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Dideji Kare. 
Balkanų karės fronte eina 

smarkijs mūšiai; nors apie jti 
pasekmes prieštaraujančios, kaip 
ir nuo kitų frontu, ateina žinios, 
bulgarai giriasi neva laimėjimais, 
bet serbai Uį pati sako apie savo 

laimėjimus kartais to>e jau vie- 

tose, kur ir bulgarai pasigiria 
laimėjimais. Bet kad susirėmi- 

mai eina vis tos«: jau vietose, tai 

reikia manyti, kad iki šiol nei 

viena pusė f i* ro laimėjimo dar 

neturi. 

l'ats bulgarai prisipažįsta, kad j 
serbai dar vis laiko kalną Kos-( 
mokcalan. Jeigu jie jj laiko, tai ( 

vien bulgarus sumušę galėjo už-1 
imti, o bulgarai apie savo nepa-j 
sisckimus nieko nesako, tai aiš- 

ku. kad juos steigiasi užslėpti ir 

jų žinios ne visuomet sutinka 
su teisybe. Iš Paryžiaus taipgi 
praneša, kad tr:, v.ji bulgarų .iž-( 
puolimai tapo atmušti. Anglų 
raportas taipgi praneša apie bul- 

garų nepasisekimus, jų mėgini- 
mai traukti ant Urtne, j\opo- 

vva ir Orinanti nepasiseki*, taigi 
kad jie tapo sulaikyti, o ga ir 

sumušti. Sulyg anglų pra leši- 

ino, jų artilerija išvaikė bulga- 
rus prie Orinanti. 

Tiulgarų užpuolimai ant serbų 
pozicijų Salonikų distrikte taipgi 
nepasisekė. Ant visos linijos 
francuzų laikomos nuo upės 

Struma iki Yardar smarkesnių 
mušiu nebuvo, tai ir čia bulga- 
rai neturi kuom girtis. Bulgarai 
tapo sumušti ir Broda paupiuose 
ir turėjo atgal trauktis į se-nuo-' 
sius savo apkasus. 

Macedonijoj 'taipgi bulgarai 
neuiri pamato girtis. Čia kairy-' 
sis bulgarų kariumenės sparnas 

priverstas tapo pasitraukti nuo1 
Planina ir talkininkai užėmė vi-' 
sas kalvas tarp Lišč iki Išivevo,' 
nors bulgarai jas smarkiai gynė.1 
Prie Seikovgra'b talk'ninkai at- 

mušė kelis bulgarų užpuolimus j 
ir atėmė nuo jų dvi kanuoli ir' 

darg kulkasvaidžių. 
Ir Floriną distrikte, kur vo- 

kiečiai p;rma garsino svarbius' 
bulgarų laimėjimus, matyt tų' 

laimėjimu visai nebuvo, nes da-, 
bar ir vokiečiai pripažįsta, kad^ 
toj fronto dalyj eina smarkus 

( 

mūšiai, bet fki šiol uar jie įe-j 
priėjo galo. Taigi aišku, kad 

ir pirma toj fronto dalyj bulga-i 
rai svarbių laimėjimu turėti ne-^ 
galėjo, kad jų bes i gyrimai tiktj 

pamato neturėjo. 
\uo kalno Kasmokcalan ser- 

bai nuvijo bulgarus ir nuo jų 
atėmė kair ilių bateriją ir atga- 
vo pirma nužudytas savo kanuo- 

les. Paėmė taipgi daug amuni- 
cijos. Struma paupiuose anglai 
paėmė du apkasais sudrutintu 
kaimu ir paėmė 'kelis šimtus bul- 

garų nelaisvėn. 
Talkininkų orla!vinin>kai bom- 

bardavo Hulgarijos sostinę, taip- 
gi bulgarų užimtą miestą Pri- 

lep. Siaurinėj Serbijoj. 
(Ireikja iki šiol dar karėn ne- 

jsikišo, karulius dar vis nežino 

ką daryti, bet su jo v.ld/ia jau 
nieks nesiskaito, nes jis vos lai- 
kosi ant r:vo griūvančio sosto, 

kuomet visas kraštas pritaria tal- 
kininkams. nuo kurių tikisi dau- 

giau pelnyti, negu tarnaujant vo- 

kiečiams. Yenizclofo sukelta 

Crekijoj revoliucija apima vis di-' 
dėsnius plotus. Nuo karaliaus' 
atsiskyrė iau veik visos (rrekijai' 
prigulėjusios salos. Ant salos1 

•Kretos tapo sut erta visai nuo' 
karaliaus atsiskyrusiai <";*-ek:jai' 
valdžia, kurios vadovu ya Ve-j 
nizelos. Didesnė dalis Orėki jos 
kariško laivyno perėjo revoliu-j 
cijonierių pusėn, o Grekijos lai- j 
vynas yra tai vienatinė kariška' 

.' I 
pajiega. su Kum dar ir kiti kraš- 
tai skaitosi, kuomet jos kariu*! 
menė niekados didesnės vertės j 
neturėjo, nes ją vis* mušė, yiea 

drauge su Serbija jat pasisekė 
karės paalsintus bulgarus įveik- 
ti. Bet dabar ir kariumenės di- 
desnė dalis perėjo jau j revoliu- 
cijonierių pusę bet talkininkai 
jus nesivaržo. Kad ją kam 
nors tinkama padaryti, talkinin- 
kai turėtu ją jšnaujo perorgani- 
zuoti, taigi padaryti t;j pa-tį, ką 
padarė su sumušta ir per tai sti- 

'lemorali/.uota serbų kariumene. 
Nors bulgarai, vokiečiai ir aus- 

trai giriasi svarbiais laimėjimais, 
net visišku sumušimu rusų ir 
rupianų šiauriniame Balka.ių 
fronte, bet jie nuo visiško su- 

mušimo ir paklupdymo dar, tur- 

but, stovi taipjau toli, kaip sto- 

vėjo karės pradžioj. Rods vo- 

kiečiams ir jų draugams pasi- 
taiko gana svarbus laimėjimai, 
lygiai Dtrbrudzoj, kaip ir Tran- 
slyvanijoj, bet ir jie paskui pasi- 
rodo ne taip svarbus, kaip garsi- 
na Sofijos, Yiennos, arba Ber- 
li:io pranešimai. Dubrudzoj vo- 

kiečių generolas Mackensen rods 
Įveikė sujungtą rumanų ir rusų 
karittmeuę, bet sumušė ne taip, 
kad ji negalėtų atsigriebti. Tas 
greitai po sumušimui pasirodė, 
kuomet ta neva sumušta ruma- 
11 u ir rusų kariumenė privertė 
bulgaurs, vokiečius ir turkus at- 

ęal trauktis, ir neva sumuštiems, 
atiduoti gana didelį plotą jau ap- 
maldytos Rumanijos ir įsiveržė 
Bulgarijon. O atviro kelio Ru- 
nanijos sostinėn Bucharestan, 
<ur žadėta rumanams taikos iš- 
ygas diktuoti, kaip .nebuvo, taip 
iiėra. 

Translyvanijoj laimėjimas bu- 
vusio \'okietijos štabo perdėti- 
iiio generolo Falkenliayn, išsyk 
irokiečių išpustas j neišpasakytą 
lugštybę, pasirodo ne taip dide- 
is, kaip vokiečiai garsino. 
Bet Ikad jis prie Hermanstadto 
laimėjimą turėjo, to niekas ne- 

nuginčija. Užpulti su sykiu iš 
dviejų pusių, rumanai tapo įveik- 
ti po dvi dieni besitraukusiam 
mušiui ir turėjo pasitraukti. Vo. 
kiečiai sako, kad nelaisvėn pa- 
ėmė 3,000 rumanų. Bet, nors 

nepasisekimas ir nužudymas 
3,000 nelaisvių yra rumanams 

svarbus ir nemalonus, tas dar 
nereiškia visiško jų sumušimo, 
nors bavarai prie Kothenturm 
sulaikė ir kitą rumanų armiją, 
traukiančia pagclbon apstotai. 
Kad prie Ilermanstadt vokiečiai 
nesumušė galutinai rumanų, tą 
dabar jie pats pripažįsta savo 

pranešime, kuriame praneša vėl 
apie dar neužbaigtus mušius prie 
Hermanstadto, kurie su visu 
smarkumu dar ten trau'kiasi. Su- 
muštą kariumenę paprastai mūšio 
pralaimėjimas taip si demoralizuo- 
ja, kad ji tuoj kitan stoti negali, 
todėl paprastai be didelio pasi- 
priešinimo traukiasi atgal taip 
greitai kaip tik gali. Tuom tar- 
pu dabar pats vokiečiai praneša, 
ijg rumanai griebėsi vėl ofcn- 
syvo. Georzeny kalnuose, bet 
jų užpuolimai tapo atmušti. At- 
mušti vienok užpuolimą nereiš- 
kia dar priešo sumušimą. Mū- 
šiuose daartai pasitaiko net lai- 
minčio mušj priešo užpuolimus 
net kelis kartus atmušti, kol jis 
galutinai viršų paima. Iš visko 

matyt, kad žinių apie rumanų 
galutiną sumušimą, nors nauja- 
sis Vdkietijos štabo perdėtinis 
Hindenburg ir nori savo veikimą 
pradėti nuo sumušimo rumanų, 
nes juos įveikti kur kas lengviau 
negu Įveikti traneuzus su anglais 
arba rusus, o palaikymui puo- 
lančio- tautos drąsios būtinai rei- 
kia kokius nors laimėjimus turė- 

ti, bet jų negreit -niauksime. 
Azijos ir Kaukazo f.onte, nors 

turkai ir giriasi dideliais laimė- 
jimais. apie ką atkartoja Bėrimo 

raportai, ištikro didesnių mušiu 
nebuvo, buvo vien maži prieša- 
kiniu kariumenių eilių susirė- 

'miniai, kolki neturi didelės svar- 

bos, nors kariumenės ir pasitrau- 
kia, labjau turi susispausti, krū- 
von sueiti. 

Galicijoj rusai vėl praoėjo 
smarkiau veikti, pradėjo vėl 
smarkesnį ofensyvą link Rytinės 
Galicijos sostinės Lembergo 
(Lvovo). Rusų kariumenės va- 

dovas Brusilov pasirengęs vėl 
paimti Lvovą, 'kuris jau buvo ru- 

sų rankose, bet jie turėjo iš jo 
pasitraukti ir atiduoti austrams 

visą pietinę rusiškos Lenkijos 
ir Volyniaus dalį. Rusai prane- 
ša, jog per porą 'paskutiniu die- 
nų nelaisvėn jiems teko 4,000 
austrų. Dabar jau nelaisvių ne- 

skaito bent kieflcvienme mušvj 
dešimtimis tmkstnčių, teisingiau 
jau nelaisvius apskaito visi. Ru- 
sai paėmė austrų pozicijas prie 
Brzezany ir prie geležiuicelio nuo 

brody į Krasna. I pietus nuo 

Brzezany rusai paėmė austrų po- 
zicijas Zlotą Lipa paupiuose. 
Čia rusams teko 2.000 nelaisvių. 
Austrai ir vokiečiai prisipažįsta, 
kad savo traukime prie Lem- 
bergo rusai laimėjo kiek terito- 
rijos, bet kad tuom tarpu bent 
jų ėjimas prie Lvovo tapo su~ 

laikyts. Galicijoj austrams pa- 
deda turkai, jie dalyvavo jau mu- 

šyj su rusais prie Zlotą Lipa, 
kur turkai .nelaisvėn paėmė 230 
rusų ir atgavo pirma nužudytas 
pozicijas. 

Lietuvoj svarbesnių mušiu ne- 

buvo, buvo vien patrolių susi- 
rėmimai Rygos ir Dvinsko apie- 
linlkėse, taipgi prie Krevo ir 
Smorgainių. Prie Rygos rusai 
nušovė vieną vokiečių orlaivį. 
Volyniaus gub. vie.n artilerijos 
veikė smarkiau Lucko apielinkė- 
se. Bet naujasis Vokietijos šta- 
bo perdėtinis žada veik pradėti 
smarkesnę ofensyvą Rusijos fron- 
te. Jeigu jis savo pažadėjimą 
išpildys, tai galima greitai lauk- 
it i smarkesnio kariumenių veiki- 
mo ir Lietuvoj. 

Itališkame fronte didesnių mu- 
šiu nebuvo, veikia ten vien ar- 

tilerija, Ikuri rengia dirvą infan- 
terijos užpuolimams. Infanterijų 
susirėmimai buvo prie Gardeval 
ir Karšo, bet abiejose vietose 
austrų užpuolimai -tapo atmušti. 

Kruvini mūšiai eina vis vaka- 
riniame karės fronte, nes tas 
frontas pripažintas žinovų svar- 

biausiu; bet ir čia iki įveikimo 
vienos, ar kitos pusės dar toli. 
Smarkiausi mūšiai vis eina Som- 
mc ir Ancre paupiuose ir prie 
Verduno. Bet visose to fronto 
dalyse, nors labai palengva, tai-! 
kkunkai laimi ir nuo vokiečių iš- 
valo nors mažą Prancūzijos teri- 
torijos dalj. Nors manoma, kad 
Vokietijos štabas mano su visu 
ištraukti kariumeno iš Prancūzi- 
jos ir prirengti vien atsigynimo 
liniją nuo Reino, bet iki šiol per- 
mainų \ okiškoj kariumenėj ne- 

matyt. Vokiečiai ir Prancūzijoj 
kartais griebiasi ofensyvo, nors 
su tuom ji"ins nesiseka. Svar- 
biausias ten anglų laimėjimas— 
atėmimas nuo vokiečių svarbaus 
miesto Eapaume ir visiškas apsu- 
pimas Peronne. Kairysis anglų 
kariumenės siparnas tarp Somme 
ir Ancre nustūmė vokiečius 2 

myli atgal. Prancūzai, laimėjo 
daugiau teritorijos į rytus nuo 

Morval. Prancūzai turi mažus 
laimėjimus ir prie Verduno. 

Kad bent kokiais nors laimėji- 
mais palinksminus gyventojus, 
vokiški orlaiviai net du kartu 
atsilankė 'ties Londonu ir vaka- 
rinėse Anglijos pakrantėse ir ten 
mėtė 'bombas, bet jos užmušė 
kiek moterų ir vaikų ir tuom, 
suprantama, karės galo nepriartins, 
ne.s ne moterjs juk ją veda. 

Kalbos apie karės užbaigimą ir 
■taiką visai nutilo, visi kalba vien 
apie karės laimėjimą, be ko tai- 
kos darvti nenori, nes taika be 

... 

pergalės priešų butų t,k tuom- 

tarpinė karės pertrauka, po kelių! 
metų karė dar baisesnė atsinau- 
jinai. Vokietijos parliamente 
kancleris Bethmann-Holhveg ap- 
reiškė, jog apie taiką galima bus 
kabėti tuomet, kuomet priešai I 
bus ive&ti ir jos mels pąs vo- 

kiečiu*. Bet jis kitaip kalbėti 
negalėjo, kadangi pirm jo Pran- 
cūzijos minis»teriij pirmininkas 
Briand ir Anglijos karės minis- 
teris pasakė, kad taika ateis vien 
tuomet, kuomet vokiečiai bus su- 

mušti. Karę gi laimėti tikisi 
abidvi karę vedančios pusės, o 

tas, suprantama, yra negalimu. 
cx=s>c — 

Iš Karės Lauko. 
DIDELĖ KOVA RUSŲ 

ŠONE. 

Londonas, rūgs. 28 d. Rytu 
šOiie tarp Lucko ir Vladimiro. 
Yolins^o, apie Sviniuski ir Ko- 
rytnica, kur rusai bando prasi- 
laužti, o vokiečiai juos sulaiko 
smarkiais atgaliniais užpuolimais, 
eina didelė kova. 

Vokiečiu karės žinyba sako, 
kad šitais atgali iiiais užpuoli- 
mais Korytnicos apiclinkėje, vo- 
krečiai savo nužudytas pasku- 
tiniu laiku pozicijas atgavę atgal 
ir kad vokiečiu kareivijos palikę 
jas užpakalyj. 

Sulyg Berlino pranešimo rusai 
turėję didelius nuostolius; vo- 

kiečiai paėmę 41 oficierą, 2800 
kareivių ir 17 mašininiu šautu- 
vų. Kritęs mušiuose mažne vi- 
sas Ketvirtos Sibiro kariaunos 
korpusas. 

Galicijoje, į vakarus nuo Kras- 
nolesie vokiečiai taipgi pasistu- 
mę pirmyn, Karpatuose gi rusų 
užpuolimai buvę atmušti, ranka 
pasiekiamame susirėmime. 

Rusų vyriausia žin* ba prane- 
ša, kad nuo to laiko, kaip gen. 
Brusilovas savo ofensyvą pradė- 
jo, jis paėmė vokiečių ir jų tal- 
kininkų nelaisvėn 420,000 oficie- 

rų ir kareivių, taipgi 600 kanuo- 
lių ir 25oo mašininių šautuvų bei 
bombų mėtytuvų. 

TALKININKAI SULAIKYTI 
TIES MONASTIRU. 

Londonas, rivgs. 28 d. Šios 
•dienos serbų ir francuzų prane- 
šimai parodo, kad bulgarai laiko 

kelią Į Monastirą vakariniame Ma- 

kedonijos šone. 

Bulgarai padarė šešis nusimi- 

iningus užpuolimus1 ant talkinin- 

kų kairiojo sparno per paskuti- 
nes 48 valandas, bet visi užpuo- 
limai buvo apmušti. Du užpuo- 
limai padaryta ant francuzų ir 

rusų kareivi jų arti Floriną, apie 
20 mylių j pietus nuo Monasti- 
ro. Kiti keturi buvo padaryti 
ant serbų i\ aini a kcal ano Kainuo- 

se, apie 26 myliose j pietryčius 
nuo vietos serbų- sienoje, prie 
kurios einama. 

Reutero pranešimas apie šitą 
kovą kalnuose sako: 

"Bulgarai, sulaukė daugiaus ne- 

gu pulką pastiprinimo, užpuolė 
ant serbų linijos ties Kauiiakca- 
lan. Tamsoje jiems pavyko nu- 

lieti j pirmąją apkasų .liniją, bet 
su dideliu 'nuostoliu. Oficieras, 
kuris buvo paimtas nelaisvėn, pa- 

sakojo, kad vieta tarpe priešin- 
gųjų apkasų buvo panaši j lavo- 

nų lauką."' 

AUSTRIJOS-VENGRIJOS UŽ- 
SIENIO REIKALŲ MINISTE- 
RIS BURIAN PASITRAUKIA. 

Berlinas, rugs. 29 d., per Lon- 

doną. Laikraštis Yossische 
Z e i t u n g paduoda pranešimą iš 

Vienuos, sulyg kurio paskalas 
apie barono Buriano kaipo Au- 

strijos-Vengrijos užsienio reikalų 
ministerio atsistatydinimą įgijąs 
tikrumo. Pranešimas priduria, 
kad buvusis Ryme ambasadoriu- 
mi baronas Karolis von Macchio 
yra dažniausiai minimas barono 

Buriano palaikėjų. 

ANGLAI DAUGIAU ĮSIKA- 
BINA ANT PERONNE KE- 

LIO. 
Londonas, rugs. 29 d. Anglų 

kareivijos tolydžio stumiasi pir-1 
myn linkui Peronnc-Bapanme ke- 
lio, kuris yra didžiausia gįsla tuo- 

kus už vokiečiu linijų nuo C<wn- 

bles j šiaurę. Paėmę 500 mastų 
tranšėjų nuo Lessars j pietvaka- 
rius, gen. Sir Douglas llaig ka- 
reiviai dar toliaus pasivarė, paim- 
dami 500 mastų vokiečių tranšėjų 
į rytus nuo Lesbouefs. 

Anglų užimta sritj tarp Thiep- 
val ir Ancre vokiečiai, kiek galė- 
dami, stengiasi atimti. Likusiame 
anglų ir francuzų šone <11110 Som- 
me į šiaurę veikimai yra trukdo- 
mi lietaus. Anglų oficialis šio 
vakaro pranešimas sako: 

"Smagiai palijus musų viduri- 
niame ir dešiniame kovos šono I 
'Sparne nedaug kas yra veikiama, 
išskiriant bombardavimą su per- 
traukomis. Šiek-tiek laimėta nuo 

Lesbouefs į įytus, kur męs užė- 
mėme 500 mastų priešo tranšėjų. 

"Thiepval apielinkėj eina smar- 

ki kova prie Stuff reduto. Šito- 
je sekcijoje paskutiniu laiku paė- 
mėme nelaisvėn 8 oficierus ir 

521 kareivj. 

BERLINAS NEŽUDO VIL- 
TIES 

Laikraščio B e r 1 i n e r T a g c- 

b 1 a 11 specialis korespondentas 
kalbėjosi su Bavarijos sosto įpė- 
diniu kunigaikščiu Rupprcclitu, 
vedančiu vokiečių kareivijas Som. 
mc šone. Jpėdinis pasakęs: 

"Negalima nieko pasakyti, kaip 
dalykai eis toliaus, bet vienas da-j 
lykas yra ti'kias, būtent, kad visa 
ką prirengėme taip išsamiai, jog' 
galime žiūrėti į dalykus ramiai, 
vis vien kas neatsitiktu. Mūsų ar- 

tilerija yra sustiprinta ir mūsų 
lakūnų korpusai sudrutinti. 

"Mūsų kareivijos grūmėsi su 

didžiausia pajiega ir priešas pa- 
matė. kad riešutys perkietas per- 
kąsti. Mano paties nuomonė 

yra tokia, .<ad priešas bando per- 
silaužimą laimėti šitoj vietoj 1 ė- 

gvje metų. Jis turės taisytis prie 
žieminės karionės ir savo kovą 
tęsti toliaus kitais metais." 

RUMANAI TRANSFLVANI- 
JOJ SULAIKYTI. 

Londonas, rugs. 29 d. Kaip 
vyriausioji Austrijos karės žiny- 
ba oficialiai praneša, tai runianų 
ka-eivijos ties llermannstadtu, 
Transylvanijoj tapo atmuštos at- 

gal ir Austrų vokiečių kariuo- 
menės paėmę aug&tumas nuo to 

miesto j pietus ir pietryčius. Ko- 
va dar nepasibaigusi. 

Kalnų sketera serbų rankose. \ 
Serbai dar vis laiko augščiau- 

sias Kaimakcalano sketerom vie- 
tas, kaip oficialis serbu praneši- 
mas i virtiną. Bulgarai sako. kad 
pagal Dunojų buvę rairu, o Do-; 
brudzoje silpnas besišaudymas iš 
kanuolių. Bulgarų pranešimas J 
priduria, kad rusų skraiduolis 

Juodose jurose 80 miliutų boni-j 
■bardavęs Mangaliją. Užmuštų 
nebuvę, o nuostoliai menki. 

3000 RUSŲ VĖL PAIMTA 

NELAISVĖN. KARĖS PER- 
NAGIS AUGA. 

Berlinas, rūgs. 2y d. Sulyg \o- 

kiečių karės žinybos pranešimo: 
vokiečiu paimtas pernagis karės 
daiktais ir belaisvių skaitlius ry- 
tiniame šone. auga didyn. Pra- 

nešimas sako: 

"Rusų belaisviu skaitlius pa- 
imtas. trečiadienyj Jes Korytnica 
padidėjo 31 oficieru ir daugiau 
kai]) 3000 kareivių, o paimtojo 
pernagio apštis padidėjo dviem 
kanuolėm ir 33 mašininiais šau- 

tuvais. 

RUSŲ LAKŪNAI PADARO 

UŽPUOLIMĄ. 
Petrogradas, rūgs. 29 d. Rusų 

karės skyriaus oficialis praneši- 
mas šios dienos sako: 

'"Barimų ir Krėvos apielinkėje. 
j šiaurvakarius nuo Smorgonių. 
Ynusij lakūnai padarė užpuolimu 
ant vietų užpakalyj priešo linijų. 
Bombos mėtyta įvairiose vie- 
tose ir pagimdyta sprogimai bei 
gaisrai priešo sankrovose 

"Laike užpuolimo ore įvyko ko- 
va, kur keturi vokiečių ėroplanai 
numušta žemyn. Viena mušu 

mašinų nukrito priešo pusėj. Be 
to męs nužudėme Morano skėti- 
nio tipo mašiną." 

ŠAUDOMI AUSTRAI GELB- 
STI PRIEŠUS. 

Londonas, rūgs. 29 d. Nežiū- 
rint kalų atsisakymo pertraukti 
kovą, austrų kareiviai gelbsti su- 

žeistus ir užgriutus italus austrų 
minoms Monte Cimone kalną be- 

suplaišant. Apie šitą austrų di- 
dvyrystės darbą pad'ioda oficialis 
iš Vienuos pranešimas, kuris sako: 

"Monte Cimone viršūnė be per- 
stojimo buvo apšaudoma iš ka- 
nuolių. Nežiūrint to, užgriuvu- 
sių gelbėjimas pavyko. Musų nar- 

sus kareiviai, nežiūrėdami di- 
džiausių sunkenybių, atkasė sep- 
tynis italus, kurie buvo visiškai 
parsibaigę. 

ANGLAI LAUŽO 2 MYLIŲ 
LINIJĄ TIES SOMME. 

Londonas, spal. 1 d. Gen 
llaig'o anglų kareivijos nauju 
smugiu sumušė vokiečių ginyklas 
arti dviejų mylių šone, nusitie- 
susiame nuo vietos rytinėje Eau- 
court L'A'bbaye pusėje iki Al- 
lx?rt Bapaume kelio. Kaimas 
Eaucourt L'Abbaye esąs anglų 
rankose. 

Naujas smūgis užduota baisiu 
artilerijos bombardavimu, o pa- 
skui baisiaisiais "kubilais," ku- 
ric išvalė vokiečių tranšėjas. Pa- 
imta daugiau kaip 300 belaisvių, 
su kuriais visas anglų paimtų 
belaisvių .kaičius Somme veiki- 
muose siekia mažute 30.000. Gen. 
Haig'o pranešimas tekis: 

"Šį popietį musų centras už- 
puolė ir paėmė visą savo taiko- 
mą 3000 mastų šoną nuo Eau- 
eourt L'Abbaye iki Albert 13a- 
paume kelio, j siauručius nuo 

Destrentont fanuos. 
"Kaimas Eaucourt L'Abbaye 

musų rankose. Paimta daugiau 
kaip 300 belaisvių. Musų nuo- 

stoliai kareiviais, kol kas, maži. 
Šitame veikime nauji šarvuoti 
•trokai puikiai pasitarnavo pėsti- 
ninkams." 

VENIZELOS ŠAUKIA PRIE 
SUKILIMO. 

Londonas, rūgs. 29 d. rytme- 
ty j. Svarbiausiais grekų padėji- 
mo dalykais iki vidunakčiui bu-j 
vo tokie: 

1. Karalius pasižadėjo apskelb- 
ti karę Bulgarijai, bet nieko ta- 

me nedarė. 
2. Kretoje apskelbta Yejnize- 

loso vedamoji revoliucija. 
3. Keli laivai atsiskyrė nuo! 

grekų laivyno ir prisidėjo p.'ie' 
talkininkų laivyno. 

4. Yra paskelbta, kad Ifydros 
salos gyventojai paskelbė savo 

prisidėjimą prie tautą ginančio 
judėjimo, išgirdę, kad admirolas 
Cound uriotis, kuris paeina iš tos 

salos, nuvyko Kreton prie Veni- 
zeloso .prisidėti. 

5. Pranešimas iš Mitylcne 
skelbia, kad gandas apie Veni- 

zeloso žingsnį buvo priimtas su 

didžiausiu pasitenkinimu. Yra 

rengiama apskelbimas, kuriame bus 
pfiimta rezoliucija salai prie Kre- 
tos prisidėti. a 

VOKIEČIŲ SOCIALISTAI 
KITAIP MANO APIE GALI- 

MĄ TAIKĄ. 
Berlinas, rugs. 27 d. (Per Lon- 

doną rugs. 28 d.). Socialistui 
tautinis suvažvivimas, kaip to-! 
lesni pranešimai apie paskelbtus 
tarimus parodo, išnešė visai skir- 

tingą pažiūrą į taikos galimumą. 
Atsiskyrėlių grupės vadas 

reichstage turtino, kad geriau- 
sias kelias tai eiti prie susipra- 
timo. kur nei viena šalis nebūtų 
sumušta. Kas atsieina Lenkijos, 
tai jis pasakė, kad rusai patįs 
turį Lenkiją nuo carizmo paliuo- 
ftuoti. 

