūra 
draugijų delegatu. 

Per visą savo gyvavimą West 
Sidės Lietuvių draugijų organi- 
zacija rinkimui auku nukentėju-] 
siems nuo karės lietuviams su- 

rinko aukų šitaip: 
Xuo pirmų parengtų prak il-| 

bų. $84.01 
Auka Lietuvos Ūkininko drau-Į 

gijos 29.00 
Auka Draug.. Brolių ir Seserų 

Amerikoje LSoo 
Auka Draugijos D. L. K. Kei-| 

stučio 10.00 

Auka Draugijos Aušros Vartų! 
Šv. M. P. moterų 10.00 Į 

Nuo parengtų fėrų organizaci-j 
jos 754-0° 

Auka Lietuvių Baltos žvaigž- dės k,:ijbo io.oo 
l'er M- Martaus prakalbas 

rengtas SLA. II apsk. 26.36 
Per Draugiją Jaunikaičių Dai- 

nos Mylėtojų n.oo 
Nuo Lietuvių šeimynų aukos 

140.10 
Viso $1,089.47 

Išmokėta: 
Už visokius organizacijos 

spaudos darbus. 11.00 
Svetainės paėmimas fėrams 

15.00 
Svetainė prakailboms—(M 

Martaus) 5-00' 
Smulkios išlaidos 2.50 
Išsiųsta per First Nationai 

Banką vardu J. Aukštuolio, '\ook- 
holme, Švedijoj, pridavimui Dr. Ba- 
sanavičiui, Vilniuje nukentėju- 
siems lietuviams nuo knrės 

$615.00 
Lietuvių Centraliniam Komite- 

tui, Petrograde per Rusijos kon- 
lį Chicagoje 312.50 
Viso $961.00 
Pas išdininką p. R. Zaurą, ku- 

ris yra po bondsu ant $1000.00 
randasi $128.49 

Tokiu budu minėtoji organiza- 
cija per du savo gyvavimo pus- 
mečiu West Sidėje padarė milži-I 
nišką veikimą savo kolionijojei 
rinkime aukų nukentėjusiems 
nuo karės lietuviams Lietuvoje. 
Vasaros laiku veikimas kiek ap- 
sistojo, dabar rengiamos prakal- 
bos 29 dieną rugsėjo 1916 p. M 
Meldažio svetainėje; laukiama 
krūvos aukų musų broliams, se- 
serims ir seneliams, vargstan- 
tiems del karės padėjimo Lietu- 
voje nuo musų čion gyvenančių 
tėvynainių suvienytos galy- 
bės be skirtumo pažiūrų. 

Valdyba. 
P. S. Šita korespondencija su- 

statyta Valdybos ir komisijos su- 

sirinkime. 

V* Lenkauskas. 

Pastaruoju laiku yra daug 
kalbama ir rašoma apie busimą- 
ją Amerikoje Lietuvių Dieną 
Be abejo gal but ir laikas tam. 
Kad kuodaugiausiai pasinaudo- 
jus *ita proga, reikia apdirb- 
ti programas ir tvarka tam rei- 
kalui. Nėra abejonės, kad vie- 
ną mintj turime visi be skirtu- 
mo, o tai,—kad kuodaugiausiar 
aukų surinkus pagelbai kenčian- 
tiems de-1 karės vargą lietuviams 
busimoje Amerikoje Lietuvių 
Dienoje. 

Dabar, kalbant apie Chicago 
lieka sutverti Centralinė komisi- 
ja, susidedanti iš žmonių visokiu 
sriovių, kuri informuotų vietos 
draugija?, ir organizacijas sulvg 
aukų rinkimo reikalii toje dieno- 

je. 
Mušu nuomone, sužinojus lie 

tuviams paskirtą dieną, butų rei- 
kalinga atspausti žinios reikalin- 
gos aukų surinkimui ir kuopla- 
čiausiai po miestą paskleisti, kad 
žmonės gautų apsfpažinti su tąja 
Lietuvių Diena ir mums rinki- 
mas duotų gėrėsis pasekmes. 

ToHaus, ar nebūtų gerai po tai 
dienai kiekvienoj miesto dalyj 
surengti fėrus. Čia gal butų tie 

patįs aukų rinkėjai su dėžutė- 
mis ir rinktų aukas fėrams. To- 
kiu budu aukų skaitlius žymiai 
padidėtų- Tą turėtų sutvarkyt 
Centralinis Chicagos Lietuvių 
Komitetas. 

Fėrų reikalai, mus nuomone, 
'patogiausia butų palikus kiekvie 
1 
nai kolionijai. Todėl kol laikas 
leidžia, reikia kelti aikštėn viso 
kic sumanymai ir kiek galint ji 
vykinti bendromis jiegomis 
Pasekmės iš anksto galima but.r 
užtikrinti, jei visi lietuviai, kaip 

! viena šeimyna, dirbtų sutartinai, 
West Sidės draugijos suprato, 

vienybės galybę ir dabar gana 
tvirtai yra susiorganizavę į daig j 
tą, iš ko gali pasidžiaugti savo 

(Tasą ant Gto Puslapio) 

REDAKCIJOS ATSAKYMiu. 
p. V. Jusuitis. Tilps sekančiam nu- 

meryj. 
p. P« Petronis. Laiškeli gavome. 

Ačiū už pasirupinimą. 
p. Katalikas Parapijonae. Ačiu, 

jdėsim j kitą numerį. Gaila, kad ne- 
atėjo anksčiau. 

p. Savisho. Pe, žiūrėsime, 
p. I. Valančiunas- Jūsų pranešimas 

aiėjc tą" dieną, kada laikraštis jau 
ėjo preson. Negalėjome suspėti įdė- 
ti. Kiek tiks, įdėsime į sekantį. 

p- Ponas. Gavome ir įdėsime į se- 
kantį numerį. Rašinėkit ir tankiau, 

p. Koresp., Sioux City Tas pats. 
p. Biliunac. Baisiai ilga, bet su- 

naudosim, kiek rišas su pirma ko- 
respondencija. 

p. C. B. Laišką perdavėm admi- 
nistracijai. 

Vargšui Mikei. Jusų feljetonelio 
negalime sunaudoti; jums geriaus 
sekasi žinutės rašyti. Lauksime jų 
nuo tamistos ir toliaus. 

p. P. šaučiuliui. Tamista nepri- 
siuntei mums pirmo savo korespon- 
dencijos pu-lapio ir todėl mes ne- 
galime tamistos rašto sunaudoti. 
Antra vertus, apie tą patį dalyką rašo 
Soc. Korespondentas ir todėl atkar- 
tojimas to paties dalyko butų nerei- 
kalingas. Bet vis tiek tariame Ta- 
mistai ačiui ir prašome parašinėti 
mums daugiaua žinučių. 

p. A. M. Vi—ui« Jusų raštelio 
polemikos nedėsime; viena, jis yra 
silpnas; kita, neverta polemizuoti su 
juokais. 

