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Dideji Kare. 
Apie rumanų veikimą prieš- 

taraujančios vis svietan eina ži- 

nios. a irmiausia vokiečiai ir bul- 

garai garsino, buk įsiveržę Bul- 

garijon rumanai, ap i" jOO ka- 

reiviu, tapo veik visi išmušti, 
nes austru Dunojaus laivii išnai- 

kino tiltą ir per tai įsiveržę Bul- 

garijon rumanai, negalėdami savo 

pusėn pabėgti, tapo arba išmuš- 

ti, arba paskaudyti. liet ruma- 

nai užtikrina, kad jų padir* *as 

per Dunojų tiltas stovi sveikas, 
austrai nieko jam nepadarė. Taip 

gneštai priešingų atsitikimų, kaip 
•kiekvienas supranta, buti negali. 
Neteisingas yra Berlino praneši- 
mas ir apie išvalymą nuo rum?-ių 
viso pietinio Dunojaus šono, nes 

pats vokiečiai prane'a apie smar- 

kius nusius Dobrudzoj, kur pa- 
sit; :ko net gana tankiai, kad su- 

jungta bulgarų ir vokiečių kariu- 

menė turi fu ir a.gal trauktiesi. 
o kaip iš Fetrogra.io praneša, 
net jį atsirado pavojuje. nes gali 
but apst.ta. Taigi apie išvijimą 
romanų per Dunajų negali b a t 

kalbos, nors gal ir padėjimas ge- 

nerolo Mackenseno nėra taip blo- 

gas, kai*]» praneša iš Petrogrado. 
Kamanai prisipažįsta, kad kaip 
kur jie prieš didesnes priešu pa- 

jiegas turėjo pasitraukti j kitas 

pirma prirengtas pozicijas. Bet 

pasitraukimas ne visuomet reiš- 

kia mūšio visišką pralaimėjimą, 
Runianijos porte Konstanza tapo 

išsodinta na-ija rusu kariumenė, 
kuri suėjo j«. .»ruvon su roma- 

nais, veikiančiais Dunajaus pa- 

upiuose ir užpuoli dešinįjį spar- 

ną Mackenseno kariumenės, kurią 
norima išvvti su visu iš Dobru- 

d/.os. Rusai garsina, jog išvijo 
vokiečius ir bulgarus iš dviejų 
kaimu Dob. ud/.oj ir atėmė nuo 

jų čielą eil^ apkasų. Iš Rymo 
gi praneša, buk. romanai vėl per- 
sikėlė per Dunojti ir vėl įsiver- 
žė Bulgarijon. Jeigu žinia apie 
tai teisinga, šiuoni kartu, pamo- 

kyti pirmutinio nepasisekimo, iu- 

iv.jo ten pasiusti daugiau negu 

•pirma kareivių. 
Veikė šitame karės fronte ir 

vokiečių ir austrų orlaiviai, kurie 
mėtė bombas Bucharesian, o Juo- 
dosiose jure.,e užklupo gabenan- 
ti amuniciją rusišką laivą. Kas 
SU tuotn laivu atsitiko, nei vo- 

kiečių raportas nieko nesako, tai 

matyt nieko blogo jam nepadarė. 
Pasiekė rumunas nepasiseki- 

mai ir Vengrijoj, kur vokiečiai 
*" tiontų sugabeno dau- 

giau kareivių, nes, matyt, rugo- 
nūi piliečių nutildymui nori benf 

Rumaniją įveikti, nes didesnių 
priešų įveikti neįstengia. 

Sujungta vokiečių, austru ir 

turku kariumenė atėmė nuo ru- 

manų pradžioj karės jų užimtą 
gana didelį pramoningą Vengri- 
jos miestą Kronstadt. Rumanai, 
prieš didesnes priešų pajiegas be 
dideliu nuostolių pasitrankė Į ki- 
tas, pirma prirengtas pozicijas. 
Ir kalnai, tinkanti besigynimui 
prieš didesnes pajiegas, yra vis 
rumanų rankose. Bet didelės 
austrų ir vokiečių kariumcnės 
žengia nuo šiaurių ir stumia at- 

gal besipriešinančius rumanus. 

Jie apvaldė jau visą buvusią ru- 
• Mii rankose Alt kloni ir apie- 

linkės girias; taipgi perėjimas 
Cieistc-r teko rumanų priešams. 

Smarkus artilerijų mūšiai eina 
pietiniame Balkanų fronte, ypač 
gi tarp Presbar ir Vardar. Bul- 
garai giriasi, buik atmušė serbų 

^ užpuolimą, bet nepaduoda, kur 
tas užpuolimas buvo. Gal tai 
buvo vien patrolės susirėmimas. 
Vi tai anglai praneša, buk jiems 
toko: Ago, Matz, Komonjar, Hi- 
ristan, Kanilia, Kukuluk ir Eli- 
shan. Buk jiems teko ir keli 
šimtai nelaisvių. Prancūzai gi 
atmušė kelis bulgarų užpuolimus 
Struma paupiuose. Ir italai pra- 
dėjo pirmyn žengti Butnova ap- 
skrityj. Serbai gi užėmė kalvas 

Rctrenik Lokei. Serbu kariume- 
nė, stumdama bulgarus, pasiekė 
jau klonį Bela \ oda. 

Svarbesniu atsit'kimų, galinčių 
į n erti ant karės išeigos iki šiol 
Balkanų fronte neatsitiko. 

Cirekija iki šiol karėn tikrai 
neįs'kišo, nors didesnė daiis jos 
laivyno pcrčjo jau j talkininkų 
pusę. Bet talkininkai ten elgia- 
si kaip užkariautame krašte. Ka- 
riumenė dar su talkininkais ne- 

susidėjo. bet su ją talkininkai 
nesiskaito, nes ji sude.moralizuo- 
ta, veik visa jau perėjo j revo- 

liucionierių pusę. Ir revoliucija, 
kilusi (irekijoj, yra talkininkams 
naudinga, nes jie žino jau, kad 
Grekija, nors karalius kasžin 
kaip norėtų, nesusidės su talki- 
ninkų priekis, nes karaliaus (ire- 
kijoj nieks neklauso, visas kraš- 
tas pasidavė revoliucionieriams, 
o ji."1 yra talkininkams prilaukus. 
(irekija niekam, riet savo valdi- 
ninkams neišmoka algų, nes ižde 
pinigų nėra, o su paskola pagel- 
b 11 valdžiai nei talkininkai ne- 

siskubina. Nuo vietos pasitrau- 
kė senoji ministerija, naują su- 

tvėrė Spyridon P. Lambros. Bet 
ir jam nelengva bus be pinigų 
kraštą valdyti. 

Turkai, neturėdami kuom gir- 
tieji namieje, praneša apie rusų 
nepasisekimus Persijoj, kur buk 
rusai tapo sukilusių vidurinės 
Persijos gyventojų sumušti ir iš- 
vyti iš didžiausio Persijos mieštoj Ispahan. Beto Persijoj ir buvo| 
\ien kazoikai ir jų buvo mažai, 
todėl jų įveikimas neturi didelės 
svarbos. 

Smarkus mūšiai eina Rytinėj 
Galicijoj. Rusai smarki, i stu- 
mia: ; pirmyn prie Lembergo 
(Lvovo). Rusams čia ateina pa- 
stiprinimai, todėl pradėtas mu- 
šis turės greitai pasibaigti: arba 
austrai turės trauktiesi atgal prie 
Zlotą Lipa ir upės Bugo, arba 
sulaikys rusus taip, kad jie tu- 

rės, Lembergo išsižadėti ir pa- 
matys, kad ir Volyniaus distrik- 
te negali bent iki žiemai per- 
laužti priešų linijų. Smarkiau- 
sios imty.iės eina prie geleži.i-j kelio nuo Brody Leml>ergan, Zlo- 
czevo ir Galičo aplinkinėse 

Ir Petrogrado raportas prane-1 
ša apie smarkius muškis, dar ne-' 
užbaigtus Cieniowka ir Zlotą Li- 
pa paupiuose, taipgi aplir .mėse 

Potutory, Szyboba ir Maczy- 
szo\v. Prie Bubnovo ir S\viniu- 
s«\ sujungta austro-vokieči" ka- 
riumenė griebėsi kontratakų at-Į 
gavimui nužudytų pozicijų, bet 

( 
tas nepasisekė. Ir vokiečiai pri-j 

įsipažįsta, kad turėjo rusams ati-| 
duoti pozicijas prie Zlotą Lipa,' 
bet nuo jų atėmė kalvas į šiaur- 
vakarius nuo Brzezany. Sulyg to 

paties vokiečių pranešimo, smar- 

kus mūšiai eina ant viso fronto 
Rytinėj Galicijoj. 

Smarkus mūšiai eina taipgi ita- 
liškame fronte. Austrai su visu 
s' įarkumu pradėjo atakuoti italų 
pozicijas prie Busa Alta. Bet 
visus atakus italai atmušė. Au- 
strai, kaipo atakuojanti pusė daug 
kareivių nužudė, nuostoliai italų 
buvo nedideli. Ant Brezon kal- 
no, Travignollo klonyj smarkiai 
šaudėsi vien abiejų pusių artile- 
rijos, atakų infanterijos čia ne- 

buvo. Smarkiausiai šaudo iš di- 
džiųjų kanuolių ant Carso kalno. 
Austrai atakavo Italų pozicijas 
prie Montfalcone, bet užpuoli- 
mai tapo atmušti. 

Tarpžeminėse jūrėse veike ir 
povandeniniai la-ivai, kurie pa- 
skandino gabenant] kareivius 
franeuzišką transportinį laivą 
"Gailia". Gabeno jis 2000 karei- 
vių, iš jų išgelbėta tik 1362 ka- 
reiviu, o kiti prigėrė. Austrijos 
kariškame porte Pola tapo iš- 
sprogdytas a.istrų kariškas skrai- 
duolis. Matyt tą padarė talki- 
ninkų draugai, ar jų šnipai. Tas 
taipgi rodo, kad Austrija net ka- 
riškame savo porte neįstengia 

apsaugoti savo kariškų laivų. 
Šiaurrytiniame karės fronte i 

smarkiausi mūšiai su sujungtoms 
austro-vokiečių pajiegoms eina 
Volyniaus distrikte, Kovelio ir 
Lucko aplinkinėse. Mūšiai ten 

traukiasi su mažoms pertrau- 
koms jau nuo kelių savaičių. Ru- 
sams čia atsiunčia iš Rusijos vi- 
durių šviežią kariumenę, o vo- 

kiečiams, juo ilgiau traukiasi mu- 

šis, juo sunkiau kariumenės eilė- 
se pasidariusias spragas užpil- 
dyti, nes tinkami kariumenėn vy- 
rai jau išsibaigė, tarnyston pa- 
šaukti net vaikai. Todėl drąsinti 
kareivius, kalbinti prie smarkaus 
besipriešinimo ant karės lauko 
Volyniaus distriktan atkako Vo- 
kietijos ciesorius. Žinoma, jo pa- 
sirodymas turi įtekmę ant jj gar- 
binančių kareivių, bet visgi nt 

tokią, kokią Napileonas turėjo, 
nes kareiviai visuomet karščiau- 
siuose mūšiuose matė Napoleoną, 
\\ illiclmo gi mūšiuose niekada 
nemato, nes jis savę čėdyja pa- 
vojun nestato. Per tai ir cie- 
soriaus žodžiai nevisuomet už- 
stos kareivių stoką, o jų Vokie- 
tijos kariumenei jau pradeda pri- 
trukti ne vien rusiškame fronte, 
bet visuose. 

Nei Lietuvoj,, nei Latvijoj jokių 
permainų nėra. Čia nei svar- 

besnių musių nebuvo, buvo kaip 
kur vien patrolių ir orlaivių su- 

sirėmimai. 
Ant vakarinio karės fronto 

Šonini e distrikte, del blogo oro, 
lytaus pagadinusio kelius ir mi- 
glų apsistoję mūšiai vėl atsinau- 
jino. Anglai nužengė toliau 
prie Guedecourt ir Lesiboeufs, kur 
užėmė kaimą Le Sars; francu/.ai 
gi nužengė taipgi toliau visame 
fronte nuo Morval iki Bouclia- 
vesnes ir paėmė kelis šimtus be- 
laisvių. Vokiečiai mėgino ata- 
kuoti redutą Sclnvaben, kurią 
buvo nužudę, bet užpuolimas ta- 

po atmuštas. Mušis eina taip- 
gi j šiaurius nuo Courcilette. Vo- 
kiečiai mėgino atakuoti francu- 
zų pozicijas prie Sarlly Saille- 
ssel, bet tapo atmušti. Vokie- 
čiai taipgi nesigiria svarbesnįajs 
laimėjimais Francuzijoj, matyt ta- 
me fronte laimėjimų visai ne- 

turėjo. 
Vokiečiai jų povandeninių lai- 

vų pasielgimu vėl suerzino Ame- 
riką. Mat jų povandeninis lai- 
vas atplaukė j Suvienytų Val- 
stijų portą Xe\vport ir čia su- 

šnipinėjęs, koki laivai išplaukia, 
patykojo jūrėse ir netoli Suvie- 
nytų Valstijų pakrančių paskan- 
dino 6 pirklių laivus, su kuriais 
žuvo ir kiek žmonių. Vokiečiai 
sako, kad jie turėjo tiesą tai da- 
ryti ir sulvg tarptautiškų teisių, 
bet savo pasielgimu baisiai su- 
erzino Suvienytų Valstijų gv- 
ventojus. Kares gi tankiausiai 
gimdo ne tarptautiškų teisių per- 
žengimai, bet gyventoju suerzi- 
nimas. Vokietija gi savo pasiel- 
gimu suerzina amerikonus jau ne 
pirmą kartą. 

Iš Kares Lauko. 
FRANCUZŲ NUOMONE VO- 

KIEČIAI PAILSĘ. 
Paryžius, spal. 4 d. Vietomis 

vokiečių užpuolimai ant francuzų 
linijų, kurių neivienas nebuvo pa- 
sekmingas, parodo jų susirūpini- 
mą del svarbios Mont St. Qucn- tin pozicijos, kurias francuzų žen- 
gimas pirmyn štato pavojun. Mat 
kalnas St. Ouentin yra dideliu 
raktu Feronne'n. 

Sąjungininkų padėjimas visur 
labai geras po paėmimui Combles 
bei Thipval ir liniją ištiesus. 

Iki kokio laip-nio vokiečių ka- 
reivijos yra sunaikintos nuolatiniu 
sąjungininkų kalimu rytuose ir 
vakaruose. parodo laikraščiui 
Temps leista pagarsinti statistika. 
Temps sako: 

"Sulyg šitų skaitlinių, centrali- 
nės viešpatybės jau neturi tiek 
strateginės atsargos, kurią jie ga- 
lėtų pavaryti ant ugnies linijos, 

kur jiems norėtųsi smarkiaus veik- 
ti. Dabar vokiečių generalė žiny- 
ba gali tik iš kitur paimti dalį nuo- 

latinės atsargos, kur ji nėra taip 
labai reikalinga ir ją pasiųsti ten, 
kur ji daugiausia reikalinga, pa- 
sitikint tavo apkasų tvirtumu ir 
sunkenybe jų priešams ofensyvą 
pradėti, nedavus vokiečiams žinios. 

"Bet šita sistema, kaip pereitą 
birželio mėnesį, rusų netikėtas 
smūgis parodė, turi savo pavojus. 
Šitaipos vokiečiai, begrandydami, 
pr. rado dešimts divizijų, kurias jie 
siuntė nuo Verduno tai į Somme,| 
tai į Galiciją, tai vėl atgal. 

"Rumanijos įstojimu karėn vo- 

kiečių karės šonas, pasididinęs 
900 kilometrų, privertė vidurines1 
viešpatybes tverti naujas divizijas 
iš trijų regimentų tik su devy- 
niais skyriais. 

"Iš pranešimų apie belaisvius, 
užmuštus, ar pabėgusius įvairiuose 
karės šonuose pasirodo, kad vo- 

kiečiai ir austrai dabar turi tik 
tris divizijas (po 20000 kiekvie- 

noj) atsargos, kurios pradžioje 
gulimo ant Verduno viena Vokie- 
tija turėjusi aštuonias divizijas »a- 

kariniame sone. 

"Prisižiūrėjus sąlygoms, kuriose 
dvi naujokų rušįs buvo imamos 

pernai Vokietijoje, įdomus daly- 
kai pasirodo, būtent, kad 1915 m. 

rūšis buvo pašaukta šešiais mė- 

nesiais pirmiau, negu pirmesnėj i 
rūšis, kad šita pastaroji turėjo 
tik tris mėnesius laiko išsilavini- 
mui ir kad netikėtai buvo pašauk- 
tos senesnėsės rušįs* atleistos pa- 
silsėti. Taigi tas viskas parodo, 
kad paskutiniais keturiais mėne- 
siais vokiečiu p^/jiegos išsisėmė 
daugiau "negu buvp* tikėtasi." 

TŪKSTANČIAI RUSU KRITĘ 
MŪŠYJE. 

Londonas, spal. 4 d. Kaip Uer- 
lino ir Vienuos pranešimai skel- 
bia, tūkstančiai rusu yra kritę 
mūšyje Volyniuje nuo Lucko į va- 

karus, aštuoniosdešimts kelio; my- 
lios nuo Lembergo į šiaurryčius. 
Mūšio šonas siekia nuo Sviniucliy 
iki Kiselin. 

Berlinas tvirtina, kad princo 
Leopoldo kariauna nei pėdos že- 

mės neatidavusi priešui. Šitą tvir- 
tinimą austrų žinybos pranešimas 
šiandien patvirtina šiais žodžiais: 

Rusų atakas ant gen. Tersz- 
tanszky Kariaunos šiandien po pie- 
tų smarkesnis. Mušlaukis siekia 
nuo Sviniuchy iki Kiselin. Tokio 
paties smarkumo kova buvo ir 
vakar su ta pačia pasekme, būtent, 
priešas visai nieko nepešė, o nuo- 

stolius turėjo nepaprastai dide- 
lius." 