Karolis Kautsky, kuris pir- 
miaus buvo dainai laikomas par- 
tijos minčiadaviu, pasakė, kid 
taika ir šiandien dar yra galima. 
Girdi, Anglijos ir Prancūzijos 
proletarai tuojaus sutiktų taiką 
priimti, jei Vokietija pasisakytų, 
'kad ji nenori saliu laikytis, k.d 
nori Belgiją atasteigti, nepada- 
rius jos prigulminga valstybe, 
sutinką atasteigti Serbiją, pripa- 
žinti tarptautinius arbitracijos 
teismus ir padaryti su Anglija 
sutartį apsiginklavii oji- 
mu i. 

KANCLERIS KALBA k. iCH- 
STAGE. 

Berlinas, rugs. 28 d. Vokieti- 
jos kancleris von Bethmann-lloll* 
-veg, savo kalboje Į atsidariusio 
reichstago narius pasakė, kad 
kiekvienas diplomatas, kuris ne- 

daro visa ko galimo Anglijai pa- 
kenkti. yra vertas pakorimo. 

Kancleris apie galimą taiką ne- 

užsiminė. Jo kalbai truko pasi- 
tikėjimo balso, kuriuo skambėjo 
jo pirmesnėsės kalbos j vokiečių 
įstatymų leidimo kuną; bet jam 
su užsidegimu plojo. 

KARĖ TURI TĘSTIS IKI 

PARBLOŠKIMUI, PASAKĖ 
DAVID LLOYD-GEORGE. 
Londonas, rugs. 28d.—Karės 

galo nematyt. Kiekvienas Suv. 
Valstijų. Vatikano, ar kokios ki- 
tos neutralės šalies žingsnis Ja- 
barlinėj valandoj linkui taikos 
.\ngiijoj ims skaitomas neneu- 

traiiu, užtariančiu vokiečius žing- 
inių,—pasakė valstybės karės sek- 
retorius David Lloyd-Cieorge. 

Girdi, Anglija tik pradėjo ka- 

rę: Britijos ciesorystė padčjo 
tukstančius geriausių gyvasčių 
nupirkimui busimosios Uuosybės 
civilizacijai; šitas Įdėjimas yra 
perdaug didelis, kad jis galima 
butų numesti j šalį. Kova, gir- 
di, turi tęstis iki pabaigai—ikį 
parbloškimui. 

RUSAI EINA ANT LEMBER- 
GC IŠ DVIEJŲ PUSIŲ. 

Londonas, spal. i d. Rusai 
dvišaku spaudimu ant Lember- 
go vėl smagiai pasivarė pirmyn 
ir vokiečių bei austrų: Bavari- 
jos princo Leopoldo ir didkuni- 
gaikščio Karolio kareivijos liko- 
si pastūmėtos atgal, šiauryčiuo- 
sc ir pietryčiuose nuo Galicijos 
sostinės rusai pasivarė pirmyn 
ir sulyg oficialio pranešimo Pet- 
rograde, paėmė daugiau kaip 
4000 belaisvių. Rusų laimėjimus 
Berlinas patvirtina. 

Vienas svarbiausių veikimų 
buvo Brody-Krasne gelžkelio 
apygardoje, apie 30 mylių nuo 

Lembergo į šiaurryčius, kitas 
Brzezanų se'ktore prie Zlotą Li- 
pa upės. 50 mylių 1110 Lembergo 
j petryčius. 

Šituo nauju kirčiu gcn. Brusi- 
lov noris užbėgti už akių ren- 

giamam feldmaršalo Ilindenbur- 
go ofensyvui. Jis pastato vo- 

kiečius visai i besiginamą padė- 
jimą rytų karės lauke. Rusų ofi- 
cialis pranešimas sako: 

"Brody-Krasne gelžkelio apie- 
linkėje ir j pietus mūsų kareivi- 
jos spėka skina sau kelia, prie- 
šas gi atkakliai stengiasi jas su- 

laikyti. Męs čia paėmėme 59 
oficierus ir 1982 kareivių. 

"Nuo Brze/anų i pietus, ties 
Tseniuvka ir augšatmų apygar- 
doje ant dešiniojo /.lota Lipa 
kranto kova linksta musų nau- 

doti. Čia paėmėme dalį priešų 
pozicijų, ii2 oficierų. 2263 karei- 
vius ir kiek mašininių šautuvų. 

RUMANAI TRANSYLVA- 
NIJOJE SUTRUPINTI. 

Berlinas, spal. 1 d. Gen. von 

Falkenliayno apveikimas rumanų 
Hermannstadto apielinkėje, 
Transylvanijoj, darosi didesnis su 

kiekviena nauja žinia iš to šono. 

Rumanų pirmoji kariauna likosi 

sunaikinta, o pasiųsta jo$ imagai- 



bai antroji y.'. smagiai sumušta 

It daibar tik ginasi. Skaitlius vo- 

kiečių paimtu belaisvių išneša 

daugiaus kaij* 6000. Taippat vo- 

kiečiams teko tonai grobio, tarp 
kurio yra daugybės karės daiktų, 
kuri" rumanai nedaugiausia tu- 

rėjo. Y. a manoma, kad šitas 

smūgis Rumaniją paklttpdis. 
Spėjama, kari Mackensen netru- 

kus žada užklupti Dobrudzoj. 

PROTOPOPOVAS Į VIETĄ 
CHVOSTOVO. 

Petrogradas, spal. 1 d. Sulyg 
šiandien apskelbto caro prisako 
j vietą 1 uvusio vidaus reikalų 
mini-terio Chvostovo paskiriama 
įSimbirsko gub. bajorų maršalas 

ir dūmos vice-pirmininkas I'roto- 

popovas. 

ITALAI IŠVARO AUSTRUS 

IŠ TRANŠĖJŲ KALNUOSE. 

Rymas, spal. 1 d. Augštuti- 
nės Boite upės klonyj Trave- 

nanzes italų alpinės karei vijos 
užpuolė priešą ir išvarė jj iš 

apkasų pietrytinėse Monte Lą- 
gazuoi ir Pizzo di Fanis kalnų 
pašlaitėse. Paėmę apsčiai ka- 
rės daiktų ir belaisvių šiek tiek. 

IŠ JMERMS. 
100 "KUBILŲ" PASIŲSTA 

RUSAMS. 
Ncw Ycrk, rūgs. 29 d. Ang- 

lijos valdžia pasiuntė rusams pa- 

naudojimui prieš vokiečius 100, 

4a:p vadinamų kubilų, šarvuotų 
šliaužiančių trokų. Šitie trokai 

yra dirbami Peorijoj. III. ūkio 
darbams. Jaisiais galima perva- 
žiuoti per didžiausias klampy- 
nes, grabes ir krantuotomis vie- 

tomis. Anglija nusipirkusi šitų 
šliaužiančių trakų aptaisė kanuo- 
Ičmis, apšarvavo ir baridė panau- 
doti juos muštuose su vokiečiais 
■Franeuzijoje. Dabar ji šitų kaip 
anglai vadina, kubilų 100 pasiun- 
tė rusams. 

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
UŽRUBEŽINĖ PIRKLYBA. 

Waihington, D. C. Pereitą 
tnėncsj iš Suvienytų \'alstijų 
svetur išgabenta prekių už sumą 
$510.000,000, arba už $35,000,000 
daugiau negu kada nors pirm". 
Per visus gi metus įki rūgėjo 
mėn. prekių svetur išgabenta iš- 
viso už $^,750.000,000, o iš sve- 

tur parsigabenta tik už $2,300,- 
©00,000. 

PASKENDO LAIVAS. 
Oswego, N. Y. Laike smar- 

teios vėtros paskendo plaukiantis 
iš Ottaua j Osvvego garlaivis 
Roberval. Prigėrė įr 6 žmonės. 

KIAUŠINIAI PABRANGS. 

Bostcn, Mass. Sekretorius 
■Valstijos žemdirbystės tarybos 
\Vrlfrod \Ylioeler apreiškė, jog 
kaina kiaušinių vis kils, nors ir 
dabar ji ne žema ir už šviežius 
reikės mokėti 75c. už tuziną. 
■Mat pradėta mažiau vistu lai- 
kyti. nes geriau jas parduoti, to- 

dėl visame ..rašte vištų yra ma- 

žiau, o pasilikusios negali tiek 
kiaušinių pridėti, kiek gyvento- 
jai reika'auja. 

LENKIŲ MOTERŲ SEIMAS. 
Buffalo, N. Y. Pereitą savai- 

tę ėia atsibuvo metinis seimas 

'Lenkių Moterų Sąjungos. Sei- 
mas atsibuvo be smarkesnių mo- 

terų susikirtimų, gana ramiai. 

ARKLIŲ PARODA. 

Milford, 111. Rugsėjo 28 dieną 
•tapo čia atidaryta a»Jių paroda. 
'Atidarymo dieną parodą atlankė 
suvirš".»ii 15,000 žmonių. 

PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ 

Detrolt, Mich. Netoli miesto, 
naktyj plėšikai sulaikė greitąjj 
traukinį Michigan Centrą! gele- 
žinkelio. Banditai buvo pasislė- 
pę amt lokomotyvo. Jie apvaldė 
trūkio vedėją ir kūrėją ir juos 
ant kelio numetė, o pas/kui, nu- 

kabinę bagažinį ir pactinj vago- 
bius, su jais toliau nuvažiavo ir 
iš jų paėmė viską, ką tik sau 

'tinkamo rado. Kiek pinigų jie 
rado pacto siuntiniuose ir pasa- 
šžierių bagažuose, dar tikrai ne- 

žinia. Atlikę savo darbą, plėši- 

kai nežinia kur dingo ir pasažie- 
riai nei nežinojo apie užpuolimą. 

MILTU KAINOS BUS 
PAKELTOS. 

Minneaoclis, Minn. Čionykš- 
čiai malunu savininkai sako, kad 
kaina miltų veik bus pakelta iki 
$10 už bačką, nes kaina kviečių 
labai pakilo. Dabar malūninin- 
kai bačką parduoda už $8.80. 
Dabar miltų bačka yra $3.00 
brangesnė negu buvo pernai. 

KARIUMENĖS DISCIPLINA. 

Presidio, Texas. Gauta eia ži- 
nia. kad 9 stovinti prie rubežiaus 
Suvienytų Valstijų kareiviai per- 
žengė rubežių ir Mesikos pusėj, 
netoli Gitidio susimušė su Mexi- 
ko kariumene. Mušyj užmušta 
3 Suvienytų Valstijų kareiviai 
ir keturi mexikonai. 

ANGLYS PABRANGS. 

Anglių krautuvių savininkai 
užtikrina, kad visoj Amerikoj pa- 
brangs kietosios anglys. Jau da- 
bar už toną Chicagoj reikia mo- 

kėti $9.00, taigi 25c. brangiau 
negu buvo pereitą savaitę. Ma- 
no. kad greitu laiku kaina pa- 
kils iki $ri už tor.ą. 

PASIMIRĖ SENATORIUS. 

Litttle Rock, Ark. Savo na- 
muose pasimirė senatorius James 
P. Clarfce. Gimęs jis Missouri 
valstijoj 1854 m. Universitetą 
baigė Virginijoj. Senatorium' 
jis išrinktas 1903 m. Pasimirė 
jis nuo apoplexijos 

DIDELĖ NELAIMĖ. 

Detroit, Mich. Prie susibėgi- 
mo Forest ir Degunter gatvių 
spalio 1 d. pilnas žmonių gatvi- 
nis karas susimušė su geležin- 
kelio lokomotyvą. Karas tapo 
visai sudaužytas. Užmušta prie 
to 13 karo pasažierių. o sunkiai 
sužeista 25. Iki šiol dar neiš- 
tirta. kurio čia yra kaltė, bet ir 

ištyrimas juk užmuštiems gy- 
vastį nesugrąžp. 

ĮGRIUVO BAŽNYČIOS 
GRINDIS. 

Binghampton, N. Y. Presbite- 
rijonų bažnyčioj Joh"*on City 
laike pamaldų įgriuvo grindjs ir 
250 žmonių nugarmėjo keinorėn. 
Visi jie tapo sužeisiti. 

Omaha, Ncbr. Skerdyklose 
Morris & Co. siautė gaisras, ku- 
ris pridirbo nuostolių ant 750,- 

:000 doliarių. 

| EI Paso, Texas. Suvienytų 
(Valstijų kariumenės Komendan- 

j tas gavo žinią, jog Mexikoj, 
mieste Chihuahua, ištraukus Vil- 
iai, tei. nužudė 500 žmonių už 

prielankumą Viliai. 

' 
INDIJONAI SUVIENYTOSE 

VALSTIJOSE. 
Indijonų nykimas Suvienytose 

Valstijose pasiliovė, dabar jų 
skailtlius, <nors palengva, vėl pra- 

,deda didintis. Pradžioj pereko 
amžiaus plotuose Suvienytų Val- 
stijų gyveno suviršum milijonas 
indijonų, paskui jų skaitlius bu- 

vo sumažėjęs iki 250,000, taigi 
liko tik ketvirta dalis. Dabar 
vėl skaitlius pasididino iki 350,- 

J>e gyvena 24 valstijose, 
turi jie 60,000,000 akerių žemės. 
\"ertę jų turto apskaito ant 900 
milijonų doliarių. 

NAUJAS AUSTRIJOS AMBA- 
SADORIUS AMERIKOJ. 

Prašalinus iš Amerikos už in- 
trigas vokiečių naudai buvusi 

.Austrijos ambasadorių Dr. Dum- 
bą, Austrija tikro ambasadoriaus 
Amerikoj neturėjo, ją atstovavo 

Washingtone ambasadoriaus už- 
vaduotojai. Dabar vienok laik- 
raščiams pakėlus ambasadoriaus 

.klausimą spėjama, kad \Va- 
shingtonan Austrija pask;rs žymų 
Vengrijos veikėją, grafą Appp- 

; nyi, priešą dabartinių politikos 
vedėjo Vengrijoj. Grafas Ap- 
ponyi yra opozicijos vedėjas 
Vengrijoj ir šalininkas atskiros 
su talkininkais taikos, sutaikymo 
vokiečių pusėn. Bet jo pa- 
skyrimui Austrijos ambasadorių 
\Vashingtonan ir vokiečiai prita- 
ria. Matyt ir jie numano, kad 
vokiečiu tarnas neraJtų Ameri- 
koj prielaikumo. Grafas App*- 
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PRIE DIDŽIŲJŲ KANUOLIŲ. 
Francuzų kanonieriai lioduoja didelę kanuolę. Patčmykit didumą kanuolinio šovinio (kulkos). 
Kareiviai turi užsidėję maskas apsisaugojimui nuo nuodingų gazų. 

in3'i gerai pažįstamas Arnciikoj, 
nes jis čia lankėsi. Jis gerai su- 

sipažinęs ir su svarbiais Ameri- 
kos politiškais veikėjais. 

13 DARBO UUKD. 
Chicago, 111. Lokomotyvų 

departamento Northvves-terai ge- 
ležinkelio kompanijos darbinin- 
kai pareikalavo algų pakėlimo, 
o 'kad to kompanija neišpildė, jie 
sustreikavo. 

f New York. Bordeno Co. 
pieno išvažiotojai laimėjo strei- 
ką, kompanija išpildė jų reikala- 
vimus, todėl streikas pasibaigė. 

f New York. Sustreikavo čia 
pienu išvažiotojai Borden Con- 
ddnsed Millk Co. 

ĮĮ Sugrįžęs iš Europos profe- 
sorius Pennsylvania universiteto, 
Dr. R. Fait McKenzie atgabeno 
ži>nią, jog išrėki iamuotas gana 
antrrsis Bremeno Lloydo povan- 
deninis pirklių laivas Bremen ta- 

po anglų pagautas, f-abeno jis 
parvų ir deimantų už 25 mili- 
jonus doliarių. Kadangi vienok 
Anglija nesigiria tokiu laimikltr, 
tai turbut ir dabartinis praneši- 
mas nebus tesingesnis už kitus. 
Apie to laivo likimą, jeigu Bre- 
meno Lloydas ištikro jį Ameri- 
kon pasiuntė, visgi ieko nežinia. 

|j Kanadoj, Peace paupiuose, 
Alberta provincijoj, dega girios. 
Ugnis užėmė jau suviršum šim- 
tą ketvirtainių mylių girios. 

jf Prūsų Lietuvoj įvedė pagal- 
vių mokestį. Visi galinti dirbti 
nuo 15 iki 60 metų. gyvenanti 
rytinių Prūsų provincijoj turės 
mokėti pirmuose metuose po 6 
markes, o toliau po 8 markes. 
Mokestį tą turės mokėti nuo 

1916 met.k. 

|j Kanadoj, mieste Beaumont, 
sudegė vaikų prieglaudos namai. 
Ugnis išnaikino namus, bet su- 

degė ir 200 vafkų ir užvaizdos 
žmonių. 

|| Paryžiuj ęrekų bažnyčioj 
grelcai studentai riaušes sukeli. 

f T *1 .Oi 
# 'Laike maldos už Grckijos kara-| 

j>liu bažnyčioj kilo muštynes, nes: 

studentai stengėsi neleisti mal- 
( dos už. laimę suvokietėjusio ka- 

raliaus. 
r> 

ĮĮ Mexįkoj, prie Cusihiurachie 
buvo mušis Vilios su Carranzos! 
kariumene, kuriame Yil!a nuža- 
ki ė suviršum šimtr* savo ikariau- 
tojų. 

f| Anglija panaikina muitus 
( 

nuo tabako ir api ubežiavimus 
gabenant ji iš Amerikos,-nes prieš 
tai protestavo Amerikos tabako 
trustas. 

Į| Torte Sydney, Ka'nadoj, :š- 
'kraujant benziną, ant laivo \Vai- 
rana atsitiko etfpliozija. kuri už- 
mušė 6 darbininkus. 

[[ Japonija laivų dirbime nesi- 
duoda niekam save pralenkti, bet 
ji pralenkia ne vieną kraštą. 
Pirmame pusmetyj šių metų ji! 
paleido j jūres 28 garlaivius 102,- 
000 tonų j'talpos, o antrame pus- 
metyj sau dirbdina 9 garlaivius 
28,950 tonų. 

LIETUVA IR KARE. 
YČO ĮSPŪDŽIAI Iš JO 

KELIONĖS PO VAKARŲ 
EUROPĄ. 

P-nui Yčui beišvažiuojant į 
Amerika laikraščio U t r o R o- 

s s i i koresponc1 Mitas Maskvoje 
rurėjo su juo pasikalbėjimą apie 
jo kelionę po vakarų Europą. 
Šiitam korespondentui, sulyg mi-! 
neto laikraščio p. Yčas apie sa- 
vo kelionę šitaip papasakojo: 

"Savo dalyvumu parlamento 
delegatijoje ai norėjau netik ap-Į 
sipažinti su dalykų stoviu talki-, 
ninku šalyse kaipo rusų įstatym-j 
davystės;;buto narys, bet ir išaiš- 
kinti sau visąieilią klausimų, ru- 

pimų lietuvių utautai, kurią aš at-j sitorauju kaipo atstovas tautos, 

sunkiai-nukentėjusios nuo karės 
ir rišančios savo atsigimimą su 

apskritu tautinio klausimo išri- 
šimu Europoje ir, suprantama,! 
aš visųlabiausiai įdomavau tauti-j 
niu klausimu. 

''Karė yra vedama mažųjų tau- 
itų paliuosavimui,—tokia cficia- 
lė dabartinės karės ideologija. 

"Man įdomu buv> žinoti kiek 
šitoji ideoligija yra teisimga ir j 
tikra talkininkų šalyse- 

"Išaiškinimui šito klausimo aš 
kalbėjausi su {žymiausiais poli- 
tikos veikėjais taip Anglijoj, 
taip Prancūzijoj. Ypatingai 
gerai teko man išsišnekėti 
tame dalyke su franuizų repu- 
blikos prezidentu P. Poincare, ku- 
ris suteikė man ilgoką audienci- 
ją. Republikos prezidentas iš- 
sireiškė taip. ,kad idealai, kurių 
jvykinimui prasidėjo šita karė, 
tebegyvuoja ir dabar ir tautinis 
klausimas tarp jų užima nepa- 
skutinę vietą, bet šioj valandoj nelaikas šitą klausimą gvildenti 
parlamentuose ir spaudoje; rei- 
kia tam laukti karės pabaigos, kuomet visi prispėjusiejį klausi- 
mai apturės tinkamą išrišimą. 1 

"Maždaug toj pačioj prasmėj išsireiškė ir lordas Grey. | 
"Aš taipgi kalbėjausi su bu-' 

v u si u ministeriu Dttmergu, su 

pasiuntinių buto pirmininku Po- 
le Dcclianele, su pasiuntiniu Mu- 
te, pi;niinmku sekcijos lietuvių' reikaluose žmogaus ir valstiečio 
teisių lygoje, ir su visa eile kitų1 
talkininkų ir neutraliu šalių poli- tikos veikėjų. Šituose pasikal- 
bėjimuose aš bandžiau supažin- 
dinti Europą su tautiniais lietu- 
vių tautos idealais, kurie susive- 
da prie suvienijimo rusų ir prūsų J lietuvių j autonominę vienutę: 
Rusijos viešpatystės ribose. Rei- 
kia patėmyti, kad Rytų Prusno- 
se lietuviškoji visuomeninė są- 
monė yra gyva ir jį plėtojasi. 
Landtage sėdi du lietuviu pa- 
siuntiniu—d-ras Steputaitis ir 
d ras Gaigalaitis. Apskritas prū- 
sų lietuvių atsinešimas prie Ru- 
sijos. be abejonės, yra geras. 

"Klausimas apie Lietuvos au- 

tonomiją yra visai nauju klausi- 
mu Europai, be to jis priklauso 
prie vidurinės politinio Rusijos 
statymo srities. Taip aš j j ir 
statydavau ir neabejotinai duo- 
davau suprasti, kad kitokio kaip 
rusų klausimo išrišimo lietuviai 
nelaukia. 

Pernai metais spal. 14 d. kai- 
kurie lenkų rateliai įdavė Bet- 
mann-Mohvegr.i raštą, kuriame 
buvo priparodoma būtinumas 
prie busimosios lenkų karalystės 
prijungti baltarusių ir lietuvių 
gubernijos. Šitas raštas, kaip 
man teko sužinoti, buvo svarsto- 

mas Vokietijos valdžios rateliuo- 
se. Man įdomu buvo žinoti kiek su 

šita pažiūra susitaiko "atsako- 
mieji lenkų viesosios nuomonės 1 

vedėjai"—.tautiniai demokratai ir, 

realistai. Šitame klausime aš rtuj 

kariu kalbėjausi Londone su Ro- 
manu Dniovskiu. Šitie pasikal- 
bėjimai mane pilnai patenkino. 

"R. Dmovskis grieštai pasakė, 
kad Lenku Karalystės lenkai ne- 

turi pretenzijos prie lietuviu sri- 

ties ir kad jie autonomijos nuri 
tik etnografinėse ribose. Aš «ti- 

riu pamatą manyti, kad tai buvo 
ne vieno Dmovskio nuomonė, 
bet tam tikros grupės troškimai. 

"l'žsienyj turėjau laime susi- 
tikti su dviem įžymiais amerikie- 
čiais, d-rn Bartuška ir d-ru Bel- 
skiu, su Amerikos Lietuvių Ko- 
miteto žinia aplankiusiu Kaimą. 
Vilnių, Kauno ir Suvalkų guber- 
nijas. Šitie amerikiečiai man 
smulkmeniškai papasakojo apie 
Vokiečių pienus Lietuvos reika- 
luose. Išpradžių vokiečiai pro- 
jektavo tiesiog prijungti užimtą- 
sias lietuvių gubernijas prie 
Prūsijos. Bet šitas projektas 
sutiko stiprų pasipriešinimą iš 
pusės vakarimių ir centralinių vo- 

kiečių viešpatijų, ypatingai Ba- 
varijos ir Saksonijos, kurios pri- 
vengia perdaug di. Jio sustipri- 
nimo Prūsijos. Bavarų ir sak- 
sonų rateliai pasiūlė savo projek- 
tą Lietuvos sutvarkymui. Sulyg. 
šito projekto Lietuva gauna at- 

skirą politinį sutvarkymą su sa- 
vo monarchu ir landtagu ir vi- 
suotinos vokiečių sąjungos sąsta- 
tam įeina Bundesstadt'o teisėmis 
Kandidatais lietuviams į kara- 
lius propanuota Wilhelmo sū- 

nus; pirma Ioachimas, paskui 
Oskaras. 

"Apie žmonių padėjimą užim- 
tose lietuvių gubernijose ameri- 
kiečiai papasakojo daug ką sun- 
kaus. Vietomis išdeginta 80% 
visų gyvenimų. Viename kaime 
iš 51 kiemo pasiliko tik <iu; kita- 
me iš 40 kiemų pasiliko vienas. 
Žmonės žiemą pergyveno dide- 
liame trukume; jie pasiliko vo- 

kiečių paliktuose apkasuose. Epi- 
demijos nepasiliaują nei dabar. 
Vaistinės pagelbos nėra. Visoj 
Suvalkų gubernijoj yra vienas 
"gydytojas" iš felčerių. Vaikų 
marumas labai didelis. Gyven- 
tojai. ypatingai miestuose, badą 
kenčia. Duona, po svaro ant 

žmogaus, su priemaištimi 30% 
bulvinių miltų, duodama sulyg 
kortelių. Amerikiečiai aplankė 
daugelj lietuvių komiteto vaikų 
prieglaudos namų. Jiems pa- 
klausus: "l\o jus norite?"—vai- 
kai visur atsakė: Duonos. 

"Mėsos visai nėra. Sale Kau- 
no Šancuose amerikiečiams teko 
matyti "mėsine," kur pardavinė- 
ta puolusi arkliena po 50 k. sva- 
rui. Cukraus nėra. Marijampo- 
lėje, Suvalkuose cukrus duoda- 
ma tik už auksą. 

"Kaikitr pradeda tvarkytis mo- 

kyklinis gyvenimas. Po ilgų pra- 
tęsimu vokiečiai leido lietuviams 
atidaryti mokyklas ir dabar vei- 
kia septynios gimnazijos (Vil- 
niuje, Kaune, Šiauliuose, Pane- 
vėžyj. ir kitur) su mokinimu lie- 
tiniu kalba." 

"Dabartis" praneša, kad Kur- 
šo ir Kauno gubernijose valdžios 
įstaigos moka šitokias kainas: už 
ąžuolų giles 14 mar' !ų ui 100 

kilogramų (6 putlus). Už papras- 
tus kaštanus 10 markių už 100 

kilogramų ir už buko giles kaš- 
tanus 45 markes už 100 kilogra- 
mų. 

NAUJAS ŽEMĖS ŪKIO SU- 
TVARKYMAS NUOVADOJE 

RYTUOSE. 

Liepos mėnesio 12 d. 1916 m. 

vyr., vatl. ryt. išleido įsakymą 
sulyg pardavimo nejudinamo 
turto ir sulyg u/traukimo pas- 
kolų ant jo. Čionai paduodu su- 

trumpinęs svarbiausius nuosta- 

tus: 

Uždrausta parduoti, arba jgyti 
ar'ba užtraukti paskolos ant ūkio 
arba jo dalies tarp gyvųjų, dargi 
'licitacijos kelių. Neteisėti joki 
vyksniai. kurie priešingi šitam 
įsakymui, arba kuriais padedama 
apsukti, vistiek kokiu vardu ar- 

ba kokia forma je butų vykina- 
mi. 

Išimtys iš šito įsakymo tegali 
buti leidžiamos tiktai vy« irusio- 
jo vado rytuose, arba jo apskir- 
tų vyresnybių. Prašymai reikia 
įteikti apskričio (miesto) virši- 
ninkui. Už leidimą reikia mokė- 
ti mokesnis* 

I KAUNO GAMTOS GRAŽY- 
BiS.* 

| Vienas smagiausių vietų pasi- 
Į vaikštinėjimui—tai Mickevičiaus 
„slėnis, kur mūsų didis poėtas 
mėgdavo vaikštinėti, kada gyve- 
no Kaune. Vokiečiai aptaisė 
Elenėlės kalną (Petrakalnj), kur j 
praminė \Yilhelms-hohe, padarė 
ir taką per Mickevičiaus kIouj. 
Retai rasi užmiestyje toki taką 

! pasivaikštinėti. Takas eina me- 

džių pavėsiais per slėnio kvepian- 
čias pievas palei čiurvenanti upe- 
li. 

Cent. Komiteto įgaliotinis 
Stokholme. 

Jonas Augštuolis. 
*) Sutrumpinta žinutė iš "Daba: 

ties". 

ilETUVU! MM. 
H CLEVELAND, O. 

Iš d-rės Baltrušaitienės pra- 
kalbų. Rugs. 16 ir 17 d. buvo 
vakarai surengti Mi-tos Giedorių 

j D-jos ir LSS. 3 kp. Be pamar- 
ginimų, kuriuos užpildė neva cho- 
ras Mirtos D-jos, buvo taipgi 

1 d-rės Baltrušaitienės prakalbos. 
Į Pirmą vakarą d-rė Baltrušai- 
tienė kalbėjo Mirtų D-jai. K-d- 
ba išėjo silpnai ir tą pačią su- 

į darkė "draugučiai" savo klausi- 
mais, j kuriuos jie yra taip labai 
jsimylėję. Rinkta aukos nuken- 
tėjusiems nuo karės L. š. F. ir 
surinkta $50.27. 