Apgarsinimai. 
TAUTŲ SANDERMĖ AME- 

RIKOJE. 
Europoje tautos kovoja zut ar 

but kovoje. Amerikoje tos pačics 
tautos gyvena geriausioj sanclcr j mėj viena šalia kitos ir pati sat.- 

dermė yra taipgi jų išgyrime Tri-J nerio Amerikinio Karčiojo Vyno 
Eliksyro. Italas Girardo Varano' 
rašo iš Mt. Carmel, Pa.: "Aš ne- 

tingėsiu pagarsinti jūsų vaistą, nes 

jis tikrai yra galingas. Nors ii 
dar nepabaigiau antrosios bonke-J 
lės, jaučiu jau jo veikmę taip, kad 
nemoku net išpasakoti to.'' Mich?l 
Bobienski, lenkas rašo iš North-1 
bridge Mass.: Aš vartoju Trine-' 
rio Amerikinį Karčiojo Vyna 
Eliksyrą jau antras metas ir te 
jo aš negalėčiau gyventi šitame 
pasaulyj." Ir ištikro jis yra nc-J palyginamu vaistų nuo vidurių 
užkietėjimo ir visų negalių paei 
nančių nuo vidurių užkietėjimo 
nuo aplamo silpnumo, ga'vo 
skaudėjimo, išpūtimo nerviškumo. 

'kepenų kepenų ir žarnų ligų. Ap- ' tiekose. Kaina ^ ę.po. 
J Trinerio Limmentas yra stip-us 
Į vaistas tiktai ląnkutiniam vartoji- 
! mui, suteikiantis ^ikrą palengvi- 
nimui ramatosę, neuralgijoj, perė- 
mus įvairiuose priepuoliuose ir tt 

Kaina 25c. ir gjoc.j^ptiekose. Kra- 
sa 35c. ir 60c. Jos. Triner, išclir- 

Ibėjas chemikas, 1333-1339 So 
i Ashland Ave., Chicago, 111. 

Reikalavimai. 
F.IIKALAUJAM 

gerų Ir teisingų vyrų kiekvienam 
mieste, kurie rekomenduotų musų 
kompaniją tarp savo draugų ir pa- 
žjstamų. Darbi), galima atlikti vaka- 
rais. Gera mokestis. 
UNITED LAND & INVESTMENT CO. 
127 N. Oearborn St., Room 3081 

Chicago, III. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Pilnai yra darbo vyrama ir mote- 

rims restauracijose, fabrikvose ir pri- 
vatiniuose namuose; užmokestis yra 
geriausia, kokia yra mokama Chica- 
goje. Vyrams $2.50 j dieną, nuo 

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

6300 So Halsted St.. Chlcago, 111. 
3rd PI., Room F. Tel. Normai 163 

Pajieškojimai. 
Pajieškau savo švogerio Juozo Cvir- 

kos 4 metai kaip gyvena Lynn, Mass., 
bet jojo tikro adreso neturiu. Jis 
pats ar kas kitas, teiksis man pra- 
nešti adresu: 

MarCelė Rumžienė, 
1534 Fulton st. Cbicago, 111. 

PAJIEŠKAU PUSININKO gerai 
apmokamame biznyj lietuvių apgy- 
ventoj vietoj North Sidėj, 1901 
Wabansia ave. 

Pajieškau savo sesers Adoifinos 
Karčiauskikės po vyrui Druktenienė, 
4 metai atgal gyveno Pittsburge. Tu- 
riu prie jos labai svarbų reikalą. 
Atsišaukti adresu: 

Frank Karčiauskas, 
861 Bank st., Waterbury, Conn. 

Ant Pardavimo. 
Į pardavimą įyarzdų skutykla, 2 kė- 

dės, naujausios mados jtaisymai, vie- 

ta išdirbta per 4 metus. Delei važia- 

vimo ant ūkės, parduosiu pigiai. 
Kreipkitės prie J. Krause, 3237 So. 

Morgan st., Chicago. 

SMUKLĖ Į PARDAVIMĄ. 
Sena, gera vieta, tirštai lietuviais 

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

KAM MOKĖTI NUOMAS? 
Pasižiūrėk i šituos nupiginimus: 

Plytų ir medžio namas prie Sacra- 
mento ir 27-tos gatv.; atneša $20.5(T 
nuomo j mėnesį. Kaina $2,600.00. 

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

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

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

$85 UZ MANO $350.00 PIANĄ. 
šitas pianas yra beveik naujas, bet 
aplinkybės verčia mane parduoti, nes 

reikalauju pinigų. Galima ateiti ir 
npžiurėti ji "Storage House'je" pn. 
1451 W. Madison St., paklauskite po- 
nios Osgowitz piano. 

Lietuvių Gėrimų Sankrova. Šitas apskelbimas suteiks jums gerą nuomonę apie dideli {vairumą Vynų, Likierių ir Stiprytojų gaunamų šitoje sankrovoje. Musų pinkrovoje yra visų gerai žinomų rūšių Vynų, Degtinių, Akavitų ir taip toliaus. 
Mes su didžiausiu atsidėjimu pasirenkame savo Vynus ir Likierus ir todėl galime garantuoti Grynumą ir Tikrumą iš visų pusių. 

RUGINES DEGTINES. * 
Musų pilstyta. Kvort. »;TuzJn. Jonės XXX 

$0.50 $6^)0 Gibson XXXX 
60 A 7.00 O. B. C. (musų specialybė) 

Birmingham Club (musų pa*ių) ., 

1.00 10,00 
3.00 30^00 
1.00 wio?6o 
1.00 « 10.00 
1.00 |B10^0 

.75 * 8.00 
o—viuu vmusų pa^.lų).... 1.00 si 10.B0 Thompson "■ •.«»<• 

Privatinis sandėlis XX 
Finch 
Overholt 

„. Thompson, Sam 

AKAVITOS (Brandies). 
Na'.ninė 
Naminė XX 
Sena Kalifornijos 
Slivovitz 
Imbierine (Columbia) 75 

K1MELIS. 
Naminis 

Galion. 
$2.00 
2.25 
2.50 
3.50 
3.50 

10.00 

.50 

.75 
1.00 
.75 

6.00 
£J0 

1(Y|0 
8.00 

J 8.00 

50 
Naminis XX 75 

JUODŲJŲ SERBENTŲ STIPRINTOJAS. 
B. B. Cardial .50 

6.00 
8.00 

5.00 
8.00 

2.00 
2.50 
3.50 
2.50 

2.00 
2.50 

Geras senas stiprintojas 75 
Rusiškoji degtinė 75 

Užsisakant gėrimus krasa pinigai reikia prisiųsti Expre8so prisaku, krasos prisaku, arba apdraustu (registruotu) laišku. Už visus gėrimus turi buti užmokėta išanksto. Reikia pasakyti, ar norima, kad prekė, butų prisiųstos ekspresu, ar važba. 