SERBAI ATGAUNA 89 KET. 
MYLIAS SAVOS ŽEMĖS. 

Paryčius, spal. 4.—Serbai pe- 
rėjo upę Ccrną, sumušė priešą 
N'ize kalnuose, Serbijoje, paimda- 
mi taipgi gelžkelio stotį Kessali. 

Serbų atgauta sritis dabar išneša 
230 ket. kilometru (apie 89 kct. 

mylias) drauge su septyniais mie- 
stais. Prancūzai ir rusai, eidami 
priekin, taipgi sutinka laimėjimų. 

NAUJI RUMANŲ LAIMĖJI- 
MAI. 

Londonas, spal. 4 d. Rumanų 
kariaunos Transvlvanijos ir Do- 
brudzos šonuose, sulyg pranešimų 
iš Bueliaresto, vėl turėjo laimėji- 
mų, paimdamos 4242 belaisvius. 
Pranešimas sako, kad rumanai nu- 

siviję sumuštas" vokiečių kareivijas 
Austrijos provincijole Fogaras 
apielinkėje apie 20 myliu nuo sie- 
nos ir uždavę joms antrą smugj. 

VOKIEČIAMS TRŪKSTA KA- 
NUOLIŲ, LAKSTYTUVŲ IR 

ŠOVINIŲ. 
Londonas, spal. 5 d. Sulyg pa- 

tekusio į anglų rankas rašto, už- 
vadinto "Ketvirtojo vokiečių kor- 
puso prityrimai Sojume kovoje-" 
išeina, kad vokiečiai?!* trūksta ka- 
nuolių, aeroplanų ir Šovinių. Šitas 
raštas buvo parašytas kaipo nuro- 

dymai kareivi joms. Jis yra pa-. 

remtas korpuso vado, gen. Kuni- 
gaikščio Sixt von Arnim pamoko- 
mis, jo įgytomis kovose su an- 

glais. 
Šitas ilgas detalus vokiečių ii- 

nybos vidinių minčių apreiškimas, 
akyvaizdoje anglų parodytos ne- 

tikėtos galybės ir organizuotumo, 
apšneka kiekvienos vokiečių ka- 
riaunos šakos metodus ir truku- 
mus. Raštas prasideda atidavimu 
pagarbos anglų pėstininkams, "ku- 
ri, be abejo, daug išmoko nuo per- 
nai rudenio ofensyvo." 

SMARKI KOVA TRENTINO 

APIELINKĖJE. 
Rymas, per Londoną, spal. 9 d. 

Sulyg oficialio pranešimo, išleisto 
Šiandien karės žinybos. Trentino 
apielinkėje j vyko -smarki kova. 
Autsrų atakai ant Alta privertė 
italų dešinį sparną trauktis atgal. 
Bet nedėlioje atvyko italams pa- 
gelba ir austrai tapo vėl atgal at- 

varyti. Pranešimas šitaip skam- 
ba : 

Kalnuotoje šalyje tarpe Ariu- 
sio ir Yanoi Cismon klonių buvo 
smarkių atakų ir kontratakų. Su- 
batoje priešas pasekmingai ata- 
kavo musų pozicijas Gardinai ir 
Busa Alta. Kakčia jie vėl padarė 
smarkų užpuolimą ir musų dešinį 
sparną kiek atvarė atgal. Bet 
kaip tik pagelba pribuvo, musų 
kareivijos, palaikomos artilerijos, 
nuvarė priešą atgal, padarydamos 
didelių nuostolių." 

SOMME ŠONE KOVA EINA 
SMARKYN. 

Londonas, spal. 9 d. Musių 
smarkumas S orume šone yra ne- 

aprašomas; vokiečiu oficialis pra- 
nešimas apie ji taip sako: "susi- 
jungusieji musų priešai, jei tas 

yra galimu, padidino savo veiki- 
mą."' Spėjami nuostoliu didumo, 
bandymai apipasakoti lavonų krū- 
vų didumą, tukstančius sužeistų 
nuolatinių kaniuolių griovimą, 
negali nupiešti to, kas ten dedasi. 
Matomai abi pusės deda savo pa- 
skutines pastangas, kol žiema vei- 
kimo dar nesulaikė. 

Berlino oficialis pranešimas pa- 
duoda mušiu aprašymą šitaip: 

"Somme šone eina baisi kova. 
Vakar susijungusieji musų prie- 
šai, jei tas yra galimu, padidino 
•savo veikimą. Dideli ir brangus 
nuostoliai, kuriuos musų didvyrin- 
gieji pėstininkai ir galinga gen. 
von Buelo\v kariaunos artilerija 
jiems padarė, atsakančiai tam pa- 
didėjo. Nei mažiausias tranšėjų 
elementas 25 kilometrų kovo- šo- 
ne nebuvo prakištas. 

"Tarp Guedėcourt ir Koucha- 
vesnes trancuzai ir anglai neatsi- 
žiurėdami j savo baisius nuosto- 

lius, darė užpuolimus su nepapra- 
stu smarkumu labai trumpais pro- 
tarpiais. Gen. von Boem ir gen. 
von Garnier kariaunos kiekvieną 
kartą juos atstume visai. Arti 
Lcsars męs paėmėme 90 belaisvių 
ir 7 mašininius šautuvus. Taip 
pat nuo Ancrc Į šiaurę ir keliuose 
pietų Sommc sektoruose artileri- 
niai dueliai padidėjo iki didžiau- 
sio smarkumo."' 

ANGLAI VĖL LAIMI. 

Sulvg ofivialio pranešimo iš- 
leisto ši vakarą anglų kareivijos 
nuo Arras j pietų- ši rytą įsiveržė 
į vokiečių trnšėjas. Nuo Sou- 
eliez j pietryčius vokiečiai buvo 
atmušti ir apturėjo didelius nuo- 

sto1 is. Paryžius pranešė, kad priešo 
užpuolimai nuo Rancourt Į rytus 
ir nuo Bouchavesnes i šiaurva- 
karius tapo atmušti. 

SERBAI PEREINA UPE ČER- 
NA. 

Londonas, spal. 9 d. Iš Atėnų 
žinia sako, kad serbų kareivijos 
lideliais -kaitliais dviejose vietose 

perėjo upe Čcrna ir sparčiai žen- 

gia šiaurės linkui. Jie paėmė kai- 
mą Stochivir ir 100 bulgarų be- 
laisviais. Bulgarų karės žinyba 
praneša, kad sąjunginink karei- 
vijos Makedonijoj ties t'erna ir 
Struma upėmis ir Maglenicos 
klonyje atvarytos atgal. 

RUSAI PERLAUŽIA LINIJAS 
ANT LEMBERGO EIDAMI. 
Londonas, spal. 9 d. Rusų ka- 

reivi jos, kovojančios pietiniame 
Yolyniuje Yladimir. Yalynskio 
apielinkėje,' kaip rusų karės žiny- 
ba sako, perlaužė vokiečių linijas 
keliose vietose ir savo pozicijas su- 

stiprino. Jie paėmę austrų pry- 
sakinę tranšėją vakarų pusėje nuo 

Brzezanų, Galicijoje, kur rusai 
bando prasilaužti Lembergan. Bet 
vokiečių oficialis pranešimą tą už- 

gina ir sako: 
"Rusai paskutiniu laiKU padarė 

kelis užpuolimus nuo Lucko j va- 

karus. Niekur jiems nepavyko, 
rusai apturėjo labai didelius nuo- 

stolius. J paietryčius nuo Brzc- 
zanų rusų atakai atmušti." 

KAIZERIS PAGERBIA VON 

LINSINGENA. 
Amslcrdam, per Londoną, spal. 

8 d. Sulvg Vokietijos laikraščių 
pranešimų, Kaizeris "V ilius iš ne- 

žinių aplankė Kovei j, Yaliniaus šo- 

ne, pereitą utarninką, peržiurėjo 
Bavarijos princo Leopoldo karei- 
vi jas, vedamas generolų von Lin 

singeno ir von Bernhardi ir pa- 
dalino dovanas. Iš Kovelio nu- 

Įvažiavo \ ladimir \ olinskan. 
J'o to, kaip laikraščiai sako. 

kaizeris parašęs laišką gc:i. von 

Linsingenui, kuriame pasakęs, kad 
von Linsingeno kareivijos ''ne- 

mirštamą garbę" yra laimėję uo- 

liai besigindamos rytiniame šone 

nepaprastai pavojingoje vietoje, 
kur daug didesnės pajiegas nuo- 

latinius užpuolimus darė. Gen. 
von Linsingeną kaizeris paskyręs 
llanoverinio pulko garbės vadu! 

RUMANAI NUO KRON- 
STADTO ATSTUMTI. 

Bucharest per Londoną, spal. 8 

d. Sulyg oficialio rumanų žiny- 
bos pranešimo, rumanų kareivi- 

jos Transylvanijoje, akyvaizdoje 
daug didesniu priešo, daugiausiai 
vokiečių, pajiegų nuo Kronstadto 

pasitraukė atgal j pasienį Karpa- 
tuose, kad apgynus pasienio perė- 
jimus. Pranešimas skamba ši- 

taip: 
"šiauriniame šone Transylvani- 

jos lygumų, Alt klonyje Hermann- 

stadto- Foragas ir Kronstadto 

apielinkėje, akyvaizdoje daug di- 

desnių priešo pajiegų, ypatingai 
vokiečių, rumanų kareivijos išmin- 

tingai pasitraukė j strategines po- 

zicijas pasienyje Karpatuose, kad 

apsaugojus keturis perėjimus iš 

Rumanijos Kronstadtan. 
"Visi apsireiškimai rodo. kad 

austrai ir vokiečiai traukia savo. 

kareivijas ir visų kitų šonų, kad 

surengus grieštą kovą šitoj apie- 
linkėj. 

"Sulyg vėliausių žinių rumanų 

ofensyvas jau pradėtas Jiul Klo- 

nyje ir Kaineni perėjime linkui 

1 Iermannstadto." 
Berlino žinios taipgi tą patvir- 

tina. 

IŠ AMERIKOS. 
AUKOS ŽYDAMS. 

New York. Sušeilpimui nuo 

karės nukentėjusių /ydų per du 

karės metu Amerikoj surinkta 6 

milijonai doliarių. 

TURTINGIAUSIA MOTERIS 

Laikraščiai praneša, buk tur- 

tingiausia moteris pasaulyj yra 
Xe\v Vorko gyventoja llettv 

Green, turinti asabiško turto 20 

milijonų doliarių. Bet turbut 
Amerikos laikraščiai klįsta, ne? 

net Europoj yra turtingesnių mo- 

terį], ir garsios vokietaitės Ber- 
tos Krupp turtai yra didesni. 

Turtingesnių moterų yra ir Ar- 

gentinoj. 

NUBAUSTAS BUVUSIO 
PREZIDENTO SUNUS. 

Mineola, L. I. Teismas nu- 

baudė buvusio Suvienytų Valsti- 
jų prezidento sūnų Archibaldą 
Rooseveltą. Už pergreitą važia- 
vimą automobiliu jis turėjo už- 
mokėti $25.00 bausmės. 

UŽMUŠTA VISA ŠEIMYNA. 
Robinson, 111. Netoli West Union, važiuojant skersai gele- žinkelio automobiliui, kuriame važiavo Babero šeimyna, atbėgo Big Four geležinkelio traukinys, automobilių sudaužė ir keturis jame buvusius narius Babero šeimynos užmušė. 
NEW YORKE TRŪKSTA 

PIENO. 
Dėl vaidų, kilusių tarp pieno rūpintojų ir pardavinėtojų, far- uneriai nenori miestan pieno pri- statyti. Pieno supirkėjai sako, kad jie gavo pieno vien pusę to, •kiek jo gaudavo pirma. To 101 mieste trūksta jau pieno. Pirk- liai ganėtinai pieno parūpina vien vaikų namams ir augykloms ir prieglaudoms. 

ŠIMTMETINĖS 
SUKAKTUVĖS. South Bend, Ind. Šito miesto gyventojai iškilmingai apvaikš- čioja šimtmetines sukaktuves nuo miesto užsidėjimo. įimtas metų praslinko, kuomet čia atkako ku- nigas Marque:te ir pastatė pir- mutines triobas. Apielinkės bu* v0 indijonų apgyventos. 

GERA PINIGINĖ 
APYVARTA. 

New York. i'er metus iki rug- sėjo 30 d. Ne\v Yorko berže pa- darė piniginių sutarimų ant 155 milijardų doliariu. taigi daugiau 
negu kada nors pirma. Nuo už- 
dėjimo biržės, taigi nuo 1863 me- 
tų, ji padarė piniginių operaciją ant 3 bilijonų doliariu. 

MAISTAS ŽYMIAI 
PABRANGO. 

Washington, D. C. Kaip pra- neša Žemdirbystės Departamen- 
tas, kainos visų valgomų pro- duktų neišpasakytai ir Amerikoj pakilo. Miltai taip pabrango, kaip niekados dar nebuvo ir kaip 
mano. jie pabrangs dar labjau 
dėl blogo šionutinio užderėjimo 
javų. Mėsa šįmet 24% bran- 
gesnė negu pernai. Brangesnis 
šįmet taipgi: sviestas, suris ir 
kiaušiniai. Kaina pupų pakilo 
ant 70'/c. Žymiai pabrango taip- 
gi daržovės. 

AUTOMOBILINĖ NELAIMĖ 

Peoria, 111. Netoli Princeville 
įsibėgusį automobilių, kuriame 
važiavo augšti katalikų bažny- 
čios kunigai, patiko nelaimė. 
Užmuštas tapo diecezijos kancle- 
ris kunigas Ed\vard Schuetz, su- 

žeisti tapo—vyskupas Edmund 
M. Dunne ir rektorius Jas. Sha- 
no\vni. 

NELAIMĖS ANT 

GELEŽINKELIŲ. 
Altoona, Pa. Netoli I.euiston 

Junctioii pasažierinis Pennsvlva- 
nia geležinkelio traukinys susi- 
mušė su gyvuliu traukiniu. Du 

žmonės prie to tapo užmušti, o 

keli sunkiai sužeista. 

EKPLIOZIJA. 
Crafton, 111. E.\plicdavo trjs 

Iparako prikrauti vagonai Illinois 

| Po\vder Co. Kxpliozija užmušė 

3 žmones, o kelis sužeidė. 

GAISRAI. 
St. Louis, Mo. Sudegė ":ia 

Christiati Brothers vienuolynas 
ISudegė ir du vienuoliai, vienas 

93, kita0 72 metų. Nuostolių ug- 
nis pridirbo ant $300.000. 

ORLAIVININKŲ MOKYKLA. 
San Diego, Cal. Ant Nortli 

lsland bus įsteigta Suvienytų Yal- 

stijų karės ministerijos orlaivi- 

ninkystės mokykla, lavinimui or- 

laivininkų kariumenei. Mokyk- 
lon bus priimam aficierai. 

MILŽINIŠKI PALAIKAI. 
St. Paul, Minn. Nesenai čia 

miręs pagarsėjęs Amerikos ge- 

ležinkelių aristokratas James JĮ, 



Ilill paliko palaikus vertus ioo 

milijonų doliarių. Ar iš tu tur- 

tu paliko kiek viešai naudai, anie 

tai žinių nėra. 

SENIAUSIAS ŽMOGUS 

AMERIKOJ. 
Charleston, W. Va. čia ap- 

vaikščiojo gimimo dieną, turbut. 
seniausias Amerikoj žmogus, se- 

nelis 120 metų John Drysdale. 
Gimė jis Škotijoj 17«/» metuose, 

'Amerikon atkako turėdamas jau 
*70 metų ir čia apsivedė. 

NUPUOLĖ BESIKĖLIMO 
PRIETAISA. 

St. Cha'les, Mo. Prie statymo 
f>ažnyčios besikeliant darbinin- 
kams bokštan, su jais nuo 100 

pėdų augščio nupuolė besikėlimo 

prietaiaa. Keturi darbininkai, 
kaip mano, mirtinai prie to tapo 
apkulti. 

BALTSPALVIŲ SU NEGRAIS 
MUŠIS. 

Bittings, Mont. Spalio 6 d. 
kilo smarkus mušis baltspalviu 
su negrais, prie geležinkelio ne- 

toli N'ehil. .Negrai pašovė 3 balt- 

spalvius, iš kurių du mirė. Su- 
areštavo penkis negrus ir du 

baltspalviit.s. 

PAČTAS ORLAIVIAIS. 

Washing«.on, D. C. l'ačto per- 
dėtinis mano panaudoti orlaivius 

pačto išvažiojimui. Mėginimai 
prasidės tarp N'evv Yorko ir Cbi- 

cagos. Orlaivinmkai mano, kad 

kelionę iš Xc\v Yorko Chicagon 
bus galima atlikti j 9 valandas, 
tai ^rlaivis viena diena galės at- 

likti ten ir atgal. 

AMERIKOS PAKRANTĖSE 
SKANDINA PIRLKIŲ 

LAIVUS. 
Boston, Mass. Vokiški povan- 

deniniai laivai Amerikos pakran- 
tėse paskandino mažiausiai ke- 
turis pirkliu laivus angliškus, vie- 
ną Iiollandišką ir vieni norve- 

gišką. P*rmiau j Amerikos por- 
tą \cvport užsuko vienas vo- 

kiškas povandeninis laivas, ku- 
ris. tufbut ir atkako šnipinėti, 
sužinoti, koki laivai išplaukia. 
Gelbėti žmones nuo paskaidytu 
laivu išplaukė Suvienytų Valsti- 

jų 4 torpedų gaudytojai ir išviso 
išgriebė 216 žmonių. Talkinin- 
kai. matyt, ne be pamato reika- 
lauja, kad neutrališki kraštai j 
savo portus neįsileistų karę ve- 

dančiu kraštų povandeninių lai- 
vų. 

25 METAI KALĖJIMO UŽ 
AP3IVEDIMĄ SU SESERE. 

ShenandoJh, Iowa. Gyvenan- 
tis čia Rmbert Er.glund apsivedė 
su savo locna sesere. Už tai 
teismas pasiuntė j j 25 metams Į 
pataisos namus. Knglund teisi- 
n si, kad jis visai nežinojo, kad 

jo vedama moteris yra jo sesuo, 
bet tuom neišsiteisino. 