Antrą vakarą surinkta devynio- 
lika doleriu su centais; iš tų 50c. 

S buvo aukota Tautos Fondan. 
Apskritai imant šitie du vaka- 

rai buvo panašus j cirką, kur yra 
.daug trukšmo, bet nėra ko žiu- 
rėt. 

\"akaro programas pradėta pa- 
Įsakmbinimu pianu "Noriu mie- 
'go'' ir ''Onyte, glauskis prie ma* 

110 šalies." \*yrai su akiniais ant 

'nosių, sustoję prie estrados kraš- 
to taip. kad jų raudoni ženkleliai 
ir kp'rlaraikščiai butų visiems 
gerai matyt ir giedodami šaiposi 
ir rodo merginoms ir moterims, 
•kad tos glaustųsi prie jų šalies, 
o kiti jų vietoje prie šalies sako 

[•—prie šlaunies. 

Svetainėje trukšmas. nėra tvar- 

kos; išvedžiotojai kiekvienam, 
'ant kelių pameta -baltas ir raudo- 
'nas popieras, ant kurių parašyta 
| stambiomis "Vote for \Yomen." 

| Estradoje pasirodo moteris trum- 

pu sijonu, su akiniais, galvą pa- 
rietus, su paišiuku ir popieros 
šmočiuku rankoj. Ji iššaukia pa- 

jdekliamuoti "draugę." paskui 
1 "draugą" o po jo dar vieną 
I"draugą," kuris dekliamuodamas 
ištiesia ranką taip. kad ant piršto 
žiedas stikline akia butų visiems 
matomas. Jam pabaigus, iššau- 
kiama "draugė" Baltrušaitienė. 

į Kalbėtoja išėjus mandagiai 
linkteria ir pasisako kalbėsianti 

Į apie Moterų Progresvviškaii Su- 
sivienijimą, kuris jau suvirsimi 
12 metų darbuojasi moterų nau- 

dai. Bet šitą pasisakius ji kalba 
apie moterų liga* ir moterų teises, 
kad jos turėtų balsą, kad jos turė- 
tų teisę pasakyti, kokio ios bruko 
nori ties savo "praperte." Ant- 
galo už visas moterų nelaimės 
apkaltina vyrus ir ima pasakoti 
apie prostituciją; bet čia jai pri- 
trūksta žodžių; ji išgeria stiklą 
vandens ir ašaras šluostydama 
nuo estrados nueina. Nueida- 
ma pasisako, kad ji dar kartą kal- 
bėsianti. 

Po kalbai atsitinka incidentas 
—griūva sccnerija ant vakaro ve- 

dėjos. bet vyrai sušokę pastato 
ją ir vakaro vedėja iššaukia cho- 

rą. kuris iš eilės pagieda apie ke- 
turias dainas ir vakaro vedėja 
apreiškia, kad bus renkamos au- 

kos. 
Po aukų estradoje vėl pasiro- 

do kalbėtoja ir sudrožus vyrams 
pasakoja toliau, kaip industrija 
moteris nuo puodų namuose su- 

varė j dirbtuves. Toliaus kalbė- 
toja liepia rašytis prie ProgreIv- 
aškoj o Susivienijimo ir baigda- * 

ma kalbą, ragina mo- 

teris palikti prisvilusius puo- 
dus, apskretusius vaikus (nedi- 
delis gudrumas—Red.) ir kovoti 
už moterų teises. 

Pabaigusi kalbą kalbėtoja pa- 
sako. kad dabar jai galima duoti 
paklausimai. Iškjla apie dešimts 

rankų. Pirmutinis klausia, Ar, 



t ikali.iya tautystė? -Kalbėf.ia 
nori tą klausimą greitai išriUi, 

bot pamato "Dirvos" redaktorių 
'"r susimaišo. Vienok -usigrie- 
bia ir sako: Tami .os klausimas 

y-A lygus klausimui—ar bus pi- 
ni'gaf* kaip socializmas įvyks. 
(iirdi, tokis paklausimas reikia 

ignoruoti; \icuok ji jo neignoruo 
ja, bet aiškina, sakydama, kad 

jei Europoj ir toliaus tokios 

skerdynės t^sis, kaip šiandien, 
tai stiuku tikč.i, kad mustj taMtn 

egzistuoti!klausytojai ploja ran- 

k mis. 
Antras klausia, kas tai yra in 

<lustrija ir ar tai yra angliškai 
žodis, ar koks. >itam kalbėtoja 
atsako, kad ta: nc angliškas žo- 

dis. bet ji nežinanti, ką jis reiš- 

kia ir prašo, kad ka> iš publikos 
paaiškintu. Niekam neatsilie- 

piant, ji prašo "Dirvos" redakto- 
riaus, bet netoli jos stovintis 

stačiais plaukais, tams.ais aki- 

niais ir ant piršto žiedu, kurio 

stiklinė lyg jaučio akis blizga, 
didelis grekų kalbos žinovas (tur- 
būt su "D. Balso" pagelba) tuo- 

jaus paaiškina, kad industiija tai 

yra pramonė. Bet kalbėtoja tuo 

atsakymu nepasitenkina ir žiūrė- 

dama j redaktorių .aukia nuo jo 
atsakymo. Tas nusišypsojęs nu- 

moja ranka ir tuonii klausimas 

užbaigtas. Kalbėtoja dėkoja ži- 

novui grekų kalbos (industrija 
yra latynų kalbos žodis, o ne 

grekų—Red.) ir sako, kad dabar 
ir ji žinosianti, ką industrija reiš- 

kia. 
Trečias klausia, ar, moterims 

lygias teises įgijus, bus militariz- 
nias. Kalbėtoja užtikrina, kad 

nebus, nes visos moterįs balsuo- 

siu, kad jo nebūtų. 
Tolsaus j paklausimą, ar mo- 

terims lygias teises gavus ne- 

nupuls civilizacija, nes tąsyk, 
moterims politika užsiėmus, ne- 

bus kam kambariai valyti; pub- 
likoje kilo juokai: j šitų klausi- 

mą. kalbėtoja režte atrėžia: Aš 

neturiu daug laiko, o mano kam- 
bariai švaresni, negu gaspadinės,! 
pas kurią tamista esi ant burdo. 
Padavusis klausimą atsakymu 
nėra užganėdintas ir nori kažką 
sakyti, bet svetainėje kįla balsai: 
išmest jį laukan. Galiaus vakaro 

vedėja trukšmą numalšina ir kal- 

bėtoja prašo klaususio klausimą 
atkartoti. Tas sėdėdamas ir 

klausia jos. Argi tamista turi 
tokią uoslv, kad suuostum, kas| 
yra pas mano gaspadinę kam- 

puose? Kalbėtoja nenugirdusi 
dar prašo jj atkartoti, bet jau 
"draugučiai" šaukia, "išmest, iš- 
mest !" 

Čia didesnė pusė publikos sukj- 
la, išeina laukan ir susirnkimas 
tuon:i pasibaigia. 

IŠ MILLINOCKET ME, 

įvairumai ir muštynės.—Musų 
miestelis stovi toli nuo kitu di- 
deliu miestų. Atvažiavus j jį 
svetimam, yra labai nuostabu. 
M icstelis stovi tarpkalnėj; ap- 
linkui augšti kalnai, dideli eže- 
rai matos. Užėjus ant kalno, 
smagu yra pasivaikščioti, gam- 
tos gražybėmis pasigėrėti ir ty- 
ru oru pakvėpuoti po sunkaus 
dienos darbo. 

Vietos atrodo labai, gražios. 
Medžiai žaliuoja visais kraštais, 
oras visur kvepia ir paukšteliai 
švelniais balseliais čiulba; tary- 
tum gyveni kaime, arba pačioj 
Lietuvoj. 

Musų miestelis apgyventas 
jvairių tautų žmonių. Viso gy- 
ventojų yra apie 5000; daugiau- 
siai yra ateivių—italų, franeuzų, 
graikų ir kitų. Iš darbų turime 
tik vieni} popi^ros dirbtuvę; visi 
prasti darbininkai žiuri į šitą 
dirbtuvę. Darbas yra vidutiniš- 
kas, vienur lengvesnis, kitur sun- 

kesni. Užmokestis taipgi ne- 

vienoda. Dirbantieji lauke po 
9 valandas gauna 23c. i valandą, 
o dirbantieji vidui ir prie maši- 

nų, paprasti darbininkai gauna 
po 27c. j valandą. Dirbantieji 
arčiaus prie popieros gauna ir 

^ Jaugi u s. 

Darbai eina labai gerai. Dar- 
bininkų dažnai ir trūksta. Dar- 
bininkai visi priklauso prie uni- 
jos. Pragyvenimas nėra labai 
brangus. Miestelyje yra viena 
valgomų daiktų sankrova, kurią 
laiko žydelis, ir dvi drapanų san- 

krovos. Pardavėjai visi žydai. 
Lie..tviai vien darbu užsiima ir 
prie pirklystės nekiniba. 

Bažnyčios lietuviai neturi. V a 

airių bažnyčia, kuria naudojasi; 
ir lietuviai; kunigą parsitraukia 
vieną kartą metuose. Lietuvių 
šitame miestelyje yra apie 17 j 
šeimynų ir apie 50 pavienių— 
nedaug, ir tie pat's pasidalinę Į 
sriovės ir vienybė: neturi. Vie-j 
a k yra tokių, kurie gražiai su- 

i^yvena; jie t.iri savo nu savus 1 

namelius. Draugijų nėra, išski-1 
riant SLA. kuopą, kuri taipgi 
silpnai gyvuoja. 

Apš.ieta pas vietos lietuvius 
stovi žemai. Nors yra mylinčių] 
-kaityti, bet laikraščių ateina la- 
bai maža. Ateina "Lietuva." 
"Katalikas," "Daijbininkas," 
"Draugas," "Amerikos Lietu- 
vis," "Naujienos" ir "Keleivis." 
Kaip tai butų gražu, kad visi 
skaitytų laikraščius ir geras kny- 
gas, kurios suteikia didelę nau- 

dą ir atitraukia nuo visokių pa- 
klydimų. 

Musų miestelis, taip kaip ir 

valstija, iš ardo yra "sausas," 
bet tikrumoje slapesnis ir už 

šlapią. Smuklių yra užtenka- 
mai paslaptų ir alkoholio ne- 

trūksta. Šventadienį eidamas 
gatve, visur namuose girdėti 
bliaujant ožio balsu. Linksma 
alkoholi.) prisigerus. bet koktu 
iš ,-alies klausvtis. 

Mielas lietuvi, atsimink pali- 
kęs savo mielą žmoną, vaikelius, 
ar kitus gimines Lietuvoj ir at- 

važiavęs į šitą šalj liuosybe gė- 
rėtis. Mesk šalin savo biaurius 

papročius, šalinkis alkoholio. 
Tegul tavo troboj būva geros 

knygos, geri laikraščiai. Varyk 
iš narnų bačkutes su alum lau- 
kan. Taip-pat ir jus, moterėlės, 
nepratinkite savo mielų vaikelių 
prie svaigalų. ] jusij namus 

susirenka daug žmonių ir jie 
užsigėrę visokias nepadorias 
kalbas kalba, o jusų vaikeliai 
klausosi didelių ir mokinasi patįs 
tų blogų kalbų. Taigi duodate 

jiems blogą pavyzdį. Atsimin- 
kime. kad nvusų šalis visa ište- 
riota, išdegintą, žmonės kenčia 

didžiausią vargą; verčiaus paau- 
kokite nelaimingiems tautiečiams 
tuos pinigus, kuriuos čia prage- 
riate. Gal ne \ ienas bus tuomi iš- 
trauktas iš mirties nagų. 

* 

Rugs. 14 d. lietuvis ir lenkas 
prisigėrė ir pradėjo bonkomis 
bombarduoti vienas kitą. Pra- 
nas, Aleksa (Kuropatkinas) len- 
kui F. Vierzbovskiui visą bon- 
kos kaklą suvarė j galvą. Len- 
kas pargriu\o ant žemės ir ap- 

siliejo krauju. Atėjęs dėdukas 
pakėlė sumuštą ir abudu nuvedė 

šaitojen. AntryUjaus buvo tris- 
mas. Teismas Aleksą rado kal- 

tu ir nuteisė kalėjimu iki atei- 
nančio vasario 1 d., o paskui 
bus kitas 1 ?) teismas, kuris ne- 

žinia kokią bausmę paskirs. 
F. Vierzbovskiui priteisė $50 

užmokėti ir 60 dienų atsėdėti, 
o jei pinigų užsimokėti neturės, 
tai turės 4 mėnesius atsėdėti. 

Brangiai atsieina nrtuokiiavi- 
mas. 

Mėlynakis L tr—as. 

IŠ SO. BOSTON, MASS. 

Šis-tas apie Vietos draugijų 
veikimą. Liet. G. ir L. A. Fon- 

do; Skyrių smarki? i veikia. Dar 
tik mėnesis laiko, kaip So. iios- 

tone įsteigta L. G. ir L. A. Fon- 
do Skyrius, o jau suspėjo surink- 
ti apie $300.00 aukų nukentėju- 
siems nuo karės ir Lietuvos 

autonomijos reikalams. 
24 d. L. G. ir L. A. Fondas 

su vietiniu Tautos Fondo Sky- 
rium šaukė visų vietos draugi- 
jų konferenieją įsteigimui Ame- 

rikos Lietuvių Centralio Komi- 
teto Skyriaus ir sutvarkymui au- 

kų rinkimo Lietuvių Dienoje. 
Socialistai savo draugijose irgi 

renką delegatus ton konierenci- 

jon ir, girdėti; juos su pasididžia- 
vimu kalbant, kad jeigu jiems 
nepavyksią paiimti viršų ir pra- 
ves:i socialistų suvažiavimo re- 

zoliucijas, tai jie, esą, pakelsią 
suvažiavime skandalą ir atsiskir- 
sią. Tegul jiems jų raudonas 

1 dievas padeda skaldymo darbą 
varyti,—sa\o partijoj. Lietuviu 
visuomenė šitame kritiškame mo- 

mente socialistų juodašimtiško 
darbo, kokį jie dirba visuomenei 
savo partijos labui—neužmirš 
•niekados. 

W. W. W. Butrutis. 

"Marijos Vaikelių" draugijėlė, 
•kurią kun. Kemėšis pagamino tuo 

tikslu, kad paardžitts "Gabijos" 
vaikų chorį, dabar sau ramiai 

tyli, j' !<:o veikimo neparodyda- 
ma. Pirmiau dar šj-tą parengda- 
vo ir padainuodavo vien'ą-kitą 
daineu-, kuriu bi.vo išmoku, pri- 
gulėdami prie "Gabijos" vaiku 
cn.ro. 

Ką kun. v.mėšis savo "Ma- 
rij' s \ a, <tii is u.okins sekanti 
sezoną—nežinia. Dabar dar jie 
po gal»v.s sau laksto ir gatvės 
kulturą semia. 

Andai, suti'cs vieną gabijietj. 
•ūklaiisiau, ką "Gabija" mano ši- 
net daryti su vaiku mokymu. 
\tsakė, kad nieko tikro negalįs 
pasakyti. "Gabijai" lavinti vai- 
kus dailės srytyj. girdi, nelengva, 
nes didelės išlaidos. Praeitą me- 

tą daugumas vietos draugijų au- 

kojo iš savo išdo 'pinigus moky- 
mui "Gabij< h" vaikų choro, .^j- 
met, jei tėvai reikalaus, "Gabija" 
vėl mokysianti vaikus, bet vaikų 
tėvai turėsią prisidėti prie moki- 
nimo išlaidų padengimo. 

l'ėtnyčios vkarc teko nueiti ant 
"Gabijos" choro repeticijų. I\!a- 
niau. kad dabar "(iabijos'' cho- 
ras turbiK neskaitlingas, nes pe- 
reitą rudeni socialistai kėlė "re- 
voliuciją" prieš "Gabiją," paskui 
žiemą-, a^ykus Bostonan žino- 
mam klerikalų vadui, prieš "Ga- 
biją" buvo panaudota sakykla ir 
klausykla l'o tokių audrų, ma- 
niau, rasiu tik keletą gabijiečių. 
Bet kur tau—apsirikau. Nueinu 

1 svetainę, ugi kaip buvo "Gabi- 
jos" skaitlingas choras, taip ir 
tebėra. Keli b?i1iai pabūgo kei- 
kimų, bet jų vieton stojo kelis 
syk daugiau naujų narių, pasi- 
šventusių dirbti tą prakilnų dar- 
bą dailės s ryty j, nepaisant jokių 
užsipuldinėjimų. P-as .M. Pet- 
rauskas, tik-ką sugrįžęs po va- 

kacijų, stvėrėsi stropiai mokinti 
"Gabijos' chorą. Mokinama 
naujas didžiausias p. M. Petraus- 
ko veikalas—opera "Velnias Iš- 
radėjas." kurį statys žymiausia- 
me Bostono teatre. Repeticijos j 
būva net kelis 'kartus savaitėje. 

Praeitą metą žiemos laiku "Ga- 
bija" buvo įsteigusi nuolatinį lie- 
tuvių teatrą So. Bostone. Kas 
savaitė vaidinta,—tai operetė, tai 
komedija, tai drama. Šį metą 
žiemos laiku ir-gi manoma daug 
veikli ir rengti dažniau (kiek ga- 
lint vaidinimus—jei jau ne kas 
savaitė, tai nors kas antra. Bė- 
da tik su tuo, kad trūksta sce- 

nos veikalų. "Gabija"' jau arti 
šimto įvairių veikalų yra suvai- 
dinusi, ir tuos atkartoti, ypač 
mažesniuosius. neapsimokėtų. 
Naujų veikalų pastaruoju laiku 
beveik niekas neišleido. Esan- 
čių veikalų dauguma Europoj 
spausti ir dabar jokiu budu jų 
negalima gauti. 

Tuli gabij iečiai mano, kad bu- 
sią galima pačiai "Gabijai'' at- 

spausti Ikeletą sceniškų veikalų, 
jeigu bus reikalas. 

P-as M. Petrauskas pastaruoju 
laiku užbaigė vieną naują opere- 
tę, kuri ir-gi, turbut, netrukus bus 
statoma scenoje. Svarplelis. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 

Prisirengimas prie Lietuvių 
Dienos. Rugs. ]8 d. draugijų 
delegatai turėjo susirinkimą Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos svetai- 
nėje. Susirinkimą atidarė kun. 

J. Kasakaitis. Jis pasakė trumpą 
prakalbą, paaiškindamas susirin- 
kimo tikslą ir kviesdamas visus 
be skirtumo darbuotis aukų rin- 
kime Lietuvių Dienoje. 

Delegatai buvo atsiųsta nuo ši- 
tą „1 raugi jų : Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos; Šv. Petro ir Povilo 
D-jos: Šv. Jurgio D-jos; D. L. 
K. Gedimino D-jos; Šv. Marijos 
Moterų D-jos; Lietuvių Politi- 

kos Kliubo; Lietuvių Kanklių 
Beno; SLRKA. 103 kp; Šv. Ce- 
cilijos Choro; Tautos Fondo sky- 
riaus; Tarnaičių Marijos D-jos; 
TMD 52 kp; ir A LTS. 21 kp. 

Šitame susirinkime tapo iš- 
rinkta šitokia valdyba: pirminin- 
ku A. Baranauskas; jo padėjėju, 
P. Petronis; užrašų rašt. St. Kli- 
maitis; išdo globėjais A. Širvin- 
skas, N. Juodviršis ir A. Zim- 

nickas. Anglų spaudos komisi- 
jon išrinkta V. Stankevičius, 
kun. J. Kasakaitis ir P. Petronis. 
•Komisijon pakvietimui svetim- 
taučių mergaičių ir moterų drau- 

gijų pagelbėti aukas rinkti Lie- 
tuvių Dienoje p-lės Liud. Jan- 
čaičiutė ir Kotr. Dubickiutė. 
Maršalka A. Dominas. 

D. L. K. Gedimino Draugija 
buvo atsiuntusi net septynis de- 
legatus, kuomet visos kitos drau- 
gijos ir kuopos buvo atsiuntu- 
sios po (la. Susirinkimas parei- 

kalavo. kad Gedimino d-jos taip-1 
gi butų tik du ftjcffifoi ir pata- 
rė jiems iš savffiff i amo du išsi- 
rinkti. Bet GctJpjio^ D-jos de- 
legatai atsakė, Mcl^fc be savo 

draugijos su.sirin$fh-ib>/'to padary- 
ti negali ir t<nlely ąpl eleU; svetainę 
žadėjo Į kitą d®U^at« susirinki- 
mą prisiųsti tikęjju jMegatu. 

Klebonui pakfimstilĮ kas bus 
•aryta su didelitfSPudfclo miestu, 
kuris yra nuo Roctiesterio netoli 
ir kuriame nėra kam rūpintis au- 

kų rinkimu, pavesta presos ko- 

misijai. Be to klebonas žadė- 
jo kreiptis prie savo diecezijos 
vyskupo ir prašyti, kad jis per 
kunigus praneštų visose katali- 
ku bažnyčiose apie aukų rinkimą 
Lietuvių Dienoje. 

Nutarta visiems, delegatams 
rūpintis surasti kuodaugiausiai 
žmonių tinkamų aukų rinkimui. 

Susirinkimai nutarta laikyti 
kas savaitė ir visiems rūpintis 
paduoti naudingus sumanymus 
aukoms rinkti. 

Užraš. rašt. St. Klimaitis. 

IŠ MONTELLO, MASS. 

Socialistu agitacija padaryti 
surengėjams nuostolius.—Vieti- 
nė, ganą skaitlinga nariais ir be- 
šališka Šv. Roko draugija rugsė- 
jo 4 d. parengė dienos laiku pik- 
niką, o vakare teatrą. Pi'knik is, 

pavyko gana gerai. Jaunimas, 
skaitlingai susirinkęs, sau links- 
minos ir šoko. Bet vakare pa- 
rengtasis vaidinimas dar geriaus 
pavyko. Vaidino jau plačiai 
Amerikos lietuviams žinoma So. 
Bostono "Gabijos! draugija. 
Vaidinimas visais atžvilgiais iš- 
ėjo kuopuikiausiai. Ir ištiesi] 
"Gabiją" gali pasigėrėti, turėda- 
mi} tokią talentingų ir gabių ak- 

torių. 
_ * 
Publikos atsilankė apie tris 

šimtai, nors įžangos tikietai bu- 
vo nepigus: 35—75c. '-Žinoma, 
kaip sulyg Montello lietuvių ko- 

lionijos, tai galėjo buti kur kas 
daugiau. Bet ačiū musų draugų 
socialistų pasidarbavimui tuli ne- 

atsilankė. Mat agitacijos prie- 
žastis tame, kad Švento Roko 
draugijon pastaraisiais metais so- 

cialistų, karpo nesakančių žmo- 

nių, neišrinko valdybon. 
Ir Šv\ Roko draugija pastaruo- 

ju laiku nereikalauja jokios 
draugučių "globos." Žinoma, už- 
tai socialistai laikas nuo laiko 
pamurma ir ką nors "Rokinei" 
parengus, neužmiršta pasidarbuo- 
ti jos pakenkimui. 

Štai ir šiemet Šv. Roko d-jai 
nutarus pasikviesti "Gabiją" ir 
parengti žymų vaidinimą, tuoj 
musų socialistai sukruto netik 
agituoti prieš tai, bet dar, susi- 
dėję su žydais ir airiais, parengė 
tą dieną "•tarptautini" pikniką. 

Žinoma, tokis draugučių tarp- 
tautinis pasielgimas truputį už- 

kenkė, ir Šv. Roko d-ja turbut 
turės kelis dolerius nuostolio. 
Mat aktorių atvykimas, sceneri- 
jos, svetainė ir kiti dalykai ne- 

maža lėšavo. 

Patyrę socialistai, kad nuo 

teatro pelno gal neliks tuoj so- 

cialistų spaudoj sukliko, kad tai 
yra pamokslas Šv. Roko d-jii. 
Taip, draugai socialistai, pamok- 
slas. Ir Šv. Roko d-ja įsidėmės 
tą, kas j;-s per vieni ėsat, ir toki 
jūsų pasidarbavymą tinkamai 
apvertins. 

Montello Skruzdė. 

IŠ AMSTERDAM N. Y. 
Pavyzdingi amsterdamiečiai. 

Artinasi Liet.ivių Dieną. Kiek- 
vienas lietuvys, kuris turi nors 

kibirkštėlę, jau jeigu ne tėvynės, 
tai bent artymo meilės širdyje, 
mąsto, danbuojasi, kaip čia atė- 

jus su pagelba savo broliams lie- 
tuvoje. y 

Nesnaudžia tuom atžvilgiu ir 

[amsterdamiečiai: jau turėjo vi- 

jsą eilę susirinkimų; suorganizuo- 
ta visas burys karštų lietuvių ir 
lietuvaičių tuo tikslu, kad ne tik 
Amsterdame, bet ir aplikiniuose 
miesteliuose rinkti aukas savo 

broliams "Lietuvių Dienoje." 
Rugsėjo 17 d., nedėidienyj, 3 

vai. po pietų, pobažnytinėj sve- 

tainėje susirinko pusėtinai dide- 
lis skaitlius amsterdamiečių; susi- 
rinkimo tikslu buvo tolimesnis 
raginimas vietinių lietuvįų prje 
darbo naudai nukentėjusių nuo 

karės brolių. Kalbėtoju buvo j 
karštos širdies, neabejotinai my-l 
lintis tėvynę ir savo brolius jau- 

nas vyrukas—p. Albinas Striku- 
lis, studentas niedicinos, amster- 
damietis. Kalbėjo suvirs valan- 
dą. Xie/.iurint prakalbos ilgu- 
mo, žmonės klausė jo su didele 
atvda. Kalbėtojui sekėsi; klau- 

< 
J 

sy tojai netik buvo pertikrinti 
apie reikalingumą kuogreičiau- 
sio Lietuvos šelpimo, bet bemąs- 
tantiems apie jų vargus net aša- 
ros byrėjo. 

Pabaigus prakalbą, kalbėtojas 
išreiškė vietinio klebono įnešimą 
apie kolektą del nukentėjusių 
nuo karės.—Tą Įnešimą „rumpai 
ir karštai paaiškinę ir pats kle- 

bonas,—ir pasirodė, kad amster- 

damiečiai ir ši kartą, kaip ir 
visados, atsižymėjo prakilnumu, 
cavo širdie .—1 kelias miliutas su- 

metė savo broliams Lietuvoje 
$175.11. 

š.ai pravardės tų, kurie sudėjo 
stambesnes aukas: 

Šv. Kazimiero draugija $100.00, 
Klebonas J. Židanavičius $5. 
Ona Čidanaviėiutė, Tamuliukė 
Pranė. Ambrasos S.—Kerbelis -Mi- 
kas po $2,00. Po $1.00 aukavo: 
Gaška Jurgis,—Stakauckas Bagdo- 
nas K., Yaiselis J., Petrulaičiukė 
Km., M. Rainiukė Stasė, Kazlau- 
skas M., Kačkas M., Lauvevkaitė 
Ant., Bobmas P., Petruškevicia 
Ant., Miliauckas M., Gėgžna P., 
Aleksonf'rovičius J., Kazlauckas 
K., Žostautas S., Aleksandravičiu- 
kė K., Raila J., Salas P., Jakaitis 
V., Šlaveikis Pr., Širvis P., I. 
Auga. K i sielis Al., Kučys A., 
Šačiuke S.. Steponavičius Y.. 
Lukšys A., L'rbelias R., Vilkelis 
K., Babrauckaitė P., Grinis P., 
Rimkevičius J. ir Žilinskas. 

X. 

IŠ SO. OMAHA, NEB. 

TMD. 18 kp. vakaras. Rūgs. 
24 d. vietinė TMD. 18 kp. su- 

rengė vakarą su plačiu progra- 
mų, bet be turinio (.?). Buvo pa- 
statyta net keturi vaizdeliai ko- 

niedijėlės, bet tokios silpnos, kad 
nei kritikuoti nėra ko. Vaka- 
ras prasidėjo daug vėliau negu 
buvo žadėta, o programas buvo 
toks: 

Pirmiausiai maža mergaitė M. 
Žukauskaitė, sudainavo daina, ku- 
ri publikai patiko; po jos kita 
mergaitė dekliamaciją pasakė, o 

paskui prasidėjo vaizdeliai-ko- 
medijėlės: "Čigonės atsilanky- 
mas," "Dvi kumutės," "Dvi se- 

sutės," ir "Girtuoklė su blavinin- 
ku." Artistai vaidino silpnai,— 
nedrąsiai ir negarsiai kalbėjo, ne- 

drąsiai pasikrutinimus išpildė,— 
bet veikalai buvo dar silpnesni. 
"S'patingai netikęs buvo veikalas 
"Dvi kumutės." Kam patinka 
"Saulės" Baltruvienė, tas gal bu- 

tų pasigėrėjęs ir "Dviem Kū- 
mutėmis," bet TMD. kuopai, kuri 
savo uždaviniu turi pasista- 
čiusi apšvietos platinimą ir es- 

tetikos kėlimą, įtokie veika- 
lai visai netinka. 