KONSTANTINAS STRAVINSKAS 
1807 CARSON ST. SS., PlTTSBURGH, PA. 

' PARDAVIMUI RAKANDAI. Par- 
duodama labai pigiai trims kamba- 
riams rakandai. Geriausia proga pra- 
duti gyventi ir pasilaikyti tuos pačius 
kambarius. Adresas: John Dobilas, 
630 Bo\ven ave. (arti Cottage Grove 
ave.). 

J pardavima 4 kambarių namas ir 
5 lotai lietuvių apgyventojo vietoje. 
Norinčiam pirkti tą, puikių vietų duo- 
sime lengvas išlygas. Labai pigiai. 
Ateikite apžiūrėti ir persitikrinti že- 
minus padutou adresu: 5436 South 
Kildare ave. 

BUK ŠOFERIU. 
Laikas yra gauti sau tinkamu vie- 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferiu reikalavimas kaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
musų mokykloje. Mokinime pasi- 
naudojame individinėmis sistemo- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
tika važinėjime automobiliais vi- 
sokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą. ir suteiks t:£;a- 
mus patarimus ir nurodymus. Mū- 
sų mokyklai netrūksta geriausių 
automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamistai kad tuojaus 
gausi leidimų. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visa°. kursas $25.00. 
Federal Ass'n ot Auto Engineers, 
1214-16 Jackson Blvd. (Inc.) 

GERAS 
LINIMENTAS 

yra kiekvienai šeimynai reikalingas vaistas. Nė- 
ra tos dienos, kad neprisieina vienam iš Šeimynos 
narių, tokj vaist.^ vartoti. 

SEVERAS GOTHARD OIL 
(Severos Gothardiškas Aliejus) yra ir buvo toks 
šeimyniškas linimentas per pastaruosius 35 
metus ir jo vertė nea jibranginta norint ap- 
turėti palengvinimu nuu 

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

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

Skaitykite M laiškn: "Severos GothardUkas Aliejus pasirodė labai veikim. Mano moteris turėjo diegiančius skausmus kojose, bet pradėjus vartoti Severos Gothardišką Aliejų skausmas pradėjo mažintis ir kol suvarto- 
jome pusę bonkos. tie skausmai vidi&kai išnyko." 

John Mikulastik, H. F. D. 1, Box 96, Iron Mountain. Mich. 

Gaukite Severos Preparatus nuo savo aptiekoriaui. Negalint gauti, už- 
sisakyk tiesiai nuo mus. Neimk kitokių vaistų bei užvaduotojui 

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

6i06 atvirutės tinka visokiame reikale: kaip tai susirašinėjime, tajp ir visokiems pasveikinimam* 
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F'l JLWS I 

Nuo Karės Nukentėjusių Lietuvių 
Naudai. 

Gerai žinomas jaunas lietuvių artistas-piešėjas, p. A. J. DULBIS, 
išleido labai dailias atvirutes, kurių paveikslėlis čia įdėtas. Visas pelnas nuo 
parduotųjų atviručių yra skiriamas Lietuvos Gelbėjimo Fondui, šelpimui 
nukentėjusių lietuvių nuo karės. 

Atvirutės yra puikiai nudailintos ir atspaustos dvejopos rųšies: Vienos yra atspausdintos ant baltos "4 ply F e d e r a 1 B r i s t o 1 popieros; 
antros yra speciališkai dailės mylėtojams pagamintos ir rankomis koloruotos 
8-se spalvose. 

Kainos: Paprastųjų atviručių—2 ui 5c.; 6 už 15c.; tuzinas už 25c. Rankomis spalvuotų: 10c. už vieną; 25c. už 3; 50c. už 6 ir $1.00 už tuziną. Užsisakant šias atvirutes, siųskite pinigus šiuom adresu; 

A. OLSZEWSKI 
Pres. 

Lietuva Publishing Company 
3252 SO. HALSTED STREET, : : : : CHICAGO* ILLINOIS 

Mums Patinka 
Duoti Kokybė! 

KiuOMET perki Prince Alberto 
pypkinį ir cigaretinį tabaką, tai perki 
gerumą—ne kuponus ar dovanas. Su 
Princu Albertu jie niekuomet, nedavinė- 
ta! Neigi tautiniai, ar valstij.niai var- 

žymai premijų ar kuponų vartojimo gali 
turėti kokią veikmę į jo pardavojimą. 
Prince Albert ateina pas tave be kir- 
pimo, ar deginimo. Kirpumas ir degu- 
mas yra išimama patentuotais budais, 
kuriais Prince Albert yra pauaromas- 

Ant antro Jono raudo- 
nos blėšinčs jųs skaity- 
site: Procesas, patentuo- 
tas liepos 30 d. 190Z m. 

Prince Albert yra parduodamas 
visur raudonuose maišiukuose 
5c.; raudonose skardinėlėse 
10c.; svaras ir pusė skardies 
drėkytųvėj, o svaras krispoli- 
nio stiklo drėk"tuvfj kemnine 
drėkinamais galais, kurie užlai- 
ko tabaka visuomet puikiame 
ttovyje. 

įffllNGE ALBERT 
the national joy smoke 

tautinis pasigerėjamas rūkymas patiks 
kiekvienam eiga* etiniam ar pypkiniam skoniui kuogeriausiai. Jis turi puikų skonj, kuris tau juo labiaus patiks, juo daugiau rūkysi. Tabakas ilgai dega ir duoda p;lną užganėdinimą. Princ? Albert lengva vynioti, nes jis tam yra su- pjaustytas. Susukdams cigaretą daug jo nesueikvosi. 

Del savęs paties privalai šitą tabaką gerai išmėginti, nes tąsyk žinosi pats, kodėl Prince Albert yra toks geras. Ir žinosi, kodėl Prince Abertą šiandrier. taip ruko vyrai visame pasaulyj—jis yra vėsus ir malonus. 

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO., Winston-Salem. N. C. 



VIETINĖS ŽINIO, 
(Tąsa nuo 6 pusi. 

farbo vaisium. Šiuoju momentu 

\\'cst Sides lietuvių draugijų or- 

ganizaciją nukentėjusiems nuo 

šelpti lietuviams daug 
svarsto, koip čia daugiaus aukų 
surinkus Chicagoje ir apskrita 
visose Suv. Valstijoje. >. 

Berods, yra jau ir T.iet. Cent. 

Taryba, kuri rūpinsis tvarkymu 
rinkimo aukų Lietuvių Dienoje 
Taigi j vienybę Chicagos visuo- 
mene! Darbas priklauso dides- 
nei kolionijai su mažųjų pagel- 
ba. 

V/est Sidės Liet. D-jos Orga- 
nizacijos Valdyba. 

So. Englewood, 111.—Vasaros 
karščiais sukviesti skaitlingų susi- 
rinkimu nebuvo galima ir Ir^lary- 
bės darbas turėjo apsistoti, bet, 
galima pasidžiaugti, kad vasaros 

kaitroms praėjus englevvoodicčiai 
vėl pradeda stropiai darbuotis 5a- 

✓o nuvargintos tėvynės naudai. 