VOKIEČIŲ SUBMARINAS 
PASKANDINO 9 LAIVUS 
BOSTONO VANDENYSE. 
New Port, R. I. spal. 9 d. Vo- 

1ctėčių submarinas l*-53, Iukoda- 
mas ties Xantucketo sala, pro 
kurią kiekvienas laivas plaukian- 
tis iš Xew Yorko ir Nevv Yor- 
kan. turi plaukti, turbut, su pa- 
gcM>a vieno ar dviejų kitų stib- 

marinų nedėlioj ir anksti šį rytą 
torpedavo ir paskandino devynis 
laivus. Keturi jų priklausė An- 

glijai. vienas Olandijai, vienas 
Norvegijai ir trjs nežinia kieno. 
Amerikos laivas Kansan buvo su- 

laikytas, bet paskui paleistas. 
Suv. Valstijų naikintuvai iš- 

gelbėjo 256 žmones; 216 jau iš- 
kelta ant kranto, daugelio dar 
pasigendama ir manoma, kad 
daugelis bus žuvusių. 

Paskandinti žinomieji laivai 
yra šitie: 

Stephano, anglų pasažierinis 
laivas 3,449 tonų; plaukt- iš Ila- 
lifax j New Yorką; 83 pasaž'*- 
riai, kurių 33 buvo amerikiečiai 
ir laivo darbininkų 75. 

West Point, anglų vaabinis 
2,413 tonų: iš Londono j Nevv- 
port News; laivo darbininkų 35. 

Strathdene, anglų važtomis lai- 
vas. 4.512 tonų; iš Ne\v Yorko 
J Brestą (Francuzijoje); laivo 
darbininkų 50. 

Kingston. turbut anglų laivas, 
bet ndpatilirinta3; artesnių žinių 
»pie }j nėra. 

Bloomersdijk, olandų vaikinis 

laivas 3,201 tono; ii Xe.vv Yorko 
i Rotterdamą; laivo darbininkų 
35- 

Christian Knndsen, norvegu 
kubilinis laivas, 2,583 tonų, plau- 
kė i.š Tuxpam j Londoną per 
Pert Amboy; laivo darbininku 
30. 

|j Kadangi Vokietija negali pa- 
stoviai pačta susinešti su Ame- 
rika, nes siuntinius sulaiko ang- 
lai, tai ji mano pačtą važioti 

Zeppelino orlaiviais. iuri ja.i 
pasidirbinusi du orlaivius, ku^*e 
gali paimti po 60 tonu kiekvie- 

nas pačto siuntinių. 
f 

|| Tiesdarių rūmas Anglijai 
prigulinčios salos Jamaica u/gy- 
rė pertraukti visus ryšius su 

kraštais, kovojančiais su Angli- 
ja ir po karei per 20 metų nie- 
ko nuo jų nepirkti. 

jj Carranza konfiskavo mieste 
Mexiko pinigus bankuose sudė- 
tus, tame ir franeuzų ir anglų, bankuose ir per tai reikėjo ban- kus uždaryti. Prieš tokj Car- 
ratr.os pasielgimą Prancūzijos ir j Anglijos ambasaodriai \V'ashinor- 
tone protestus pakėlė. P,et ne- žinia, ką padarys Suvienytų Val- stijų valdžia, nes Carranza ir jos nenori. 

[] Pasitraukė nuo vietos Japo- nijos ministeriu pirmininkas gra- 
las Okuma. Pasitraukdamas, jis ciesoriui na tarė jo vieton skirti 
I akaaki Kato. Okuma turi jau 

78 metus, tai jis savo vietą jau- 
nesniam užleidžia. 

JĮ -Vokiet.jos ciesorienė visus 
savo papuošimus, auksinius ir 
•deimantinius daiktus atidavė ka- 
rės vedimu.. Jos paveikslą seka 
ir kitos kunigaikščių motarįs ir 
ciesoriaus dvaro ir turtuolių mo- 
teris. J 

įį Anglijoj svarstoma dabar 
klausimas vedimo po karei fran- 
euziškų miciii. Padarius tai 
Anglijai ir Amerika viena ne- 

galėtų laikytis savo netikusių. 

|1 Vietoj pasitraukusios Japo- 
nijoj Okuma ministerijos mikado 
pavedė buvusiam karės ministe- 
riui grafui Seiki 1 erouchi sutver- 
ti naują ministeriją. 

ĮĮ Sulyg valdžios pagarsintų ži- 
nių, Rusijoj yra 182,182,600 gy- 
ventojų, arba 53 milijonais dau- 
giau, negu buvo 1897 metuose. 

Matyt Rusijoj atlikta gyventojų 
nuskaitymas. 

|Į Amsterdaman atėjo žinia, 
jog Turkijos kariškas teismas 
mirtim pasmerkė garsų albanu 
vadovą Ess?d Pašą. Bet kad ji 
nubausti but galima, re'kia ji 
savo rankose turėti, o jo, tur- 

1 ii t, Turkijos valdžia nesugaus, 
nes jis yra talkininkų globoj. 

Įl C._dijos ministerių pirminin- 
kas, Dr. Ilammerskjold pakvie- 
tė Ameriką ir kitus neutrališkns 
kraštus krūvon susijungti, kad 

privertus 'karę vedančius, ypač 
Angliją ir Prancūziją, prisilaiky- 
ti tarptautiškų karės laiko tei- 
sių ir liautis ypač sulaikinėjimo 
pačto siuntinių. Amerika vienok 
atsisakė su kuom nors susidėti 
prieš veikimą karę vedančių tau- 

tų. Švedija mano pati tuom už- 

siimti, bet kad ji silpna, tai abe- 
jojama, kad ką nors r u veikti /ie- 
na galėtų. 

|| Carranza leido vėl atidaryti 
franeuzišką ir anglišką banką 
mieste Mexiko. Bankus tuos jib 
buvo uždaręs. Prancūzija pra- 
nešė Suvienytų Valstijų valdžiai, 
jog nepildant Suvienytoms Val- 
stijoms pažadėjimo apimti sve- 

timų kraštų piliečių nuosavybę 
Vfexikoj, po karei ji pati užstos 
už savo ten nuskriaustus pilie- 
čius. Su Prancūzija, be abejo- 
nės, eitų ir Anglija. 

|| Iš Londono praneša, buk 

Didysis kunigaikštis Nikalojus 
nuo Kaukazo fronto tapo pa- 
siųstas Dq(brudzon, kur paims 
vadovystę rusų ir rumanų kariu- 

Paveikslėlis iš Grekijos. Ka lbėtojas ragina stoti talki- 
ninkų pusėn. 

menių ir bus patarėju Rumani- 

jos didžiojo štabo. 
J 

|[ Tš Londono praneša, buk 
Grekija sulaikė visus išmokes- 
čius, nes iždas pinigų neturi. Tai 
dėl pinigų stokos negalės ne tik 
karės vesti, bet ir kariumcnę mo- 

bilizuoti. 

|Į \Yashintone gauta žinia, buk 

Rusija veda tarybas su Pietinės 
Amerikos republikomis, kurių 
teritorijom nori perkelti milijoną 
lenkų. Buk lenkiškas kolionijas 
nori įsteigti visose Pietinės Ame- 

rikoj repuiblikosc: Venesueloj, 
Columbijoj, Peru, Bolivijoj, Chili 
ir Argentinoj. Lenkams klima- 
tas galėtų tikti vien Argentinoj, 
kitur juos galėtų perkelti vien 
išmirimui, nes karšto klimato 
lenkai neišlaikytų. Bet apie tei- 

singumą tos žinios reikia abe- 
joti. Juk Rusija didelė, vien 
Azijoj užima beveik tokį plotą, 
kaip Pietinė Amerika, tai ten 

galėtų jau tuos lenku* perkelti 
su daug mažesniais kaštais ne^u 
Pietinėn Amerikon. 

|| Itališki laikraščiai praneša, 
buk buvęs Amerikos pasiuntinys 
žydas Morgenthau nori nuo Tur- 

kijos išiderėti Palestiną ir ten 

įsteigti neprigulmingą žydų re~ 

publiką. Turkijai pinigai labai 
reikalingi, tai ji žydams noriai 
Palestiną parduotų, tik ten žydai 
nenori kraustytis, nes neturėtų 
išnaudojimui užtektinai gojų. 

|Į Mexikoniški banditai Rio 
Grande paupiuose užmušė fran- 
euzą Fleaut, jo pačią ir vieną 
tarną. Fleaut buvo vienas iš di- 

desnių Mexiko"j gyvulių auginto- 
jas. 

[| Indijose išrado speeialį po- 
vandeninį laivą gaudymui žem- 

čiūgų. Iki šiol ant jūrių dugno 
žemčiuginės dėžes rinkdavo žmo- 

nės-narai, bet jie po vandeniu il- 

gai išbūti negalėjo, todėl daug 
dėžių pririnkti negalėjo. 

IS DARBO LAUKO. 

fl -Albany, N. Y. Streikuoja 
čia tarnai Union Traction Co. 
Karų bėgiojimas čia suvisu pa- 
siliovė. 

LIETUVA lt KARE. 
DOVANOS BELAISVIAMS. 

Gavęs pranešimą iš Berlino 
per Švedų Raudonąjį Kryžių, 
kad Centro Komiteto dovanos 
lietuviams jau išsiuntinėtos j mū- 

sų nurodytas stovyklas (lioge- 
rius) išdalyti lietuviams, prane- 
šu Centro Komitetui, kad at- 

siųstas man 31 dėię, ii viso apie 

f;:300 atskiru siuntinių, męs iš- 

j siuntinėjom per Švedų Raud. 
Kryžių taip: 

3 dėžes i Hol/mindeno stovy- 
klos komendantūrą, kur yra 250 
lietuvių, 

4 dėžes į Ilamersteino sto- 
vyklos komendantūrą, kur yra 
534 lietu,viai, 

Į 2 dėži Prap. Antanui Jankaus- 
kiui j Ddberitzą, kur yra 90 
liet. -> 

1 dėžę į Brandenburgo stovy- 
klos komendantūrą, kur yra 26 
liet. n T 

1 d. j Saarbriickeno stov. kom., 
kur yra 51 liet. > 

2 d. į Loetzeno stov. kom , 

kur yra 169 iiet. 
2 d. į Cęllelagerio stov. kom., 

kur yra 161 liet. 
1 d. j Pr. Holando stov. kom., 

kur yra 96 liet. 
I d. į Grosseno stov. kom., kur 

yra 84 liet. 
1 d. j Pr. Evlau'o stov. kom, 

Į kur yra 38 liet. 
1 d. j Erfurto stov. kom., kur 

yra 37 liet. 
2 d. j Neuhamero stov. kom., 

kur yra 87 liet. 
1 d. j Teichelio stov. kom., kur 

yra 31 liet. 
1 d. j Oberliofeno stov. kom., 

kur yra 10 liet. 
1 d. af. Antanui Stankūnui 

Burg (Bei Magdcburg), kur yra 
30 liet. 

1 d. į Lechfeld'o stov. kom., kur 
yra 28 liet. 

2. d. į Altdammo stv. kom., kur 
yra 27 liet. 

1 d. į Wittenbergo stov. kom., 
kur yra 45 liet. 

ir 2 dėži, tai yra 68 siuntin'us, 
lietuviams belaisviams per Rusų 
Komitetą, j kurį kreipės lietuviai, 
prašydami pašalpos. 

Jouas Aukštuolis. 

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS. 

Nesenai gavome iš vieno žy- 
niaus \ ilniečio lietuvio laišką, ku- 
ris nušviečia vieną kitą Lietuvos 
gyvenimo ir lietuvių vargų joje 
ruožą. Laiškas rašytas maždaug 
liepos uiėn. pradžioje nauj. ka- 
lend. Kadangi dabar yra svambi 
ir brangi kiekviena žinelė apie 
Lietuvą ir apie musų žmonių 
vargus, ^pasilikusių po vokiečių, 
tai męs dedame "Liet. Balse" 
mažne visą laišką ištisai, visa, 
kas tik tūri visuomenės svarbos: 

—• Miela: "Liudai! Tur buti, 
lėktum lekturfr, paukščio sparnus 
kad turėtum j Lietuvą, ir pa- 
žiūrėtum, kas ten darosi. O jdo- 
mu butų pažiūrėti! Ir męs vil- 
niečiai tamstą atviru glėbiu su- 

tiktume. Taip pat įdomu butų 
ir mums bent valandelei išsprūsti 
iš suvaržytos Lietuvos ir pas jits 
nulėkti. Bet tai tik svajoti, o 

ne buti. Gavęs progos skaičiau 
"Lietuvių Balso" ir be galo apsi- 
džiaugiau iš jo patyręs, kad taip 
pabėgėliai 'mūsų susiorganizavę. 
Apsidžiaugiau išskaitęs, kad jus 
taip pat, kaip ir męs, palikę na- 

[mie, visi tą pačią minti manome 

apie Lietuvą ir apie jos ateitį, 
tarytum iš anksto susitarę. 

Atėjo vasara, atsiminėme Tra- 
kų ežerą ir m u su ten keliones 
bei pramogas. Tai buvo pernai, 
o šie metai to daryti negalima 
ir nėra kam. Trakai apdaužyti, 
pustušti, alkani, apmirę ir ap- 
leisti. Tūnome visi Vilniuje ir 
vasaros metu. Tik kada ne ka- 
da, keliese susirinkę, užtraukia- 
me liūdną dainą ir laukiame jusų 
pargrįžtant, kada ateis linksmes- 
nė Lietuvai gadynė. 

— Dabar liūdną, nors ramu ir 
rimta. Kad tik jus grįžtumete! 
Vieniems pasilikus Lietuvoje 
sunku kovoti ir vargas vargti: 
kitą dieną žmogus jautiesi tarsi 
sunkiame sapnyje, tarsi kokioje 
pasakoje. 

— Lenkininkai kaip pasiutę 
lenda visur ir visame kame, tik 
dėkui Dievui pradeda jiems pai- 
niotis kojos. 

— Blogai padaryta, kad gan- 
greit visa lietuvių inteligentija 
išbėgo iš Lietuvos: nei mokyto- 
jų, nei gydytojų, nei šiaip švie- 
sesnių žmonių! Pradedamosio- 
se mokyklose mokytojauja dvi ar 

kelias klases išėję vaikinai ir 
merginos, dirba mažiausiu mo- 

kesniu tenkindamies. Tačiau rei- 
kalas ir čia priverčia manyties: 
steigiame visuose Lietuvos kam- 
puose daraktorių kursus, trau- 
kiame j juos davatkas, prašvei- 
čiame ir leidžiame jas mokyto- 
jauti. Tai tipingiausios dabar- 
tinės Lietuvos mokytojos! Ypač 
Vilniaus gubernijoje tokiomis 
mokytojomis vaduojamės. Kad 
ir nemokytos, jos betgi padaro 
labai daug kulturos srityje, ypač 
kovoje su lenkininkais. Lig šiol 
įstaigos ir patys žmonės apmo- 
kėdavo tokias mokytojas, apmo- 
kės rasit ir toliaus. Bepigu bu- 
tu "Saulės" kursai su kun. Al- 
šauskju! Kad turėtume kokią 
šimtinę merginu, išėjusių tokius 
"Saulės" kursus, buhalterijos, ar 

bent gimnazijų kelias klases, 
daug spragu galėtume užkišti. 

— Kaune dabar yra iš inteli- 
gentų: kunigai A. Dambrauskis, 
Alekna, ir Šova ir P. Dovydaitis. 
Tiek maža tesant, įsigalėjo Kau- 
ne lenkininkai, su kuriais moky- 
klų žvilgsniu žydai gangreit ei- 
na išvien. 

Tavo Antanas. 
(Iš "L. B.") 

MARGOS ŽINIOS IŠ LIETU- 
VOS. 

Vilnius "\Vilnaer Zeitung" 
praneša: Pralotas Jonas Kur- 
čevskis liepos mėn. 31 d., besaky- 
damas pamokslą Vilniaus kate- 
dros bažnyčioje, širdies stabo iš- 
tiktas, staiga mirė. 

Į Vienas mėnuo Vilniaus parodos. 
Į Jau praėjo vienas mėnuo Vil- 
niaus darbaviečių parodos. 
"\Yil11aer Zeitung"' rašo, jog pa- 
roda esanti pilnai pasitenkinusi 
savo darbo vaisiais. Parodą ap- 
lankė 3074 žmonės. Už parduo- 
tus daiktus paėmė išviso 13 tūk- 
stančių markių. Dirbinių esą 
užsakyta dar už 4 tūkstančius 
markių. 

Rusu draugija nukentėjusiems 
nuo karės šelpti. 

"Dabartis" praneša, kad nese- 

nai Vilniuje buvo posėdis rusų 
draugijos karės nukent, šelpti. 
Draugija užlaiko penkias ma- 

žiems vaikams mokyklas ir su- 

šelpia 200 beturčių mokinių. 
Draugija rūpinasi taip-pat gau- 
ti savo nariams darbo. Šalia to 

sušelpia daug rusų pabėgėlių. 

Kaunas. 
Dar šis tas apie Kauną; sulyg 

"Dabarties:" miestas padalintas 
j keliatą 'nuovadų. Kiekvienai 
nuovadai paskirta tvarkyti po. 
\ieną ypatą iš miesto gyventojų. 
Isteigta statymo priežiūra, kuriai 
pavesta žiūrėti gatvių taisymo, 
vandens nuleidimo ir triobų sta- 

tymo reikalus mieste. 
Sį statymo komisija perstatė 

pirtį, garinę skalbyklą, grindo 
gatves, statė tiltus ir tiltelius. 
Iš tiltų pastatytas didis Nemu- 
no tiltas į Aleksotą, Vilijos til- 

Įtas iš Kauno j Vilijampolį. Su- 
tvarkė gatvių valymą ir išgabe- 
nimą nevalumų, įkūrė tignagesių 
skyrių. Ugnagesių skyriuje 

[darbuojasi gesintoju mistras 

ir 28 šiaip vyrai, kurie 
vien tuo tiktai teužsiima. Da- 
bar jiems vadovauja vienas vo- 
kiečiu oficieras. Įtaisytas jau 
Kaune elektrinis tramvajus ir se- 
nai atidarvtas miesto teatras. 