Publikos buvo nedaugiausiai; 
tarp tos buvo daugelis vaikų, ku- 
rie elgėsi labai trukšmingai ir 

užtai jų tėvai yra papeikimo ver- 

ti. Antra vertus TMD. kuopa, 
tokius vakarus rengdama, gali 
tik atgrasinti publiką nuo vakarų 
visai. Jei ji nori savo vardą iš- 
laikyti jam tinkamoj pagarboj, 
tai privalo sureng geresnius 
vakarus. 

Buvęs ant komedijų. 

IS SO. OMAHA, NEB. 

Teatralinis Ratelis.—Du metai 
sukako, kaip vietos Teatralis 
Ratelis buvo sutvertas. Pirmieji 
jo gyvavimo metai buvo sunkes- 
ni, bet antraisiais metais Ratelis 
sustipriėjo ir išaugo; j jj priklau- 
so ne tik visa pažangioji jau- 
nuomenė, bet ir vedusieji žmo- 

nės, kurie yra pamėgę dailę. Si- 
taipos susispietę Teatraliniame 
Ratelyj vien scenos meno tik- 
slais, visi darbuojasi išsijuosę ir 

per tą Ratelio gyvavimo laiką 
nemaža jie nuveikė. 

Šitas Ratelis yra pastatęs daug 
dideliu veikalų. Dabar jis ren- 

giasi vėl statyti du dideliu vei- 
kalu, vieną iš lietuvių žilos seno- 

vės veikalą "Mirga," kitą "Vir- 
šaičio vargai." Musų mieste iš- 
toriniai veikalai dar nebuvo sta- 

tyta ligsiol ir todėl dabar bus 
visuomenei pirmutinė proga šituo 
veikalu pasigerėti ir pasidžiaug- 
ti. 

Prie šitos progos norėčiau at- 

siliepti j vietog jaunuomenę ir pra- 

šyčiau, kad prie Tcat. Ratelio pri- 
sirašytų kiekvienas Juo mus vei- 
kėjų bus daugiaus, juo daugiau ii 
geriau galėsime darbą atlikti, ki- 
tame gi ratelyje yra lengva nau- 

dingas darbas nuveikti, nes jame 
yra susiklausymas ir visų noras 
dirbti scenos meno srity j. Tai- 

gi rašykimės prie jo visi jau- 
nuoliai ir statykime daugiaus 
veikalų, kurių mums musų raš- 
tininkai yra prirašę; męs tuo ui 
ir vaidinimo meną, pakelsime 
ant augštesnio laipsnio ir musų raš- 
tininkams pagelbą duosime. Taigi 
veikime. 

Sekantis Teat. Ratelio vaka- 
ras bus spalio 29 d. š. m. Ti- 
kiu, bus kuo pasigerėti. 

V. J. S-kas. 

IŠ DETROIT, MICH. 

Susitvėrė nauja ALTS. kuopa 
Rugs. 24 d. būrelis lietuvių tė- 

vynainių susirinko pas J. Gani- 
brauską, 175 Cardoni A ve., ii 
sutvėrė naują ALT. Sandaros 
kuopą. Kuopom įstojo šitie na- 

riai: J. Liąultonis, J. Kirvelis, 
P. Kazėmėkas, J. Tamošiūnas, 
J. Vaitiekūnas, J. šulca, P. Ku- 
ras, A. Bacevičia, V. Adomaitis, 
K. Šnuolis ir A. Podžiunas. 

Pasidalinę nuomonėmis apie 
'ALT Sandarą, nariai išreiškė 
pageidavimą darbuotis tautos la- 
bui kiek tik bus galima, paren- 
giant prakalbas, paskaitas ir tt. 
'Męs žinome, kad būdami išsi- 
skirstę ir prie geriausių norų ne- 

atliksime tiek gero darbo, kiek 
susiorganizavę; surėmę savo spė- 
kas j krūvą, galėsime ir žemę pa- 
judinti. Todėl detroitieciai, kurie 
norite tautinę idėją paremti, sto- 

kite dirbti sykiu su mumis. Pri- 
sidėkite prie musų kuopos. Se- 
kantis susirinkimas bus toj pa- 
čioj \ ietoj: 175 Cardoni A ve 

ant antrų lubų, spalio 12 d. 7 
vai. vakare. 

Norėdami gauti kokių infor- 
macijų, kreipitės žemiau pasiia- 
šiusio adresu. 

A LTS. naujos kuopos valdy- 
ba išrinkta tokia: Jonas Šulcas 
pirm.; Pranas Kuras, iždininku 
J. Liąukonis, fin. rašt.; K. Šnuo- 
lis, prot. rašt. 214 Driggs A v e. 

IŠ HARRISON IR KEAF- 
NY, N. J. 

Kareivio auka. Suv. Organi- 
zacijų surengtoj Tag Dienoj 
rugs. 3 d. p. 11. Bubenas pasiun- 
tė kortelę savo draugui, •tarnau- 

jančiam Suv. Valstijų kariuome- 
nėje, p. Petrui Jose, j Dell Rio 
Te.v, Comp. F. 3, U. S. lnf. ir 
sulaukė nuo jo auką $3.00. La- 
bai tas malonu yra, kad lietuvis, 
ir svetimos šalies kariuomenėj 
būdamas, nepamiršta savo tėvy- 
nės ir joje karės nelaimės ištiktų 
brolių. 

Taip-pat p. F. Abromaitis :a- 

vo apskaitą sumažino $2.50. Tai- 

gi viso Tag Dienos gryno pelno 
buvo $489.20. \ iso pas. Suv. 
Organizacijų Cent. Kasininką j. 

A. Gerulaitį yra $494.70. At- 
skyrus \oc/c, skiriamu, visi kI»:i 
autonomijos reikalams \isi kili 
nutarta siųsti Vilniaus Centr. 
Komiteto vardu nukentėjusiems 
nuo karės. 

F. M. Petrulicnis, 
Sus. Org. Rašt. 

IŠ VERONA. PA. 

Nelaimė ant geležinkelio. 
Rugs. 24 d. čia patiko nelaimė 
lietini Juozapą Kaulaviėią. Ve- 
lionis ėjo su trim i draugais sker- 
sai gelžkelj; tuo tarpu pasitaikė 
ateiti traukiniui; jis manė spė- 
siąs perbėgti skersai kelią, bet 

jam nuo vieno traukinio pabė- 
gus, kitas užėjo ir jj pagavo. 
Ratai nupiovė ranką, galvą ir 

šoną perplėšė. Jo kūnas nuo 

gelžkelio tapo nugabentas pas 

graborių, o iš ten atsiėmė Anta- 
nas Masiulis pas save ir kūnas 
buvo palaidotas s<-i bažnytinėmis 
apeigomis. 

Velionis neprigulėjo prie jo- 
kios draugijos ir nepaliko jokio 
turto, todėl jo palaidojimas bu- 
vo sunkus. Bet ačiti geriems 
draugams, lietuviams ir svetini- 

taučiams, kurie sumetė palaido- 
jimo lėšoms, toji sunkenybė bu- 
vo prašalinta. 

Velionis paliko giminių Ame- 
rikoje—kaž-kur apie Chicago, 111. 

Bliurbals. 

IŠ SO. MANCHESTER, 
CONN. 

Draugijų veikimas.—SLA. 207 
kp. spalio 10 d. žada parsikviesti 

l p. A. T. Račiūną su krutainais 
paveikslais. Tas labai bus ge- 
rai; ištikro tai bus šimtą kartų 
geriaus negu keli tuzinai šaki- 
ninkų prakalbų. 

SLRKA. 164 kuopelėje kįla 
nesusipratimai del priverstino 
mokėjimo už organą "Draugą." 
Kaikurie nariai nenori niokoti 
Seimo uždėtos mokesties už or- 

ganą. sakydami, kad jame iš- 
skiriant kunigų pamokslų nie- 
ko gero nėra. Del šitos prie- 
žasties nekurie nariai pasitraukė 
iš kuopos. 

Socialistai su katalikais rengia 
'diskusijas -palio 8 d. Kas iš jų 
išeis, pranešiu. 

Taigi vyrai, judinkime žemę. 
Vietinis. 

KUR IR KAIP LIETUVIAI 
RENGIA 'LIETUVIU DIENĄ' 

! AMSTERDAM, N. Y.—Dat 
prieš "Lietuvių Dieną-' vienu va* 
karu amsterdamiečiai jau surin* 
ko per $170.00. šauni vyrai—i; 
merginos su moterims! 

! 
j BOSTONAS, MASS.—Išrinko 
komitetą iš 12 ypatų. Socialis- 
tai, kuriais vadovavo Bagočius, 
atsisakė nuo bendro darbo. Vie- 
tinė socialistų kuopa ir jų LŠF. 
skyrius ne. delegatų susirinkau u? 

nesiuntė. 

j WAUKEGAN, ILL. T lietuviai 
puikiai organizuojasi. Žada ap- 

sidirbti ne tik savo miestelyj, 
'bet ir aplinkiniuose miesčiukuo- 
se. Išsirinko komitetą ir b or- 
ganizatorius. Žada pastatyti 

, "Lietuvių Dienoj" per šimtą rin- 
I kikili. 

RACINE, WIS.—Susivienijo 
visos tautinės ir bažnytinės 
draugijos ir puikiai išvien dar- 
buojasi. Patalpino j vietinius 
anglų laikraščius ilgų straipsnių 
apie "Lietuvių Dieną." Susirin- 
kimus laiko kas sereda. 

į 
į Milžinišką susirinkimą rengia 
ant 20 d. spalio. Keletas Griga- 
tarnių (Grigaičio pasekėjų) zur- 

za, bet darbas vis vien eina. kad I 

net rūksta. 

B. J. A. 

j CHICAGO, ILL.—Chicagie- 
čiai mano postatvti "Lietuvių 

'Dienoje" apie šešis tūkstančius 
rinkikių. Platesnės žinios telpa 

l "Vietinėse Žiniose.'" 

j SO. BOSTON, MASS.—"Lie- 
tuvių Dienos" suorganizavimui 

.rugsėjo 24 d. buvo sušaukta visų 
draugijų ir kuopų susirinkimas. 
Nu'larta visame laikytis \\ ilkes- 

| B ar re suvažiavimo nutarimu ir 
j laikytis Am. Liet. Centralio Ko- 
miteto padavadijimų. 

Suorganizavimui rinkėju ir 
"Lietuvių Dienos" vedimui So. 
Bostone išrinkta komisija iš 12 

ypatų. 

SCRANTON, PA.—Andrius 
Zaleckas vedė 17 draugijų atsto- 
vu susirinkimą, kuriame nutarta 
sušaukti ir suvienyti visas Scran- 
tono ir apielinkės draugijas "Lie- 
tuviu Dienos" organizavimui. 
Toksai generalis draugijų susi- 
rinkimas atsibuvo 26 d. rugsėj"- 

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGIJOS PREZIDENTAS, 
Dr. "A. Zimontas atsišaukia per 
tos draugijos organą i visas 
TMD. kuopas, ragindamas jas 
visomis savo spėkomis prisidėti 
prie pasekmingo "Lietuvių Die- 
nos" surengimo, o kur nebūtų 
iki šiolei jokių komitetų, tai pa- 
taria TMD. kuopoms juos jU~ 

J tverti. 



Visi laikraščiui siunčiami r auk r a3-f 
Clai turi butl p*iym8ti autoriaus pa- į 
ražu ir adresu. Pasirašantieji pssu-; 
donlmals tur.' paduoti, Redakcijos *i- 
niai. ir savo tikrąjį vardgi. 

Redakcija pasilieka sau telag at- Į 
•iunčiamus Jai rankraščhs trumpinti | 
Ir taisytL 

Netinkamus laikraščiui rankraščiui j 
Redakcija, pareikalauta, grąžina au«.o-j 
rlui atgal jr lėnomis. 

Reikia visada tafiytl plunksna ir tiki 
ant vienos popicro pua§s, paliekant j 
plačius tarpus tarp eilučių 

ApšvaSga. 
Ncpražydcjo. Užsimezgusi j 

Clrlcagoje sriovių "vienybė" ae-j 
pražydėjo žiedu: menamoji "vie-į 
nyljė," pragyvenus vos keletą1 
drenų, tolia u s gyvuoti negalėjo, j 
Pereitu ne lėldienį Chieagos Cen-į 
tralinio Komiteto posėdvj viskas: 
iširo: tautininkai su katalikais ir 
toliaivs sykiu darbuosis, o socia- 
listai eis savo keliais. 

Nemanome buti prokurorais ir j 
kaltinimo alėtus rašyti. Cia pa- 
duosvme vien tik atsitikimus, ku- 
rie prie vienjbės iširimo prvedė.' 

SusitaiKtus pereitos savaitės pa-Į 
nedėlyj privatiniame susirinkime, 
socialistų atstovai (pp. Jurgelio-j 
nis ir Gtigis) buvo pakviesti Clii- 
cagos Centralin'o Komiteto susi- 

( 
rink ima n. Cia, dalyvaujant apie 
60 delegatų, užsimezgusią "vieny-; 
bę" sutikta su džiaugsmu. Ma- 
nyta, kad dabar dingo pas mus1 
sriovės ir visi dirbsime vienybė- 
je. 

Kuotnet vienas iš atstovų už- 
klausė, ar galima tikėtis, kad 

"Naujienos" nevarinės toliaus sa- 

vo sriovinės politikos, p. Jurge- 
lionis savo ir "Naujienų" vardu 
užreiškė (net su tu!u įsižeidi- 
mu), kad ir jis, ir f., (irigaitis, 
("Naujienų'' redaktorius) nuo 

pat pradžios stovėję už tai, kad 

šelpimo reikalas skirti nuo poli- 
tikos ir nuo sriovių ir kad dabar 
nedali buti nei kalbos apie kokiai 
ten politiku: visi esą dirbsime 
šelpimo darbą. Dėja, išėjo visai 
kkaip. Tuojaus aut rytojaus 
"Naujienos" kp»p s "kis pradėjo 
varinėti srovi. ? politiką, ir juo 
toliaus, juo buvo aršiaus: vieton 

vienybėje dirbus pašalpos darbą, 
"Naujienose" tik mirgėjo nuo! 
tautininku.—klerikalu—socialistu, 

i lociaiistų,—klerikalų—tautininkų.. 
Kuomet sekančiame Chicagos' 

Cent. Komiteto posėdyj patėmy- 
ta, jog panašus elgimąsi— tai nė- 
ra joki? vienybė, bet tik tjlU 
mesnis sriovių ku-rstymas, p. Jur-1 
geltonis atsakė, kad nors jis ža-į 
dėjęs, bet jie esą "Naujienų" ne- 

gaH kor.;roliuoti, o jis pats, nors 

yra socialistų komiteto pirminin- 
ku, bet prie socialistų -r ')OS ne- 

priklausąs. 
Išėjo keistas dalykas. Sočia-' 

listai gavo užtikrinimą, kad jie 
"gaus" trečdalį aukų ir »:reČ- 
dalj, vietų komitete; gavus tai, 
jų išreiškėjas, "Naujienos," pa si- i 

leido toliaus savo politikierišKą 
darbą varyti, o menamos socia- 

listų frakcijos atstovai užreiški,Į 
kad j; esą negali "\'aujiemtM 
šiame reikale kontroliuoti. 

Pačios "Naujienos" savo re- 

dakcijos straipsniuose pradėjo 
viršun kailiu versti prasmę pada- 
rytos sutarties, o savo apžvalgo- 
se ; radėjo, kaip ir pirma, pilti 
užsipuldinėjimus ant kitų srio\ių 
ir jų veikcjįj. 

Pasirodė pilnai "bad faith" iš 

socialistų pusės. Centraliniam 
Chicagos komitetui buvo dabar 
aišku, ka.l iš tos socialistų frak- 
cijos ne tiek yri naudos, kiek 
galės but bėdos: jau pirmame 
po to susirinkime reikėjo daug 
brangaus laiko sugaišinti įvai- 
riems aišlkinimams ir ginčams.— 

Taip dalykams stovint, ir ne- 

turint jokio užtikrinimo, kad to- 
liaus nebus dar blogiaus, Ce:i- 
tralinis Komitetas atrado, kad, 
socialistams taip kaip d»bar be- 
sielgiant, ru '.na bus visai 
dirbti, o reikėtų visą laiką pra- 
leisti tik ginčuose u jais už jų 
politikeriavimą. Todėl pereito r.e- 

deldienio susirinkime jų atsto- 
vams pranešta, kad akyvaizdoje 
visa ko, kas atsitiko, tolimesnis 
bendras dar.žavimasi su jais pa- 
sirodo negali'nas. 

Taip toji "vienybė" su socia- 
listais ir iširo, iširo, kad nenorė- 
ta atsisakyti nuo sriovinio politi- 
kieriavimo nei vienai dienai. 

Šisai atsitikimas nušvies daugi 
dalyku. Yisųpirmiausiai jis pa- 
rodo tą. kad jeigu socialistu pre- 
tcnsijos ir reikalavimai butų net 
ir pilnai išpildyti, tai jie. nuo sa- 

vo partijinio politikieriavimo, vis 
viena, neatsisakys. O iš to aiški 
išvada: tikroji vienybe su sočia-į 
listais pasirodo dalykas negaii-j 
mas, nes jiems savo partija vis; 
vien brangesnė ir svarbesmė už 
Lietuvos re.kalus. 

Labai nesmagu, bot prie ki- 
tokio išvedimo negalima prieiM. 

Sandaros Seimo belaukiant. 

Spalio 19 d. šių metų prasidės 
Bro klyne Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sandaros seimas, ku- 

riame, apart kit-ko, bus galutinai 
priimta šios organizacijos Įsta- 
tai—konstituc"a. Sąryšyje su 

tuo vieną patėmijimą norėtume Į 
padaryti. 

Pereitame ir šiame "Lietuvos" 
numeryje tilpo Autonominės Lie- 
tuvos konstitucijos projektas. 

Reik Įsidėmėti štai kas: visos 
šalies valdymosi nustatymui už- 
tenka konstitucijos, vos poros 
špaltų ilgumo. Tautinei gi San- 
darai, vienai tik organizacijai, 
siūloma ilgų-ilgiausia konstituci- 
ja (Pittsburge paduota). 

Mūsų manymu Sandaros kon- 
stitucija privalo buti kuotrum- 
piausia. Joje pri-.alo buti išdė- 
styti tiktai patis principai—ir 
(langiaus 'nieko. Smulkmenos, 
paaiškinimai ir visa, kas nesuda- 
ro pačiu svarbiųjų pamatiniu 
principų, neprivalo Imti maišomi 
su konstitucija, kuri yra vienų 
tik pamatinių dėsnių rinkuiys. 
Smulkmenoms ir taisyklėms »ie-| 
ta yra ne konstitucijoj, l>et '"jsta- 
tų ir taisyklių" atskirame rinki- 
ny j. 

Ateinantis Seimas turės jau 
du konstitucijos projektu: vieną 
nustatytą Philadelphijos orgaui- 
zatyviame seime, kitą—Pittsbur- 

konferencijoj. 
Pittsburgo konferencijoj pasta- 

tytas projektas yra mišinys 
principų, taisy' „į, atskirų pada- 
vadijimų ir kitų smulkmenų, ku- 
rios paprastai su konstitucija nic- 
Ico bendro neturi. Philadelphi- 
įos porjektas, nors, rasite, ne vi- 
sai tobulas, bet tuo žvilgsniu yra 
rlaug geresnis, nes jame stengta- 
si paduoti vien tik pat stambie- 
ji principai, nemaišant jų su ki- 
tomis smulkmenomis. 

Kodėl yra svarbu nemaišyti 
vieno su kitu, apie 'tai pakalbė- 
sim kitu sykiu. 

Papirkimai lenkr presoj. Xe\vj Vorko anglų laikraščiai N e vv į York Times ir N e vv York' 
VV o r 1 d paduoda įdomiu žinių 
apie tai, kaip dalis 1 e nikų laikraš-, 
čių, einančių čia Amerikoj, par-j 
sidavė Austrijos valdžiai. 

Vieną toki parsidavėlį sugavo 
ir viešai paskelbė. Juomi esąs 
T e 1 e g r a m C o d z i e n n y, 
dienraštis, einantis Xe\v Yorke. 
T h c N e vv York Times pa- 
talpino ir fotografiją laiško, ku- 
riame austrų konsulis Ne\v Yor- 
ke prineša austrų ambasadai 
\Vashingtone, jog: 

1) minėto lenkų laikraščio sa- 

vininkui, tūlam VV. Mazur, išmo- 
kėta $700.00 "paramos," 

2) T c 1 e g r a m C o d z i e n- 
n y "išpildė visas viltis, kurių 
nuo jo tikėtasi." 

Už šiuos pinigus T e 1 e g r a m 
C o d z i c n n y, esą, talpino tele- 
gramus, ir straipsnius, kuriuos 
jam pristatydavo austrų amba- 
sada VYashingtone ir abelnai va- 

rydavo agitaciją už teutonus. 

Apart šio laikraščio, sakoma, 
yra dar ir kitų lenkų laikraščių, 
kurie buk palaiko "artimus ry- 
šius" su austrų konsuliatu Nevv 
Yorke ir su austrų ambasada 
VYashingtone. "Dziennik Naro- 
dovvy" nurodo, kad minėta am- 
basada turinti artimus ryšius su 

pravadyrais Komiteto "Obrony 
N'arodovvej"—lenkų socialistų ir 
jų pritarėjų frakcijos įstaiga. 
Šiam komitetui užmetama kad 
po "Lenkiškųjų Legionų' prie- 
danga jis palaiko teutonų pusę 
ir verbuoja jaunus Amerikos len- 
kus į austrų armiją. 

L*nkų amerikoniškoj spaudoj 
ki!o didelis sujudimas, nes po- 
litiško parsidavimo už pinigus 
nesitikėta, 

Kad 'tarp lenku buvo politikiš- 
ku nesutikimų, apie tai senai ži- 
nojome. Ir pas juos, kaip ir pas 
lietuvius, nei politikos klausime, 
nei šelpimo klausinio, susivienyti 
negalėjo: lenku tautininkai eina 
sykiu su katalikais, o socialistai 
atsimetė ir sutvėrė savo viršpa- 
minėtą komitetą. 

Skirtumas šiuo žvilgsniu tarp 
lenku ir lietuvių yra tame, kad 
vidujiniai lenkų vaidai jau pa- 
sie'kė anglų spa.ulą ir padarys 
didelę jiems blėdį. o apie lietuvių 
vaidus svetim-taučių presą dar 
nieko nežino. 

Kad ji niekados apie tai ir ne- 

žinotų !.. 

Palaukit, ką istorija pasakys! 
"Darbininkas" taip išvedžioja 
Amerikos lietuvių sriovių tikrus 
ir menamuosius nuopelnus šios 
karės laiku: 

Daugiausia gyvybės parodė lietu- 
viai katalikai, jų Tautos Fondas1 
daugiausiai aukų surinko, todėl 
jiems, kaipo didžiumai, ir priguli 
daugiaus vietų bile kokiose komisi- 
jose. Gal sunkiau butų paskirstyti 
vietas tarp tautininkų ir socialistų. 
Pirm'eji organizatyviniame darbe 
ne kaip ligšiol pasirodė, mažiausia 
sudėjo aukų tautos reikalams, bet 
organizacijų turi daugiaus už so- 
cialistus. Socialstai-gi savo darb- 
štumu tautininkus visais atžvilgiais 
sumušė. Tai čia ir reikėtų rimtai 
pagalvoti, kc.ni pirmenybę skirti. 

Dar perrnksti tuos visus lau- 
rus skirstyti, peranksti. Dar pa- 
čioj karės pradžioj tautininkai 
buvo rimtai susirupinę tuomi, 
ar panaudoti aukų rinkimą savo 
sriovės stiprinimui, kaip to i pa- 
siryžo daryti kitos dvi sriovės, 
ar nc. P-no Šimkaus atvykimas 
Amerikon, kuomet ji monopoli- 
zavo Tautos Fondas, suteikė pir- 
mą progą aiškiam tautininkų po- 
zicijos nustatymui. 

Tautininkai aiškiai matė, kad 
remdami p. Šimkų, jie stiprina 
Tautos Fondą, o silpnina savo 

sriovės Fondą. Kilo klausimas: 
ar dirbti savo sriovei ir Šimkaus 
neremti, ar paaukauti savo srio- 
vės reikalais, o remti Šimkaus 
misiją, kad tik daugiaus aukų 
galėtų gauti Lietuva. 

Tautininkai beveik be išėmimo 
buvo tos nuomonės, kad savo 

sriovės augš tinimas šiuo laiku 
turi eiti ant antro pliano, kad 
kuolabjausiai reik remti viską, 
kas tik prie didesnio aukų su- 

rinkimo prisideda. 
Todėl jie, neatsižvelgdami j 

savo sriovę, rėmė p. Šimkaus 
misiją (gal net daugiau negu pat- 
sai Tautos Fondas), vors .-isi 
pinigai ėjo per Tautos Fondą, 
kuriuo dabar "Darbininkas" taip 
didžiuojasi; todėl tautininkai, dė- 
lei šventos ramybes ir išvengi- 
nui sriovinių kivirču, patardavo 
siųsti aukas .tiesiog Lietuvon, ar 

Rusijon net tose vietose, kur jie 
aukas galėjo į savo fondą per- 
varyti ; todcl dalis tautininkų rė- 
mė ir socialistų Liet. Šelp. Fon- 
dą. kol nepaaiškėjo, kad jis ne- 

siskubina surinktų aukų siųsti 
Lietuvon. 

Tūkstančiai doliarių, kurie šią- 
dien yra "katalikų" Tautos Fon- 
de, ar socialistų Šelpimo Fonde, 
yra tautininkų darbo vaisius, nes 

nuo pat pradžių tautininkų obal- 
si.s buvo, ir dabar dar yra,—ne- 
paisyk tiek j savo sriovės fondą, 
bet paisyk, kad kuodaugiausiai 
aukų galėtų gauti Lietuva. 

Istorija j plikas skaitlines ne- 

žiūrės ir pagal jas išvadų neda- 
rys. Ne del "pirmenybių" tau- 

tininkai dirbo ir dirba. Istorijos 
nusprendimas jiems nebaisus, nes 

tėvynės nelaimėmis jie savo srio- 
vės neaugino ir neaugins. 

Sumanymas. Mums teko gir- 
doti apie sekantį sumanymą: 

Prezidento \Vilsono išleista 
•prokliaamcija delei "Lietuvių 
Dienos" yra istoriškas dokumen- 
tas: bene pirmu sykiu Suvienytų 
Valstijų valdžia oficialiu doku- 
mentu pripažįsta, taip sakant, 
lietuvių tautos buvimą. Šitą do- 
kumentą su prezidento \Vilsono 
parašu patariama nufotografuoti 
ir, padarius gražią reprodukciją, 
pardavinėti Lietuvių Dienoje— 
sakysim po $5.00. 

UstuviŲ Diena Ir Sociaiislai. 
'ę Lietuviu socialistai pastatė 

Amerikos Centraliam komitetui 
savo reikalavimus apie tai. ko- 
kiomis išlygomis jie sutiktu iš- 
vien darbuotis,; rinkime aukų 
"Lietuvių y Dienoje." Centralis 
komitetas, kiek .'am išrodė gali- 
ma, pripažino dalį socialistų rei- 
kalavimų, pasiže dėdamas prašy- 
ti Lietuvių Centralio komiteto 
Vilniuje, kad tas "pagal reikalo 
ir platumo jų veikimo" suteiktų 
pinigų "toms socialistų pašalpi- 
tiėms draugijoms, kurios butų, 
ar atsirastų Lietuvoje." Kitų 
statomų išlygų Amerikos Lietu- 
vių Centralis Komitetas išpiltly- 
ti negalėjo. 

Kerniaus paduoti laiškai—Lie- 
tuvių Socialistų Sąjungos ir Am. 
Liet. Centr. Komiteto—išaiškina 
dalykų stovį nuodugniau. 

Socialistų Reikalavimas. 
Lietuvių Socialistų Sąjungos 

sekretoriaus laiškas Amerikos 
Liet. Centraliniam Komitetui 
(rašytas per kun. Y. Dargį) 
sKamba segančiai: 

Philadelphija, Ta. 
Sept. 6, 1916. 