Rugp. 13 d. dvi vietos draugi- 
jos, TMD. kuopa ir Šv. Antano 

D-ja turėjo pikniką ICvergreen'e 
i 11. Abidvi draugijos buvusį nuo 

to pikniko pelną paskyri nukentė- 
jusiems nuo karės lietuviams per 
L. G. ir A. Fondą. TMD. kp. 
$15.00 ir Šv. Antano D-ja $10.00 
Bc to p. J. J. Bankus paaukavo 
dar S 10.00. 

Nors tai neperdidel.'s sumos, 
bet jos šita draugijų ir p. Bau- 
kaus yra duodamos jau keimtu 
kartu ir užtai joms, kaip ir p 
Baukui, priklauso garbė. F-nas 
Bankus yra stambesniu verteiviu 

šioje apielinkėje—stambesniu ne 

tik savo besivertimu, bet ir savo 

aukomis visuomenės reikalams. 
Kiti šitos vietos verteiviai savo 

tautos reikalais rūpinasi labai ma- 

žai, o p. Baukus prisideda visur 
prie visuomenės reikalų; jis, bū- 
damas aukų rinkimo komitete, ne 

tik aukas renka, bet ir pats auko- 
ja. Be to jis duoda svetainę ko- 
miteto susirinkimams dykai. 

Rūgs. 7 d. Komitetas savo susi- 
rinkime daug svarsto apie tai, kaip 
jalima butų pasekmingiaus aukos 
rinkti. IŠ neužbaigtų reikalų ko- 
misija pranešė, kad lapkr., 18 d 
1916 m. bus vakarėlis su įvairiais 
išlaimėjimais. Bus leidžiama iš- 
lainiėti siuvama mašina $20.00 
vertės; gitara $5.00 vertės; ir liet- 
sargii $3.00 vertės. Pelnas nuo 

vakaro eis badaujantiems Lietuvo- 
je žmonėms. 

Taip-pat buvo daug kalbėta apie 
iteinančią Lietuvių Dieną, b?t nie- 
<0 galutino nenutarta. Buvusieji 
susirinkime du atstovai nuo Chi- 
cagos lietuvių kvietė englevvoodie- 
čius prie cliicagieeių prisidėti. 

Baigiant susirinkimą, p-lė M. 
Radzevičiūtė pranešė, kad grei'U 
laiku atvažiuo? j Chicagą gerbia- 
mi svečiai, durnos atstovas p. M 
Yčas ir kun. J. Žilinskas, patar- 
dama englevvoodiečiams bandyti 
^auli juos kalbėtojais. Išskiriant 
p. S. Šimkų ir kerštininką A. Bu- 
lot;., kuris čia geras lietuvių min- 
tis sugadino, niekas daugiaus iŠ 
svečių ir neatsilanko. Gal dabar- 

tiniai svečiai atitaisytų tai, ką Bu- 
lota yra sugadinęs. 

TMD. 65 kp. ir SLA. 182 kp 
sutarė bendrai surengti linksmą 
vakarėli su programų. Jei nuo 

vakaro bus kokis peltfcis, tai jis 
yra skiriamas nukentėjusiems nuo 

karės lietuviams. 
Gerai, cnglevvoodicčiai, darbuo 

ki^es! 
Senis. 

Įvairumai. Šiomis dienomis 
ant Bridgeporto atsidaro dar vie- 
na lietuviška aptieka prie 3203 S. 
Halsted st. Jos savininku yra p. 
Kartana.-, nesenai išlaikiusis val- 
stybinius egžamnuis ir gavusis 
Registruoto Farmacis<to -laipsnį. 

— Majoras Thompson pereitą 
savaitę uždarė dar 12 saliumi už 

pardavinėjimą svaigalų nedėldie- 
niais. 

— P. Aug. Jonaitis, tik ką at- 

vykusis iš Europos, pradėjo dirbti 
Gečio aptiekoje prie 3159 South 
Kedzie ave. p. Jonaitis buvo far- 

macistu Rusijoj. 
— Seredoj vakare įvyko didelis 

Chxagos lietuvių susirinkimas, 
kad prisirengti prie "Lietuvių 
Dienos." Susirinkimas atsibuvo šv. 
Jurgio par. svetainėj. Tuom laiku 
musų laikraštis jau ėjo spaudon 
ir todėl platų aprašymą įdėsime 
j sekantį numerį. 

—PO PKrR v>S 

™3r'ka*ta| ^AZIETA 

Gevalt! 

.SKMtfTOJAS 

BAISI PASAKA! 
Jc!.. Ceri dabar laikai visiems—tik ne Kaizeriui ir ne 

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

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

S m i r no!—sako.—Arba mokėk brangiau'už popierą, 
arba ant šilko sau j.Į drukucVkis. Dabar, matai, toki geri lai- 
kai, kad skudurai, iš kuriu dirba popierą, visai išnyko, tai ir 
popierą pabrango. 

Nieko nepadarysi! Turi žmogus mokėt, kiek nori, ba ant 

šilko gazietos nedrukuosi, ba šilku skaitytojas cigarėto sau 

nesusuks. 
O už to generolo visa, brolau, armija stovi. Pirmi 

clrukoriai, ką gazietą kreivai išdrukuoja; už jų zeceriai, ką į 
viršų kojomis raides sustato; už jų artistai, ką visokius pik- 
čierius šleivai numalevoja, už jų ekspeditoriai, kurie čikagiš- 
kio skaitytojo gazietą į Xe\v Yorką, o ne\v jorkiškio—į Chi- 
eagą nudugnina; už jų 'isoki pisoriai, ką tavo, mielas skaity- 
tojau, gražų vardą į knygas iš kito galo užrašo; už jų džiani- 
toiius, ką visas atsiųstas korespondencijas iš ofiso "per klai- 
dą iššluoja,—visa šita armija smarkiai atakuoja laikraščio ka- 
sierių: 

— MokC'k, sako, šunsnuki daugiaus algos mums, ba ki- 
taip kvitysim.... 

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

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

Kaip ateina "pėdė" ir kaip tokį kozackį maršą visi už- 
triubina vienu rozu—tai yra ko pasiklausyt.... DalibukL 

Tau, mielas skaitytojau, gal ir juokai iš to, bet gazietos 
kasicriui beveik verkt noris. Pasikasęs, pastenėjęs, pasiderė- 
jęs—ar nenuleis—jis turi mokėti, ir moka. Ba ką padarysi? Jis yra mandras ir žino, kad jeigu, ponedžiau neduok, sustrai- 
kuotų ir gazieta laiku neišeitų, tai už kelių dienų skaitytojai 
ji gyvą žemėn suvarytų savo laiškais—butų riestai, aršiaus 
negu kaizeriui. 