Sodnų vai3ių ir grybų kai- 
nos vyr. ryt. vvd. srityje. 
Už sodnų vaisius ir grybus 

šiemet nustatytos sekamos kai- 
nos. Kainos skaitosi už 17 'ki- 
logramu arba 1 rusišką pūdą. 

1 rublis—175 mark. 
Sodnų vaisiai: 
Slyvos raudonosios 2 111. 

ligi 350 Fenigu, 
Slyvos mėlynosios 3 ligi 450 fenigu, 
Obuoliai ir kriaušės dariniams 

2 ligi 3 markių, 
Obuoliai ir kriaušės lupti. I rūšies 4 6 
II rūšies 350..450 fen., III rūšies 3. .350 fen. 
Džiovinti sodnų vaisiai: 
Obuoliai ir kriaušės su žieve 

17....24 markių, 
Obuoliai ir kriaušės valgymui 

slyvos bei vyšnios ....20..25.. Grybai, švieži: 
Voveruškos ir šampijonai 

350..--4 
Baravykai 

Džiovinti grybai visų rūšių 
25 lig 35 markių. 

/MueKamuositis.—valgyti ne- 
reikiamuosius, sodnų vaisius ir 
sodnų išdirbinius savininkai sod- 
nu turi pristatyti renkamosioms 
įstaigoms; jeigu kas nepildis šito 
įsakymo, nuo to bus atimti visi 
sodnų vaisiai. Už sodnų vaisius 
bus apmokama su lyg augščiau 
nustatytų kainų. Sodnų vaisius 
galima parduoti tik renkamo- 
sioms įstaigoms ir policijai, arba 
kariuomenei. 

Rekvizicija Klijaus Kaune. 
Vokiškasis Kauno miesto vir-l 

šininkas įsakė atiduoti valdžiai 
visus klijus, kiek tik kas turi. 
Atiduoti reikia miesto valdyboje 
statymo priežurai, miesto name 
prie parodos plečiaits. Kas pa- 
slėps klijus, arba kas neatiduos 
visų klijų, bus skaudžiai pabau- 
stas. 

Naujos kraštutinės kainos Su- 
valkuose. 

'"Dabartis" rašo: Naujų apskri- 
čio viršininko paliepimu Suval-| 
kų miestui ir vaitystai nustatė 
štai kokias kraštutines kainas, 
skaitant rusiškais svarais, i rub- 
lis—175 fenigams. 

Jautienai 120 fenigų, 
Avienai 1 mark., 
Kiaulienai 130 fcn., 
Lašiniams 2 mark., 
Vištyčiai po 80 fen., 
Senos vištos 1 mark., 
Senės vištos, antys, žąsys už 

gyvą svarą 1 mark. I 

Lietuvą lenkai skaito savo pro- 
vincija ir stengiasi ją visokiais 
budais sulenkinti, atidarydami 
ten mokyklas, prieglaudas, ben- 
drabučius, ir kitais budais. Tą 
patį darbą varo jie ir visur; stt- 

lyg Varšuvos laikraščio "Cioniec 
Poranny" pašalina visa kas tik 
primena rusų gadyne ir naikina 
kas buvo per ilgus laikus sutver- 
ta ne jais. Rusų bažnyčias grą- 
žina katalikams: apvalius rusiškų 
bažnyčių bokštus pertaiso sulyg 
savo stiliaus; viešuosius rusų na-j 
mus pertaiso suhg senovės len-Į kiško stiliaus. Varšuvoje prašo j 
prašalinti Paškevičiaus paminklą j 
nuo Žaliojo plečiaus. Jie sten-( giasi visiškai išnaikinti įr pa-, 
skutines senosios, rusų valdžios, 
laiku žymes. 

"Kouinoer Zeitung" praneša,' 
kad Rusų valdžios miškai visa-' 
me užimtame krašte paimti nuo-j 
savyben vokiečių valdžios ir va r-1 
tojami sulyg jos nuožiuros, bet 
privatiniai miškai priguli po se-j 
novei jų savininkams ir jie gali 
naudotis sulyg savo nuožiuro?. 

Vilniuje dabar kaina malkoms, 
be atvežimo j namus, 9 markės 
50 fen.. o su atvežimu, 12 mar- 

kių 50 fenigų kivb. metras. 1. 

rublis—175 fenigams. 

\'yr. vad. rytuose užgynė piau-( 
ti teliukus pradedant nuo 1 metų 
ilgio; paršus kurie sveria dau-į 
giau 75 kilogramų; avis, kurios 
turi mažiaus ne 6 metus ir su-' 

visai užginta piauti visi gyvuliai 
moteriškos lyties. 

Jonas Augštuolis. 

NEW YORKO DABARTINIO 
STRAIKO LAIKU. 

Kas yra buvęs Xe\v Yorke, 
tas žino, koks tai miestas, kiek 
jame žmonai, koks bruzdėjimas 
ir tt. Het dabar gatvekarių strai- 
ko, laike kuomet karai mažai 
vaikščioja ir kurie vaikščioja, ma- 
žai kas nori jais važinėti, nes bi- 
jo, kjtd straikieriai ko nepadary- 
tu, visai kitaip visas miestas at- 
rodo. 

Vakare, apie 6 valandą, kuomet 
darbininkai iš dirbtuvių pasilei- 
džia eiti namo, prie kiekvienos 
dirbtuvės durų stovi sustojęs ve- 

žeika arkliniu vežimu ar auto- 

mobiliniu ir šaukia, kad jis ten 
ir ten nuveža už tiek ir už tiek. 

Žmonės atjaučia straikierianis 
ir beveik kiekvienas važinėjasi 
ne karais, bet vežimais. Šitų 
vežimų įvairiausios rūšies priva- 
žiuoja didelės daugybės ir žmo- 

nių j juos prisigruda tiek, kiek 
tik gali sutilpti stačių. Pamatę 
važiuojantį karą, žmonės iš veži- 
mų garsu šaukia, ''skeb, skeb," 
arba tam panašiai. 

Bet daugumas žmonių eina ir 
pėsčių ir tas drauge su pilnais 
žmonių vežimais priduoda mies- 
■titi ypatingą savotišką išvaizdą. 
Žinoma, žmonėms šitas straikas 
daug neparankumo padaro, bet 
turintiems vežimus jis yra gera 
proga pasipelnyti. Jie ima už 

nuvežimą nelygiai, žiūrint pagal 
tolumą, po 5. 10, 15 ir 25 centus. 

Supruivtama. jie norėtų, kad ši- 
tokios progos atsitiktų dainiaus. 

Su straiko laimėjimu nežinia 
kaip gali buti. Kompanija lei- 
džia baisius pniigus, kad tik 
straiką sulaužius. Tarp kitko ji 
samdo policiją apsaugojimui 
straiklaužių; du polioistai va- 

žiuoja kiekviename kare. Streik- 
laužiais yra visokie valkatos, ku- 
riems kompanija leidžia daryti, 
kas jiems patinka. Kompanija 
nereikalauja iš jų tų pinigų, ku- 
riuos jie sukolektuoja nuo pasa- 
žierių: kiek jie jų surenka, visus 
ir pasilaiko sau, o kartais dar ir 
apiplėšia važiuojančius (abejoja- 
me. kad jie tą galėtų daryti po 
policisto akių; .žmonės galėtų 
ant policijos skųstis. Tai, tur- 

but, tik toks paskalas.—Red.). 
Karų galai yra aptaisyti vieli- 
niais tinklais, kad straikieris 
mesdamas plytą, straiklaužio ne- 

pasiektų. 
Baisus yra padėjimas darbi- 

ninkų. Juos sustato darbe lenk- 

tyniuoti vieną su kitu taip. kad 
net jiems kartais ir akyse mark- 
sta nuo skubinimo. o kuomet jie 
ant gal o sueina Į vienybę ir pasi- 
priešina darbdaviams protestuo- 
dami prieš nepakenčiamas sąly- 
gas, lai prieš juos atsistoja ir 
pati valdžia. 

Kada nesusipratusios darbinin- 
kų minios susipras ir kada jų 
būvis pagerės, sunku pasakyti. 

J. K. Mikas. 

Polemika. 
Žvaigždės 38 utim. straips- 

nyje "Kas vienybe; ardo" tūlas 
Parapijetis nusiskundžia ant 
"Lietuvos" Skaitytojo, kuris 
''Lietuvos" 37 num. a-tit jo dva- 
siško, vadovo, girdi, nemalonu- 
mu prirašęs tiek, kad nors rausk 
iš gėdos. 

Visai nenuostabu, kad parapi- 
ječiui del jo vadovo reikia iš gė- 
dos rausti, bet nuostabu, kad jis 
drjsta sakyti, jog aš "Lietuvos" 
Skaitytojas prasimanymais norė- 

jęs nepatinkamus man žmones 

apšmeižti. 
Minėtoje korespondencijoje 

nieko tam panašaus nebuvo. Ja- 

rašiau tik tuos žodžiu.', kuriuos 
girdėjau kalbėtoją kalbant; iš- 

kraipyti ju neturėjau nei noro 

nei reikalu. Peikiau lcun. Milu- 
ko Liet. Šelp. Fondą ir peikiu, 
užtai. !<ad jis buvo sutvertas tik 

tuoju tikslu, kad lietuvių vieny- 
bę paardžius. Jį tverti nebuvo 

jokio reikalo, kuomet du fondai 
jau buvo sutverti ir rūpinosi tais 

dalykai.-, kuriems jis sutverta. 

Antra vertus, Šito nereikalingo 



f'tido vadovų norėta tyčia kliu- 
ilvti l'>r<x>kkuo draugijų bendram 
darbui. Kuomet p su važiavi- 
mui \\* ilkes liarrėje Brooklyna 
lniv.> išleista pakvietimas draugi- 
joms savo delegatus prisiųsti 
konterencijon, tai nereikalingo 
fonrki šalininkai kunigai savo pi- 
rapijose subruzdo kitą agitaciją 
varyti, pa-ak oda m i žmonėms, kad 

jie katalikai ir prie jokių kitų >rio- 

vių neprivalą dėtis. Tai yra ar- 

dymas lietuvių vienybės. Vie- 

nybės ardymas visuomet yra blo- 

gu darbu, bet šiame svarbiame 
momente, kuomet mūsų broliai 

Lietuvoje taip daug reikalauja 
nuo musų nagelbos ir kuomet 

męs tą pagelbą galime jiems su- 

teikti tik \is: išvieno dirbdami, 
tai tokis skaldymas musų pa- 

jiegų yra lygus pardavystei. 
Prasimanyti ant kim. Miluko, 

ar jo žodžius iškraipyti, man ne- 

buvo jokio reikalo. Antgalo ne 

aš vienas girdėjau, kaip jis sa- 

kė. kad "jeigu jie i tautininkai ir 
socialistai, kuriuos jis vadino ci- 
c i 1 i k a i s). nenori prie musų prisi- 
dėti. tai gali sau tverti savus ko- 

mitetus Vienybėj Lietuvninkų," 
arba Tautiškame Name—savo 

karčiamoj, gali atskirai rinkti au- 

kas ir męs jiems nebusime prie- 
šingi; tik tegul j dvi savaiti iš- 
siunčia surinktas aukas i Lietu- 

v;j ir išduoda atskaitą." Tai kun. 

Miluko žodžiai, Šitos rūšies iis 

jtj pasakė ir daugiau, kuriuos aš 
savo korespondencijoje prive- 
džiau ir jų čion atkartoti nematau 

v reikalo. 

"Lietuvos' Skaitytojas. 
(šiuomi ginčus del kun. Miluko 

u/baigsim. Red.). 

LtETSViAI AMERIKOJ. 
IŠ CLEVELAND, O. 

Vakaras.—C. L. T. Choro 
Draugija, nedėlioj, spal. i d. su- 

rengė vakarą su teatru ir baliu- 
mi; statyta du veikalu: drama 
"Draugas" i*- komedija—"Kas 
bailys?" Aktoriai savo roles at- 

lik.) labai g^rai, išskiriant veiku- 
si gro\o Jurgio rolėje, kuris per- 
lėtai kalbėjo. Po teatrui sekė 
dainos choru ir solo: pirma dai- 
na "Lietuva" chorui išėjo; antra 

po to daina "Motinos likimas" solo 
dar geriau*; antroji solo "My 
heart is thine " išversta lietuvių kal- 
bon, ir sudainuota p-lės Jol. Dau- 
džiutės, taipgi išėjo gerai. Po to 

choras gražiai sudainavo "Lie- 
tuvos baublys," o po jo puikiai 
sudainuota solo "Paukšteliai mie- 

li" ir "Meilės skausmai". Pasku- 

tinis solo taip labai patiko klau- 

sytojams, kad jie tolai plojo' kol 

giesmininkė antru kartu sutiko 

padainuoti. Antgalo choras su- 

dainavo "Joja bernelis" ir lietu- 

vių tautini himną. Visas dainas 

sudainavo Clevelando Liet. 

Teatr. Choras, vedamas p. L. 

Krampo (lenko). Turiu pasaky- 
ti, kad šitas choras gyvuoja jau 
apie septyneli metai. L. Vyčiai 
su savo shoru mėginio jj paardy- 
ti, bet ačiu .. Kranauskui (yra 
vertei vis, bet turi laiko ir noro 

prie kultūrinių draugijų priklau- 
syti ir jas remti), J. F. Klimavi- 

čiui, F. Baranauskui ir kitiems 

veikliems choro nariams jis su- 

stiprėjo ir L. Vyčių pastengom< 
atsilaikė. Dabar iš trijų čia esan- 

čių lietuvių chorų, kurių kiti du— 

L. Vyčių Choras tautiniai-tiky- 
biniais pamatais ir Myrtos Cho- 

ras socialistinis tautiniuos marš- 

kiniuos—C. L. T. Choras yra 

puikiausias. Myr'os Choras kol 

buvo tikrai tautiniu, puikiai sto- 

vėjo, bet dabar dvasia pakrypts 
socialistų pusėn, ėmė sirgti ir 
jau sakoma, kad jam nėra vil- 
ties pasveikti, nes pas socialistus 
nėra kam jis gydyti. 

IV; C. L. T. D. Choro pri- 
r klauso tautiniai tikybinių pažiūrų 

jaunimas ir publika jam užjaučia. 
Šitame vakare publika nekaip 

užsilaikė: programą beišpildant 
pubjfka vaikščiojo po svetainę 
trankiai, šnekėjo garsiai, o tauti- 
ni himną begiedant daugumas 
(užsigėmsių) vyrų mėgino dai- 
nuot drauge su choru kas giedo- 
jimą labai gadino. 

Po programui sekė balius su 

tekiais; žmonių buvo daugiau 
kaip 500 ir draugijai, matyt, liks 

pelno. 
Clevelando lietuviai stropiai 

rengiasi prie Liemvių Dienos, 
čir,n yra Clev. Liet. Draugijų 
-ąryšis, prie kurio priklauso vi- 
s s tautinės ir ta riniai tikybi- 
nės draugijos; nepriklauso tik 
LSS. 3 kp., Myrtos Choras, V. 
Kudirkos Dr-ja, Laisvės ir LD- 

LD. kp., kurioms vienybė yra 
baisi. 

CLD. Sąryšis rūpinasi surengi- 
mu Lietuvių Dienos ir kun. Ila- 
laburda per kiekvieną pamokslą 
ragina /menes prisidėti prie L. 
D. surengimo. Visos merginos, 
kurios priklauso prie C. L. T. 
Choro ir L. Vyčių 25 kp., ima 
daly urną L. 1). surengime, tos 

gi. kurios niekur nepriklauso prie 
to neprisideda ir jų negalima pri- 
traukti prie šito darbo jokiu bū- 
du, o aukų rinkėjų trūksta. Su 

vyrais yra mažesnė bėda. 
Darbai čia eina labai gerai šiuo 

tarpu, tik nežinia iš kur čia žmo- 

nių tiek privažiavo; prie dirbtu- 

vių stovi sustoję dideliais Jū- 

riais ir jieško darbo. Kiek iš 

laikraščių matyt, i.snr dirbai ei- 
na gerai ir darbininkų trūksta. 

Taigi iš kur jų čia privažiavo, 
nežinia. 

J. J. žilis. 

IŠ PITTSTON, PA. 

Draugijų konferencijų.—Neda- 
lioje spal. i d. bažnytinėj svetai- 

nėje buvo šios apielinkės drau- 

gijų konferencija, prisirengimui 
prie aukų rinkinio Lietuvių Die- 

noj lapkr. i d. Delegatų nuo 24 

draugijų buvo 103. Susirinkimo 

vedėju aklamacija tapo išrinktas 
kun. J. Kasakaitis; jo pagelbi- 
•ninku, J. Kazakevičia. Mandatų 
(priėmėjais ir paskui raštininkais, 
J. Vasauckas, K. Karsokas ir J. 
Laukaitis. 

Po perskaitymui delegatų var- 

du. susirinkimo vedėjas perskai- 
tė \Vilkcs I'arrts susivažiavimo 

•protokolą, kuris tapo priimtas 
vienbalsiai. Toliaus vedėjas aiš- 
kino Lietuvių Dienos svarbą ir 

reikalingumą sriovėms susitaiky- 
ti. Čia jis paklausė, ar svetainė- 
je nesiranda socialistų, prašyda- 
mas jų atsiliepti ir apreikšti sa- 

vo išlygas, kokiomis jie apsiimtų 
drauge a\ visuomene veikti. 

T šitą ji prašymą A. Yalinčius 
atsistojas pasakė, kad jie norėtų j 
išvieno dirbti, bet reikalautu vie- 

# 

w 

110 -trečdalio surinktų aukų, ku- 
rios butų siunčiamos jų nurody- 
tais keliais, taip kaip iš Europos 
atvažiavę svečiai p. Yčas ir kun. 