Gerbiamasis:— 
Nežinodamas su kuo vesti 

transakcijas Lietuviu Dienos 
reikaluose, kreipiuosi prie Ta- 
mistos, kaipo vieno iš organi- 
zatorių jau žinomos \Yilkes- 
Barre konferencijos. 

Famista be abejo atmena- 
te, jog socialistų delegacija 
nesutiko su minėtos konferen- 
sijos nutarimais ir sakė, jog 
apie L. S. S. dalyvavimą Lie- 
tuviu Dienos rinkliavoj tega- 
lės pranešti galutinį atsakymą 
tik gavus vienoki ar kitokį 
įgaliojimą nuo pildančiųjų L. 
S. S. įstaigų. 

Minėtą klausimą išrišo su- 

važiavimas, : įvykis Clin goje 
1-5 dienomis, rugsėjo, nutari- 
mas yra sekantis:— 

"LSS. dalyvaus jungtiniame 
lietuvių komitete prie surengi- 
mo Lietuvių Dienos drauge su i 
kitomis esančiomis Amerikoje ] 
lietuvių sriovėmis ir artimais 
joms fondais tuomet: 

1. Jei fante" jungtiniame ko- 
mitete L. S. S-gai ir remiamam 
jos L. S. Fondui bus duota mi- 
<nimun trečdalis vietų: 

2. Jei nuo kitų sriovių ir , 

joms artimų fondų bus duo- j 
tas pakankamas užtikrinimas, 
kad vienas trečdalis surinktų 
laike Lietuvių Dienos pinigų!' 
bus sunaudota šelpimui nuken-įl 
leju.sui inuo Kares lietuvių ir 

pasiųsta tinkamoms tam tik- i 
sltii organizacijoms pagal nu- ] 

rodyme- L. Š. F. ir LSS.; , 

3. Jei ir kiti du trečdaliai 
surinktų pinigų eis ištisai su- 

šelpimui nukentėjusių nuo ka- 
rės ir nebus iš jų skiriama pa- * 
šaliniems reikalams, kaip ve: 1 

politinei agitacijai, J Įvairius 1 
geležinius kapitalus ir tam pa- 1 
1 ašiai. 

4. Atsakymas apie sutikimą 
ant šių sąlygų turi buti duotas 
11c vėliaus 2 savaičių nuo pra- 
nešimo jų Wilkes-Barre, iš- 
rinktam komitetui. 

5. Jei atsakymo iki tam lai- 
kui neims, arba atsakymas bus 
nepritariantis, tai LSS. veiks 
sulyg tos Lietuvių Dienos sky- 
rium. ką patars daryti ir L. 
S. Fondui. 

Tai-gi, jeigu komiteto sekre- 
torium esate Tamista, malo- 
nėkite šj dalyką perleisti per 
Wilkes-'Barre, išrinktą komi- 
tetą, o jei ne—meldžiu jį per- 
duoti tojo komiteto sekieto- 
riui. 

Vildamasis, kad Tamista 
veikiai išpildysite mano pra- 
šymą, liekuosi 

Su pagalba, 
J. V. Stilson, 

LSS.: Sekretorius-Vertėjas. 

ALCK-to Atsakymas, 
Į viršminėtus socialistų reika- 

lavimus Amerikos Lietuvių Cen- 
tralis Komitetas atsakė sekančiai: 

1. Apsakydami į p. Stilson'o 
LSS. sekretoriaus laišką, rašy- 
tą 9 d. rugp. kun. Dargiui, tu- 
rime garbę pranešti LSS. se- 
kančius A. L. C. K. nutarimus. 

1). Atsižvelgiant j tai, kad 
LSS. drauge su visomis kito- 
mis socialistų orga-nizizacijo- 
mis Amerikoje turi mažiau na- 
rių, negu katalikų ir tautinin- 
kų organizacijos atakyrium pa- I imtos ir kad socialistų sriovė 
yra labiausia nutolusi nuo Lie- 
tuvos reikalų ir tikro lietuvių 
■nukentėjusių nuo karės šelpi- 
mo, A. LV/ C. K. mano, kad 
fDcjalistams užtenka paskirtų 

Lietuvos Autonomija. 
Konstitucijos Projektas. 

(Užbaiga) 

PARAGRAFAS 40. 
Jokia grupė, atsiskyrusi ar atsiskiriant! nuo 

mksčiaus nusistovėjusios tikybinės organizacijos, ne- 
dali statyti pretensijų prie jos turto,—viso turto, ar 
io dalies,—nežiūrint j savo skaitlingumą. 

Tiktai tame atsitikime, kuomet tūlos tikybos visi 
)asekėjai, apsigyvenu.įeji Lietuvos teritorijoj, perei- 
įa j kitą tikybą, tai ir bažnytinis turtas pereina šy- 
du su jais. 

PARAGRAFAS 41. 
Visi kunigai ir jerarchai visų gyvuojančių Lie- 

uvoje tikybų yra užlaikomi iš tikybinių organiza- 
:ijų, prie kurių jie .priklauso; jie nesinaudoja vai- 
dybinės tar įystos teisėmis; savo tikybinių privalumu 
itlikimui uereikalauja valdžios patvirtinimo, o nuo 

i!:tyvės carnystos kariunienėje yra paliuosuojami, 
:sam tik dviem išlygom: a) jeigu jie pabaigė specia- 
į teologijos mokslo kursą ir b) jeigu mobilizacijos 
įpšaukimo laiku buvo savo tikybos nuolatinėj tarny- 
boj. Vienok kunigai gali buti prievarta paimti sa- 
įitarėn tarnystėn ir atlikimui kapelionų pareigų, iš- 
įkyrus vyskupus, general-superintendentus ir jiems 
olygius dvasiškus asmenis nekrikščiniškose tikybose. 

PARAGRAFAS 42. 
Jaunų vyrų, einančiųjų Į kunigus, lavinimasi prie 

sanitarės tarnystės atlikimo turi buti atliktas tose 
nokslo įstaigose, kur iie eina teologijos mokslus, ar- 
ba kitose, sutikus su tuo dvasiškajai valdžiai. 

PARAGRAFAS 43. 
Civiliškieji aktai apie gimimą (krikštu), mote- 

rystę ir mirtį tų ypatų, kurie pripažįsta tikybą, o 

aipgi ir jų mažamiečių vaikų yra atliekami kunigų, 
ieigu jie pabaigė vidutinę dvasiškojo, ar svietiškojo 
nolc.-lo įstaiga. (Ii aktai tų ypatų, kurios nepripa- 
žįsta tikybos, arba tų, kurie, pripažindami tikybą, 
įeturi dvasiškijos su vidutiniu mokslu, yra daromi 
įer natariušus (rejentus). 

PARAGRAFAS 44. 
Civiliškųjų aktų dublikatai visų pilieeiiį, kiek- 

vieno rajono, yra laikomi antros instancijos teismo 
irohyve. Teismo pirmsėdi-s, patikrinęs tokių aktų 
įuorašo teisingumą, nc vėliaus vieno mėnesio nuo jų 
jridavimo, įteikia aktų autoriui Čekį. kaipo atlvgi- 
limą iš išdo, tokioj sumoj, kokia yra nurodyta auto- 
lomiškos Lietuvos -ąmatoje. 

PARAGRAFAS 45. 
Administratyvė Autonomiškos Lietuvos valdžia 

špildo kaip teismiškus, taip administratyvius dvasiš- 
kos valdžios nutarimus, jų neperkratinėjant, o vien 
ik konstantuojant teisingumą pa-iremimo* minėtos į 
ikybos įstatais, paskelbtais įstatymdavystės tvarkoje, j 

PARAGRAFAS 46. 
Kiekvienas Lietuvos pilietis turi teisę priklau-; 

yti prie bile-kurio vienuolių ordeno, kongregacijos,1 
lraugijos ir t. t., arba steigti tokius publikacijos ke- 
iu, tai yra pristačius jo įstatus valdžios patvirtinimui, 
išėjimas iš vienuolyno, kongregacijos, tikybinės drau- 
gijos ir t. t. negali būti prievarta sulaikomas, taip 
li negali buti surištas -su bausme ar teisių nustojimu, 
šskyrus n v, stojimą tų teisių, kuriomis toks a; niuo J 
įaudojosi kaipo minėtų įstaigų narys, arba tų teisių, 
įuo kurių jis pats, būdamas jau pilnamiečiu, locnuj 
įoru atsisakė, pastodamas į vieną iš viršminėtų įstai- 
Vt- 

PARAGRAFAS 47. 
Buvusieji Rymo-katalikų kunigai, vienuoliai ir! 

denuolės įgija teisę vesti (ženytis) tik tuomet, kada 
įasiliauja priklausyti prie Rymo-katalikų tikybos, ar- 

ia kuomet gauna vie";ą oficiali popiežiaus leidimą. 

PARAGRaAFAS 48. 
Subsidijos iš Lietuvos išdo yra padalinamos tarp 

j įvairių tikybiniu apšvietos ir labdarybės draugijų 
tokioj proporcijoj, kiek kuri turi savo pasekėjų tarp Lietuvos gyventojų. (Ii viršminėtos rūšies įstaigos, 
paremtos betikyba, gauna subsidiją sulyg to, kokį 

j nuošimtį Lietuvos piliečių sudaro tie asmenįs; kurie 
apreiškė apie savo nepriklausomybę prie jokios tiky- bos. 

PARAGRAFAS 49. 
m Tuose atsitikimuose, kuomet dievmaldystė .yra atliekama Lietuvos vardu, arba kuomet Lietuvos val- 

džia dalyvauja tokioj dievmaldystė j, tai minėtoji val- 
džia atsilanko į Rymo-katalikų bažnyčią, pastebint, kad urėdninkai, nepripažįstamieji katalikų tikybos, gali dalyvauti per savo atstovus. 

PARAGRAFAS 50. 
Rymo-katalikų bažnyčios turtai Lietuvoje pa>i- liatija buti valdomi per Vidaus Reikalų ministeriją ir Rymo-katalikų dvasiškąją kolegiją Petrograde. 

Imperatoriškoji Valdžia grąžina Rymo-katalikų baž- 
nvčia-s, vienuolynus, palocius, namus, budavones ir 
tus Vilniaus, Kauno ir Suvalkų gubernijose ir dalvj Kuršės gubernijos—taip tuos turtus, kurie buvo pa- imti Vidaus Reikalų ministerijos globon, kaip ir tuos, 
kurie buvo perduoti Šv. Sinodo žiniai, būtent: baž- 
nyčias, vienuolynuo, paločius, namus, budavones ir 
t. t., kas tik priklausė Rymo-katalikų vyskupams, ka- 
pituloms, vienuolynams, bažnyčioms, parapijoms ir 
t. t. ir kas buvo delei įvairių priežasčių konfiskuota 
XVIII-me ;r XIX-me šimtmečiuose. 

PARAGRAFAS 51. 
Pažymėti viršminėtame paragrafe nejudomi tur- 

tai pereina atgal tam Rymo-katalikų vyskupui, kurio 
diecezijoj jie randasi. Priėmimui gi judomojo tur- 
to Vilniaus, Samogitijos (Žemaičių) ir Seimų vy- skupai įgalioja vieną, jiems atsakomą, delegatą. 

PARAGRAFAS 52. 
Imperatoriškosios Rymo-katalikų Dvasiškosios 

Akademijos biblioteka ir kiti juodami turtai yra gra- žinami Lietuvai. 

PARAGRAFAS 53. 
Vedimui Lietuvos Rymo-katalikų reikalų Rymo Lietuvos valdžia akredituoja prie Apaštališkojo Sos- 

to tam tikrą asmenį, kurio ranga skaitosi lygi auto- 
nomiškos Lietuvos ministerio rangai. Jeigu kata- 
likų bažnyčios galva panorėtų turėti savo atstovą prie Lietuvos valdžios tai tokiam atstovui suteikiama tei- 
sės, tinkamos svetimų šalių pasiuntiniams. 

PARAGRAFAS 54. 
Turtai, priklausantieji Evangeliko-Liuteroniš- 

kai bažnyčiai Prūsų Lietuvoje, po to, kaip ji bus 
prijungta prie autonomiškos Lietuvos, liekasi tos 
bažnyčios nuosavybę. Į jos unosavybę taipgi pereina tie turtai, kurie priklausė Varšavos Evangeliko-Liu- 
teroniškai generalei konsistorijai Suvalkų gubernijos rybose, lyginai ir Evangeliko-Liuterotiiškos bažny- čios turtai, esantieji Kauno, Vilniaus ir dalyj Kuršės 
gubernijų. Tai pačiai Evangeliko—Liuteroniškai baž- 
nyčiai ypatose jos įgaliotų atstovų, išmokama atly- 
ginimas už nuostolius karės padarytus Prūsų ir Di- 
džiojoj Lietuvoj—už nuotsolius. padarytus kaip per 
rusų, taip ir per vokiečių valdžią. 

PARAGRAFAS 55. 
Turtai, buvusieji šv. Sinodo žinioje, beesantieji Lietuvos teritorijoj, išskyrus tuos, kurie nurodyti 

paragrafe 51-me. autonomijos įvedimo momente pa- silieka nuosavybe Stačiatikių (pravoslavų) bažnyčios 
Lietuvoje. 

PARAGRAFAS 56. 
Visi turtai, priklausantieji bile kuriai bažnyčiai 

ar tikybai Lietuvoje, yra apkraunami mokesčiais 
(padotkais) lygiai su apšvietos-labdarybės visuome- 
niniais turtais. 

GALAS. 

jiems 17 d. rugp. \Vilkes-L>ar- 
ryje 2 vietų ALC. Komitete. 

2) A. L. C. K. negali jo- 
kiu hudu sulikti skirstyti su- 

rinktu 1 lap. pinigu pagal par- 
tijų ir todėl negali vienos treč- 
dalies pinigų atiduoti LSS.. ir 
jų respektyvio LŠF. nuožiūrai. 
Negali gi to padaryti dėlto, 
kad tuom tarpu A. L. C. K. 
nėra žinomi grynai pašelpimai 
socialistų partijos komitetai 
Lietuvoje. Vienatinė socialis- 
tų Vilniuje Agronomijos ir 
Teisių Pagelbos draugija rūpi- 
nasi agitacija, bet ne grynu 
nukentėjusių lietuvių šelpimu. 
Nežiūrint to ALCK. apsiima 
patarti ir prašyti L. C. K. nuo 
karės nukentėjusiems šelpti 
komiteto Vilniuje suteikti pi- 
nigu Pagal reikalo ir piktu- 
mo jų veikimo toms socialistų 
pašalpinėms draugijoms, ku- 
rios butų, arba atsirastų Lietu- 
voje. Nurodymus gaiės duoti 
tie penki socialistai,' kurie dar- 
buojas drauge su CentraHu 
Vilniaus Komitetu. 

3) A. L. C. K., turėdamas 
omenėje 17 rugp. susirinkimo 
protokolo punktą, kad visi su 
rinkti Lietuvių Dienoje pinigai 
bus pasiųsti per Raudonąjį 
Kryžių tik toms draugijoms, 
įkurios užsiima gelbėjimu nu- 

kentėjusių nuo karės lietuvių, 
—laiko niekuom nepamatuotu 
L. S. S. jtarimą, kad Liet. Die- 
nios pinigai galėtų būti su- 

vartoti politikiniai agitacijaį, 
visokiems geležiniems kapita- 
lams ir tam panašiems daly- 
kams. 
Am. Liet Ceatr. Komitetas. 

MUSŲ KNYGOS. 

Męs pergyvenome dabar perei- 
namąją stadiją mūsų tautos pa- į 
Uilitno. Pasaulinis karas sujudi- 
no ir mūsų tautą iš pašaknų.' 
Kuomet visai tautai gręsia pa-j 
vojus išnykti, juo labjau jos veikė- 
jai, jos vadai artinasi tarp savęs, J 
juo daugiau pastangų deda, kad, 
tą pavojų nukreipus. Kame gi 
apsireiškia tas atsispyrimas prieš 
gresianti mums pavojų? Juk 
musų neturėta savos armijos, 
savo laivyno, kad grumtus su 

priesais kardus pasiėmę. Lieka 
organizuotis ir mokytis. Muių 
šali vokiečiams užėmus, paskly- 
do didelė dalis musų tautos po 
Rusiją. Centralinis Lietuvių 
Draugijos Komitetas rūpinosi 
musų tautiečiams pristeigti tarp 
ko kito ir mokyklų. Bet di- 
džiausias vargas 'su vadovėliais. 
Jų ne kiek buvo prieš karę, o 

ant greitųjų ir tų pačių negalėjo 
išsivežti. Bet šiam dalykui atėjo 
pagelbon susiorganizavęs moky- 
tojų būrelis, pavieniai mokytojai 
ir ėmėsi darbo. Jau dabar cen-| traliniam Komitetui įsisteigus 
savo spaustuvę, ima rodytis to 
darbo vaisiai. Redakcija gavo 
šiose dieno.-e ką tik išleistą Cen-j tralinio Komiteto pirmąją chres-, 
tomatijos dalį: "Vargo mokyklai/^ būrelio mokytojų rinkinys kalbos į 
mokslo reikalui. Tai rinkinys 
mokytojų susiburusių aplink Yo-į ronežo pedagogus, žinomo kal- 
bininko Jono Jablonskio vedamas 

Bene bu» geriausias vado- 

I vėl i s mūsų mokyklai. Jame til- 
I po originalių mušu pasakų pasa- 
kaičių. geriausių vietų iš mūsų 
rašytojų Žemaitės, Šatrijos Ra- 
ganos, J. Biliūno, iš "Žiupsnelio," 
"Visuomenės įnamių," įdėta ke- 
letas dainų, gerokas pluoštas 
priežodžių, patarlių, viena Ander- 
seno pasaka, Edmondo de Ami- 
čio raštas. "Mokinio dienraštis" 
ir būrelio mokytojų vardu j. 
Jablonskio rašytas rinkinio re- 
dakcijos žodelis—96 puslapių, di- 
delio formato knyga. Ji tik yra 
dalis visos serijos knygų, kurią 
mokytojai yra sutarę paleisti pa- 
saulin. Iš tos knygos viršelio 
sužinome, kad Centralinio Ko- 
miteto spausdinama šios knygos: 
kun. prof. Paltaroko "Tikybos 
mokslas" (Šv. Istorija ir katekiz- 
mas), katekizmas evangel.-refor- 
matams. Kl. Skabeikos Elemen- 
torėiis "Pirmieji Žingsniai," J. 
JaMonskio redak. "Vargo Moky- 
klai," rinkinys kalbos mek^o rei- 
kalui. 11 ir 111 dalis. J. Murkos 
"Naikų darbymečiui," skaitymai 
pradedamajai mokyklai. A. Di- 
džiulytės "Jaunučiai daigeliai," 
vaikų skaitymėliai. A. Matulevi- 
čiaus Aritmetikos uždavinynai:^ 
I, 11 ir III d. Pr. Mašioto 
"Mokslo pasakos" (populiarė fi- 
zika). Šioms knygoms pasirodžius, 
jau nebeprisieis lietuvių moky- 
klai vargti be vadovėlių, kaip 
praėjusiais metais kad vargo. 
Męs gi amerikiečiai, žiūrėdami j 
musų tautiečių darbą Europoje, 
turime pasidžiaugti ir padėti kas 
kuom gali, II. 



Iš Svečių Prakalbų Chicagoje. 
Pirmos viešos prakalbos atvy- 

kusiu Amerikon Sveči.—Lietu- 
vių atstovo durnoje, p. Martyno 
Y<V) ir kun. Jono Žilinsko, nar- 

grjžusio iš V okietijos—atsibuvo 
pereitą parnedėlj .šv. Jurgio para- 
pijinėj svetainėj, ant Bridgepor- 
to. 

Jau nuo 7 vai. vakare žmonės 

pradėjo būriais rinktis prie sve-1 
tainės. Dar nebuvo aštuonių, o! 
jau prisirinko pilnutėlė ruiminga 
svetainė. I slanko ir prie kaios 
dar grūdosi minia žmonių. 

Kalbėtojus perstatė kur\ 1'. Se- 
rafinas, Chicagos Centralinio 
komiteto pirmininkas. 

rirmasai ka'bėjo kun. Jonai 
Žilinskas. Žemiaus n "ginsiu pa- 
duoti trumputėlę jo prakalbos su- 

trauką—teisingiaus, tik vienas- 
kitas vietas iš jo prakalbos. 

Yisųpirmiausiai perdavė jis pa- 
sveikinimus ir labas dienas, ku- 
rias Svečiai parvežė amerikie- 
čiams nuo nuvargintos tėvynz« 
Jųs pamenate, kokia jūsų tėvy- [ 
nė buvo, kuomet jus ją apleido- 
te, bet vargi*' ją pažintumėt da- 
bar: karė j;> *ai permainė. Ar 

jus žinote, kas tai karė? Jųsj 
skaitote laikraščiuose, girdite J 
žmones kalbant "karė. karė f", bet 
jųs neturite tikro supratimo, kas 
tai yra ta karė, ką ji Lietuvoj į 

padarė ir kaip ji mttsų tėvynę; 
perinai nč. 

Bent abelnai ruožais, šj-tą aš j 
Jums nuo pradžių papasakosiu—, 
dienas ir naktis reikėtų pasakoti, 
kad viską jums išpasakojus. 

KUN. JONAS Ž1LINSKIS. 

Parubežiais. 

Pradėsiu nuo parubežių. Jie 
pirmiausiai nukentėjo, nes čia 
buvo pirmi susirėmimai. Nu- 
kentėjo abi parubežio pusės— 
'kaip Didžiojoj Lietuvoj, taip ir 

Prūsų Lietuvoj. Daugiausiai nu- 

kentėjo, žinoma, miesitai ir mie- 
steliai. Taip Palanga, Gargždai, 
Taurage, pavyzdžiui,—visai iš- 
naikl-n ti. 

Kuomet sakau "visai išnaikin- 
ti," reiškia nieko-o-nieko nebeli- 
ko. Gal triohelė-kita kur riog- 
so, bet ir ta' retai, o šiaip jau— 
krūva gruvėsių, nei žmonių, nei 
namų... Pusiau išnaikinti ^isi 
parubežio miesteliai Suvaikų gu- 
bernijoj, ka p, pavyzdžiui, Kybar- 
tartai, Vištytis ir kiti. 

Pi usų pusėj—tas pats, kaip ir 

šioj pusėj: Klaipėda, Smalinin- 
kai, Širvinta—vis tai karės au- 

kos. Iš Širvintos visai nieko, ga- 
li sakyt, neliko. 

arp miestų,—kaimai, ūkiai— 
vietomis užsilikę, vietomis vis- 
kas išnaikinta, išdegi-nta. Tai to- 

Kia paties parubežio regykla. 

Antra linija. 
Eisim truputi toliaus nuo Prū- 

sų rube/.iaus. Pažiurėjus i iš-1 
naikintą Lietuvą, sakytum, kad 
išnaikinimo bangu ėjo vilnimis. 
Pirma vilnis—apie parirbežj, m-į 
tra—pasiekė kiek giliaus ir ap- 
sistojo išilgai liniją, pradedant j 
nuo Suvalkų miesto ir traukiant! 
j 3'aurius per Liubavą, Kalvari- 
ją, Liudvinavą, Mariampolę, 
•Pilviškius, Rudą, Šakius iki Xt- 
muno. Persikėlus Kauno guber- 
nijon. šfta banga eina padubi- 
siais ir pavenčiu (upių Dubiuos 
ir Ventos pakrantėmis) net iki 
Kuršui. 

Antroji karės banga buvo daug 
stipresnė ir blėdies kraštui daug 
daugiaus padarė. Išilgai viršmi-Į 
ttėtos linijos pereitą pavasarį ir 
vasarą per šešis mėnesius sto- 

vėjo kariaujančių armijų linijos 

ir kovėsi gali't atsivaizdiuti, kas 

galėjo sveiko tcu pasilikti. Į 
abudu padubusio šonu—nuo 10 

iki 30 verstu j vieną ir kitą .šo- 

ną—gali sakyti, viskas išnaikin- 
ta, o tarp pačių linijų, kur ėjo 
mūšiai, tai akmens aut akmens 
nėra likę. 

Pakeliais daugiausia nuken- 

tėjo. 
Nuo šitos antros linijos sunai- 

kinimo banga pasiliejo išilgai 
vieškeliu, plianti. ir geležinkelių, 
kuriais viena kariumenė tratinė- 
si atgal, o kita ėjo pirmyn. Tai- 
gi didžiausis sunaikinimas yra iš- 

ilgai plėnio nuo Suvalkų i Ma- 

riampole ir toliaus į Kauną, plian- 
tu nuo Kalvarijos i Alytų ir Laz- 
dijai, Seirijų, Leipalingio pliantu 

visi Suvalkų gub.). 
Visi šitie pakeliai—po 10-20 

verstų j abi pusi—visai išnaikin- 
ti. Važiuojant plentu ant Aly- 
taus, retai kur sveiką uki, triobė- 
sj pamatysi. 

Tas pats ir Kauno gubernijoj. 
Paplentės nuo Tauragės į Šiau- 
lius ypač žymiai nukentėjo. 

Naikino ir viena ir kita pusė— 
vokiečiai ir rusai. Naikinimas bu- 
vo nevienodas. Vienur naikin- 
ta, nes kariškos operacijos to rei- 
kalavo: reikėjo nugriauti, ar su- 

deginti namai, kad padaryti ke- 
lią kanuolių šaudymui. Tokis nai- 
kinimas visur karėje yra neišven- 
giamas ; už sunaikintą tokiu budu 
turtą vietomis mokėjo, vietomis 
išdavinėjo raštus, kad po karės 
bus atlyginta. 

P>et naikino ir iš kitų priežas- 
čių. 

Kerštas. 

Pavyzdžiui Barzdų kaime, Su- 
valkų gub., vokiečiai išdegino apie 
10 ūkininkų iš keršto. Pasakojo 
žmonės, kad buvę taip: 

Barzduose buvo apsistoję vokiš- 
ki oficierai. Rusai, sužinoję ar 

spėdami apie .ai, nakties laiku per- 
sivogė per vokiečių linijas ir, įsi- 
veržę j kaimą: padegė: sudegė na- 

mai sykiu su oficierais. Po to 

vokiečiai žmonėms atkeršino: esą 
kas nors turėjo rusams pranešti— 
vadinas, šnipai—ir sudegino apie 
10 ūkininkų. 

Apie Tauragę vokiečiai degino 
namus ir kaimus, bausdami už tai, 
kad rasdavo daktų, paimtų iš 
Prūsų; degino taipgi ir sulyg nu- 

žiūrėjimo: išrodo jiems, kad žmo- 
nės buk turį susižinojimus su ru- 

sais ir jiems praneša—žiūrėk, ir 

liq>>noja kaimiečių namai. 

Rytai baisiausiai nukentėjo. 
Visi paprastai tikisi, kad la- 

biausiai nukenčia vietos arti nuo 

rubežiaus. Lietuviai rytinėse da- 
lyse Kauno, Suvalkų ir Vilniaus 
gub. tikėjosi, kad karės* baiseny- 
bių gal ir nematys. 

Išėjo kitaip. Matote, kas pasi- 
darė su parube/.iais ir Lietuvos vi- 
duriu. Einant toliaus, j rytus nuo 

antrojo ruožo—tai, Dieve, susimy- 
lėk ant tos nelaimingos žemelės ir 

apsaugok, kad daugiaus tokių bai- 

senybių nematytum-neregėtum. 
Pereitą rudenį vokiečiai, kaip 

;inot, cjo ant Kauno, Alytaus ir 

Gardino tvirtovių. Rusai nesitrau- 
kė be mušiu. Jeigu galėtai iškilti 

augštyn ir viena akim išsyk ap- 
mesti visą šitą Suvalkų gub. ruo- 

žą, panemuniu, tai pamatytum tik 

—grebes, grabės, grebės... ir iš vie- 
nos ir iš kitos pusės. Visose pa- 
plentėse, išilgai geležinkelių žemė 
sukasta, surausta, bombų suplaišy- 
ta—•sakytum, milžiniškas kurmy- 
nas. 

Ties Kauno tvirtove, ties Aly- 
tum (iš Suvalkų gub. pusės) kai 
žiuri—tai trijų lietuviškų mylių 
plotu, nuo Mauručių ir nuo Zapy- 
škio, n ta ii i Kaunui, kur andai, 
pamenu, buvo girios ir šilai, pui- 
kus ūkiai, triobėsiai, sodnai ir 

daržai,—dabar nieko-o-nieko neli- 
kę : pliki tik laukai, sukasti, surau- 

sti,—nei namų, nei girių, nei me- 

džių, nei žmonių,—vieni tik pliki 
tyrai paliko, kaip akim apmesti ga- 
li. Viskas su žeme sulyginta. 