Pradėjo tada musų gazietos myslyti, uz ausų krapštytis ir ukazijos j ieškot, kaip iš duobės išlindus. 
Ko daugiaus mislina, to karščiau darosi. Nuėjo vyras 

maudytis—gal sako atsivėdysiu, tai puodinė geriaus dirbs. 
Ir pamačino jam, dzievaži!... Vandenyj pamatė, burį žuvų, ir dar pamatė, kaip didesnė žuvis mažesnę rija. 

— Ar ragejai,—sako,—kaip tai Dzievo galybės viskas su 
išmislu' sutaisyta: dzidesnis mažesnį rija, kad dzidesnis ne- 
pasciptų, o mažesnis nesimučyt... 

Ir atėjo jam galvon, kad ir jis taip gali pamėginti. Ir 
pakėlė jis savo gazietos čienią visu pusdolieriu. 

— Kad jau ryč, tai ryč—sako jis.—Mani dzidesni rija, tai ir aš mažesnį pamėginsiu. 
Tai matote, kaip ir kodėl dabar visos gazietos prenume- ratos kainą kelia. 
Musų manadžierius kitaip sau galvojo: "Reikia—sako jis —taip padaryt, kad ir vilkas butų sotus ir ožka čiela." Tai ir nutarė, kad męs už gazietą prenumeratos nekelsim, bet pra- šysim, kad mums musų skaitytojai "pamačytų." O "pamačyt" gali, brolau, labai. 
Jeigu užsilikęs esi su savo prenumerata, tai prisiųsk mums ją greitai. 
Jeigu turi draugą ar pažįstamą, ką "Lietuvos" dar ne- skaito, prikalbink jį, kad sau užsirašytų. Daugiaus męs nie- ko nenorim. 
Męs žiūrėsim ir dabosim, kad musų laikraštis duotų kuo- daugiausiai jums gerų, teisingų žinių, žingeidžių ir juokingų paveikslų, naudingų pamokinimų ir gražių pasakų, o jus ne- pamirškit gerą žodį už "Lietuvą" tarti, ir naujų skaitytojų mums prikalbinti, tai tada bus taip, kad "Ranka ranką plau- ja, kad abidvi baltos butų." 
Taigi vyrai, talkon! 
Lietuva kaštuoja tik du doliariu ant metų, o vieną do- liarį ant pusmečio. 

Laiškus adresuokit taip: 
"LIETUVA" 

3252 South Halsted Street, : : : ... Chicago, 111. 

KUR GAUTI "LIETUVĄ". 
LAWRENCE, MA3S. 

A. Ramanauskas, 101 Oak st. 

LOWELL, MASS. 
Jankauskas, 131 E. Merrimack st 

MONTELLO, MASS. 
B. P. Miszkinis, 35 / rthur »t 

NEW HAVEN, COWN. 
K. A. Makarevich, 255 Wallace st 

PATERSON, N. J. 
Atklns Bros., 273 Rlver st 

PHILADELPHIA, PA. 
M. A. Ignotas, 1028 So. 2nd 8t 

PORTLAND, OREG. 
Bovvman News Agency. 

UTICA, N. Y„ 
W. S. Tarczynski, 48 Charles st 
A. Vilčinskas, 95 Lafayete st 

WORCESTER, MASS. 
M. Paltanavičia, 15 Miiibury st. 

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

BOSTON, MASS. 
J. Ramaszkievvicz, 115 ^felen st 

WAUKEGAN, ILL'. 
Jos. Matulėnas, 1408 Lincoln av. T. M. Baron, 1320 80. Lincoln st. 

Galima gauti kiekvienu savaitę "Lietuvą" už 5c. iiose vietose: 
CHICAGO, ILL. 

"Aušros" skaityk., 8149 8. Halsted st J. I. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley av. A. Dargia, 726 W. 18th st 
Naujienos Publ. Co„ 

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

■ALTIMORE, MD. 

A. Degutis, 112 N. Green st 

BROOKLYN, N. Y. 
Ant Jankauskas, 65 Hudson av. 
Balt Juozupavičlus, 222 Grand st 
j. Derengowskl, 166 Grand st 
Ant Plochockl, 87 Grand st 
M. Balauskas, 119 Grand st 
A. Grudalnskl, 184 Grand tt 

NAUJAI ATSPAUSTA 
Apie Žeme ir Ritus Svietus. 

Ši knyga pati aiškiai pasako apie savo vertę, nes taip 
dažni jos reikalavimai, nuo žmonių vis ateinanti, mus priver- 
tė vėl ją atspausdint. Šioje knygoje aprašoma APIE ŽEMĘ 
ir kitus svič?tus,°jų buvį ir pabaigą. Pagal Heilperną, Falbą 
ir kitus sutaisė ŠERNAS. Aprašo, kas yra žemė* iš ko ji su- 
sideda, ant ko laikosi ir kaip sukasi- Kas yra saulė, žvaigž- 
dės, mėnulis, planetos, kometos ir kitos retai matomos žvaigž- 
dės. Su -30 astronomiškų paveikslų. Chicago, Illinois 1896, 

Pusl. 255 
Ta pati apdaryta $1.00 

Užsisakant šią knygą, siųskite pinigus šiuotr adresu: 

A. OLSZEWSKI 
PRES. 

LIETUVA PUBLISHIHG CO, 
3252 South Halsted. Street, 

Draugijų Atydai. 
Baliams 

Į Bankietams 
Šokiams 

Prakalboms 
Mitingams 

Vesclijoms 
Puikiausiomis ir Parankiausiomis 

Yra Dvi Naujos 

MILDOS SALES 
'( « X 

i Sios dvi saies yra Mildos ieatro name. 

Vieną ant antro augito talpina 300 ypatų. Jo- 
je amerikoniškos draugijos laiko savo mitingus ir 
bankičtus. 

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

E&deitiiiem baliam, ant kurių laukiama skait- 
lingesnčs *pub .ikos, yra parsamdomos abidvi salės. 
Tada žemesrėje salėje buva gėrimams baras ir 
stalai sVėčiarn pasėdėti, smagiai ir ramiai su savo 
draugais pasikalbėti, išsigerti ir pasivalgyt, o 

augstesnėje salėje prie geros muzikos smagiai pa- I cičnlrfi 

Kainos Parsamdymul Sekančios: 
VIENA SAL£. s a 

3 § 
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a « 
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■§ 2 
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paprastiem šokiam (baliam) 
Balam su programų, nevartojant gSrimŲ... B^lam be prcjramo, gSrimus vartojant .... Baliam su programų ir gžrimus vartojant .. 

į $10.00 
14.00 
15.00 
20.00 

$15.00 
20.00 
25.00 
30.00 

ABIDVI SALĖS VIENAM BALIUi. 
Baliam be programo, ggrlmus vartojant 
Baliam au programų ir gčrimus vartojant Draugijų reguliarlškiem mitingam 

25.00 
.30.00 

45.00 
50.00 
5.00 Kitokiem susirinkimam tainos pagal sutarti. 