J. Žilinskas yra pripažino. Kun.Į 
Kasakaitis jam atsakė, kad at- 
var'i .vnsicji svečiai neturi teisės 
so» ;.lisfams trečdalį aukų skirti, 
o susirinkimas yra vienbalsiai 
priėmęs \Yilkes Barrėje suvažia- 
vimo protokolą ir dabar jo nega- 
lima laužyti. 

l'o Yalinčiui paėmė balsą šli- 
kaitis. reikalaudamas socialistams 
•trečdalio aukų. M. Grilconis, 
Kxeter Borough burmistras, grei- 
tesniam susirinkimo susitvarky- 
mui įneša, kad vietiniu komitetan 
butų priimta du socialistai. Su- 
sirinkimas su tuo sutinka ir per- 
statoma delegatai, A. Yalinčius 
ir J. Yaškevičius, bet ir pirmas 
ir antras atsisako. Antgalo apsi- 
ėmė Vilkaitis, bet ir tas, nelaukęs 
komiteto susisukimo, svetainę 
apleido. 

1 komitetą jėjo dvvlika žmo- 

nių: Kun. J. Kasakaitis, K. Kar- 
sokas, A. Galinskas, T. Paukštis, 
J. Yasauckas, Matlauskas, J. Ka- 
zakevičius, J. Laukaitis, V. Rau- 
ta, Šakočius, A. Zorskis, M. Ki- 
žiutė ir K. Janeliunas. Be to ta- 

po išrinkti komitetai aplinkiniuo- 
se miesteliuose Exeter Borough, 
Inke~man, Duryea ir Old Forge, 
kir'ie turės organizuoti lietuvius 
aukų rinkėjus savo vietose. 

Pa abelnam susirikimui Ko- 
mitetas tuojaus pradėjo savo dar- 
bą. Jo nutarimai buvo +okie: 

i. Prašyti Pittstono miesto 
majoro, kad jis paragintų visus 
vietos gyventojus aukoti lietu- 
viams Lietuvių Dienoje; 2. Pra- 

šyti krutamu paveikslų teatrų 
savininkų, kad jie )ent dalj pel- 
no lapkr. 1 d. paskirtų lietuviams 
nukentėjusiems nuo karės; 3. 
Prašyti mokyklų valdybos pa- 
siųsti mokinius vaikučius, ir mer- 

gaitės aukų rinkti nukentėju- 
siems nuo karės; 4. Atspausti at- 

sišaukimus į miesto vertelgas; 5. 
Prašyti svetimtaučių kunigų ir 

j vairių draugijų prisidėti prie lie- 

tuvių darbo Lietuvių Dienoje. 
Antgalo nutarta kreiptis į Cen- 

tralinj Komitetą ir prašyti pri- 
siųsti: 200 dėžučių, 400 ženklelių 
ir 25.000 .cortelių (tags). 

Korespondentas. 
Taip pat gavome aprašymą— 

protokolą šitos konferencijos su 

parašu konferencijos pirm. kun. 
J. Kasakaičio ir sekr. L. Vasau- 
sko. Aprašymas mažne tas pats 
kaip ir musų korespondento, iš- 

skiriani paminėjimą komitetų 
mažoms lietuvių kolionijoms. 
Šitą paminėjimą čia ir priduria- 
me; 

Komitetai Pittstono ąpielin- 
kėms tokie: 

Old Forgc:—A. Žalnicraitis ir 

J. Puodžiūnas. 

Iš PHILADELPHIA, PA. 
Karuiiutės kcnccrVas. Spalio iŠ d., Y. M. C. A. Auditoriume, 

1421 Areli st., atsibus žingeidus koncertas, kur j duos jauna lietu- 

viu dainininkė, p-lė Marė Karužiuto. 
Koncerto programas yra platus ir Įvairus. Susideda jis iš trijų 

dalių, kurios paskirstytos sekančiai: pirmoj dalyj italų ir franeuzų 
dainos, antroj—rusų ir lenkų, o trečioj lietuvių ir anglų. Iš lietu- 

! viškųjų dainų programe pažymėta: Petrausko "Dievuliai—dievai- 
jč'ai" (iš "Birutės") ir "Saulelė Raudona," to paties kompozito- 
Į riaus. 

P-le Marė Karužiutė. 

Tarp lenkų ir rusų kompozitorių programe randame Chopin'rj, 
Glirtką, Leniną; iš italų ir traneuzų—Mozartą, Tosti, Massenet'o 
ir Marchesi veikalus. 

Dainininkei akompanijuos ant piano jos sesuo, p-lč Laura Karu- 
žiutė. Koncerto pradžia 8:15 vakare. Įžangos tikietai 50 ir $1.00. 

P-lė Marė Karužiutė yra dainavimo mokytoja ir viena iš tokių 
lietuvaičių, kuria philadelpliiečiai gali pasigėrėti. 

Duryea:—A. Jasiulaitis, K. 
Valukonis, J. 1 girat&'v^ČIus. J. Ju- 
dickas ir J. StanSca. 

Exeter:—M. Griškonis, A. Sta- 
nevičius, 1. Čepialis ir A. Yy- 
šniausaks. 

Wyoming:—T. Maskelis, M. 
Pacenka, P. P.icenka ir J. Keda- 
ras. 

Inkerman:—A Kazlauckas, I. 
Bražionis ir K. Pukelis. 

Sobastopoln:—M. Juozaitis, J. 
Šiugždinis ir A. Peciulionis. 

Port-Griffith:—A. Rimas ir J. 
Solis. 

Browntown:—K. Kačergis, V. 
Šaukščitis ir J. Okleiteris. 

IŠ ROCHHESTER, N. Y. 

Vietos reįkalai. į Mūsų kolio- 
nija taipgi neatsilikusi su Lie- 
tuviu Dienos reikalais. Jau su- 

siorganizavo Centr. Komitetas, 
kuris pradėjo rūpinais Lietuviu 
Dienos rengimu. Tautininkai su 

katalikais eina išvierto. Kas at- 
sieina kitų draugijų, tai dar ne- 

visus prisiuntė savo delegatus. 
LSS. 7 kp. rauda, kad jos nie- 
kas nekvietęs, bet abejoti reikia, 
ar toji jos rauda yra tikra. 

LŠF. konferencijoje, laikytoje 
rugs. 27 d. girdėjau, buk, tautinin- 
kai buvusiu pinigu $36 ar $21 ne- 

tik neatiduoda (Kam?—Red.), 
bet flar reikalauja $40. Socia- 
listai karščiuojasi, lyg kad tuo- 
1111 nurodydami ant savęs kaltę. 
Kaip ten nebūtų, reikia surasti 
teisybė. 

Paėmęs "Naujienų" 227 num. 

radau dvi korespondenciji iš Ro- 
chesterio. Skaitau pirmą, kur 
pasirašęs S. Pašulnietis, nerandu 
joje nieko daugiau, kaip vien 
išniekinimus musų jauno mok- 
sleivio p, A. Strikulio; mat jis 
socialistams uždrožė už jų biaurų 
politikavimą organizacijose ir ki- 
tur, tai reikia ant jo ttilžis išlieti. 
Bet kas atsieina kitų sriovių, tai 
jis paliko čia gerą atmintį apie 
save. Jo prakalbose susirinko 
apie pustrečio šimto žmonių ir 
visi kuogražiausiau užsilaikė. 
Tiktai po jo prakalbų socialis- 
tėliai vaikščiojo nosis pakabinę 
ir niekino kalbėtoją kiek galėda- 
mi. 

Skaitau antri} korespondenciją 
Kirvio parašytą, bet nematau, 
kad tai butų tas kirvis, kuris ta- 

šo ar nukerta. Šitam p. Kirviui, 
matau, rupi tik Aido Choras su 

tautininkais supiudyti. Jis nori 
pasakyti, kad TMD. ir A LTS. 
kuopų prakalbų "edėjas įžeidė 
Aido C borą. iš estrados paklaus- 
damas aidiečių, ar jie neapsiimtų 
ką sudainuoti. Jis užmiršta, kad 
laikas buvo labai trumpas ir choro 
negalima buvo suspėti pakviesti, ir 
užmiršta, kad chore dalyvauja 
taipgi dalis tautininkų ir kitokių, 
todėl pirmsėdis neturėjo reikalo 
chorą įžeisti ir savo paklausimu 
negalėjo jo įžeisti. 

Girdėjau, kad socialistai D L K. 
Gedimino Doj-je tyčia varėsi, 
kad toji draugija išrinktų net 

septyni-s delegatus į draugijų 
konferenciją, bet jų tas užsispyri- 
mas buvo veltas, nes jų delegatų 
skaitlius nebuvo priimtas kon- 
ferencijoje. Po to jie žadėjo su- 

šaukti netikėtą savo draugijos 
susirinkimą, kad išrinkus delega- 
tų tiek, kiek kitos draugijos 
siunčia. Bet ir tame susirinkimo 
šaukime kažkas neaiškaus ir. rei- 
kia laukti, socialistai minėtai 
draugijai naują šposą iškirs. 

Man čia nesenai atvykus tik- 
rai nesuprantama yra. kodėl tau- 

tininkai, turėdami savo tarpe at- 

sakančių vyrų veikėjų, Į savo 

draugijos viršininkus renka so- 

cialistus, kurie jų veikimą viso- 
mis pusėmis trukdo. 

Svečias. 
■ 1 

IŠ HARRISON, N. J. 
Polemika. Kuo reikia tikėti— 

žodžiu, darbu, ar korespondenci- 
ja? "Lietuvos" 38 nu m. patėmi- 
jau jdėtą korespondenciją iš Har- 
rison ir Kearny, po kuria pasi- 
rašo F. M. Petrulionis, Su v. Org. 
Raštininkas. Korespondencijos 
autorius plačiai aprašo Su v. vei- 
kimą naudai nukentėjusių nuo 

karės lietuvių. Pripažįstu, kad 
vietinis Sus. Org. Komitetas pri- 
deramai veikia nuo pat prasidėji- 
mo karės ir jam priklauso garin- 
už jo gerus darbus, bet kas 'di- 

sieina Tag Dienas parengimo, tai 
norėčiau žinoti, kaip mūsų ko- 
mitetas galėjo tokias klaidas da- 
ryti ir toki dideli darbą paversti 
tokiu dideliu nesusipratimu vi- 

suomenėje. Labai keista atrodo, 
kad pats raštininkas, rašydamas 
korespondenciją, neprisimena apie 
tai ir tik niekina tuos, kurie, anot 

jo, ciniškai sakė, buk rengėjai 
tik patjs pasinaudosią, liet klaus- 
čiau tųjų rengėjų, kaip jie patįs 
manytų, matydami taip klaidin- 
gai pagarsinant suaukotų pini- 
gų sumas, kaip dabar? Tą pati 
vakarą rūgs. 3 d. p? aukų rinkė- 
jų akių buvo pagarsinta surinktų 
pinigų suma $529.53, o antrytojaus 
p. Liutkausko prakalbose p. F. 
M. Petrulionis publikai aiškino, 
kad Tag Dienoje suaukotų pini- 
gų suma išnešanti $494.27, o jau 
laikraštyje ji pavirsta tik Į 
$488.77. Taigi, akvai/.doje šito-1 
kilt atskaitų išdavimo, ar visuo- 
menė neturi teisės veikėjais ne- 

tikėti? Nors aš pats galiu liu- 
dyti, kad viskas nuveikta teisin- 
gai, bet paduotoji atskaita to ne- 

parodo. Todėl rengėjai nepriva- 
lo išduoti jos taip, kaip jiems pa- 
tinka, bet taip kaip buvo ir kaip 
visuomenei yra žinoma, o tąsyk 
niekas "ciniškai" neužsipuldinės 
ant \eikėjii ir visuomenė geriaus 
užjaus jiems. 

Daug geriaus butu. jei p. Pe- 
trulionis paduotų j laikraščius 
taip, kaip atsiimka. o ue kaip 
jam pačiam patinka, ((ial įvyko 
klaida nenoroms? Red.). 

Tuščia-garbė-nėra-garbė. 

IŠ ROCHESTER N. Y. 

Atsakymas kritikui ir socia- 
listų prakalbos.—"Naujinu" 232 
num. tūlas Kirvis duoda man 

vėjo už tai, kad aš javo korcs- 

pandencijoje neva nuplėšęs gar- 
bę K. Vaivadai. Leistis su juo 
į ginčus nematau reikalo, bet pa- 
sakysiu jam tiek, kad man neru- 

pi K. Vaivados garbė ir jos 
plėšti aš nemaniau ir nemanau. 

Rugs. 23 d. čia miesto svetai- 
nėje kalbėjo socialistų kandida- 
tas ant Suv. Yalst. prezidento Ben- 
sonas. Kitų tautų socialistai nu- 

tarė maršuoti j prakalbų svetai- 

nę; lietuviai socialistai nenorėjo 
nuo jų atsilikti, o kadangi jų 
tokis mažas skaitlius, vos tik 
keli, tai jie šoko jieškoti sau tal- 

kininkų, kurie padėtų jiems mar- 

šuoti. I aimė jų buvo, kad tą 
vakarą DLK. Gedimino D-ja tu- 

rėjo balių; jie kreipėsi prie ba- 
liaus publikos ir gražumu bei 

piktuoju jiems pavyko gauti dvi 

merginos, kelios moterėlės ir keli 
vaikinukai, ir tokiu lnidu musų 

socialistų maršavimas tapo iš- 

gelbėtas. 
Spal. 1 d. vienas LSS. 181 kp. 

narys ir dar organizatorius E. 

Rocliestervj apvaikščiojo Mikolines. 
Jis pasikvietė draugų, stalą ap- 
statė bonkomis, sale stalo alaus 
bačkutę ir visi alkoholinės dva- 
sios užsitraukdami ėmė dabarti- 
nę tvarką smerkti, beapgailestau- 
dami darbininkų likimą. 

Bet čia tarp jų Įvyko nesusi- 
pratimų ir jie vienas kitam pra- 

dėjo pakaušius lyginti. Organiza- 
torius su kitais dviem draugis pa- 
teko belangčn. Kaip jiems išeis ne- 

žinia. Kaip girdėt, reikėjo net 

dviejų daktarų šauktis. Tai vis 
buržuazijos tvarka taip padaro. 

Šitose varduvėse ir dviejų mer- 

ginų buta. Xe kokia garbė mer- 

ginoms j tokius pokylius lanky- 
tis. 

Ponas. 

Iš NEWARK, N. J. 
Komiteto Susirinkimas. Vei- 

kiantis Lietuvių Dienos Komi- 
tetas rūgs. 26 d. turėjo susirin- 
kimą Šv. Jurgio svetainėje. Tarp 
kitko čia tapo išrinkta kito- 
kia vyriausybė: pirmininku Ad- 
vok. Jurgis Matulevičius; vice- 
pirm. 1\. Vaškevičius, A. Stak- 

nevičius, V. Ambrozevičius, p-lė 
A. šalaševičiutė, A. Jakinevioius. 
Prot. rast. V. Leščinskas: jo pa- 
geli)., A. Radzevičius; fin. rast. 

p-lė R. Vaškevuiutė; susinės, 
rašt. J. Daukšys; kasin. km. 
Dobužinskas; kasos globėjais. S. 
Pranys ir A. Žiugžda; maršal- 
ka. B. Staniulis. 

Spaudos komisijnn: F. M. Pe- 

trulionis, V. Vaškevičius, \'. 
Leščinskas. T. Daukšys. 

Apic-linkts veikimo komisijon: 
kun. Dobažinskas, V. Vaškevičius, 

adv. J. Matulevičius, M. Truska, 
A. Gerulaitis, B. Staniulis, F. M. 
1 'etrulionis. 

Po mažesnes apielinkės koiio- 
uijas nutarta veikti kiek galini 
plaėiaus. Nutarta kreiptis j 
svetimtaučius, j jų organizacijas 
ir grupes, šito darbo atlikimui 
išrinkta p-lė II. Yaškevičiutė, Y. 
Anvbroževičius ir V. Vaškevičius. 
Be to nutarta prie jų pakviesti 
p-ni Gebienė iš N'euarko ir p-ni 
Juodkojienė, iš Kearnv, kaipo 
žymiai veikiančios visuomenės 
darbininkės. Pasitikima, kid 
jos neatsisakis ir žymiai pasi- 
darbuos Lietuvių Dienos reika- 
lams. 

F. M. Petrulionh. 

IŠ NEW PHILADELPHIA, 
PA. 

Spalio i d. ir pas mus susi- 
tvėrė komitetas reikale "Lietu- 
vių Dienos:" Prez.—S. Bulota, 
pagel.—J. TaČilauskas, rast.—A. 
Gudaitis, kasierius—kun. Matu- 
laitis, kas. Globėjai: A. Aukšta- 
kalnis ir V. Žalnieriunas. 

Po šio komiteto priežiūra bus 
renkamos aukos "I etuvių Die- 
noje" šiuose miesteliuose: Mary- 
1). Brukton, Middleport, Xc»v 
Philadelphia, Cumbola, Port 
Carbon ir Pottsville. 

Spalio 2 il. Minėto kom. pre- 
zidentas nukako pas Pottsville's 
Majorą K J'ierce Mortimer. kad 
gauti leidimą rinkti aukas "Lie- 
tuviu Dienoje." Majoras davė 
fonnalj leidimą (permission) ir 
palinkėjo, kad lietuviams pasi- 
sektu surinkt savo šaliai pas 
amerikonus milijoną dol. 

Ne\v-philadelphiečiai, jei jiems 
jiegos daleis, žada pasiųst 
rinkėjus dar ir j šiuos mies- 
stelius: Scluiylkill—liaven ir Or- 
H'igsburg, kurie apie 17 mvl. at- 
stu j piet-vakarus nuo Xe\v Phil- 
'adelpliijos. 

1 larrisburg'e, Pennsylvanijos 
sostinėj, nežinia ar bus iš kur 
atsiusti rinkėjai, nes, kaip gir- 
dėtis, tai ten lietuvių kaip ir nė- 
ra. Reiktų ir ten pasiųsti rinkė- 
jus artimiau esančioms lietuvių 
koiionijoms. 