Kauno pusėj, nuo Raudondva- 
rio pusės, jau ne taip labai sunai- 

kinta; kur-ne-kur matytis išlikęs 
ūkis. liet ir čia baisus sunaikini- 
mas, nes ir iš šitos Nemuno pusės 

.buvo mušiu. O jau apie 
j visą pakuršio juostą, apie šiauri- 
nius Kauno gubernijos parube- 
žitts—ką ir sakyti? Čia viskam 
pilnai baisiausiai sunaikinta 

Negeriaus yra ir išilgai plen- 
tu, kurie bčira nuo Kauno i Vil- 

! ... 

nių ir nuo Alytaus į Vilnių. 
•Traku pavietas, Vilniaus gub., 
ypačiai nukentėjo. Apie Trakus 
ir Daugus (Trakų pavieto, Viln- 
gub.) nežinia ar dvidešimta da- 
lis namų likę. 

Abclnai paėmus per visą Lie- 

tuvą, gali drąsiai sakyti, kad ke- 

tvirtdalis ar trečdalis kaimų ir 
namų yra Lietuvoj visai išgriau- 
ta. Trakų, Vilniaus, Zarasų pa- 
vietuose. rytinėj dalyj Suvalkijos 
Važiuodamas retai kur matai ūki- 
ninkus. 

C) kaip su žmonėmis? 
Visi vyrai, 11110 jaunuolių iki 

45 metų—kariumenėj. Kiek jų 
paimta, galima spręsti jau nors 

iš to, kad vienoj Vdkietijoj yra 
užregistruota daugiaus 20,000 lie- 

tuvių kareivių, paimtų belaisvėn; 
Austrijoj gali buti apie 5,000 lie- 
tuvių belaisvių. Jeigu tiek be- 

laisvių, tai kiek jų krito mūšiuo- 
se. kiek išmirė -nuo ligų, kiek su- 

žeistų. Viską krūvon sudėjus, 
galima nusimanyti, kiek ši karė 
nuleido Lietuvai ikraujo. 

Liko nito karės seneliai, mote- 

rjs, vaikai. Ir tuos tūkstančiais 
varė Rusijon. Tik Centralinia- 
me komitete užsiregistravo per 
150,000 pabėgėlių. 

Tai galite įsivaizdinti, kas li- 
ko Lietuvoj ir koks jų padėjimas, 
kuomet visi sveiki, jauni iš Lie- 
tuvos dingo. 

O kas su likusiais? Man besi- 
lankant Lietuvoje, miesteliuose 
buvo cholera, paskui pasirodė, 
tifas, kratijaligė, rauplės, kurios 

ypač vaikus šienavo. Praneša- 
ma, kad vaikų Lietuvoje kur-ne- 
kur tik yra liko. Išmirė. Nuo 
ko? Karė, vargas, ligos juos 
išnaikino. 

Ar pasakysi, ar apipasakosi 
viską? 

(Toliaus bus) 

Polemika. 
VARDAN TEISYBĖS. 

(Iš Rochester, N. Y.) 
Tikiuosi, kad šis straipsnelis 

'ras nors mažą vietelę "Lietuvoj." 
Jis nėra rašomas su tikslu ęin- 
•cus varinėti, ar ant ypatų, ar 

Hraugijų užripuldinėti, tik ati- 
taisyti pasakytas neteisybes. 

Matyt, "Ponas" koresponden- 
tas žiuri per juodus akinius j 
visus ir visa, kas su jo nuomone 

nesutinka, kas jam asmeniškai 
nepatinka. Kam reikia iškraipy- 
ti faktus, įmaišyti juos j melų 
košę ir versti publiką tą košę 
skaniai valgyti? Rochesteryje 
visiems yra žinoma, kad ALTS. 
kuopa stačiai boikotuoja visas 
draugijas, kurios nenori kunigo 
alkūnės buči lot. (Visgi nesu- 

prantama, kaip ir kuo ji gali jas 
boikotuoti, jei ji neskaitlinga ir 

i ji neturi nieko tokio, be to ki- 
tos draugijos negalėtų apsieiti— 
Kecl.) Čion yra LS5. 7 kp., su- 

sidedanti iš 30 su viršum narių; 
yra A!do Choras apie iš 40 narių 
(visai bepartinė draugija); yra 
Moterų Kliubas ir Gedimino D-ja 
iš 300 narių. Visoms toms drau- 
gijoms, išskyrius vieną Gedimino 
Dr-ją, ALTS. kuopa nesakė nie- 
ko, kad prisidėtų prie bendro 
darbo Lietuvių Dienoj. Priežas- 

tį paduoda, buk jos mažos, o 

kuopa pali turi suvirs 10 narių. 
Jeigu ALTS. kuopa, turėdama 
tiek mažai narių, išrinko du de- 
legatu, tai nėra ko šaukti, jei Ge- 
dimino D-ja, turėdama 300 na- 

rių. reikalavo, kad butų priimti 
7 delegatai. 

"Ponas" daro socialistams prie- 
kaištą. buk jie sukėlę trukšmą 
ir privertę draugiją pildyti jų 
norus. Argi tai ne keistas da- 
lykas, kad LSS. 7 kp., turėdama 
tik 30 narių, kurių daug nei ne- 

priguli prie draugijos, galėtų pri- 
versti 300 narių pildyt socialistų 
valią? Čia reikia tik juoktis. 
Visa svarbesnė valdyba—prezi- 
dentas, vice-prezidentas, kasinin- 
kas, fin. raštininkas, maršalka 
yra tautiečiais ir dar karštais tau- 

tiečiais. Tik vienas prot. rašti- 
ninkas yra socialistu. Na ir jis 
sako, kad socialistai turi draugi- 

'•jos vadeles paėmę J savo ran- 

kas. (''Vadeles" galima turėti 
savo rankose ir valdyboje nebū- 
vant: valdyba gali draugiją ant 

tave kurpalio temeti, o tas jos 

kurpalis gali buti ji ko kito pa- 
imtas.—Red.) 1 

"Ponas" apgailestauja, kad so- 

cialistai nesistengia bendrai dar- 
buotis Lietuviu Dienoje Lietu- 
vos sušelpiniui, bet ar tai yra 
socialistų kaltė, jei jie nepriside- 
da bendrai dirbti? (Sakytume, 
kad taip.—Red.) Nejaugi jie no- 

ri,—kad socialistai 'nuėję maldau- 
tu ALTS., Mant" jie priimtų' 
juos j savo bendrovę? (Mums 
rodosi, čia gali buti tik užsikarš- 
čiavimas ir vienų ir kitų. Gel- 
bėjimas Lietuvos nuo bado yra 
tokis svarbus reikalas, kad jis 
gyvai turėtų apeiti kiekvieną, ku- 
ris save lietuviu skaito; rupines 
juo privalome visi, nežiūrint, ar 

kas kvies mus ar ne. Taip pat 
mums rodosi, kad šitas bendras 
darbas nereikalauja kokio nors 

nusilenkimo vienų prieš kitus— 
Red.) Jie boikotuoja netik so- 

cialistus, bet ir visas draugijas, 
kurios atsisako kuniginei sriovei 
pataikauti; pildyti jų šventą va- 

lią. (Juk ALTS. nėra kuniginė? 
Red.). 

Socialistai, sako, neveikia, bet 
•jie neveikdami pereitą žiemą pa- 
statė "Nihilistus,"' "Živilę" ir ke- 
lis mažesnius veikalus. Pasta- 
tyme, svetainės socialistai veikė 
išsijuosę. Nariai socialistai sko- 
lino pinigus, o tautietis "veikė- 
jas" S. Klimaitis agitavo visus, 
kad neskolintų ir leido visokius 
paskalus, kad tam darbui užken- 
kus. Kuris atsimena pergyven- 
tus laikus, tas negali sutikti su 

"Pono" išmislais ant socialistų. 
Socialistai ne tik nepjudo drau- 
gijų. bet yra sutvėrė beveik visas 

pirmeiviškes>nes draugijas, kurios 
veikia. Aš neniekinu draugijų, 
bet peikiu jų "veikėjus." Neuž- 
tenka to, kad jie .neprogresuoja, 
bet dar užsipuldinėja bereikalin- 
gai ant kitų ir paskui šaukia 
trukšmas! trukšmas! (Vietas, 
kuriose buvo užgriebta pašali- 
niai dalykai, neliečiamieji gin- 
čijamo klausinio, apleidome— 
Red.). 

A. V. B. 

Margumynai. 
NAUJAUSIS IŠRADIMAS 

APIE PLIKES IR PLIKIUS. 
Tai matai—jeigu dar neesi; 

plikas, tai gali sužinoti, ar basi 
•plikas, o jeigu jau esi plikus, 
tai gali sužinoti, kodėl mėnulį 
ant galvos nešioji. Daug viso-; 
kių "moksliškų'' tyrinėjimu apie. 
•plikes padaryta. 

Mokslinčiai ilgai sau pakaušius, 
•kasė (per tai gal ir plikiu gavo), i 

•tyrinėdami plikimo priežastis, i 
tiki šiolei dauguma šitų mokslin- 
čių tvirtino, kad plikimas paeina 
nuo to, kad vyrai ankštas skry- 
bėles nešioja. lokiui skrybėlės 
mat sulaiko kraujo plaukimą ir 
atima nuo plaukų maistą; nuo 

to jie džiūsta ir slenka. 
Bet dabar žurnale "Joi1 nal of 

Horedity" pasirodo nauja teori- 
ja. Prirodinėjama, kad bereika- 
lingai ant skrybėlių visą bėdą 
/versdavo. Jos nekaltos, jeigu 
kas už tavo plikę kaltas, tai ne 

skrybėlė, bet tavo tėvas, ar die-, 
dūkas: jie buvo pliki, tai ir tu plikę 
turi, o jeigu neturi, tai turėsi 

šitir—kaip mėnulj pilnatyj. 
Mat tame žurnale išvedžioja- 

ma, kad plikės eina nuo tėvų 
ant vaikų,—vadinas, plikę galima 
nuo pliko tėvo gauti tikriau negu 
mergai pasogą. Toks jau gam- 
tos įstatymas. Tas pats gamtos 
įstatymas, visai neatsižvelgda- 
mas į moterų lygias teises, taip- 
gi rūpestingai padavadija, kad 
plikių pavaldėjais yra daugiaus 
vyrai, negu moteris—nes mote- 

rims plikės visai netinka. 
i Taigi matot, plikių paslaptis 
visai lengvai ,vra išrišta. Jeigu 
aš bučiau plikas, tai tikrai tuo 

paaiškinimu tikėčiau. Ir del se- 

kančių dviejų ;priežasčių: i) ma- 

no tėvas buvo plikas, tai ir aš tu- 

rėčiau buti plikas, nors dar ne- 

esu, 2) ir todėl tikėčiau, kad 
labai nepridera moterį pavadinti 
melage (džentelmonui tas neiš- 
puola), nes šitą "plikių paslaptį" 
viršmi-nėtame laikraštyje aiškina 
tula mergina Miss Osborn. 

Kaip ten nebūtų, kol visoki 
mokslinčiai neatras tikros pliki- 
mo priežasties, tol laikykis, bro- 

lau, drūčiai teisingos lietuviškos1 

patarlės, kuri visą filozofiją apie 

plikos trumpai ir aiškiai, kaip 
ant delno, išdėsto, būtent, kad 
"Kvailoj galvoj mandri plaukai 
•nenori buti." 

O jeigu kartais butum toks 
nelaimingas ir plikę, kaip mėnu- 

lį, turėtum, tai nesirūpink ir ne- 

Y>yk! Gali tai ir kitokiu budu 
''išekspleinyt," būtent, kad "Dur- 
ni plaukai iš mandros galvos 
lenda." 

Ir taip gerai, ir taip neblogai. 
B. 

(Plikė ant galvos—tai dar bai- 
kos. Aršiau jeigu galvos viduryj 
plika. Kad ten "plikės" nebūtų, 
skaityk gerą laikraštį — sakysim, 
"Lietuvą." Korektorius). 

Račiūno nauji judomieji pa- 
veikslai iš Siberijos Gyvenimo 
ir apie Lietuvos pabėgėlių var- 

gus bus rodomi: 
Nedėlios vakare, spalio (Oct.) 

8tą d. 1916 111. Lietuvių Salėje 
354 Park St., Ne\v Britain Conn. 

Pancdėlio vakare spalio (Oct.) 
9tą d. 1916 m. Comvay Svetainė- 
je kertė Main ir Sheldon St., 
Ilartford, Conn. 

Seredos Vakare spalio (Oct.) 
litą d. 1916 m. Lenkų Sokolų 
Salėje prie \Vest St., Thompson- 
villc, Conn. 

Snbatos vakare spalio (Oct.) 
I4tą d., 1916 Lietuvių Salėje, 
Union City, Conn. 

Nedėlios Vakare, spalio (Oct.) 
15tą d. 1916111. Lietuvių Kliubo 
Salėje 48 Green St., \Vaterbury, 
Conn. 

Dus daug naujų dainelių su- 

dainuota. 

APSKELBIMO SUTRAUKA. 1 

Reutero korespeticletitas savo 

pranešime iš Atėnų sako, kad j 
yra gauta telegrama iš Caneos, Į 
paduodanti sutrauką tuolaikinės 
valdžios apskelbimo, kuri išleido 
•buvusis premieras Yenizelos ir 
Admirolas Coundouriotis. Ko- 
respondentas sako, kad svarbiau- 
sios to rašto vietos padaro paly- 
ginimą Grekijos šios dienos prie 
Grekijos 1912-1913 m. Apskel- 
bimas sako: 

"Sekimas karaliaus asmeninės 
politikos, kurią jam blogi pata- 
tėjai įkalbėjo, nuvedė prie su- 

siartinimo šit Grekijos uuoam- 

žiniais priešais, prie konstitucijos 
laužymo, vidujinės anarchijos ir ap- 
leidimo bei paniekos Grekijai, 
kurią talkininkai skaito neprie- 
telinga, nes ji atsakė serbams 
tuos patogumus, kuriuos ji nu- 

teikė bulgarams. 
"1912-1913 m. laimėjusi per- 

galę kareivija apleido šalį, laimėtą 
tautos kraujų; gyventojai bėga nuo 

įsiveržėlių; karės daiktai atiduo- 
dama bulgarams; grekų kareiviai 
per Sofiją siunčiama Vokietijon 
ir tėvynainiai yra laikomi išda- 
vikais. 

"Šiandien ne laikas atsakomy- 
bės jieškoti. Musų priederme yra 
gelbėti tai, kas dar galima iš- 
gelbėti. Pasiekimai šito reikia 

atasteigti tautinis vienumas tuo- 

jau* grįštant prie politikos, dik- 

tuojamos tautinės sąžinės, bū- 
tent, pereinant j talkininkų ir 

serbų pusę, kad įsiveržėlius iš- 

ginti. 
"Bavtų laimingu atsitikimu, iei 

karalius paskutinėj valandoj nu- 

spręstų paimti tautos jiegų ve- 

dimą. Priešingame atsitikime, 
musų priederme bus padaryti 
tai, kas reikia, kad šalį išgelbė- 
jus nuo gręsiančio suv. tikinimo. 
Męs žengiame į kovą, įsitikinę, 
kad taaita,. nepriklausomai nuo 

valstybės, padaris stebuklus ir 

pastatis šalį į tą patį padėjimą, 
kuriame ji buvo aštuoniolika mė- 

nesių atgal. 

Lietuvos Auksas. 
Žinomas nuo labai senų laikų 

gintaras yra tai Lietuvos auksas. 
Jis randamas vien Lietuvoj taip. 
kaip ir visur išnykę didžiausi Eu- 
ropos žvėrįs taurai užsiliko taipgi 
vien Lietuvoj, lialtibokšcio giriose. 
Rods, randa juodą gintarą Ruma- 
nijoj ir raudoną Rytinėj dalyj In- 
dijų, bet tie yra produktai kito- 
kių medžių, ne tų jau išnykusių 
pusių, kokios augo labai senai Lie- 

tuvoj. Lietuvoj randamas ginta- 
ras yra tai suakmenėję sakai jau 
aišnykusių pušių, vadinamų pinus 
sinrcenifer. Kadangi gintarą ran- 

da kiaštuose prie Baltiko jūrių 
tarp V'islos iki Aa, tai reikia ma- 

,nyti, kad girios, jį išduodančių me- 

džių augo tik tuose kraštuose, o 

į pietus—iki Lomžos ir Plocko 
gubernijų, taigi rubežiuose seniau 
lietuvių vien apgyventuose. Rods, 
rauda jo ir kraštuose prie Šiauri- 
nių jūrių, bet labai mažai. Ame- 
rikoj laikraščiai rašė, buk ir Ame- 
rikoj kraštuose prie Pacifiko sura- 
do gintarą, bet kad Amerika ga- 
bena gintarą iš Lietuvos, tai rei- 
kia manyti, kad žinia apie jo su- 

radimą Amerikoj buvo tas papras- 
tas, laikraščių leidžiamas liumbu- 
gas, ką net perdaug mėgsta dary- 
ti Amerikos laikraščiai. I 

Gintarą graibo iš jūrių specia- 
liais plūgais ir tinklais, arba ka- 
sa iš žemės, kaip ir kitus minera- 
lus. Svarbiausios vietos, iš kur 
svietan eina gintaras, yra Palan- 

j 
ga, kur jj iš jūrių graibo. Yra jo 
laukai prie Ostrolenkos, Lomžos | 
gub., bet didžiausios, geriausiai 
įtaisytos iš technikos atžvilgio gin- 
taro kasyklos yra Prūsų Lietuvoj, 
prie maudynių miestelio Palninkų; 
tokios kitos įstaigos, rnpinančios 
gintarą, niekur daugiau ant žemės 
nėra. Apart Palninkų, gintaras 
buvo kasamas ir Auna kasyklose. 
Bet karė atsiliepia ir ant darbų 
kasyklose, nes gintaro, kurio dau- 

giausiai eidavo Amerikon, dabar 
niekur išvežti negalima. Ir iš- 
lavintų darbininkų stoka, vyrams 
karėn išėjus, kenkia gintaro ru- 

pūliniui. Reikalas privertė perkir- 
sti budą gintaro rupinimo, priver- 
tė apleisti naują daug darbo rei- 

kalaujanti ir per tai brangų gilių 
olų kasimą, besistengimą prisikas- 
ti prie tai}) vadinamos mėlynos že- 
mės, kur yra gintaro guoliai j 
jieškojimą jo prie paviršiau?, nes 

tas būdas yia daiig pigesnis, bet 
kuris jau buvo, bent Prusuase, be- 
veik užmirštas; prie graibymo iš 
jūrių ir jieškojimo prie žemės 

paviršiau-. 
Kasimą gintaro giliose kasyklo- 

se pradėta nuo senai. 1585 m. 

jrengta Yarnijos pirmutinė gintaro 
kasykla. 1781 m Įrengta buvo 
gintaro kasyklą prie Hubnika, ku- 
ri vienok dabar yra užgriuvusi. 
Tik 1872 m. firma Stautien & 
Becker įrengė kasyklas Palnin- 
kuose, kurias 1899 m. paėmė val- 
džia. Čia yra ir centralė gintaro 
pardavimo vieta, kuri uždengia 
reikalavimą veik v įso žemės pa- 
viršiaus. Kasyklų olos eina 30 
metrų giliai po žeme. Didžiausias 
čia iškastas gintaro šmotas svėrė 

13 svarų. Brangumas gintaro pa- 
eina nuo šmotų didumo: vienas 
kiliogramo šmotas gali buti dešim- 
ti kartų brangesnis už kiilogramą 
smulkesnių. Iškastą žemę karais 
gabena viršun. Žemę pcrplauja 
stipriomis čirškynėmr, o pasida- 
riusi dumblą leidžia rinomis, 
kuriose yra užtvanai, kuriuose pa- 
silieka gintaro šmotelai, o vanduo 
nubėga. 

Gintaro kalimas giliose kasyklo- 
se yra brangus, nes jose gali 
dirbti tik specialistai, išlavinti dar- 
bininkai ; prie olų įtaisymo reikia 
labai daug medžio, reikdavo į die- 
ną medžio už 1,000 markiu. 

Rinkimas gintaro nuo paviršiaus 
atsieina daug pigiau; čia nereikia 
nei speciališkai išlavintų brangių 
darbininkų; nereikia nei olų dary- 
mo, todėl viskas atsieina daug 
pigiau: iškasimas metro žemės gi- 
liose kasyklose atsieina 15 mar- 

kų, to tam ant paviršiaus rei- 
kia tik 60 pfenigių. Bet prie to 

budo gali but išnaudoti vien sluog- 
sniai, gulinti augščiau mėlynosios 
žemės, kuriuose vienok yra daug 
mažiau gintaro; centneryj gilesnių 
oduogsnių žemės vidutiniškai yra 
iJ/2 kiliogramo gintarų, tai pa- 
viršiaus sluogsniuose yra tik iJ/» 
kiliogr. Renka vien gintaro tru-1 
pinius iki milimetro didumo, bet 
taipgi kitus akmenis nuo 12 mili-Į 
metrų didumo, koki taipgi turi sa-! 
vo vertę. Iki šiol prisikalė vien 
iki diluviaus ir tertioriškų sluog- 
snių: iki sluogsnių mėlynos že- 
mės, kur daugiausia gintaro su- 

krauta, dar neprisikasė, bet prie ^ olų gilinimo vokiečiai naudojasi iš 

nelaisvių darbo. Kasyklose dirba 
daugiausia nisiškų nelaisvių. Že- 
mės plovimui vanduo eina iš jū- 
rių ; atlikęs savo darbą, jis vėl 1 

grįžta j jūres. 

Indijony Ženklini Kalba. 

Męs indijonus vadiname lauki- 
niais žmonėmis, nors Mexiko ru- ■ 

mai ir Peru kanalai ir keliai rodo, 1 

kad bent ten jie buvo gar a aug- 
!štai kulturiškai pakilę. Bet ir pa- 
prasti, necivilizuoti indijonai bent 
viename baltspalvius pralenkė. 
Europietis, ąf 'radęs svetiniame 
krašte, kur vartojama kitokia kal- 
ba, neįstengia su to krašto gyven- 
tojais susiprasti, susikalbėti, tarp 
to krašto gyventojų jis yra neby- 
lys ; seniau dar visi apšviesti žmo- 
nės, kokios jie tautos nebūtų, mo- 

kėjo lotynišką kalbą ,bet dabar, 
ją užmetus, baltspalviams neleng- 
va svetimame kraite, kitokią kal- 
bą vartojantiems, savo geismus 
išreikšti. Indijonai tokio sunku- 
mo susiprasti neturi, nes apart 
savo kalbamos kalbos, turi kitą, 
ženklų kalbą, kurią moka visi in- 
dijonai, kur jie negyventų, nuo 
Alaskos iki Patogonijai. Kalba 
ta visur vienoda, ta pati, kas ro- 

do, jog vi.^os indijonų giminės ii 
vieno kilimo paeina: Kuomet kal- 
bamoji kalba vertėsi ir persikeitė 
su laiku taip, kad iš vienos pasi- 
darė daug kalbų, ženklinę kalba 
pasiliko vis ta pati pas visas indi- 
jonų gimines, turinčias jau visai 
skirtingas kalbamas kalbas. Kal- 
bos tos mokinasi visi indijonai 
nuo mažens drauge su savo pri- 
gimta kalbama kalba. Ženklų kal- 
bą turi ir musų nebyliai, tik ji 
labai aprubežiuota, pas indijonus 
gi apima net abstraktiškus dalv- 
kus, ko ncbiliai nemoka išreikštu 
Keli metai atgal visi stebėjosi, kuo- 
met. iuėję \Yashingtone geografiš- 
koj Dr-joj, du vadovai toli vie- 
na nuo kitos gyvenančiu indijonų 
giminių, vartojančių visai skirtin- 
gas kalbas, be jokio sunkumo porą 
valandų kalbėjosi savo ženklų kal- 
ba. Dabar jau visi žino, kad tą 
pačią kalbą vartoja ir moka visi 
indi jonai, kur jie negyventų: Alas- 
koj, Kanadoj, Suvienytose Valsti- 
jose, Mcxikoj, Vidurinėj, ar Pieti- 
nėj Amerikoj. Gyvenanti Suvie- 
nytose Valstijose indijonai turi ir 
kalbamą tarptautišką kalbą, vadi- 
namą Climoot, kurią moka ir dau- 
gelis baltspalvių, turinčių reikalas 
su indi jonais, bet Šita ne taip yra 
išsiplatinusi, kaip ženklų kalba. 
Kas ją išmislijo, nežinia, bet ją visi indijonai supranta gerai, nors 
kalbėdami nereikalauja nei žodžio 
larti. Savo ženkline kalba indi- 
jonai gali visas .savo mintis iš- 
reikšti be jokio sunkumo! ji ap- ima neišpasakytai daug dalykų, 
net abstraktiškus. Indijonai toj 
kalboj išreiškia savo mintis apie 
Dievą, dangų, mirtį, sveikatą, var- 
gą, turtingumą, gerumą ir blogu- 
mą. Vienu žodžiu, jie gali iš- 
reikšti ženklais visus savo reika- 
lus, visas savo mintis. Daugelį 
dalykų išreiškia visokiais ženklais, bet juos visi supranta. 

JIEsKO GIMINIŲ. 
Žemlaus talpiname turinį laiške- lių, atėjusių į "Lietuvos" redakciją nuo lietuvių, pakliuvusių nelaisven, arba nuo pabėgėlių- Jie jieško sa- 

vo giminių, arba šiaip pažįstamų- Jeigu rasi, malonus skaitytojau, čia savo giminę arba pažįstam?, skubiai jam parašyk laiškelį; pa- siųsk ir pinigų, jeigu gali. Pa- 
mink, kad jų padėjimas yra baisus. 
Jie laukia, jeigu ne pašclpos, tai 
bent meilaus tavo žodelio. 

Kubilis Aleksandras, karės be- 
laisvis, Kauno gub., Rudiuų kai- 
mo, jieško savo draugo Antano 
Garbovskio. Adresas: Germany, 
Gefangenen-lager Berger Damm, 
kr. \Vcst, Haveland i Ko m p. 
Aleksandras Kubilis. 

Bračys Kazimieras A., karės 
belaisvis, jieško savo sesers Mcr- 
jos, Stungytės, gyvenusios N'cvv 
Britam. Conn. nuo 1909 iki 1911 
m. Adresas: Germany, Scbnei- 
demiihl, Bar. 19, Rot. 3. Xo. 
8620 Kazimieras A. Bračys. 

Blaževičius Jonas, karės be- 
laisvis, Vilniaus (;ub., Traku 
pa v., Olkenicos miestelio, Cižunfo 
gat., jieško savo sesers Onos 
Blaževičiutės, Antano dukters, 
gyvenusios Chicagoje, 111. Adre- 
sas: Germany, \Yorms, Joną? 
Blaževičius, Rot. 2, Xo. 1024. 

Noreika Pranas, karės belais- 

vis, Kauno gub.. Telšių pav., D> 
jrėnų miestelio, jieško savo pažį- 
itamų ir brolių. Adresas: Ger- 
many \euhammer a. Qu.. <«e- 

tangenen Pranas Noreika Xo. 



Pavragas Jonas, V- "s belais- 

vis, Kauno gub., Šiaulių pav., j 
Skudų vai., jieško savo giminių 
ir pažįstamų. Adresas: Germa- 

ny, Neahammer a. Qu. Gefange- 
nen Ivan Pavragas, Xo. 647. 

Žilinskas Mamertas, karės b< 

laisvis, Kauno gub., Telšių pav., 

Plungės vai., Pakutavėnų k., i ie- 

ško savo brolio I'etro Žilinsko, 
keturi metai atgal gyveno Ken- 

si«ngtone, 111. Adresas: Germa- 

ny, Gefangenenlager Altdamm 

No. 1, m Pom., K. G. Mamert 

Žilinski. 

Kavoliunas Viktoras, karės be- 

laisvis, jieško savo brolio Ame- 

rikoje Antano Kavolitmo, Šimo- 

nių par., Ukmergės pav., ir dnu- 

go Vladislovo Dii u vienio, Sesi- 

kių par., to patirs pav. Adresas: 

Germany, Gefangenenlager Ileiis- 

berg, Viktor Kavoliunas, Ko- 
mand. Bartenstain, Ostpr. 

Davydcnis Jonas, karės belais- 

vis, Vilniaus gub., Ašmenos 

pav., Visnicos gm„ Dūdos 

jieško savo brolio Antano Da- 

vydonio. Adresas: Germany, 
Gefangenenlager \Yalm, Ivan 

Davidonis Xo. 27514. 

Smailis Kazimieras, karės !>e- 

laisvis, jieško Prano Smai'io, Ka- 
zimero Liepo ir Stanislovo Pa- 
bedisk s. Laukia nuo jų greitos 
pagelbos. Adiesas: Germany, 
VVorms, Gefang. Kazimieras 
Smailis, Rota 12, Komand. 1, 
Ko. 823. 