I Jei reikia, gali turėti kuftnią virimui, toriel- I kas, peilius, šaukštus, staltieses ir t.t už 
i prlmok§jimę $5.00 extra. 

Parsamdymui kreipkitės pas salės savininką: 

A. ©LSZEVVSKI 
3252 So. Halsted St. Phone Drover 700 

KONSTITUCIJA 
yra kiekvienos draugijos fundamentu*, 
todėl reikia turėti ją gražiai ir aiškiai 
atspausdintą. Męs esame specialistai 
kori&titucijų dirbime. ; : : • 

Jeigu turite prirengę konstituciją, pa- 
siųskite mums laišką, o męs prisių^iute 
kainą. Jeigu dar neturite, o norėtu- 
mėt rengti konstituciją, tai pareika- 
laukite "sampellų," o męs prisiusime 
tik malonėkit parašyti kokia draugija, 
katalikiška, tautiška ar partijinė. 

jo. 

MILDA PRINTIHG HOUSE 
J. J. Bačiunas ir J. P. Pajauskas 

Savininkai 

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

Teleskopai ir Stereoskopai. 

Jei nori savo namuose 
linksmai praleisti laikę ir 
pamatyti svetimų žemių 
miestus, gražiausius dar- 
ius, sodus lr puikiausias 
viso svieto vietas, tai nu- 

sipirk Teleskopą su stere- 

oskopais (o serijos, 174 vi- 
sokie paveikslai) už pačią 

— 

pigiausiu kalną—$3.20. Vieno Teleskopo karna 76c., o 5 serijų J3.45, b«t ptrkant sykiu, parduodate visk.) itž $3,20. 
Katallogą Teleskopų, Stereoakcpų lr visokių knygų prisiunčiama uždyką. 

Reikalaudami adresuokite Šitaip: 
LIETUVA PUBLISHING CO„ 8252 So. Halttsd ctr., Chlcago, III. 

NAUJAI 

TIK KĄ Iš SPAUDOS IŠĖJO 
ANTRA LAIDA 

Iš Gyveninio lietuviški] 
Veliy Bei Velny. 

Pesakos surinktos d-ro J. 
Basanavičiaus. Šioje knygoje 
telpa keli šimtai gražių pasa- 
kų, apie rojų (dangų), čyščių, 
peklą; apie giltinę, marą, cho- 

lerą; apie dvasias (dusias), 
velnius, jų vaidinimąsi ir t. t. 
Pasakos užrašytos tokioje tar- 

mėje, kokioje buvo girdėtos. 
Panavėžyj—pagal tarmę pane- 
vėžiečių ; Šiauliuose—pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub., 
ir t. t. Chicago, 111. 1915 pusi. 
470 I-S0 
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." 

List. Knygų Krautuvė. 
Apart daugelio j vairių knygų, dar 

galima gauti mano krautuvėje se- 
kančias knygas: 
1. Technikos Stebuklai. Su daug» 

liu paveikslų, 142 pusi 35c. 
2. Tūkstantis Naktų ir Viena. Ara- 

biškos istorijos, su paveikslais ir 
audinio apdarais. 704 pusi. .. $2.25 

3. Dvasios Gyvenimo Mechanika. 
Nauja knyga iš sryties psyc'aolio- 
gijos. 148 pusi 40c 

4. Iš Ko Kįla Melai ir (vairios skriau- 
dos žmonijoje. 171 pusi 75c. 

5. Genavaitė. Sceniškas veikalas per- 
taisytas A. Vitkausko. 43 p. 40c. 

6. Kankintojai ir kankintiniai ui 
mokslą 184 pusi $1.00 

7. T. Liet. Kalbos Gramatika. J. 
Damijonaičio. 119 pusi 35c. 

Į kitus miestus pasiunčiu t žsaky- 
mus. Adresas: 

M. J. DAMIJONAITIS, 
901 West 33rd St., Chicago. 111. 

Phone 
Canal 9 

Phone Before Eleven 
Delivered Before Seven 
Delivered pKompilytoyouin 
an y partofthe city.fromone 
ofour 22 distributin^ stations. 

EBBSHr 

Telefoninis 
Atsirekomendavimas 

ORINT pradėti per telefoną kalbėti, visų pirmiausia re< 
kia, kad abi pusės tinkamai save rekomenduotų. 

Atsakydamas { pasaukimą telefonu sakyk "Smith ir Joneą 
Jonės kalba." Pašaukikas sako "Brown ir Robinson, Brową 
kalba"—pilnai atsirekomendavus abi pusės gerai zino su ku« 

kalbama. 

"Klausyk, kas ten?" arba kiti šitam panašus užkalbinimai yra 

tik laiko gaišinimu ir yra bereikalingi prie šitos prastos at- 

sirekomendavimo formos. 

Chicago Telephone Compauy 
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Official 100 



Kibirkštįs. 
Kalbant apie Balkanų viešpati- 

jas ir Europinę karę, išrodo, kad 

Bulgarija galvojo pertrumpai, 
Grekija—perilgai, o mandra Ru- 

manija "išfigiravo" kaip sykis į 
laiką. 

X—X 
Socialistų suvažiavime v bus 

"kraujagerius" apkalbėjo,—tik ap-^ 
gavingų daktarų nei žodeliu nepa- 
judino. j 

X=X 
Išrodo, kad rumanai, išeidami 

per priešakines kuri>, pamiršo už- 

daryti užpakalines. 
= 

Pasakoja, kad kada Chicagoj 
baigėsi LSS. suvažiavimas, tai iŠ- 

tikro dangus ėmė ir aptemė. 
Nedyvai. Sarmata buvo svie- 

tui, kad lietuviai, o nenori eit iš- 

vieno "Lietuvuj Dienos"' rengime 
X=X 

"Naujienos" išvadžioja, kad Dr 

Šliupas šiądien pavirto atžagarei- 
viškiausiu žmogum pas visus Ame- 

rikos lietuvius. 
Tai žinoma. ProgresLtais šią- 

dien pas mus yra keturi socialis- 
tu redaktoriai, jų visoki gizeliai 
ir apie du tūkstančiu "susipratė- 
liu.". Du milijonai ir devyni šim- 
tai devynios dešimtis aštuoni tūk- 
stančiai lietuviu—tai paprasti dur- 
niai ir atžagareiviai. Jes-sir, tei- 

sybė, kaip Kutros Mfidavitas. 

X=X 

Nekaltas patarimas: Ar kun. 
Kemešį s negalėtu savo pravardės 
permainyti j "Ke-maišis"—jis t-iri 

tokj puikų genijų vis maišyti vi- 
suomeniško gyvenimo sriubą? 

— /\ 

Didelis otensyvas nuo Pacifiko! 
Yčas su Žilium varo. Socialistai 
kasa trenčius prie Atlantiko, kur 

sulyg karišku 'xpertų nuomonės 

bus didžiausia batalija. 
X=X 

LSS. suvažiavime Chicagoje bu- 
vo daitgiaus komisijų negu dele- 

gatu. Ur-r-r-a! tiesioginis žmo- 

nių balsavimas! 