Xe\v pliila-čiai jau turi išdirbę 
plianą pasiųst savo rinkėjus 
pietų link už kalnų pas ūkinin- 
kus. Ūkininkus lankys rinkėjai 
su automobiliais. Jau keletas 
Xe\v Philadelpliijos lietuvių pri- 
žadėjo duoti šiam tikslui auto- 

mobilius. 

Reporteris. 

IŠ WEST FRANKFORT. ILL. 

Rugsėjo 20 dieną 9:30 vakare 
anglas pei^ovė lietuvį Aleką 
Kazlauską. A. Kazlauskas su 

anglais slaptoje smuklėje kazi- 
ravo iš pinigų. Iš kokios prie- 
žasties A. K. gavo kulką, niekas 
tikrai nežino, nes toje slaptoje 
smuklėje daugiaus lietuvių ne- 

buvo, o pats nelaimingasis, A. K. 
irgi tiesos nepasako. Dabar A. K. 
yra ligoninėj. Daktarai sako, kad 
nepagis. 

Tegul buna pamoka kitiems 
lietuviams, kad jie mestų lokius 
bjaurius papročius ir nekažiruo- 
tų is pinigų, o ypač su anglais; 
nes anglai ir taip mūsų tautos 

žmonių neapkenčia. Kaziravimas 
is pinigų jokios naudos neatne- 

ša; vieną syki iškažiruosi. kitą 
—prakažiriuosi, o kartais ir gv- 
vastj prakiši už "kipšo" abroz- 
dėlius. A. Kazlauskas paeina iš 
Kauno gub., turi Amerikoj vie- 
ną pusbroli;.gyvena jis \Vestvil- 
lėj, 111. 

T. K. P. 

IŠ SO. OMAHA, NEB. 
Vicča^ Lietuvių susirinkimas. 

\edėlioje, spalio i d. buvo viešas 
Lietuvių susirinkimas apkalbėji- 
mui to. kaip pasekmingiau pri- 
sirengus prie "Lietuvių Dienos." 
Kalbėjo kun. Jurgi- Jonaitis. J. 
lonevičius ir J. Bulovas. Visi 
kalbėtojai nurodinėjo reikalingu- 
uą įtenvpti \ isas, kokias męs 
uriine, pajiegas atlikimui to taip 
lidelio darbo ir sykiu parodyti 
\merikonams ir ypatingai, tiems 
l.'džiausiems musų tautinio at- 

gijimo priešams—lenkams, kad 

męs lietuviai, kaipo tauta nesa- 

me išnykusi tauta, kaip jie, len- 
kai. kad informuoja platų pasau- 
lį. Žmonių atsilankė neperdau- 
giausiai. bet upas pas visus, ma- 

tyt. buvo gana pakįlęs. Aukų 
rinkėjų, tuom laiku, užsirašž 

j tiktai 14. Bet yra viltis, kad 
pasiseks sutraukti visos spėkos IĮ vieną kuną ir savo. kaipo lie- 
uviu, užduotj atlikti kuoge- .iausiai. Ii pranešimo komite- 

;o. nuskirto susižinojimui su sve- 
timtaučiais reikale pagelbos "Lie- 
tuvių Dienoje/' paaiškėjo, kad 
Lietuviams yra labai prielankus 
ir žada kiek galint pagelbėti. 

Jurgis Biliūnas. 
Nutarimu raštininku. 

IS THOMPSONVILLE. CONN. 
Lietuvių Dienos reikalais.— 

Xors musų miestelis yra mažas 
ir lietuvių nedaugiau kaip 150 
žmonių, bet pasirodžius laikraš- 
čiuose paraginimams ruoštis prie 
aukų rinkimo Lietuvių Dienoje, 
subruzdo ir musų apygardos lie- 

įtuviai. Rugs. 10 d. šv. Jurgio 
j D-j' s susirinkime J. F. M. pasa- 
jkius trumpy prakalbą ir jnešus 
suorganizuoti k mitetą. kuris rū- 

pintųsi aukų rinkimu Lietuvių 
Dienoje, draugija sutiko su tuo 
ir tapo paskirti penki delegatai 
pas SLA. 113 kp. 

Rugs. 24 d. SLA. 113 kp. su- 

sirinkime minėtos draugijos dele- 
gatai pakalbino kuopos narius 

1 prisidėti prie aukų rinkimo dar- 
|bo ir tie sutiko prisidėti. K110- 
Ipa su noru pa-kyrė nuo savęs 
j du delegatu ir i; i u tapo išrinkta 

j bendran komitetam \*. Banis- 
I*irmininku, 1). .Narutavičius vi- 
ce-pirm.. J. F. Maleoveckas, raš- 
tininku, K. Miglinas kasininku, 
K. Zaramba ir A. Noreika—kasos 
globėjais, I*. Sukadolskis, komi- 
teto nariu. \ irsminėtas komi- 
tetas savo pasėdyje nutarė su- 

organizuoti knodaugiausia kalbė- 
tojų Lietuvių Dienoj, ku- 

/ rie kalbės gatvėse. 
Rugs. 4 d. SLA. 113 kp. turė- 

jo prakalbas; kalbėjo p. M. J. 
j \ okietaitis iš Xe\v Haven, Conn. 
Jis kalbėjo apie kare ir apie 
SLA. 

J. F. Makoveckas. 

IŠ DETROIT, MICH. 

Rengiasi prie Lietuvių Dienos. 
1 urint omenyje, kad Detroitas 

su lyg savo gyventojų skaitliais 

j užima Amerikoje penktą vieta, 
o lietuvių jame gyvena vos ko- 

! kie 7—8000. nesunku bus supra- 
sti, koks sunkus yra u/davinis 
vietos lietuvių draugi j s. nežiu- 
rinkime. Todei t<>kj dideli darbą 
turint prieš save, ne vienas ir 
pakausj sau pasikrapšto, pagal- 
vojęs ką čia reiks daryti. Bet 
vietos lietuvių draugijos nežiū- 
rėdamos šitos sunkenybės, ren- 

giasi prie šito darbo kaip drūtos. 
\ isos draugijos, kurių yra. ro- 

di s 12. turi jau ir delegatus iš- 
sirinkę i visuotiną susirinkimą 
prisirengimui prie Lietuvių Die- 
nos. Taigi detroitiečiai, p;1, si ro- 

dykime tikrais lietuviais. 

Tautu bazaras. Cia apie 16 

tautų, tarp kurių ir lietuviai ren- 

gia bazarą naudai nukentėjusių 
del karčs. Jau dabar visų tau- 

tų atstovai laiko susirinkimus 
kas panedėlio vakarą St. An- 
dreu's svetainėjt. 109-111 Con- 
gress St. Bazari > vieta parink- 
ta toj pačioj sC-tr >j Jabernacle), 
kur Billy Sundav misijas laiko. 
Bazare kiekviena lau'a turės savo 

skyrių ir pelnas tis tai tautai, 
kuri kiek surinks. Bazarui lai- 
ka> paskirtas nuo 15 iki 25 d. 
lapkričio. 

K. Šnuclis. 

IŠ SO. OMAHA. NEB. 
ALTS. kuopos susirinkimas. 

Rūgs. 28 d. š. m. ALTS .28 kuo- 
pa turėjo savo mėnesinį susirin- 
kimą ir svarstė apie nusiuntimą 
savo delegato j ALTS. Seimą, 
bet pasirodė, kad siųsti delegatą 
kuopai yra nepatogu, antra ver- 

tus kuopa yra jaunutė ir neturi 

lėšų delegatui pasiųsti. Todėl 
buvo nutarta pasiųsti Seiman tik 
laiškas su gerais linkėjimais. 

Tiesa, inusų kuopa nedaug ir 
veikė, bet viena nesenai susitvė- 
rė, kita buvo vasaros laikas ir 
veikti ką nebuvo kaip; bet žie- 
mai atėjus manome pradėti dirb- 

ti. 
Šitame susirinkime prisirašė 

du nauju nariu: Boleslovas Ja- 
nukėnas. užsimokėjo už 5 mėne- 
sius ir Konst. Laucis, už 3 mė- 
nesius. 

P. Biliūnas, ALTS. rašt. 



Visi laikraščiui siunčiami rankraš- 
čiai turi butl pažymėti autoriaus pa 
raftu lr adresu. Pasirašantieji pseu 
donlmals turi paduoti, Redakcijos ži 
nlal. Ir savo tikrąj} vardą. 

Redakcija pasilieka sau teisę at 
•lunčiamus Jai rankraščius trumpinti 
lr taisyti 

Netinkamus laikraščiui rankraščiui 
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto 
rlul atgal Jo lėšomis. » 

Roik'a visada rafiytl plunksna lr tik 
ant vienos poplero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp ellučii) 

Apžvalga. 
Svarbus suvažiavimas. Perei- 

to mėnesio pabaigoje (rug-\ 
ir 29 d.). Brooklyne atsibuvo 
svarbus suvažiavimas, visur va- 

dinamas suvažiavimu delei Lie- 
tuvos Atstatymo. 

Vėliaus. me> patalpinsime to su- 

važiavimo proįpkolą, iš kurio pa- 
aiške-s daugiau s smulkmenų. Tuo 
tarpu gi norėtume mesti tik ke- 

letą pat stambiausių minčių. 
Suvažiavimo tikslas—apkalbėti 

budus, kaip apginti mūsų tėvų 
žemę nuo to pavojaus, kuris jai 
gręsia po Aios kar^s. O pavo- 

jus didelis—ir ne iš vienos pu- 
sės. 

Dabar per Lietuvos žemę ri- 
tasi svetimų lietuviams gaivalų 
vilnis, nešdamos su saCim krašto 
išnaikinimą ir nedidelės lietuvių 
tautos mažinimą. Gi pc karės 
ir tiems lietuvių likučiams grę- 
sia pavojus buti išstumtais iš 
savo tėvų žemės. 

Sunaikintam krašto atstatymui, 
reikalingi bus ir žmonės ir kapita- 
lai-pinigai. Žmonės turės savo 

ukius, namus atstatyti. Turės tam 

tikslui pinigų gauti. Patįs netu- 

rės—skolins. Jeigu ne nuo savų 
—tai nuo svetimų. Bėda nelauks 
—privers nors ir įs žemes įskasti. 

Svetimus kraštus užkariaujama 
ne tik kardu. Tankiąus užkariau- 
jama pinigu. Žinome, kas atsiti- 
ko su praskolintais Lietuvoje len- 
ku dvaiais. Jų ponai nuėjo šunų 
šukuoti. Žydai ir kiti jų vietas 
užėmė. 

Po šios kares tas pats gręžia 
Lietuvos ūkininkams. Praskolinti 
svetimiems lietuviu ūkiai lengvai w 

m Į gali palikti svetimiems: ant jų 
turėjo ir turi apetitą ir rusai, ir j 
vokiec.ai, ir lenkai—visi geri mū- 

sų bičiuliai. 
Syk] išslys iš-po Lietuvos kai- 

miečių kojų jų locna žemelė—lik 
sveika, Lietuva! Iš jos tik atmi- 
nimas pasili Žemė—tai pama- 
tas, be kurio negali išsilaikyti joks 
namas; tai dirva, j kurią šaknis 
įleidus, gali laikytis lietuvystei, 
gali progresuoti lietuvių tauta. 

Jos,—tos savo žemės,—lietuviai tu- 
ri laikytis ir dantimis, ir nagais, i 

Tiktai tą supratus, galima pil- 
nai apkainuoti svarbumą tos rezo-, 

liucijos, kaitrią viršminėtas Brook-' 
lyno susivažiavimas užgyrė. O ta 

rezoliucija skamba sekančiai: | 
Lietuviai, susirinkę Brookly- 

ne 29 d. ruga. Lietuvos Atsta- 
tymo reikale, vienbalsiai nuta- 
riame protestuoti prieš kiekvieną 
organizuotą, pastanga svetimtaučių 
lšpirkinėtl ir kolonizuoti savais 
žmonėmis Lietuvos žemes. 

Lietuvos žemė priklauso tik 
lietuviams ir jie pasiryžę yra ją 
ginti iki paskutinoslos. Nors eko- 
nominis Lietuvos plėtojimasis lr 
1os» atstatymai ankštai surišti su 

politiška tautos liuosybe, vienok 
seimas pripažįsta, kad Europos 
lietuviai neatidėtinai rūpintųsi {stei- 
gimu savo bankų. 

Toliau seimas nutaria, kad že- 
mės, prekybos ir pramonės pakėli- 
mui lr atstatymui Lietuvos reika- 
linga Amerikos lietuviams suor- 

ganizuoti finansinę bendrovę. 
To dalyko jvykdinlmul Ameriko- 

je seimas išrenka tam tikrą komi- 
tetą. 

Siti rezoliuciją, ypatmgai pir- 
mą jos dalj, privalo atmintinai iš- 
nokti visi lietuviai. Ją reik kalte 
įkalti kiekvienam lietuviui, kad to 

jis niekados nepamirštų. 

Turime eiti kitais keliais.— 
Kuomet Europoje vystosi atsitiki- 
mai, nuo kurui priklauso visų tau- 

tų, tame tarpe ir Lietuvos, atei- 
tis; kuomet čia pat Amerikoje 
po akių jau stovi prisiarti- 
nusi "Lietuvių Diena",—męs, 
amerikiečiai, įbridę į partijinių 
tuščių ginčų klampynę, per du 
metu klampojime ir vis giliaus 
juose skęstame. 

Gal but, kad kam nors tie gin- 
čai yra naudingi; gal but, kad 
kas-nors iš jų gyvena ir tik jais 
pasilaiko. Lietuviams, kaipo tau- 
ta!, betgi jie ya blėdingt iki di- 
džiausio laipsnio. 

Laikraštis—apšvietos kelrodis, 
padorumo veidrodis. Taip mums 

yra sakoma ir taip turėtų buti. Pa- 
dorioj draugijoj taip ir yra. Bet 

pas Amerikos Lietuvius, kaip pa- 

:odo paskutiniai atsitikimai, laik- 
raštis—tai ne šventykla, ne ap- 
•^victjs tribūna... Jis pavirto j gat- 
vę, ant kurios ir girtuoklis gali 
koliotis ir pamišėlis gali rėkauti, 
o plačioji visuomenC, skaitytojai, 
tij visti nonsensu turi klausyti. 

Į ivyravusie tarp Amerikos lie- 
tuviu ginčai ir barniai įtraukė sa- 

vo sukuriu, labjaus ar mažiaus, 
visus mūsų laikraščius—iki vie- 
nam. Teko ir mums įsimaišyti į 
ginčus. Manėme, kad užbaigę 
ginčus, išrišę klausimus, užbaig- 
ime barnius, pradėsime darbą. 

Matome, kad taip nėra. Bar- 
niams ginčams, kolionėms r'"r a 

galo. Ir juo toliaus, juo aršiaus. 
(lai todei, kad peštukams, profe- 
sionaliems kritikieriams ir įvai- 
riems avanturistams tik to ir 
reik, kad \ kokį nors ginčą įsi- 
maišytum. Papratę piestoj van- 

denį grūsti, jie tik ir džiaugiasi, 
kuomet kas nors duoda jiems pro- 
gą tą darbą toliaus varyti. 

Męs manome, kad iau r tėjo di- 
dis laikas visa tai kic galima su- 

laikyti. Laikraščiai ir /. o nes, ku- 
riems rupi paštynės, partij 'tai gin" 
čai, y p? t u kolionės, lai užsiima 
tuom ir toliaus. 

(ji laikraščiai ir žmonės, ku- 
riems rupi tikras darbas, privalo 
tuojaus visus ginčus, koliones ir 
panašius niekniekius sulaikyti. 
Tuomi jie įgys užtektinai laiko 
naudingo darbo dirbimui, o iš ant- 

ros pusės atims dali progos ir peš- 
tukams peštis. 

Męs nemanome daugiaus atsa- 
kinėti ant jokių ant mus užsipul- 
dinėjimų; nemanome su jais vari- 
nėti jokiu ginču; nemanome leistis 
su jais į jokius barnius. 

Ignoruokime tuo". visus peštu- 
kus! Darbo, naudingo darbo visi 
lietuviai turime iki kaklo. Ne- 
galėsime jo dirbti, kaip iki šiolei 
negalėjome, jeigu brangų laiką ir 
tobaus eikvosime pešimuisi—su 
plikais. 

"Moterų Balsas." Tokiu \rac- 
du pradėjo eiti iš Philadelphijos, 
Pa. mėnesinis moterų laikraštėlis. 
Jį leidžia taip vadinamas '"Lie- 
tuvių Moterų Progresyvis Susi- 
vienijimas." Redaktorium pasira- 
šo p-nia K. Petrikienė iš Brook- 
lyn, N. Y., o spaudinamas jis yra 
socialistų organo "Kovos" spau- 
stuvėje Philadelpbijoj, Pa. Kai- 
nos negalėjome sumedžioti—tur- 
būt bus $r.oo metams. 

Laikraštėlis, kaip laikraštėlis— 
butų sau nei šio nei to, jeigu jis 
butų skiriamas tikrai moterų rei- 
kalams. P>et jis, kaip matyt jau 
iš pirmo numerio, skiriamas ne 
tiek moterų, kaipo tokių, reika- 
lams, bet politikai, būtent socia- 
lizmo platinimui tarp moterų. To- 
dėl ir apie jo pasisekimą ir ilgą 
gyvenimą drūčiai—labai drūčiai 
reik abejoti. 

Gražus, apšvietos ir abelnai kul- 
tūros pamatais paremtas, laikraštė- 
lis labai mūsų moterims tiktų, ir 

rašite, turėtų pasisekimą. Siau- 
rai partyvinės politikos laikraštis 
vargiai atmokės net už tą energiją 
ir lėšas, kurios jo leidimui eikvo- 
jamos. 