Monginiow vV., karės belais- 
vis, jiešrko savo brolio Liudviko 

Monginiovo. Adresas: Germa- 
ny. Gefangenenlager \Valin, \V. 

Monghiovv, \o. 46198. 

Mažeika Antanas, karės belais- 

vis, Girsučių sod., jieško Juoza- 
po Melinsko, gyvenusio Chica- 
goje. Adresas: Germany, Ge- 

fa'genenlager \Vitenberg, Po<t 
Xlci:iwittenberg komp. 1, Bar. 
E. Antaras Mažeika No. 12274. 

Dobkevičius Vladislovas, ka- 
rė s belaisvis, Kauno gub., Telšių 
pa v., iš miestelio Sodos, jieško 
savo brolių Antano ir Leono 
Dobkevičių gyvenusių Ne\v 

Yorke; reikalauja pagelbos. 
Adresas: Gennany, Geiangenen- 
lager r, Cottbus Komp. 7, Reg. 
4, Vlridislav Dobkievicz. 

Horacijus Juozapas, karės be- 
laisvis, Vilniaus gub., Lydos 
pav„ Konevkos vai., Burtelių k., 
jieško savo giminės Jono Sklu- 
to. gyvenusio \Yorcester, Mass. 
Adresas: Germany Gefangenen- 
lager 2, Miinster i \Vestfalcn, 
Josif Horacy; No. 1313, ceh. 
Blumenhel, 31 Rehlingbausen. 

Dubickas Antanas, Karės oe- 

laisvis, jieško savo brolio Prano 
Dubicko, Aleksandro sunaus ir 
sesers Stefanijos Dubickaites,— 
prašo pagelbos. Adresas: Ger- 
many, Gefangenenlager Lange- 
salza, I Komp., Xo. 1511. An- 
ton Dubickas 

Lovininkaitis Juozapas, karės 
belaisvis, jieško savo brolio Bal- 
triaus Lovininkaieio, gyvenusio 
F>rooklyne, X. Y. Adresas: Ger- 
many, Gefangenenlager Gus- 
tro\v, Josit Lovinikaitis, 17, 2 

Rota. 

Krasauskas Petras, karės be- 
laisvis. Vilniaus gub., švenčio 
nių pav., Lcchovčiznos k., jieško 
savo brolio Vadavo Krasauskio, 
nori nagelbos. Adresas: Germa- 
ny, Gefangenenlager Langesalza 
I Komp., No. 2447, Peter Kra- 
so\vski. 

Juknevičiur Jenas, karės be- 
laisvis. Kauno gub.. Novo Alek- 
sa-ndrovsko pav., Tauragės pav. 
kreipiasi j lietuvius apskritai ir 
prašo prisiųsti jain ir kitiems 
valgomu daiktii ir lietuviškų 
knvgu. Adresas: Germany, Ge- 
fangenenlager \Vittenberg, Post 
Klein\vithenberg, 8 Komp., Gef. 
No. '9333- Jonas J. Juchnevi- 
čius. 

STATEMENT OF THE OVViMERSHtP, 
MANAGEMENT, Cl RCU LATION, j 

ETC., REOUIREG BY THE ACT OF 
CONGRESS OF AUGUST 24, 1912.; 

Of Lietuva pi'blished Weekly nt 
Chicago, UI. for October 1, 191«J. 

State of Illinois. 
County of Cook. 
Bcfore me, a Notary Public in and 

for the State and county aforesaid, 
perscnally appeared J. Ambrosins, 
who, having been duly swo:n accor- 
ding to law, depo^es and says thati 
he is the Manager of the Lietuva and; 
that the following !s, to tho best of 
bis knowledge and belief. a truej statement of tho ownership, nmn- 
agement (and if a daily paper, the 
circulation), etc., of the a'oresaid I 
publication for the date sho\vn 
in the above eaption. 
required hy the Act of August 24. 
1912, ombodied in section 443, Postai 
I*aws and Regulations, printed on 
the reverse of thls forni, to wit: j 

1. That the names and addresscs 
of the publisher, editor, managing 
editor. and business managers are: I 
Pnblisher Lietuva Pub. Co. 3252 So. I 
Haisted st. f'hicago, UI. 

Editor L. šernas C36 E. 38th st. 
Chicago, III, 

Managing Editcr B. K. Balutis 814 
W. :;3rd. st. Chicago, Iii. 
Business Manager J. Ambrosins, 7010' 
Eberhart jĮve. Chicago, 111. 

I 2. That the ovvners are: (Give! 
names and addresses of individual 
owners, or, if a Corporation, give it3 
name and the names and addresses 
of stockholdcrs owing or holding 1 
per cent or more of the totai amount 
of stock): Lietuva Publ. Co., 32r>2 
So. Haisted st. Chicago. UI. Stockhol- 
ders: A. Olszevvski 3252 So. Haisted; 
st. Chicago, UI. J. Ambrosins 7010 į Eberhart ave. Chicago, 111. B. K. Ba-1 lutis 814 W. 33rd. st. Chicago, 111. Į 

3. That tho known bondholders, 
mortgagees, and other security hold- 
er» ovvning or holding 1 per cent or 
more of totai amount of bonds, mort- 
gages, or other aecurities are: (If 
there are none, so statė) None. 

4. That the two paragraphs next 
above, giving the narnės of the o\vn- 
ers, sfockholders, and security hold- 
ers, If any, contain noi only the 
list of stockholders and security hold- 
ers as they appear upon the books 
of the company but also, in cases 
\vhere the stockholder or security 
holder appears upon the books of the 
company as trustee or in any other 
fiduciary relation, the name of the 
person or coporation for \vhom such 
trustee is acting. is glven; also that 
the said two paragraphs contain 
Btatements eroteraeing affiant's full 
knowiedge and belief as to the clr- 
cumstances and conditions under 
ivhich stockholders and security hold- 
ers who do not appear upon the 
books of the company as trustees, 
hold stock and securities in a capa- 
city other than that of a bona fide 
owner; and this affiant. has no rea- 
son to believe that any other person, 
assoclation, or Corporation has any 
intereat direct or indirect in the 
said stock, bonds, or other securi- 
ties than as so stated by him. 

5. That the average number of i 
copies of each issue of this publica- j tion sold or distributed, through the 
mails or othei wlse, to paid sub- 
scribers during the six months pre- 
ceding the date shown above is. 
(This information is reciuired from 
datly publications only.) 

JOSEPH AMBROSIUS, 
Manager. 

Sworn to and subscribed before 
me this 2nd day of October, 1916. 

(Seal) V. K. RUTKAUSKAS, 
Notary Public 

(My commission expires Decem- 
\ er 17, 1917.) 

VIETINES ŽINIOS. 
Prie "Lietuvių Dienos."4 Pe- 

reitą savaitę atsi'binvo visos Cbi- 
cagos komitetų susirinkimas Šv. 
Jurgio par. mokykloj. 

Prisirinko apie 60 atstovų įvai- 
rių kolienijų. 

Šiame susirinkime visųpirmiau- 
siai nutarta, kaip reik organizuo- 
ti kiekvieną kolioniją, kad ga-1 
vus kuodaugiausiai rinkikių. 

Centralinis Chicagos Komite- 
tas pranešė, kad savo posėdyje 
jis maž-daug 'nustatė, po kiek 
rinkikių reikės pristatyti iš kiek- 
vienos kolionijos. Daugiausiai 
rinkikių turi pristatyti Bridge- 
portas, Town of Lake ir 18-oji1 
^atvė -visos t-js kolionijos po! 
1.500 rinkikių. Nuo West Sidė 
laukiama, 1.000 rinkikių, iš Ci- 
cero—500, iš So. Cliicago, Engle- 
vvood, Roseland, Pullman, Brigh- 
ton Parik, Atlantic, Melrose ir 

May\vood—nuo 100 iki 200 rin- 
kikių. 

Perstačius šias skaitlines, vie- 
tiniai komitetai jas užgyrė ir pa- 
sižadėjo kai-kur pristatyti dar 
daugiau rinkikių. 

Greitesniam rinkikių usorgani- 
zavitnui kiekvienoj kolionijoj bus 
surengta susirinkimai s-* prakal- 
bomis. Čia išsirinks sa ^onės 
.savo vietines komisijas, n.rkios 
tik bus reikalingos, ir organi- 
zuos rinkikių—merginų ir mote- 

rių—armiją. Vietinėms kolioni- 

joms } pagelbą Centralinis Clii- 

cagos komitetas atsiųs po porą 
kalbėtojų. S 

šitie susirinkimai atsibus se- 

kančiai : į 
Ant Bridgeporto—(> il. spalio, 

pėtnyčioj, šv. Jurgio par. svetai- 
nėj. 

Ant 18-tos gatvės—') d. spalio, 
pėtnyči j. parapijinėj svetainėj. 

Ant Wcst S*de;—(> d. spalio, 
pėtnyčioj, Meldažio svetainėj. 

So. Chicagoje—8 d. spalio (ne- 
dėlioj), Aršanskio svetainėj, 8756 
Iluston ave. 

So. Englewoode—5 d. spalio 
(ketverge). 

Brighton Park—-nedėlioj (8 (1. 
Spalio). 6 vai. vakare, parapiji- 
nėj >vetainėj, ant 44-tos ir So. 
Fairfield Ave. 

West Side Draugijos. Pereitą 
pėtnyčią suvienytos \Yest Sidės 
draugijos surengė prakalbas nau- 

dai nukentėjusiu nuo karės lietu- 
viu. Kalbėtojais buvo: pp. J. 
Ragdžitinas, kalbėjęsis apie rei- 

kali-iigumą šelpti savo brolius 
Lietuvoje; "Lietuvos" redakto-] 
rius R. K. Balutis, kalbėjusis1 
ant temos: "Tikrus draugus pa- 
žinsi tik nelaimėj būdamas"; 
(amerikiečių atsinešimas linkui 
Lietuvos) ir kun. Serafinas, kal- 

bėjusis apie rengimąsi prie "Lie- 
tuvių Dienos." Pora mergaiė'ų, 
apart to, dailiai padekliamavo ir 
ant pjano paskambino. 

Žmonių buvo pusėtinas būre- 
lis—visos sėdynės buvo užinvtos. 

Aukų nukentėjusiems clel ka/ės 
surinkta per $146.00. 

"Tūkstantinė" pomirtinė. Mi- 
rė Povylas B. Žėkas, turėjusis 
Real Rstate biznelj, prie 3257 
Lo\ve Avr. Velionis priklausė 
prie daugelio draugysčių. Su- 
sivienijime Lietuviu Amerikos 
priklausė prie 4-to laipsnio. Va- 
rlinas SLA. išmokės j šeimynai 
$1,000.00. Chicagoje, o gal ir 
visam SLA., bene bus tai pir- 
ma mirtis u/.asekurnoto ant 

$1000.00. Prie SLA. jis buvo 
prisirašęs prie 4-tojo laipsnio, be- 
rods 1912 metuose. 

Palaidotas spalio 1 d. ant Tau- 

tiškųjų 'kapinių, kurių globėju 
jis bu\o. Bažnytinės apeigos 
atsibuvo šv. Dovydo airių baž- , 

nyčioj. 
L. 

Svečių prakalbos. Platesnis 
Svečių prakalbų aprašymas tilpa 
kitoj vietoj. Čia galima tik pa-,' 
žymėti, kad prakalbose lankėsi 
nepaprastai daug žmonių, kurie 
klausėsi "tėvynės balso" su di- 
džiausia a'tyda. 

Laike prakalbų ant Bridge- 
porto, panedėlyj, aukų surinkta 
išviso $363.11, utaminke ant 
To\vn of Lake, surinkta $411.86; 
žmonių buvo užsigrudę: seredoj 
buvo prakalbos ant \Vest Side, 
bet apie jų pasekmes nesuspėta : 

į šj numeri jdėti. 

AUKOS SURINKTOS DŪMOS AT- 
STOVO YČO IR KUN. J. ŽILINSKO 
PRAKALBOSE SPALIO 2 d- 1916 m. i 
ŠV. JURGIO PARAP. SVETAINĖJ. i 

Aukavo po $5.00: Vin. Petrauskas, 
M. žaldokas, l:un. Kraučiunas, Dr. 
K. Drangelis, Dr. A. Zimontas, kun. 
Vaičiūnas, B. K. Balutis. I 

Aukavo $3.00: kun. Dargis. 
Po $2.00: Kaz. Andrijunas, Jonas 

Dimša, K. K. Genaitis, Šimaitis, J. 
3tankunas, Ant. Misevičius, Dom. Slė- 
nis. 

Po $1.50: Ign. Armužls. 
Po $1.00: J. Grigaliūnas, G. Jonai- 

tis, J. MarCinkus, S. Barzda, J. Kau- : 

pas, R. Mockienė, A. Požanskis, A. 
Tamošaitis, J. Marinskis, J. Vyšniaus-i^ 
kas, V. Karalis, A. Rebžda, P. Degs- 
nis, B. Stankevičia, K. Kontinis, J. 
žiogas, K. Vaitkus, J. Biežis, L. Jo- 
?aminas, A. Biskis, P. Tamošauskas, 
T. Lukošius, O. Nausiedaitė, N. N., 
K. Gurąs, J. Matušaitis, R. Matulai- 
tienė, J. Urba, S. Slupavičia, B. Bra 
zlnskis, O. Medinaičia, A. Dinuc- 
kaitė, J. šlekienė, J. Mažeika, N. 
Beinoraitė, J. Stanulis. J. Z—(nesu- 
skaitoma pravardė), J. Nausėdienė, 
P. Pakštas, Stančikas, J. Papauskas, 
Maslauskaitė, Karpavičienė, Tama- 
šauskienė, E. Obaičiukė, Nekliutė, 
Adomaičiutė, A. Bogienė, Kazlauskie- 
nė, V. Rakauskaitė, J. Barčaitis, Dr. 
Wiegner, M. Pakienas, T. Aleliunas, 
Al. Juknevičia, J. Gaubas, Ant. ži- 
bąs, X.. J. žibąs, Kaz. Locius, B. 
Janušaustcas, Ig. Valiukas, K. J. Už- 
einąs, F. Šalkauskas, G. Grinevickas, 
J. Dūdas, L. Petrulis, M. Kriaučiū- 
nas, Vai. Burneikienė. J. Smolskis, 
Ant. Vaičiulis, J. Grigonis, J. Visoc- 
kis. M. Tamulevlčia, M. Klioštorai- 
tis, Stasė Vazinskaitė, Iz. šliakis, 
Jurgis Žakas, Kar. Tvarkunru, O. 
Balčiūnaitė, O. černauskaitė, V. Ste- 
ponavičius, Jonas Kaulinaltis, Izab. 
Klasienč, Ona Beinoraitė, Dom. Bei- 
noras, P. Beinoraitė, Pov. Puzinas, AL Budrecklg, Stan. šlekis Ant. La- 

vickis. Jonas P^»l"£is. Ign. Kazlaus-1 
kas, Ant. Norlwifla?^Pov. Jurginėlis, 
Vin. Radzinis, Tmugis, O. Bud- 
vidiena Liud. Virketi's, Ant. Drabu- 
lis, Jonfis šomoHs, Lco lUiibis, Aleli. 
Budrėnas, Juo/.. Babraučius, Kaz. Ri- 
bikauskas, Jieva Kuzmickienė, O. 
Preilikaitė, Peti^ —, Konst. Petrulis, 
Mar. Petravičiūtė, M. Pocienė, M. 

(Tą;a ant /^To pusi.; 

REDAKCIJOS ATSAKYMfti. 

Svečiui. Tamistos raštelį suvarto- 
sime kitame numeryj. Afiu. 

p. P. B—nui. Jusų pranešim.ą ga- 
vome, ačiu. Sunaudosime. 

Tuščia Garbė Nėra Garbė. Jusų raš- 
telj įdėsime j kiUj. numerį. 

Visiems, kuriu raštai šiame nume- 

ryj netilpo. Daugelio korespondenci- 
jų ir straipsneliu negalima buvo su- 
naudoti į šį numeri dėlei vietos sto- 
kos. Juos stengsimės, kiek bus ga- 
lima, sunadoti sekančiuose nume- 
riuose; 

arsinimai, 
BAISIOS SKAITLINĖS. 

Tik-ką Xe\v Yorke Amerikos 
Darbo Įstatymdavystės Draugi- 
jos sutraukoje atkreipiama visuo- 
menės domė j baisų dalyką, kad 
Suv. Valstijose kiekvienas dirba- 
mis už algą del ligos per metus 
apskritai sugaišta 9 dienas ir del. 
to pasidaro nuostolių algomis 
apie ant $500.000.000. Šitie kas- 
metiniai nuostoliai 500 milijonu 
dolerių galima sumažinti tik pa- 
sirūpinant ligos apsisaugoti, ra- 
čių pirmutiniu ir svarbiausiu da- 
lyku yra gerai išvalyti vidurius. 
Paimk '1 rinerio Amerikinio Kar- 
čiojo Y v 110 Eliksyro, kuris išva- 
lo vidurius be susilpnijiino, su- 

stiprina vidurius ir sutaiso jų 
veikimą, padidina norą valgyti 
ir užlaiko kuną tyru ir stipriu. 
Trineno Amerikinis Karčiojo 
Vyno Eliksyras neturi savyje jo-1 
kiu chcmikalijų, yra sutaisytas 
tik iš karčiųjų žolelių, turinčių 
iidelę gydomąją vertę, ir iš tyro i 
"a 11 don o vyno ir todėl niekuomet " 

lesueržina ne,i jautriausio pilvo. 
Kaina $'.oo. Aptiekose. 

Trinerio Linimentas yra pir- 
uos rūšies vaistu orutiniam var- 

tojimui, sulyg gerumu pats pir- 
nutinis. Tą patvirtina skaitHn- 

( 
ęos padėkavonės. Nuo ramatų.j įeuralgijos, sutinimo, pamaitini- 
110 ir tt. jis suteikia greitą pal- 
engvinimą. Kaina 25c ir 50c. 
iptiekose. Krasa 35 ir 60c. Jos. 
Fri-ner, išdirbėjas chemikas, 1333- 
[339 S. Ashland A ve., Chicago, 

DRAUGIJŲ REIKAL' J 
DIDELIS IŠKILMINGAS KOSTIU- 

MINIS BALiUS. 

jus nedėlioj spalio 29 d., 1916 m. 
iv. Jurgio svetainėje prie Auburn 
tve. ir 32 gatvės. Tai bus balius, 
<oklo dar nebuvo Chicagoje. Visi 
fra kviečiami atsilankyti apsitaisę 
varių įvairiausiais kostiumais, patai- 
kant, jei galima, parodyti jvairias 
autos ypatybes. Kas bus įvairiau- 
siai i {domiausiai apsitaisęs, gaus 
)uikias dovanas. Viso bus šeši pry- 
;ai. Taigi dovanos yra proga gauti 
šešioms ypatoms. šitą nepaprastą 
rakarą. surengė Moterų S. L. A. 208 
tuopa. Balius prasidės pusiau aš- 
untą valandą vakare. įžanga vie- 
įam 25c. 

12 LEKCIJŲ ANGLIŠKOS 
KALBOS. 

Lengvai ir parankiai sutaisytos, 
turias išmokus turėsit gerą pradžią, 
šmokt KALBĖT IR RAŠYT ANG- 
-IšKAI. Jeigu netiki tam naujam 
sradimui, perskaitykit pirmą lekciją., 
) persitikrinsit, ar teisybė. Prisiųs- 
lite 10 centų tuojaus, gausit lekciją. 
Montello Corespondence School, 

Montello, Mass. 

AT1DARITA 
Didžiausia Lietuvių Knygų Krau- 
tuvė Chicagoje. Be knygų mes 
parduodame auksinius daiktus, 
kaip tai: žiedus, laikrodėlius, ge- 
riausias britvaš, gazo prosus ir tt. 

Širdingai kviečiu visus apsilan- 
kyti pas savo tautletj. 

Su guodone, 

JUOZAPAS F. BUDRIK 
3343 S. HALSTED ST-, CHICAGO. 

Tel. Drover 8167. 

IŠDUODAMA KAMBARYS- 

Išduodu ištaisytą kambarį vienam 
ar dviem vaikinam, visi pur&nku 
mai, garo šiluma; telefonas; mau 
dyklfe ir t. L Kreiptis, 5208 South 
Halsted sL 

EUK ŠOFERIU. 
Laikas yra gauti sau tinkamą vie- 
tsi. Niekuomet nebuvo toks dide- lis šoferiu reikalavimas kaip da- bar. Mes duosime užsiėmimu kiekvienam pabaigusiam kursus 
mūsų mokykloje. Mokinime pasi- 
naudojame individinėmis sistemo- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- tika važinėjime automobiliais vi- 
sokiij rusiu. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir suteiks tiifka- 
mus patarimus ir nurodymus. Mu- 
si.1 mokyklai netrūksta geriausių automobiliu ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamistai kad tuojaus gausi leidimą. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas $25.00. 
Pederal Ass'n of Aufo Engineers, 1214-1G Jackson Blvd. (Inc.) 

ReikaSavimai. 
Reikalauju teisingo nevedusio pu- 

sininko prisidėti su $500,00 viešbučio 
besivartoj, kuris vestų gaspadorystą. Turiu 4 viešbučius, vienai sunku pri- 
žiūrėti, greitai kreiptis ypatiškai ar 
la'šku: Mary Brockman, 1023 \Vest 
Madison st., C'hicago; 111. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Pilnai yra aarDo vyramj ir mote- 

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

Atlas Employment Office, 
S300 So Halsted St., Chicago, 111. 
3rd PI., Room P. Tel. Normai 163 

Reikalauja medžio dirbėju prie ve-Į žirny dirbimo. 15 varstotinių darbi-j ninku. Geriausia užmokestis. .Nuo- 
latinis darbas. A. A. La\vders a SonM 
6910 Lafayette Av. (69ta arti State;. | 

PajseškojsmaL 
Pajieškau savo brolio Juozapo Anu- 

žio, gyvenusio Montreal, Kanadoje ir 
pusbrolių. Antano ir Kazimiero Zu- 
baviCių, gyvenusių West Pullraan, 111. 
Atsišaukti adresu: 

Stan. Anužis, 
1264 St. Aubin Ave., Detroit, Mich. 

Pajieškau savo dukters Zofijos, ku- 
ri 7 metai kaip prasišalino iš Cliica- 
gos su kitu vyru ir išsivežė sunų 
vardu Pranciškus. Jos antras vy-. 
ras mokėjo klernatu groti. Buvusis 
vyras mirdamas paliko $300. Jei ji 
neatsišauks iki Kalėdų pinigai bus 
atiduoti jo giminėms. Atsišaukti 
adresu: 

Domicėlė Gotautienė, 
4319 So. Wood St., Chicago, 111. 

Pajieškau savo švogerio Antano 
Toconies, Užupių kaimo. Alovijos 
gm„ Trakų pv., Vilniaus gub. Gyve- 
no Coal Centre, Pa. Atsišaukti 
adresu: 

Karolis Miglinas. 
14 Terett St., Thompsonville. Conn. 

Pajieškau pusininko prie spaustu- 
vės: kuriam įsipyko dirbti pas kitus 
čia gali rasti gerą progą su mažu 
kanitalu patapti savininku ir dirbti 
sau, one kitam. Ataišaukti tuojaus, 
laišku, ar asmeniškai. 

B. R. Yasulls, 
2-03—1371li St. Indiana Harbor, Ind. 

Phoue 844 

Pajieškau savo giminių: brolių 
Antano ir Vincento Navickų ir sesers 

Marijonos Navickaitės, Suvalkų gub., 
Seinų pav.; Kudrėnų gm.; Radziš- 
Ciaus kaimo. Jie visi gyvena Pitts- 
burge, Pa. Atsišaukti adresu: 

Viktorija Navickaitė, 
3343 So. Morgan st., Chicago, 111. 

Į Jonas Ivoiška prašo savo brolio 
i Liudviko IvoškoB ir giminiu aplan- 
!kyli ji sergant} Chicagoj Cook 
| County ligoninėj prie Harrisou ir 

|Wood st., \Vard C4, Call 82. 

Ant Purdpvircio. 
Parsiduoda smuklė, labai geroj vie- 

toj, prie dideliu fabrikų; gera proga 
norinčiam to biznio. Savininkas iš- 

j važiuoja j kit;.i miest;}. Kreiptis adre- 
su: 2552 Blue Islar.d Ave. 

CBO 

PARDAVIMUI, AR IŠMAINYMUI. 

80 akrų ūkis, 60 akrų išdirbtos že- 
mės. 20 akrų užsėta dobilais, 1Į& 
ukro cukriniais burokais. 1Į& bulvė- 
mis, \'g luikuruzais, nunokį; 12 tonų 
šieno, u00 bušelių avižų, mašinos, 
10 kambarių namas, daržinė, klėtis 
ir kitos triobos. 6 karvės, ketvertas 
galvijų, 2 arkliu, 2 kiauli, 50 vištų, [šulinis ir šaltinis. % mylios iki mo- 

jkyklai, 1 % iki sūrių dirbtuvei. Kaina 
I ^5,500.00 išmokestimis. Rašyk ang- 
Įliškai. Adresas: 

Fred \Visner, 
Stephenson, Mich. 

GERAS 
LINIMENTAS 

yra kiekvienai šeimynai reikalingas vaintas. Nė- 
ra tos dienos. leart neprisieira vienam ia šeimynos 
nariy tokį vaistu vartoti. 

SEVERAS GOTHARD OIL 
(Severos Gothardiškas Aliejus) yra ir buvo toks 
šeimyniškas linimentas per pastaruosius 35 
metus ir jo verto ncapibranginta norint ap- 
turėti palengvinimu uuo 

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

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

Skaitykite ?j lai"kn: "Severos Gotliardiikas Aliejus r&iirodS labai reiklus. Mano moteris turėjo diegiančius skausmus kojose, bet pradėjus vartoti Severos GothardUki> Aliejų skausmas pradėjo mi'.iintis ir kol mvarto- jome 11 u s v bonkos. tie skausmai visitkni i'nyko." 
Jobn Mikulastik, K. F. D. 1, Box 9ti, Iron Mountain. Mich. 

(įaukite Severos Preparatus nuo savo aptiekoriaus. Negalint gauti, ui- eisakvk tiesiai nuo mųe. Neimk kitokių vaistų bei užvaduotojui 

W. F. SEVERĄ COM Cedar Rapids, Iowa. 

Lietuvių Gėrimų Sankrova. šitas apskelbimas suteiks jums gerą nuomonę apie dideli įvairumą ^ ynu, LiUierių ir Stiprytojų gaunamų šitoje sankrovoje. 
Mūsų sankrovoje yra visų gerai žinomų rusių Vynų, Degtinių, Akavitų ir taip toliaus. 
Mes su didžiausiu atsidėjimu pasirenkame savo Vynus i'' Likierus Ir 

todėl galime garantuoti Grynumą ir Tikrumą iš visų puilų. 
RUGINĖS DEGTINĖS. 

Musų pilstyta. Kvort. Tuzin. Galion. 
Jonės XXX $0.50 $6.00 $2.00 
Gibson XXXX 60 7.00 2.25 
O. 13. O. (musų specialybė) 75 8.00 2.50 
Birmingliam Club (musų pačių) 1.00 10.00 3.E0 
Thompson 1.00 10.00 3.50 
Privatinis sandėlis XX 3.00 30.00 10.00 
Finch 1.00 10.00 
Overholt 1.00 10.00 
Thompson, Sam 1.00 10.00 

AKAVITOS (Brandies). 
Naminė 50 6.00 2.00 
Naminė XX .75 8.00 2.50 
Sena Kalifornijos 1.00 10.00 3.50 
Slivovitz 75 8 00 2.50 
Imbierinė (Columbia) 75 8.00 

Kl MĖLIS. 
Naminis 50 6.00 2.00 
Naminis XX 75 8.00 2.50 

JUODŲJŲ SERBENTŲ STIPRINTOJAS. 
B. B. C'ardial 50 5.00 
Geras senas stiprintojas 75 8.00 
Rusiškoji degtinė 75 

Užsisakant gėrimus krasa pinigai reikia prisigstl Expresso prlsaku, 
krasos prisaku, arba apdraustu (registruotu) laišku. Už visus gėrimus 
turi buti užmokėta išanksto. Reikia pasakyti, ar norima, kad prekė3 butų 
prisiųstos ekspresu, ar važba. 

KONSTANTINAS STRAVINSKAI 
1807 CARSON ST. SS., P1TTSBURGH, PA. 

šio® atvirutes tinka visokiame reikale: kaip tai susirašinėjime, tajp Ir visokiems pasveikinimams. 

fSuo Kares iNUKentėjusių 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. OLSZEVVSKI 
Pres. 

Lietuva Publishing Company 
335a SO. HALSTED STREET, ,j ,j „ CHICAGO. ILLINOIS 



Damijonaiti#, Kvletkaeskas, O. Sara- 

loniutė, Fr. Mockaitė, Teklf: šiupie- 

nė, J. Embergas, J. Budrevičia, J. 