X"**X 
Stebėtina, kad "Naujienom" nie- 

ko nerašo apie tai, kad "Lais^ė"j 
nori įbrukti tas savo surudijusias 
mašinas socialistų "Kovai." 

Jurgis Spurgis. 
X=X 

Ar jus girdėjote apie kun. Mi- 

luką? VVell, jis nori kad užgirį 
;tum,—kad ir skaudai.-} reikėtų 
padaryti. 

N. N. 

JUOKELIAI. 
ŽINOMA. 

Žemdirbystės mokykloje mo- 

kytojas aiškino mokiniams, ką 
rei'k diryti, kad apsaugojus jau- 
nus medelius nuo pavasario šal-j 
nų, kurios tankiausiai pasitaiko: 
gegužio nnnesyj. 

Vienas mokinys nelabai aty- 
džiai klausėsi mokytojo paaiški- 
nimų, todcl jis jo aštriai ir pa- 
klausė: 

— Taigi pasakyk man, koks 
geriausis būdas, pasaugojimui 
jaunų medelių nuo gegužio šal- 
čių ? 

— Pasodinkit juos birželio mė- 

nesyj—akimirksnyj atkirto moki- 
nys. 

GENEROLAS IR OFICIERAS-' 
V ienas anglų generolas, esan- 

tis dabar Prancūzijoj, papasako-J 
|o laikraščio korespondentui ši- 
tokj atsitikimu: 

Vien;j dieną jis gavo telegra- 
mą nuo vieno oficiero, kuris bu- 

1 
\0 paleistas namo ant urhopo 
(pasilsi©) ir kuriam begrjžtant 
i frontą, traukinys susidaužė j 
Telegrame buvo taip pranešama: 
'Negalėsiu pribūti šiądien iš 

priežasties neišvengiamų aplin- 
kybių." 

(Jenerola* negalėjo gerai su- 

prasti, kas tos per aplinkybes 
butų ir supykęs mušė oficierui 

tokią telegramą: "Tiri pribūti 
kaip paliepta, arba pasiaiškink 
tokia priežastis." 

Jž poros valandų atėjo nuo 

oficiero atsakymas iš ligonbu- 
čio: "Traukinys susidaužė—^e-; 
ęaliu važiuoti; kojas riutrankė— 

legaliu eiti." 

Tel. Canal 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
Generalis 

Kontraktorius ir 
Namu Statėjas. 

2123 W, 23rd.St, 

PHONE YARD9 2721 

D r. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3337 So. Morgan St., Chicago^ 

DR. O. C. H EI N E 
DENTISTAS 

OFISAS: Kamp. 31 ir Sf. HalstedSt. 
(Gyrenimas lirį Aptiekus). CHICtGO. 

F. P. BRADCHUL1S 
LAWYER 

LIPTUVI5 ADVOKATAS 
30 N. La SALLE St., CHICAOO 

ROOMS 1107-1114 
Yclephone Franfclio 1178 

BTV.: 3112 S. HAISTED ST., ARTI 31st ST. 
TELtPHŪNE TAROS 2390 

MSKIORK 
SSMOKYM 

Cla gali išmokti Anglų lulbos ano pradines 
ligi augšilansiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rasų Ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugSt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, Polltid. 
Ekonomijos, KnygvedystCs.DailhraMio, Lai- 
škų ražymo, Prekybos teisių ir tt čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, H1GH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIS KAL * 

3106 So.Halsted St,Cto& 

NEW CITY SAVINGS BANK 
4Č01 So. Ashland a ve., Chicago. 

A. J. BIERZYNSKI, prea. 
Priima bankon pinigus lr moka 3%. Už sudėtus pinigus rausų bankoj duo- 

dame čekių knygutę, iš kurios para- 
Syti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdo bankines 
Skryneles (boxes) po $2.50 metama. 
Parduoda fcifkortes ir siunčia pinigus 
t visas svieto dalis. 

Bankoa Valandos: Panedėllais, se- 
redomis, ketvergais ir subatomis nuo 
8 ryto Iki 9 vakaro; nedėllomis, utar- 
nlnkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto lkl 
6 vakaro. 

Tcl. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
3259 8w. Haisted St., Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų 
ir vyrų. Speciallskai gydo limpančias, 
užsisenejusias ir paslaptingas vyrų 
ligas. 

DABAP. GERIĄS LAIKAS. 
išmokti kirpti ir 
formos rašyti. Gau- 
sime tinkamą ir 
gerai apmokami}, vie- 
tą trumpu laiku. 
Privatinės pamokos 
praktingas patyri- 
mas. 

Taip-pat išmokina- 
me siūti rankoves, 
kišenius ir prosyti. 
Mokiniai priimami 

visur. Dieuomis ir vakarais. 
JOS. F. KASNICKA, 

Prieš City Hali, 
118 N. La Saile st.> R. 416*417, Chicago- 

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

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

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A 0LSZEWSKI0 
BANKA 

3252 South Halsted St 
CHICAGO, ILL 

Rašomos Mašinos. 
Pigiausios ir geriau- 

sios įrašomosios masi- 
nos ((; y p a w r 11 e r 3) 
"N«w American" už 
$10.00. 

Jeigu nori turėti drū- 

tą, pigią ir gerą rašo- 

mąją mašiną, tai pirk 
"N«w American," o ne- 

Blgallfial. 
"New American" ra- 

šo taip gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jo6 sistema taip pa- 
prasta, ka^ kiekvienas, 
paėmęs ją i savo ran- 

kas, i£ pirmo sykio su- 

pranta, haip su Jaja ra 

Syti. 
Katallogą rašomųjų 

mašiną lr visokių kny- 
gų prlslunCIame tildyk*. 

Agentam* Ir perkupčlar.-e, perkant kelias ma&lnas, duodam gerę 
nuošlmt). 

Reikalaudami adresuokite lltalp: 
LIETUVA fUBLtSHING CO, 

J252 Se. Halsted atr, Chiciijc, |f|. 

D-re Maria Dovviatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialiste 

Ofisas 
1/25 West 18th Street 
Tarp PaoHna ir Wood2aU 

fhooc Canal 1208 
Valandos: 

x*cS:£0jki 12:00 vai ryto 
ivt 7XiO Iki 8.00 vai. vale. 

Nedčlioms 
tūofcitiki 12,-OOvaL ryto 

Rezidencija 
5208W.Harrison Street 

Tel. Aostifl 73/ 

Valandos: 

tiktai iki 8:00 kiekvienąryt| 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankieriai, bet męB gvarantuojame Tamstai sufi€* 

dym& 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mua. Vy« 
rams jr vaiknama padarome ant orderio naujus siutus nuo $<s0.00 iki 
$50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant 
orderio darytus siutus parduoiaine po $5.00 ir brangiau. 