Lietuvių Rezoliucijos. Suvie- 
nytų Valstijų kongreso oficialiuo- 
se rekorduose (Vol. 53, No. 226) 
yra tilpusi rezoliucija apie lietu- 
vių ir Lietuvos likimą, kurią šių 
metų SLA. seimas buvo išnešęs 
Pittsburge Rezoliucijoj išdėstoma 
politiški lietuvių pageidavimai ir Į norai, kurie turėtų įvykti šiai ka- 
rei užsibaigus. 

Panašus lietuvių išreiškimai, rei- 
kalaujantieji savo tėvynei laisvės, 
turi būti 'reliami a.kštėn visur ir 

prie kiekvienos progos. 

Privalo buti.—"Vyrai subrus- 
kimc! Pirmoji lapkričio diena 
Amerikoje gali buti Lietuvos iš- 

gelbėjimo diena"—šaukia Didžio- 
jo Xevv Yorko Lietuvių Komite- 
tas j to miesto draugijas. 

Galima tai atkartoti ir visiems 
Amerikos lietuviams su tuom tik 
patėmijimu, kad ne "gali," bet 
PRIVALO buti Lietuvos išgel- 
bėjimo diena. 

SVEČIAI CLEVELANDE. 
Musų svečiai—atstovas M. 

Yčas su kun. J. Žilinsku—pereitą 
nedeldienį laike prakalbu Cleve- 
Iande, Ohio, surinko $519.30. 
Apie 300 žmonių turėjo grįžti 
nuo salės durių, nes salėn netilpo. 
Clcvelandiečiai linksmi. Jie sako, 
kad "proporcionališkai paėmus, 
tai męs sukirtom ir Chicagą." 

Nėr ką sakyti,—šaunus vyrai, tie 
clevelandiečiai! 

Lapk.! 
1 d,! 

Prie 'Lietuvių PiBrfos' 
Šitamo skyriuje telpa visos žinios 2pie tai, 

kaip Amerikos lietuviai rengiasi prie 
"Lietuvių Dienos". Praneškite,1 

ką jiįs tam tikslui daroto ! 

1916 
METU 

EXTRA. 
"Lietuvai" prisiųsta iš W ilkes- 

Barre sekančio turinio telegra- 
mas : 

W i 1 k e s-B a r r e, Pa., Spa- 
lio 10 d.—"Polish Victims Re- 
lief Fund 'iš New York pasiūlė 
mums plačią pagelbą Lietuvių 
Dienoje. Floridos, North Ca- 
rolinos ir Wyomingo valstija 
gubernatoriai ketina išleisti 

proklamacijas ir žada pagelbą. 
Silver Creek, Pa., mainieriai 
paskyrė $100.00 aukų "Lietu- 
vių Dienai." Užregistravo lig- 
šiol 154 komitetai iš įvairių 
vietų. Tagsai ir raikščiai už- 

sakyta New Yorke, diežės— 
Philadelphijoj. Viskas bus iš- 
siųsta komitetams iki 25 d. 
spalio. 

Amerikos Lietuvių Centro 
Komitetas. 

BOSTONE SUSITAIKĖ. 

(Telegramas). 
W i 1 k e s-B a r r e, Pa., Spa- 

lio 11 d.—Bostjone socialistai su- 
sitaike su tautininkais ir katali- 
kais "Lietuvis Dienos"' reikale. 

J. Lopatto. 

CENTRALIO AMERIKOS 
LIETUVIŲ KOMITETO PRA- 

NEŠIMAS. 

Primename, kad: 
1. Kur dar nėra susitvėrę Liet. 

bienos Komitetai, tegul kuo- 
greičiausiai tveriasi, nes praneši- 
mai apie juos tebus priiminėja- 
mi tik ligi 25 šio, spalių mėne- 
sio. 

2. Tveriant Vietos Komitetai 
reikia kviesti visos vietinės 
draugystės, neskiriant sriovių, 
kad paskiaus nebūtų tvėrėjams 
užmėtinėjimų, kaip ligi šiol, kad 
y ra buvę. 

3. Pranešant Centro Komite- 
tui apie susitvėrimą Vietos K- 
tu, reikia pažymėti pilnus var- 

dus ir pavardes, žmonių išrinktų 
į Komitetą ir vardus draugysčių,' 
kurios prisidėjo prie Vietos Ko- 
miteto išrinkimo. 

4. Reikalaujant dėžučių, raiš- 
čių, tagsų ir kitų dalykų, rei- 
kia nurodyti visų gyventojų ir 
lietuvių skaičius savo kolionijo- 
je. 

5. Visi Vietos Komitetai, gavę 
musų [galiojimus, tegul neužmir- 
šta būtinai: pasiprašyti leidimo 
nuo miesto valdžios daryti "tag 
day" lapkričio 1 d.; pasiprašyti 
nuo Chamber of Commerce pa- 
liudijimo kolektuoti po krautu- 
ves; kreiptis į amerikonų ir kitų 
tautų draugystes ir klubus pa- 
dėti aukas rinkti ir aukoti, ypa- 
tingai reikia kreiptis į lenkus, I 
kurių Centras iš New Yorko su 

p. Padarewskiu prišrkyje apsiė- 
mė pranešti savo skyriams, kad 
jie padėtų lietuviams lapkričio 1 

d., nieko neimdami sau; kreiptis 
į katalikų ir protestonų kunigus, I 
kad jie paragintų žmones duoti' 
aukų ir pagalios, kreiptis j "pub- j 
lic school'es, kad mokytojai pri- j kalbintų vaikus sumesti bent po 
ic. nukentėjusiems Lietuvos vai- į 
kams. 

6. Iždininkais Vietos Komite-1 
tai geriausiai turi užsikviesti 
Chamber of Commerce, arba ban-' 
kus, ar kitokias viešas vietas, ku- 
riose bus suskaityti pinigai iš 
dėžučių. 

7. Centras yra jau visus daik- 
tus reikalingus tai denai, užsakęs 
ir neužilgo visiems Vietos Ko- 
mitetams išsiuntinės; taipogi iš- 
siuntinės ir galutinas instrukci- 
jas. 

Broliai Lietuviai! 150 musų 
kolionijų jau atsiliepė— atsiliep-! 
kite ir kiti, dalyvaukime visi iki 
v>no didžiame darbe. 

J. S. Lopatto. 
C. A. L. K. Prezidentas 

M. šalčius 
Raštininkas. 

r KĄ VEIKIA CENTRALIS 
AM. LIETUVIŲ KOMITE- 

TAS. 
l'-as M. Šalčius, sekretorius 

Centralio Komiteto "Lietuvių 
Dienai" rengti, praneša mums iš 
\Yilkes-Barre, kad darbas tenai 
sparčiai yra komiteto varomas. 

Jis rašo: "išbrėžtoji progra- 
ma ir dar su dideliais kaupais 
baigiama pildyti. Štai faktai: li- 
gi 21 š. m. bus padaryta dėžutės, 

1 raiščiai, tagsai. Ligšiol padary- 
ta: atspausta ir išsiuntinėta laiš- 
kai į kongresmanus, senatorius 
ir gubernatorius, išsiuntinėta te- 

legramos į visus Suv. Valst. gu- 
bernatorius apie Lietuvių Dieną 
su prašymu nuo savęs išleisti 

proklamaciją j savo piliečius at- 

spausta laiškai į biznierius, į 
Chainber of Commerce, atspau- 
sta 18,000 laiškų j katalikų kuni- 
gus, spaudžiama Ne\v York'e če- 
kiai ir ateinančioje savaįtėje "r us 

išsiuntinėta drauge su laiškais j 
biznierius ir kunigus; spaudžia- 
ma 10,000 paliudijimų su prezi- 
dento proklamacijos fotografijos 
tekstu ir bus išsiuntinėta Vietų 
Komitetams ir, apskritai, visi 
daiktai ligi 21—25 spal. visiems 
100-tui ligšiol užsiregistravusių 
komitetų ir užsiregistruosiančių 
ateityje bus išsiuntinėta. 

Jau gauta atsakymai nuo 4 

kongresmanų ir 1 gubernatoriaus 
j musų atsikręipimus su apsiė- 
mimu padėti mums. Gauta nuo 

Lenkų kom. vardu "Polish Yic- 
tim's Relief Fund" pasisiulijįmas 
mums padėti ir Ne\v Vork'e ve- 

damos Tarybos su jais per p. 
Yinikaitj. Jie apsiėmė, visą 
jiems pritariančia lenkų spaudą 
pritraukti prie Lietuvių Dienos 

garsinimo ir jų Vietos Komite- 
tai padės musų Vietos Komite- 
tams. 

Su garsinimu anglų spaudoje 
—išėjo keblumas. Presos komi- 

sija nieko dar nepadarė ir C. K. 
Prez. pačiam reikėjo imtis dar- 
bo. Butų gerai turėjus anglas 
ar lietuvys, kuris galėtų vien už- 

siimti anglų spaudos imformavi- 
mu. Tokis žmogus mums butų 
labai reikalingas. New Yorkas 
veikia savarankiai ir gerai, o 

Philadelphija ir Chicago nežinia, 
kaip veikia,—jų K-tai dar nepa- 
davė mums jokių pranešimų." 

PROTOKOLAS. 
Amerikos Lietuvių Centralinio 
Komiteto, nukentėjusiems nuo 

karės šelpti narių posėdžio, lai- 
Wvto Brooklyn'o, N. Y., 29 d. 

rugsėjo, 1916 m. 

1. — Posėdyje dalyvavo šie 
Komite-to nariai: kun. P. Augus- 
taitis, kun. V. Bartuška, R. Ka- 

ruža, F. Živatkauskas, K. Kru- 
šinskas, V. Lukoševičius, Dr. J. 
ŠliuĮpas ir V. K. Račkauskas. 

Nutarimai: 
1. — Užgirla dabar įvestoji 

Centro Raštinės tvarka ir tar- 

nautojų sąlygos, kurios, pagal 
11-jo Sekretoriaus p. M. Šal- 
čiaus pranešimą raštu, yra se- 

kanti: raštinės vedėjui p. M. Šal- 
čiui j savaitę—$25.00; nuolatinei 
stcnografei už, visą laiką darbo 
•nuo 18 ęl- rugsėjo iki i d. 
lapkričio—$50.00; dviem (eks- 
tra) stenografėm, kuriedvi dirbs 

gal visą spalių mėnesį, po $7.00 
j savaitę. Jei hutu reikalas, pir- 
mininkas su raštinės vedėju gali 
pasamdyti ir daugiau darbininkų. 

2. — Dėžutės turi buti visos 
vienodos ir visoms kolionijoms 
duos jas Centras. 

3. — Dėžučių užsakymo komi- 
siją įgalioti užsakyti dėžutes pa- 
gal p. R. Karužos ištirtas sąly- 
gas, tiktai tokios skardinės dė- 
žutė* yra priimtinos ir praktiš- 
kos. 

Tags'us ir raikščiukus užsakys 
Komiteto narys p. V. K. Rač- 
kauskas firmoje Anderson and 
Co., su kuria susižinojo p. R. 
Karuža. Tags'ų turi buti 1,000.- 
000 ir raikščių—25,000. Ant 
raikščio turi buti parašas: The 

Lithuanian Relief day, Central 
Relief Committee. 

6. — Kadangi bankas neapsi- 
ima pats čekiu pagaminti, tat 
•įgalioti V. K. Račkauską atsi- 
kreipti j bah'cą dar kartą; jei ga- 
lutinai atsisakys prisidėti prie 
lėšti apdengimo, tai V. K. Rač- 
kauskas pasirūpins kuoveikiau- 
siai atspausdinti tokių čekių bent 

50,000 ir pasiųs juos Centran. 
7. — Lėšų klausime geriausia 

butų gavus paskolą iš fondų. Ka- 
dangi formalumai susinėsime su 
fondais ims laik >, tad gauti pri- 
vačių asmenų "security" ir pasi- 
skolinti iš bankų. C. Komiteto 
iždininkas p. V. Lukoševičius 
prižadėjo duoti tokią "security" 
ant $3,000. Apie tai jo bus pra- 
nešta C. Komiteto pirmininkui. 

8. — Kuo vietų komitetų ne- 

reikalauti atlyginimo už jų ima- 
mus daiktus Lietuvių Dienai, tie- 

sa nebūtų galima vienodai sulyg 
visų pasielgti. Jei kurių vietų 
komitetai mokės, tai pinigus 
priimti, kaipo auką Lietuvių Die- 

nai. 
9. — Kadangi negalima prieiti 

prie amerikonų presos ir visuo- 
menės be taip vadinamųjų "pub- 
licity man'ų," tad kuoveikiausiai 
pasamdyti toki Xe\v York'e; tuo 

klausimu pasirūpins V. K. Rač- 
kauskas ir p. K. Krušinskas. Čia 
pat priduota United Press centro 

rekomenduoto tokio žmogaus 
adresas, būtent: Mr. Cronnvell 
Childe, 108 Fulton Str., New 
York, N. Y. Tokiam "publicity 
man'ui" ofisą galima Įsteigti pri ̂  

SLA. centro raštinės, 307 W. 
30-th Str., New York, X. Y. 

10. — Pakvietimu įžymesnių 
amerikonu j vietų komitetus turi 
pasirūpinti tie patįs komitetai. 

11. — Presos komisijos nario 
V. K. Račkausko pranešta, jog 
jis jau informuoja sulyg Lietu- 
vių Dienos rusų ir žydų laikraš- 
čius. Sulyg kitų Presos Komisi- 
jos narių pastebėta, jog jie nie- 
ko neveikia, neturėdami medžia- 
gos. P-as R. Karuža prižadėjo 
tnojaus pristatyti Presos Komi- 
sijos nariams reikalingos medžia- 
gos. 

12. — Įgalioti Centralinio Ko- 
miteto Didž. Ne\v Yorko šakai 
įsteigti New Yorkt ofisą ir iš čia 
per laiškus ir kitokiais budais 
kreipties j N. Y. turtingus ame- 

rikonus, prašant jų aukų nuken- 
tėjusiems nuo karės lietuviams. 
Tokiam ofisui užlaikyti lėšas tu- 

rėtų suteikti vietos komitetas, 
gavęs reikalingų pinigų iš vie- 
tos draugijų, prisidėjusių prie 
komiteto. 

V. K. Račkauskas, 
A. L. C. K. III-sis SeVrt. 

KUR IR KAIP LIETUVIAI 
RENGIA 'LIETUVIU DIENĄ' 

Jei jums kas neaišku, arba 
norite kokių nors informacijų, 
paaiškinimų ir nurodymų 
kreipkitės j Amerikos Lietuvių 
Centralinį Komitetą, kurio ad- 
resas yra toks: The Central 
Committee for the Relief of 
the Lithuanian War Sufferers, 
47 Bennett Bldg, Wilkes-Bar- 
re, Pa. 

Chicagos ir aplinkiniu mies- 
čiukų, lietuviai, o taipgi ir lie- 
tuviai iš visų valstijų, esančių 
į vakarus nuo Chicagos, gali 
kreiptis taipgi ir į Chicagos 
Centralinį Komitetą, kuris yra 
šaka visos Amerikos Centrali- 
niam Komitetui Chicagos ko- 
mitetas % C. Kasputis, 3246 
So. Halsted st., Chicago, 111. 

Visuose reikaluose taipgi 
mielai patarnaus ir "Lietuvos" 
redakcija. 

SUSIVIENIJIMO LIETU- 
VIŲ AMERIKOJ sekretorius, p. 
A. D. Strimaitis, "Tėvynės "num. 
40-me atsiliepia į visas SLA. 
kuopas, kad jos energiškai dirb- 
tų, susinešdamos su Amerikos 
Lietuvių Centraliniu Komitetu 
Wilkes-l»arre, Pa. 

Ragindamas jas darbuotis vie- 
nybėje ir perspėdamas nuo viso- 
kiu ardytojų, kurių pas lietuvius 
net ir svarbiausiuose momentuo- 

se visados atsirasdavo, jis, tarp j 
kit-ko, rašo; 

JAPONŲ KARIKATŪRA APIE KARĘ. 
Talkininkų ranka pamažu suka šrubą "f.ancuziško 
rakto'' (mcnkey wrench),—lietuviškai jį pavadin- 
tum—šriubinėmis replėmis. Vokietys, sugautas 
tose replese, prakaituodamas spiriasi rankomis ir 
kojomis, bet ar atlaikys jis šrubą? 

Lietuva paplūdusi kraujuose. 
Ji lankia mūsų greitos pagelbos! 

Artinasi svarbi diena—i-mo lapkričio diena,— 
kurią Suv. Valstijų prezidentas \Vilsonas paskyrė 
aukoms rinkti po visą Ameriką nelaimingai Lietuvai. 

Broliai ir seserįs! Šita diena—tai kvotimai iš 
mūsų pilietybė?, musų žmoniškų priderysčiu ir mū- 

sų tautinio susipratimo. Tai bus—LIKTUMŲ DIE- 
NA. Ta diena parodys visam pasauliui, kiek męs 
esame pribrendę, kaipo žmonės, kaipo piliečiai ir 
kaipo Lietuviai. 

Taigi, broliai ir seseris, ruoškimės prie Lietuvių 
Dienos! Gelbėkime savo nelaimingus viengenčius ir 

nepadarykime sau sarmatos prieš svetimtaučius. 
Visi susivieniję gelbėkime Lietuvą! 

se ir miestuose į \ įkarus nuo Chicagos turi k.'Ogrei- 
čiausiai atsišaukti žemiaus paduotu antrašu- iš kur 
Lietuviu Dienai gaus diežutes, raiščius ir -kitus rei- 
kalingus daiktus dykai. 

Visi susivieniję gelbėkime Lietuvąa! 

Chicago Lithuanian Relief Committee 
% C. Kasputis, 

3246 So. Ilalstcd St., 
CHICAGO, ILL. 

Telephone: Drover 3514. 

"Bukime niekuomi daugiau, 
kaip LIETUVIAIS, jaučiančiais 
žūstančių brolių nelaimę, podraug 
gelbėkime ir žūstančią mūsų tau- 

tą, musų šalį, kurioje esame gi- 
mę ir augę." 