Brudrevirtia, J. Seibutls, P. Giraičių- 

tė, W. čebauskas, K. Raudonis, J. 

Jovaišas, M, Masionis, B. Kiliuskle- 

nė, J. Vončevičienė, T. Martavičius, 
P. Budrevičlutė, Vilkus, J, Vaičis, 
A. Stankauskas, Leščinskas, J. Pri- 

ceikunas, Pranckunas, J. (nesuskai- 
toma pravardė), Bronislava Nausė- 
daitė, Ant. Malinauskas, Kaz. Galky- 
tė, Mik. Jasakus, Jona3 Klikunas, 

Stasys Joze.akis, Fr. Kibartas, VI. 

Toleišis, Agn. Nausėdaitė, Mot. M* 

zaliauskas, Jos. Kringis, Fr. Bačiu- 

naa, Ant. Daukšaitė, J. Masalskaitė, 
J. Ulevičius, C. Juozaitė, Fr. Huruel- 

ka. J. Guzas, Mik. LokaHis, Ant. 

Vidikas, Kar. Petrulis, Juzė Knksrio- 

kaitė. Jul. Kodls, J. Kopler, Vik. 

Garyčta, Kaz. Sarafinaitė, A. Ko- 

reckaltė, R. Mataitė, Ona Rutkaus- 

kai, P. Baltutis. P. Baltutienė, P. 

Alijošaitė, Ant. Vaišvila, A. Liukus.' 

(Surašytų pravardžių teisingumų ne- 

užtikriname, nes sunku buvo suskai- 

tyti—Red.). 
Viso stambesnių aukų surinkta 

$224.50. Smu kių auku $52.111. La- 

bu $276.C1: .<fuo jžansos tikietų po 
15c ypatai pasidarė $S6.i>0. Taigi 
viso labo tų vakarą nukentėjusiems 
nuo karės pinigų suplaukė $363.11. 

Auku rinkėjais šv. Jurgio par. 

svetainėj buvo pp-lės: F.Iena Jo- 
\*<iišaite, Adelė Valančiunaitė, [>. 

Nausiedaitė, S. Jovaišaitė, S. Ya- 

zinskaitč, Julė Mickeliunaitė ir 

pp: I'. Mulevičius, Dr. Drauge- 
lis, Dr. Zimontas, P. Baltutis, J. 
Yalonis ;r Ant. Malinauskas. 

Tariant jiems ačiu už pasidar- 
bavimą, -eikia taipgi padėkavoti 
ir p. P. Kuliui, kuris operavo pa- 

veikslų mašiną. Žmonės Lietu- 
vos paveikslais buvo baisiai už- 

ganėdinti. 

Svečiai išvažiuoja. Ateinančią 
Subatą svečiai—atstovas YČas ir 
kun. Žilinskas—išvažiuoja iš Cbi- 

cagos ir nedelioj sustos Clevc- 

lande, kur laikys prakalbas. [ 
mušu redakciją ateina daugybė 
laiškų iš įvairių vietų—vis pra- 

šo, kad pas juos užvažiuotų sve- 

čiai. A-.it nelaimė? jie galės ap- 
lankyti tik didžiausias kolionijas. 

Sveč-ai turi per ioo labai žin- 

geidžių paveikslų iŠ karės laukų 
ir iš gyvenimo pabėgėlių. Visur, 
kur jie aklbės, rengėjai privalo 
iškalno parūpinti mašiną rodymui 
tų paveikslų (slides). 

— Pereitą savaitę nuisų laik- 
raščio redaktorius, p. P>. K. Ba- 
lutis, susilaukė dukters, 

— Redalkcijoj atsilankė p. J. 
'Adomaitis iš San Francisco, Cal. 
Pasakojo, kad lietuviai tenai 
stropiai rengiasi prie "Lietuvių 
Dienos." 

NAUJAI ATSPAUSTA 
Apie žeme ir Kilus Svietus. 

Ši knyga pati aiškiai pasako apie savo vertę, nes taip 
dažni jos reikalavimai, nuo žmoni*} vis ateinanti, mus priver- 
tė vėl ją atspausdint. Šioje knygoje aprašoma APIE ŽEMĘ 
ir kitus svietus jų būvį ir pabaigę. 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 astronomišku paveikslu. Chicago, Illinois 1896, 

Pusl. 255 
Ta pati apdaryta $1.00 

Užsisakant šią knygą, siųskite pinigus šiuomi adresu: 

A. OLSZEWSKI 
PRES 

LIETUVA PDBLISHING CO. 
3252 Soutli Halsted Street 

KONSTITUCIJA 
yra kiekvienos draugijos fundamentui, 
todėl reikia turėti ją gražiai ir aiškiai 
atspausdintą. Męs esame specialiste' 
konstituciją dirbime. : : : : 

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

MIUU PRiNTING HOUSE 
J. J. Bačiunas ir J. P. Pajauskas 

Savininkai 

814 W. 33rd St„ Ch.oago, III. 
iTelephone Drover 7184 

« m. 

NEGALI BUTI DReGNU- 
MO JUSų NAME 

Pf Perfection be dūminis 
aliejinis apšildytojas, 

v prašalina drėgnumu ir 

^ Saltf 1S viso namo ir 

j Šaltinis lilumos ir sma- 

gus ugnies žlbSjimas. 

Tik pabrauk iki užsilegant briežu- 

ką ir Perfectioa veilia. Keluj. cen- 

tij vertės kuras apkeis šaltį j šilu- 

mą, drėgną kambarj į vieną, iš svei- 

kiausiu ir linksmiausių. * 

Neduok savo šeimynai drebėti šaltose 

dienose, koliai dar nereikia turėti regu- 

liaru ugnį arba po Saitam lietui. 

Tamista žinosite Perfection, per trikam- 

pį ženklu. 

STANDARD OIL COMPANY 
(An Indiana Corporation) 

PERFICTION 
SMOKELEJ HEATERS 

-^phh?pr~{® 

|=2^J ^s^tvtojrs#. 

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

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

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

— Siu i r no!—sako.—Arba mokėk brangiau už popierą, 
arba ant šilko sau ją drukuokis. Dabar, matai, toki geri lai- 
kai, kad skudurai, iš kuriu dirba popierą, visai išnyko, tai ir 
popierą pabrango. 

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

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

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

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

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

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

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

Pradėjo tada musų gazietos myslvti, už ausų krapštytis ir ukazijos j ieškot, kaip iš duobės išlindus. 
Ko daugiaus mislina, to karščiau darosi. Nuėjo vyras maudytis—gal sako atsivėdysiu, tai puodinė geriaus dirbs. Ir pamačino jam, dzievaži!... Vandenyj pamatė, burj žuvų, ir dar pamatė, kaip didesnė žuvis mažesnę rija. 
— Ar ragejai,—sako,—kaip tai Dzievo galybės viskas su išmislu sutaisyta: dzidesnis mažesnį rija, kad dzidesius 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- sysim, kad mums musų skaitytojai "pamačytų." O "pamačyt" gali, brolau, labai. 
Jeigu užsilikęs esi su savo prenumerata, tai prisiusk mums ją greitai. 
Jeigu turi draugą ar pažistamą, 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- liarj ant pusmečio. 
Laiškus adresuokit taip: 

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

KUR GAUTI "LIETUVĄ". 
LAVVRENCE, MAUS. 

A. Ramanauskas, 101 Oak st 

LOYVELL, MASS. 
A. Jankauskas, 131 E. Merrimack st. 

MONTELLO, >MASS. 
B. P. Miszkinis, ,<>35 Arthur st. 

NEW HAVEN, CONN. 
K. A. Makarevlch, 255 Wallace st, 

«1 0 
PATERSON,, N. J. 

Atkina Bros., j ,, 273 Rlver «t. 

philadelphia, PA. 
M. A. Ignotas, lt>28 So. 2nd st 

PORTLANDl; OREG. 
Bowman News Agency. 

•f»i .V 

UTICA, N. Y., 
W. S. Tarczynski,, 18 Charles st 
Aj Vilčinskas, 95 Lafayete st. 

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

WATERBURY, CONN. 
K. Ch, Kaze m į kas, 7®5 Bank st., 

BOSTON, MASS. J. Ramaszkievvlcz, 115 Balen st. WAUKEGAN, ILL. Jos. Matulėnas, 1408 Lincoln av. T. M. Baron, 1320 So. Lincoln st. 
Galima gauti kiekvieną savaitę "Lietuvą" už 5c. šiose vietose: 

CHICAGO, ILL. 
"Aušros" skaityk., 3149 S. Halsted sL J. I. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley av. A. Dargis, 726 W. 18th st. Naujienos Publ. Co„ 

1840 So. Halsted st. J. Drasdau«kas, 10806 Wabash ave. Ant. Kasperas, 3416 Auburn av. 
Zig. Mickevičia, 2342 S. Leavitt st. M. J. Tananevičia, 670 W. 18th st. 
Mike Valaskas, 349 Kensington av. 
M. A. Vabol, 1700 N. Ashland av. 
Juozas Žitku6, 628 W. 18th st. 

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

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

Teleskopai ir Stereoskopai. 

Jei nori savo namuose 
linksmai praleisti laiką Ir 
pamatyti svetimų žemiij 
miestus, gražiausius dar- 
ius, sodus lr puikiausias 
viso svieto vietas, tai nu- 

sipirk Teleskopu su stere 

oskopais (5 serijos 174 vi 
sokle paveikslai) ui pačią 
pigiausia kaina—$3.20. 

vieno i/eiesKopo Kaina 75c„ o 6 serijų $3.45, Vt ptrkant sykiu, parduodam visk^ už $3.20. 
Katalirg<į Teleskopų, Stereoakopų lr visokių kny?ų prlsiunčlaa:0 uždyką. 

Reikalaudami adresuokite Šitaip: 
LIETUVA PUBLISHING CO, 8252 So. Halstsd ctr., Chicago, III. 

NAUJAI 
AtspaustA 

TIK KĄ. IŠ SPAUDOS IŠĖJO 
ANTRA LAIDA 

Iš Gyvenimo lietuvišku' 
Veliy Bei Velny. 

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

mėje, kokioje buvo girdėtos. 
Panavėžyj—pagal tarme pane- 
vėžiečių ; Šiauliuose—pagnl 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub., 
ir t. t. Chicago, 111. 1915 pusi. 
47° I-5° 
Audimo apdaruose 2.00 

Užsisakant šią knygą, siųskite 
pinigus šiuom adresu: 

A. 01szewski 
Pres. 

Lietuva Publishing Co. 
3252 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL. 

Garsinkite 
"Lietuvoj." 
ynrairyn ■mm 

List. Knygy Krautuvė. 
Apart daugelio įvairių knygų, dar 

galima gauti raauo krautuvėje se- 
kančias knygas: 
1. Technikos Stebuklai. Su dauge- liu paveikslų. 142 pusi 35c. 
2. Tūkstantis Naktų ir Viena. Ara- 

biško'* istorijos, su paveikslais ir 
audinio apdarais. 704 pusi. .. $2.25 

3. Dvasiom Gyvenimo Mechanika. 
Nauja knyga iš sryties psycholio- 
gijos. 148 pusi 40c. 

4. Ii Ko Kįla Melai ir {vairios skriau- 
dos žmonijoje. 171 pusi 75c. 

5. Genavaitč. Sceniškas veikalas per- 
taisytas A. Vitkausko. 48 p. 40c. 

6. Kankintojai ir kankintinlai už 
mokslą 184 pusi $1.00 

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

Į kitus miestus pasiunčiu ržsaky- 
mus. Adresas: 

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

Phone 
Canal 9 

Phone Before Eleven 
Delivered Befoce Seven 

Delivired pKomptly to you in 
ar.y part offhecity.from one 
of ouk 22 distributing stations. 

Telefoninis Pardavinėjimas 
GERAI sumanytas telefoninis pardavinėjimas reiškia dide- 

snį ir pelningesnį beslvertimą pirkliui. 

Pašaukimas kostumerio per telefoną yra pardavinėtojo pragu- 
mu. Kostumeriui atėjus | sankrovą, atsiranda pas j; noras 
nusipirkti daugeli daiktu. Pašaukus per telefoną geras tele- 
foninis pardavinėtojas pataiko kostumeriui papasakoti apie 
vieną kitą šitą patinkamųjų pasiulinimij. 

?ri mokinu s kiokvleną patarnautoją ne tik greitai ir manda- 
giai per telefoną atsakyti, bet ir taktingo telefoninio parda- 
vojimo, pirkliui turės jo besivarta didėti ir jis savo rėmėjams 
turės patikti. 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Departmcut 
Ofncia! 100 



Kibirkštis. 

Bostone socialistų sriovės var- 

du kalbėjo p. Et* Dži Bagočius. 
Fain socialistų lyderis—su visais 

medaliais ir kryžiais iš bylos sit 

"Vien. Lietuvninkų.".. 

X=X 
Ar nia'tei kada nors savo loc- 

ną al'kunv? \Vell, išrodo, kad 

vokiečių kron-princas lygiai tiek- 

pat pamatys Verduną. 

X=X 

Tas Chicagos naba>ninkas 
(Draugijų Sąjunga) geriaus su- 

rengtų "Lietuvių Dieną" ne Vi- 

sų Šventų dienoj, bet "Zoduškų" 
dienoj numirėliui geriau pritiktų. 

X-X 
"Socialistai ir progresistai"— 

laukia "Naujienos." lingei.iu, 
nuo k'./o laiko socialistai susi- 

vienijo su "bulmuzeriais." 

X=X 

Gaila, kad Nobelio Fondas ne- 

skiria premijos už 
_ 
pravardžiavi- 

mus. Ją visuomet "yzi" gautų 
p. Pruseika, "Laisvės" redakto- 
rius." 

x~x 
D '/. i o n a s: Džiovai, tu mokin- 

tas vyras—susipratęs tiligentis. 
Jšekspleinyk man. kun znočin' 

soncialistų moksliškoj gazietoj 
parašytas Jurgelionio puezijo' štai 
kas: "Andra moi enepe Muša.",. 

Džiovas (krapštosi už au- 

sies) : ai kužnas vynas ta gal 
suprast: "Andrapaniij gavo ma- 

no Mūza." Aš jau senai uvožo- 

j", kad ji j u gavo. 

x-x 

"Pusė Koviečiit yra "Laisves" 
dalininkais. 

"L a i s v ė." 
O kita—".Naujienų." "Kovai"' 

pasilieka tik dvasia šventa— 
Markso. 

Prūselis. 

X~X 

Man skaitant "Naujienas," vie- 
flac draugas klau.'.ia manęs:—Ar 
p Grigaitis—n iby "Naujienų 
redaktorius—gali but žmogus su 

viena galva, kad suspėja visus 
kandžioti be jokio atsilsio. 

J. B. A. 

;.-x 

VVell, vvell, wcll! Tikras "am- 

basadorius" yra ne Gabrys, bet 

Bagoč'us. 

■X—X 

"Naujien ,.se" rašoma, kad an't 

Tlavajos salų esą yra beždžionė- 
/.e-eris, kuri puikiai raides ant 

linotype mašinos sustato. 
1 Didelio čia daikto buta. Ana 

pas mus, todosi, ir redaktorių-, 
bezdži nių nestokuoja. 

x=x 

Kas, po šimts pypkių, sakė, 
lcad lietuviai yra mužikai? jie 
j vienus metus daugiaus seimų 
atlaiko ir daugiaus prisipeša, ne- 

gM lenkų bajorai į 10 metų. 
X—X 

Sako, kad iš "Dilgėlių" pasi- 
darė "Tiesa." Navatnas svietas: 
iki .šiolei daugiausiai, kn iš dilge- 
lių galėjai padaryti—tai lapienę. 

Prezidento patarimas—geriems 
žmonėms paliepimas. 

A »- X 
Lietuvos Šelpimo Fondas esą 

susidedąs ne vien iš Socialistų, 
bet ir iš tautininkų bei katalikų. 
La1-ai gerai: bet kas-žin kas bu- 

tų, jeigu tie sau pareikalautų 
taipgi po trečdalį iš tj fondo 

aukų.... 
X=X 

IT*dyvai, kad musų socialistai 

neprisideda prie "Lietuvių Die- 
nos." Jie norėtų "Socialistų 
Dienos." 

X=X 
Lietuvių Socialistų kuopos 

Chicagoj paaukavo—viena $50.00, 
o kita $60—atei »ančių rinkimų 
kampanijai. Pasiklauskit, kiek 

jos paaukavo nukentėjusiems nuo 

karės savo broliams! Fain lie- 

tuviai, kad tu surugtum. 
Jurgis Spurgis. 

***♦ Ir********************* 
* Tel. Canal 5395 

* 

;| J. 6. Mezlaiszkis 
f Generalis 
* Kontraktorius ir 
l Namu Statėjas. 
j: 2123 W. 23rd.St. 

PHoar varos 2721 

Dr. J. JONIKAITIS 

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

DR. O. C. H EI N E 
DENTISTAS 

OFISAS: Kamp. 31 ir So. HalstedSt. 
(Sjvinimas tirt Apiiakos). CHIM60. 

F. P. BRADCI.'JLIS 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
30 N. La SALLE St., CHlLAGO | 

ROOMS 1107-11 14 
Tekphone Franklla 1178 

GR: 3112 S. HALSTEO ST., ARTI 3ht SI. 
TEKUME TAROS 2390 

B/ESKIO S® 
^MOKYM 

čia gali išmokti Anf !q kalbos nuo pradinis 
llffl aueSSlausLii, telpcl Lietuvių, Vokiečių, 
*i»ų Ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AucSt. 
Hatomatikos, Istorijos, Geografijos, PolitiS. 
Ekonomijos, Knycvedy stčs.Dailiira&io, Lai- 
ikų raSymo, Prekybos teisiu ir tt čia t«U 
užbiljtl PUBLIC SCHOOL, HIGH SCROOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AtfKIflA- 
MA LIETUVISKAL 

3106 So.Hateted St,Chk%fo 

NEW CITY SAVINGS BANK 
j|6ox So. Ashland ave., Cbicago. 

A. J. BIERZYNSKJ, p re s. 

Priima bankon pinigus ir moka 3$į, U2 sudėtus pinigus ruusų bankoj duo- 
dame čekių knygutę, iš kurios para- 
šyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Iteal Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsaindo bankinei 
skryneles (bozes) po $2.50 metams. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
| vluas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėllais, s» 
redomis, ketvergais ir subatomls nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliomis, utar- 
ninkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto Iki 
6 vakaro. 

Tcl. YAR08 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų 
Ir vyrų. Speciališkai gydo limpančias, 
užsisėdėjusias ir paslaptingas vyr. 
ligas. 

DABAR GERIĄS LAIKAS. 
išmokti kirpti ir 
formos rašyti. Gau- 
sime tinkamą ir 

gerai apmokamu vie- 
tą trumpu laiku. 
Privatinės pamokos _ 

praktingas patyri- 9 
mas. * 

Taip-pat išmokina- ' 
me aluti rankoves, 
kišeniua ir *. rosyti. 
Mokiniai priimami 
visur. uieiiuiuis ir vaKarais. 

JOS. F. KASNiCKA, 
Prieš City Hali, 

118 N. LaSalle »t.- R. 416417, Chicago- 

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

Persiunčia Pinigus į L'Mu- 
vą-Rusiją ir visas da- 

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted St 
CHICAGO, ILL 

Rašomos Mašinos. 
Pigiausios ir geriau 

eioa ra.šomos;os maši- 
nos (t;y p e w r 11 e r s) 
"New n, American" ui 
IlO.Ofr. 

Jeigu nori turėti dru- 

J tą, plgjį lr gerą rašo- 
mąją mašiną, tai plrls 
"New American," o no 

Blsai'ėel, 
"New American" ra- 

to taip gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos Elstcma taip pa- 
prasta, kat kiekvienas, 
paėmęs j? } savo ran- 

kas, i f pirmo sykio su- 

pranta, kaip bu jaja ra 

feytl. 
Katallogą raiomyjij 

mašinų ir visokių kny- 
8Ų piialunClamo nidyk*. 

Agentams Ir perkupčlaii-f, perkant kellaa masmop, (juodam Berą 
nuošlmt|. 

Reikalaudami adresuokite Htalp: 
LIETUVA FUBLISHINO CO* 

1252 So. naiated str, Chlcagc, !||. 

D-r: Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialistė 

Ofisas 
1725 West 18th Street 
Tarp Paolina ir Woodxat. 

f tone Cinai 1208 
Valtndoi: 

It t «:£0 iki 12:00 v»l ryto 
n 17.10 ik 1 8.-00 v»L vale. 

Kedėliomi 
tvc9£tlkl 12:00 vaL ryto 

Rezidencija 
5208 W .Harrison Street 

Tel. Atutio 73/ 

Valandos 

tiktai Jkl 8:00 kiekvien«ryt$ 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankierial, bet m$B gvarantuojame U'.mBtai buC?- 

dymą 60% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius paB mus, Vy« 
rama ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki 
$50.00 už pusę kainos. Truputei} nešiotus nuo $25.CG iki (60.00 ant 
orderio darytus siutus parduodame po $5.00 ir brar Įlag. 

Naujas Ir truputė]} dėvėtas kelinčs nuo $1.00 ir brangiau* 
Vaiky siutai $2.60 iki $?.G0. 
Skrynloe ir valyzaL 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CH1CAGO, ILL. 

Storas atdaras kasdieną lr vakarais lkl 9 vai. Subatomls esti 
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedildienlals—Iki 6 vaL vakare. 

LAIVAI RUSIŠKOS L>HIJ0S 
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 j^s Amerikon. 

Šifkortes ir pilną informaciją gausite 

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

\ SKAITYKITE IR PLATINKYTE j 
I 'Lietuvių Balsą' j K LIETUVIŲ BALS^ 3 rupiaasi žadinti lietuvių tautoB sąmone ir 
£ stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų karo pabaigos. V 

LIETUVIŲ BALSAS padeda švlestie3 Ir tobulinties; jis ragina v 
E tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti 12 svetimtaučių, kas tik ?, 
Į dora lr naudinga, o nesigabentl grjžtant tėvynėn neko, kas žemina Jį K musų tautą. 5 
g LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautieCius a 

viena tautos ir tėvynės meilės juosta ir paruošti kiekvieną lietuvi, 3 
kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes 3 
tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonais, prirausta duobių ir 4 
griovių, laukia ariama ir valomą, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami. 5 

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kitopiglausia kaina į £ ckelbimus-jieškojimus, grąžina tėvams vaikus, vaikams tėvus, padeda 
V surasti nuklydusius brolius, seseris, gimines ir pažįstamus. *!; 

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje if' tams 5 rb.; 9 mėnesiams •{' 
3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 3 
1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45 f j. UŽSIENIUOSE metams jį 9 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6' ėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 3 
60 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.: i mėnesiui 80 kap. Skyrium $ 
numeris 5 centai. 

Iš Amerikos pinigus, laišku* gauname. Siuntinėti "Liet. Balsą" >' 
J užsienius rusų cenzūra nekliudo. i 

SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutS (dalinant 2 
puslapi t 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 cenfr. Y 
petito eilutė, giminių jieškantiems po teksto 10 centų petito eilutė. $ 

Adrese, b: ž 

"Lietuvių Balsas" i 
PETROGRAD, 8ASKOU PER., 29 RUSSIA. f 

PLATINKIT "LIETUVA" 

6IS LAIKRODĖLIS 
DOVANŲ. 

Kas prisius $3.00 prenumera- 
1 tos, gaus "Lietuvą" per pusantrų 

metų ir šį laikrodėlį dovanu. 
šis yra Ingersoll Nikelinis 

Laikrodėlis, visur parsiduoda po 
į $1.00, bet jis yra taip geras, kaip I kitas už $15.00. Gerai eina, lai- 

jką palaiko teisingai ir yra gua- 
j rantuotas vieniems metams. Jeigu 
laike metų pagestų, męs jį sutai- 

~ sysime uzdyką. 
Šitų laikrodėlių turime tik 100 

ant rankos, todėl pasiskubinkite. 
b nes juos išdalinus daugiau jų 

neturėsime. 
Yra gera proga gauti gerą 

laikrodėlį uidyką. 
LIETUVA PUB. CO. 

3252 S. Halsted St.^Chicago, 111. | 

JONAd KULI8 

Generaličkai "Lietuvos" Agentas 
! keliauja po visą Ameriką. Kur Jis 

atsilanl;!.', ten per JJ galima atnau- 

jinti, ar užsirašyti "Lietuvą"' arba 

užsisakyti visokių knygų, jam pini- 
gus užmokant lSanksto. Už j| mes 

t8akome. Lietuva Pub. Co. 

JUOZAPAS MOZERIS 

kaipo "Lietuvos" agentas Cirero, 111. 
ir apiellnkėse yra jgaliuotas užra- 
šinėti "Lietuvą", priimti prenume- 
ratą, apgarsinimus ir pardavinėti 
knygas. Lietuva Pub. Co. 

j CaoaL, 21IS 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. NALSTED ST CVICA60, ILL 
CORNER lSth STREET 

Vėsiausia Vieta, Tai 

MILDOS TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St.!' 
Jei vasaros laike yra per karšta, tai atei- / 

kite j MILDOS TEATRĄ, o čia ras«te S J 
vėsiausia vietą, atsivėdinti ir pamatysite S Į 
gražesni Teatrą negu vidurmiestyje. |' 

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

Subatom ir nedčliom 
10c balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valandą kas vakaras. 
Subatomi ir nedėllomi 2 vai. po pietg. 

Jei liuosame lailci nori pasilsėti, atsivė- 
dinti ir užmiršti savo nesmagumus, tai 
ateik į 

MILDOS-TEATRĄ. 

S ! Pranešimas ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjūčio mėa perkeliau savo 

ofisą po 
3S25 So. HALSTED ST. 

TELEPHONE YARDS 5834 

Dr. P. WIEGNER 

"DRAUOAS" 

Jetuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 
"Draugo" sandarbininkų skaičiuje 

rra rlmčlausiejl Ir žymiausieji lietu- 
rių veikėjai ir rašytojai. Jame pa- 
iuodaraa daug žinių iš draugijų ir vi- 
įuomenės judėjimo. Visi dienos klau- 
simai yra svaistoml rimtai lr tolal* 
gal. 

Prenumerata Amerikoje |2.00 me- 

tams, $1.00 pusei metų. Kitose Saly- 
tė $3.00 metams, $1.60 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu* 

peri b veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLI8HING CO. 

|gg W. 4#th 8t, Chlcago, JJI. 

A. OLSZEWSKIO BANKAS 
3252 So. Halsted St. CHICAGO, ILL. 

(steigtas 1893 metuose 

$500,000.00 vertes naujausių ir didžiau* 
siu namų ant Bridgeporto yra šio Banko 

savastim. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo $1.00 ir augščiau ir 
moka 3 procentą. 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos 
i mieste. 
i PERKA ir parduoda namus ir lotus. Stato ir kitiems 

namus ir storus ant lengvų išmokesčių. 
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 

4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pini- 

gus, paliktus kituose bankuose. 
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svie- 

to greitai, saugiai ir pigiai. 
PARDUODA Šifkortes iš Rusijos ir j Rusiją ir pa- 

rūpina nuo Rusijos konsulio pasportus. 
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališ- 

kus raštus gerai ir pigiai. 
PARŠAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai 

įrengtame Banke, prie kurio ne vagis, nė ugnis negali 
prieiti. Boxai yra saugiam užkavojimui svarbių do- 
kumentų, pinigų ir kitų brangenybių. 

Lietuviai iš kitų miestų ir fannų gali šiame Banke 
per laiškus pasidėti ir atsiimti pinigus. Rašykite adre- 
su: 

A. OLSZEVVSKI BANK 
3252 f o. 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 neturėjo, nesa nebuvo kas 
gali tokį iSleisti. Greta įdomiai parinkti] reikalingų kalendoriui žinių, jame yra keletas skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- 
mai: apytakos, eilės, straipsniai Ii hlstorljos, hyglenos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius gen'au- 
sitį rašytojų amerikiečių. 
^ "S.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 

šeliais, 240 puslapių, didelio formato ir gražios popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S. L. A. kuopose, vi- 
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
Jo. Jei negautumet pas savo kningų agentus, tai reika- 
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen- 
tams rabatas. Kreipkites: 

A. B. Strimaitis 
307 W. 30-th St. New York, N. Y. 

JUOZAS A. AMBROSIUS 
Attorney At Law 

LIETUVIS ADVOKATAS 

(A. OLSZEWSKIO BANKE) 
3252 So. HALSTED ST. 

TELEFONAS DROVER 700 CHICAOO, ILL 

Ofiso Valandos: 
Kasdien 6 vai. vakar*; Utarnlnkais, Ketveriais 

Ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 
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