Naujas ir truputei} dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir branglaus. 
Vaikų siutai $2.50 iki $7.G0. 
Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL 

Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomls esti 
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldlenlais—iki 6 vai. vakare. 

LAIVAI RUSIŠKOS UNIJOS 
Dabar jau plaukia reguliariškai 

Iš Archangelsko Rusijos į Ameriką 
Kas norite parsitraukti savo gimines, iš- 

bėgusius laike karės Rusijon, tai dabar galite 
siųsti šifkortes, o jie saugiai atvažiuos pas jus Amerikon. 

Šifkortes ir pilną informaciją gausite 

A. OLSZEVVSKIO BANKE 
3252 S. Halsted St., Chicago, UI. 

SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Balsą' LIETUVIŲ BALSAS rupijasi 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, kas tik 
dora ir naudinga, o nesigabenti grįžtant tėvynėn neko, kas žemina 
musų tautę. 

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius 
viena tautos ir tėvynės meiUs Juosta ir paruošti kiekvieną lictuvj, 
kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tuojau grjžtų Lietuvon, nes 
tėvynės žemelė, pavirtusi per karų dirvonais, prirausta duobių ir 
griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami. 

LIETUVIŲ BALS.' 3, dėdamas savo skiltyse kuopigiausia kaina 
ękelbimus-Jieškojimus, težina tėvams vaikus, vaikams tėvus, padeda 
31- rasti nuklydusius brolius, seseris, gimines ir pažįstamus. 

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9 mėnesiams 
2 rb. 90 kap.; G 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. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 
60 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80' kap. Skyrium 
numeris 5 centai. 

Iš Amerikos pinigus, laiškuri gauname. Siuntinėti "Liet. Balsą" 
j užsienius rosų cenzūra nekliudo. 

SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant 
puslapi 1 keturias skiltis) prieš tekstą—60 kap.; po teksto—30 kap. 
Pabėgėliams, jieškantiems giminių arba darbo petito eilutė po teksto 
—10 kapeikų. Amerikoje prieš 'tekstą 50 centų, po teksto 25 cent. 
petito eilutė, giminių jieškantiems po teksto 10 centų petito eilutė. 

Adresas: 

"Lietuvių Balsas" 
PETROGRAD, PASKOV PER., 29 &USSIA. 

PLATINKIT "LIETUVA" 
\ 

ŠIS LAIKRODĖLIS 
DOVANŲ. 

Kas prisius $3.00 prenumera- 
tos, gaus "Lietuvą" per pusantrų 
metų ir šį laikrodėlį dovanų. 

Šis yra Ingersoll Nikelinis 
Laikrodėlis, visur parsiduoda po 
$1.00, bet jis yra taip geras, kaip 
kitas už $15.00. Gerai eina, lai- 
ką palaiko teisingai ir yra gua- 
rantuotas vieniems metams. Jeigu 
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. 

J0N44 KŪLIS 

Geaerallškas "Lietuvos" Agentas 

keliauja po ris? Ameriką. Kur Jis 

atsilanki.', ten per jj galima atnau- 

Jintl, ar užsirašyti "Lietuvą" arba 

užsisakyti visokių knygų, Jam pini- 

gus užmokant išanksto. Už JJ mes 

tsakome. Lietuva Pub. Co. 

JUOZAPAS MOZERIS 

kaipo "Lietuvos" agentas Cirero, 111. 
ir apielinkėse yra jgaliuotas užra- 
šinėti "Lietuvą", priimti prenume- 
ratą, apgarsinimus ir pardavinėti I 
knygas. Lietuva Pub. Co. 

Į Vėsiausia Vieta, Tai 

! MILDOS TEATRAS 
3138-42 So. HalstedSt. 
Jei vasaros laike yra per karšta, tai atei- 
kite į MILDOS TEATRĄ, o čia rasite 
vėsiausią vietą, atsivėdinti ir pamatysite 
gražesnį Teatrą negu vidurmiestyje. 

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

Subatom ir nedėliom 
lCc balkonas, 15c. žema. 

Prasideda 7 valandą kas vakaras. 
Subatomi ir ncdėliomi 2 vai. po pietų. 

Jei liuosame laiL- nori pasilsėti, atsivė- 
dinti ir užmiršti savo nesmagumus, tai 
ateik j 

MILDOS-TEATRĄ. 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuorai pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjūčio men. perkeliau savo 

ofisą po 
3325 So. HALSTED ST. 

TELEPHONb YARDS 

Dr. K VVIEGNER 

"DRAUGA S" 

ietuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 
"Draugo" 3andarbininkų skaičiuje 

yra rimčiausieji ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai ir rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
euomenės judėj'mo. Visi dienos klau- 
simai yra sva'stomi rimtai ir teisin- 
gai. 

Prenumerata Amerikoje *2.00 me- 

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

Pažiūrėjimai siunčiame vienas nu- 

meris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St.f Chlcago, III. 

CoiuL 211S 

dr. a. yuška 
lietuvis GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTEO ST CHIGA60, ILL 
CORNER 13th STREET 

3252 So. Malstecl St. CHICAGO, ILL. 
{steigtas 1893 metuose 

$500,000.00 vertės naujausių ir didžiau- 
siu namų ant Bridgeporto yra šio Banko 

savastim. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo $1.00 ir augščiau ir 
moka 3 procentą. 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus. Stato ir kitiems 

namus ir štorus ant lengvų išmokesčių. 
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 

4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pini- 

gus, paliktus kituose bankuose. 
SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svie- 

to greitai, saugiai ir pigiai. 
PARDL^ODA Šifkortes iš Rusijos ir Į Rusiją ir pa- 

rūpina nuo Rusijos konsulio pasportus. 
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališ- kus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtame Banke, prie kurio nė vagi:, 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. OLSZEWSKI 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 aeturgjo, nesa nebuvo l as 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktų reikalingų kalendoriui žinių, jame yra keletąs skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- mai: apysakos, eilės, straipsniai Iš historijos, hyglenos, drau 
gljlnlo gyvenimo Ir tt. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau- 
sių rašytojų amerikiečių. 

# v 

^ "S.L.A. KALENDORIUI", gražiais spalvuotais vir- 
šialiais, 240 puslapių, didelio formato ir gražios popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S. L.A. kuopose, vi- 
suose lietuviškuose kningynuose. fodel reikalaukite 
jo. Jei negautumet pas savo kningų agentus, tai reika- 
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen- 
tams rabatas. Kreipkitės: 

A. B. Strimaitis 
307 W. 30-th St. New York, N. Y. 

JUOZAS A. AMBROSIUS 
Attorney At Law 

LIETUVIS APVOK AT A S 

(A. OLSZEVVSKIO BANKE) 
3252 So. HALSTED ST. 

TELEFONAS DROVER 703 CHICAOO, ILL 

Ofiso Valandos: 
Kasdien iki 6 vai. vakare; Utarninkais, Ketvertai j 

ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 
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