SAN FRANCISCO, CAL.— 
Išrinkta komitetas iš 4 narių. 
Visam darbui vadovauja vietinė 
SLA. kuopa. Kadangi lietuvių 
čia labai maža, tai komitetas 
kreipėsi prie rusų ir kitų konsu- 

lių. pas miesto majorą ir prie 
svetimtauti škų draugijų. Visur' 
prižadėta jiems pagelba. Iš 

francuzų draugijos gauta du ar- 

tistu, nes "Lietuvių Dienoj" ža- 
dama suruošti miesto auditorijoj 
didelj koncertą. Darban trau- 
kiama įtekmingos ponios-svetim- 
tautės. 

CLIFFSIDE, N. Y. Vietinė 
SLA. 70-ta kuopa rengiasi kvie- 
sti susirinkiman visus vietos 1 ie-1 
tuvius. i 

STATEN ISLAND, N. Y. 
Vietinius lietuvius organizuoja 
prie "Lietuvių Dienos" vietinėj 
209-toji SLA. kuopa. Buvo su-' 
šauktas susirinkimas 1 d. spalio.' 

SCHENECTADY, N. Y.—Su-i 
šaukta visų draugysčių susirin- 
kimas ant 8 d. spalio. 

RACINE, WIS. —Visos drau- 
gijos darl^uojasi išvien. Nutarta, 
kad jokioms partijoms ir jokiems 
fondams dabar ne laikas ginčus 
varinėti, 'bet reik dirbti sykiu j 
visiems, kaip nurodo Amerikos 
Lietuvių Centralinis Komitetas, 
šrinktas \Vilkes-Barre suvažiavi- 
me. 

W. LYNN, MASS.—S v. Juo- 
zapo dr-jos cusrinkime išrinkt? 
"Lietuviu Dienos" komitetą. 

E. ARLINGTON, VT. Spa- 
lio 7 d. sušaukta susirmkiman 
visos draugijos. Sumanytojais 
yra abiejų susivienijimų kuopos. 

NORWOOD, MASS.—Parei- 
kalauta iš Amerikos Lietuvių 
Centralinio Komiteto 600 dėžu- 
čių; nutarta surengti prakalbas 
anglų kalboje ir kreiptis prie 
svetimtautiškųjų draugijų ir ku- 
nigų. Rengs prakalbas ir aplin- 
kiniuose miesčiukuose. 

FOREST CITY, PA.—13 lie- 
tuviškų draugijų išrinko "Lietu- 
vių Dienos" komitetą. Nutarta 
kreiptis pr.j miesto majoro ir 

surengti vakarą 1 d. lapkričio. 
Iš Centro pareikalauta ico dėžu- 
čių ir 20,000 tagsų. Organizuo- 
ja sekančius aplinkinius mieste- 
lius: F.ynon! l'eckville, Jessup, 
Archbald, Jermyn, Maytield, ir 
Carbondale ir Susquelianna. 

ATHOL, MASS. Spalio 8 d. 
susitvėrė "Lietuvių Dienos" ko- 
mitetas. Visos draugijos dar- 
buojasi išvieno. Ir vietiniai so- 

cialistai sutiko dirbti išvien, kaip 
\Vilkes-Barrio seime nutarta. 

Garbė jiems, kad jie Lietuvos 
reikalus pastatė augščiaus negu 
savo partijos. J. 

NAUGATUCK, CONN. Xau- 
»atuck'o ir LTnion City visos pašal- 
pinės draugijos rengiiaffprie Lie- 
tuvių Dienos," išvien; turi išsi- 
rinkę vietinį komitetą iš 7 ypa- 
tų ; kolektorių žada pastatyti apie 
50. J. T. 



Lietuva ir Lietuviai Amerikiečiai. 
Kokia ironija! "Tautos Fon- 

das" siunčia Lietuvon pažiūrėti 
savo atstovus, argi iš tiesu ten 

toks didelis vargas, kaip rašo 
visas pasaulis. Ir nei pirma pa- 
skirtus tris tukstančius doleriu 
pašalpos .neįduoda atstovams. 

Bijo, kad tie pinigai kartais ne- 

prigertų vandenyne. Sulaukė 
lietu' įai su išbadėjusiomis aki- 
mis Amerikos turtingųjų svečių 
—ir kas gi? Pasirodo, kad tie 
pasižiūrėti atvažiavo. 

Ar.>a vėl vienas amerikietis, 
važiuodamas iš Rusijos, prašo 
manęs dcl Dievo "es padėti 
jam gauti leidimą įvažiuoti Lie- 
tuvon ir ten pasižiurtus papa- 
sakoti paskui amerikiečiams. Aš 
aiškinu jam, kad kol jis gaus 
leidimą, iš Lietuvos pateks 
Amerikon, išeis trys keturi mė- 
nesiai. o Lietuvtii pagalba kaip 
tik dabar, yra reikalingiau- 
sia. Ten nėr ži įonėms kuo sėk- 
los nusipirkti, ten visai iššluoti 
aruodai, žmonės priversti pasku- 
tinėmis karvėmis laukus arti. 

— Manim amerikiečiai neti- 
kės. Jiems reikia tikrų faktų. 

— Juk Tamsta pernai buvai 
Lietuvoje? Matei gerai, kaip 
r/ko laukai nuo stumdymosi vie- 
nos ir kitos kariuomenės, kaip bu- 
vo rekvizuojami paskutiniai gal- 
vijai. išplėšiami paskutiniai ja- 
vai. 

Jis man atsako, visa tat gerai 
matęs ir patyręs, bet vis tik ir 
dabar dar turėtų pamatyti, nes 

kitaip jtio maža busią tikimą. 
Ką gi, gal amerikiečiai norė- 

tų, kad jiem* visą Lietuvą nuvež- 
tų kas ir parodytų kaip ant del- 
no? Ar jie galop mano, kad 
jeigu sodžius nuo patrankų su- 

pleška. tai jo vieton naujas pats 
savaime išauga? Ar kad kai 
atima paskutinę karvę, tai pas 
ūkininką ~'r'os kita pati atei- 
na? Ar galop jiems visas karas 
atrodo, kaip did:!ės barnės tarp 
dr-o J. Šliupo ir Bulotos? Juk 
kaip buvo manoma statyti "Tau- 
tos namai," ir buvo kviečiama 
aukoti tam tikslui, amerikiečiai 
dar nerei* alavo tokio budo ži- 

nių, kaip dabar? Ar pas juos 
atsirado žmonių, kurie visą Ame- 
riką sugeba supainioti, vaduoda- 
mies vien savo asmens tikslais 
ar palinkimais? 

Tegu pagalios amerikiečių sa- 

vitarpiniai ginčai ir be galo jiems 
svarbus aš A;,._rikos nepažįstu 
ir nė kiek amerikiečių nenoriu 
užgauti. Aš žinau, kad ameri- 
kiečiai daug dirba, be' vis tik 
nuostabus Lietuvos užmiršimas 
dabartiniu laiku. 

Tegu amerikiečiai galop nesu- 

taria, kokiu budu geriau šelpti 
Lietuvą ir dar ne tuojau pabaigs 
tą savo ginčą, bet kiekvienas juk 
amerikietis lietinis turi savo gi- 
minių, savo šeimynų Lietuvoje, 
tai tegu tii>' jas šelpia ir tai jau 
bus be galo daug padaryta. 

Visą laiką šimtais eina laiškai 
iš Amerikos edų-Lietuvių Ko- 
mitetam Juose prašoma, kad gi- 
minės atsilieptų, kur jų dabar 
gyvenama ir ar netrūksta jiems 
kartais pinigų. Jeigu jie atsi- 
lieps, tai jau tada bus iš Ame- 
rikos nusiųsti pinigai. Ką gi, 
Švedų-Lie>uvių Komitete tie laiš- 
kai -paverčiami paklausimais ir 
siunčiami per Ijpanu pasiuntiny- 
bę. Kol atsakymas ateina, pra- 
eina pusantro, ar c!u niėn siu, 
dažniausiai net ir daugiau. Jeigu 
tie pinigai iškarto butų pasiusti, 
jie iš Amerikos pasiektų Lietuvą 
per tris savaites. Bet. mat, ame- 

rikietis hijo. kari jo pinigai nepri- 
gertų. 

Juk to amerikiečiai lietuviai, 
ne tik kaipo laikraščių skaityto- 
jai, bet ir kaipo buvę Rusijos 
valdiniai, negal nežinoti, kad vi- 
sus Rusų valdinių reikalus Vo- 
kietijoj ar užimtose vokiečių vie- 
tose gina ir rūpinasi jais Ispanu 
valdžia. Per Ispanų valdžią ga- 
lima siųsti pinigai saviesiems, 
galima klausti apie savuosius. 
Rusų valdiniams Ispanų pasiun- 
tinybės, kur jos nebūtų, negali 
atsak' ti. Jau vien dėlto, kad is- 
panai nuo rusų už šitą darbą 
gauni didelj metinj atlygini- 
mą. 

Kol Lietuva nebuvo užimta 
visa ir kol Lietuvių .>;*augiją 

[ galėjo gaut o Rusų valdžios pi- 
į nigu, būdama Vilniuje, ji galėjo 
padėti visiems del karės nuken- 
tėjusiems lygiai. Bet štai jau 
inetai, kaip Lietuva vokiečių 
rankose, o Lietuvių Draugijos 
dalis turėjo išsikelti Petrapiliu, 
kad galėtų gelbėti išblaškytus po 

[visą Rusiją šimtus tūkstančių 
lietuvių. Lietuviai, likę anapus 
rusų fronto, pateko blogestiian 
padėjiman. Lietuvių Draugijos 
Centro Komitetas Petrapilyj gau- 
na iš vyriausybės pinigų tik lie- 
tuviams pabėgt" iams Rusijoj ir 
negali Šelpti lietuvių nukentėju- 
sių ir palikusių pačioje Lietuvo- 
je. Lietuvių Draugijai gi Vil- 
nų.jo surasti pačiai lėšų šelpimo 
darbui beveik negalima. 

Iš viso lig šiol vos vos pa- 
vyko per Švedų-Lietuvių Komi- 
tetą Stokholme pasiųsti Lietu- 
von 35 tūkstančiai kronų pini- 
gais 8 tūkstančiai įvairiais daik- 
tais. Tik dar nesenai, prieš š. 
m. birželio pabaigą pavyko Cen- 
tro Komitetui išgauti iš kuni- 
gaikštytės Tatjanos Komiteto 
ioo tūkstančių rublių Lietuvių 
Draugijai Vilniuj ir tuojau pat 
per Švediją išsiųsta. P.et tai juk 
tik kibiras vandens augančio var- 

go liepsnai. 
Dabar atėjo laikas, kada Lietu- 

va reikalauja pagalbos iš savo 

kolionijų ne kultūros darbui plė- 
sti, bet išlikti gyvai to kultūros 
darbo ateičiai. Mums visą šitą 
laiką negalima užmiršti Augus- 
tino Janulaičio žodžiu: "Nesvar- 
bu, kokios partijos veiks ateities 
Lietuvoj, bet kad tik veiktų lie- 
tuviai." / 

Amerikiečiai dar visai nedaug 
tenuveikė lig šiolei Lietuvos gel- 
bėjimui, tai jie dabar turi įtemti 
visas savo pajėgas, kad lietuviai 
neišmirtų, užplūsti vokiečių. 
Nors dabar lietuviai amerikiečiai 
turi atsiminti, kad jie yra sunųs 
Lietuvos ir kad jų pareiga 
ginti, kaip narsiems kareiviams, 
savo žemę nuo mirties. 

Neturi lietuviai užmir ti ir to, 
kad jie turi dar vieną dideli prie- 
šininką—lenkus. Lenkai dabar vi- 
sokiais budais stengiasi naudoti 
sunkų lietuvių padėjimą. Lie- 
tuvių inteligentijos pasiliko Lie- 
tuvoje maža, liaudis gi tamsi. 
Lenkai traukia visas pajėgas ka- 
riauti Lietuvai: steigia, kur tik 
gali, mokyklas, agituoja tarp so- 

diečių. Vilnių lenkai laiko jau 
visai savuoju. 

Aš tikiu, kad yra didelių pajė- 
gų Amerikos lietuviuose, bet ka- 
dangi jos smulkiausiai s- skaldy- 
tos ir vieton veikus viena pa- 
kraipa, atagr^žtos viena prieš 
kitą, jų galybė virsta tik niekam 
nereikalingu užmu. Ten iš visos 
energijos kovojama prieš dr-ą 
Šliupą ir Rimką, prieš kun. Ke- 
mešį ir kun. Maliauskį, ir pa- 
galios visų—prieš Bulotą. Kas 
gi iš to? Argi amerikiečiai nega- 
li suprasti, kad jeigu jie nors šel- 
pimo klausime sutartų iš vieno, 
jie sudarytų tuo pačiu tokią pa- 
jėgą, kuri gintų Lietuvą ne tik 
ekonomijos reikalais, bet dar iš- 
keltų ją ir politikos žvilgsniu. 
Tebūna tik amerikiečiai suorga- 
nizuoti j viena ir neberodo dau- 
giau palaidos, iškrikusios masės, 
iie imponuotų net pačiai Ameri- 
kos valdžiai, kurios svarba, kai- 
po didžiausios dabar neutralios 
šalies, daug reiškia ir taikos metu 

galės labai daug nusverti. 
Męs gyvenam tokiu tarpu, kad 

turim nors taktikos žvilgsniu at- 

sisakyti nuo ramiu metu išsiau- 
gintų idealų. Galėsim jų siekti 
ir toliau, bet dabartis reikalauja 
iš musų didelių kompromisų, 
kaip karas iš milijonų kareivių 
gyvybės. Ar nekariauja dabar 
vokiečių social-demokratai, fran- 

euzų komunistai, Rusijos revoliu- 
cionieriai? Šimtai tūkstančių ir 
lietuvių kareivių visą laiką verda 
karės ugnyje, o amerikiečiai lie- 
tuviai, uždirbdami dabar dar ge- 
riau, negu kituomet, nenori padė- 
ti jų paliktosioms šeimynoms, 
mažiems vaikams; nenori padėti 
jiems atsigirti prieš galutinio 
su lenkinimo povo jų. 

Jeigu amerikiečiai susispiestų 
j vieną pagalbos organizaciją, jie 
turėtų sąžinės pareiga apkrauti 
save ir visus išeivius nuošimti- 

niais nuo užuodarbio mokesniais. 
Tegu atseitų kiekvienam iš bent 
ioo tūkstančių žmonių lūmokė- 

j ti kas savaitė po 50 centų vi- 

(dutiniškai, tai juk tai susirinktų 
! per vieną mėuesj 800 tūkstančių 
[dolerių. Ir tai jau neperdidelė 
jkruva pinigų kaip reikiant gelbė- 
ti Lietuvai. Lietuvai kur kas 

j daugiau iš amerikiečių pridera, 
bet nors tegu tiek jie, būdami 
sotus ir linkamųs, jai atsilygina, 

Jeigu amerikiečiai įstengtų ir 

panorėtų taip padėti Lietuvai, 
savo žemei, l>e jokių Rokferlerių, 
jie parodytų, kad Lietuva, tai 
gyvos ir galingas tautos vardas. 

Ignas Jurkunas-Šeinius. 
(Iš "L. B.") 

SUV. VALSTIJOS NAUJAME 
NESMAGUME DEL SUBMA- 

RINO U-53 PASIELGIMO. 

Delei vokiečių submarino L*-53 
paskandinimo 9 laivų Naujosios 
Anglijos pakrantėse, Suv. Val- 

stijos atsiduria sunkiame tarp- 
tautiniame padėjime. Arba jos 
turi pašaukti griešton atsakomy- 

bėn Vokietiją, jei tautų teisės 
yra sulaužytos, arba jos pačios 
turi atsakyti prieš sąjungininkų 

Į valstybes. Todėl prezidentas 
Wilson yta kebliame padėjime. 

Nežiūrint užtikrinimų duotų 
šitos šalies valdžiai po nepateisi- 
namam paskandinimui laivo Sus- 

^sex Anglijos kanale, vokiečių 
su'bmarinas, matomai, veikdamas 
sulyg Berlino paliepimų, paskan- 
dino devynis laivus mažne Ame- 
rikos vandenyse, neišsodinęs pa- 
sažierių ir laivų darbininkų, sulyg 
prezidento Wilsono reikalavimo, 

Į ant saugiųjų vietų. 
Laivas, kuris tą padarė, tik ką 

buvo aplankęs Amerikos uostą 
su Amerikos valdžių žinia, ne- 

žiūrint Anglijos ambasadoriaus 
griešto protesto. Anglija sako, 
kad į submarinus reikia žiūrėti 
kitaip 'negu į kitus karės laivus 
ir kad šitos rūšies priešo laivai, 
atėjusieji { Amerikos portus, tu- 
ri buti uždaryti. Suv. Valstijų 
Valstybės Skyrius gi žiurėjo į 
submarinus lygiai taip kaip ir į 
paviršio laivus. 

Anglijos ambasada taipgi sa- 
i ko, kad del Amerikos valdžios 
aiškinimo ji permainiusi įsaky- 
mus savo laivams patruoliujan- 
tiems Amerikos. Taigi subinarinas 
galėjo gauti sau daiktus iš kurio 
laivų kuris paspruko iš anglų pa- 
troles, ačiu jų norui priimti Ame- 
rikos pažiūrą j tarptautinį įstatymą. 
Iš visa to yra aišku, kad Vokie- 
tija turi atsakyti prieš Suv. Val- 
jstijas, jei ji petžengė tarptautinį 
įstatymą, o Suv. Valstijos turi 
atsakyti už padarytus nuostolius, 
jei tarptautinis įstatymas nėra 
peržengtas. 

I Taigi visųpirmiausia turės 
buti ištirta, ar submarinas elgėsi 
teisotai, ar ne. Jei ne, tai prez. 

i VV'ilson gali panaudoti aštrius 
budus prieš Vokietijos vaicižią. 

! Prie šito gali jį pastūmėti ir 
ateinantieji rinkimai. Nuo vokie- 
čių šalininkų jis nelaukia sau bal- 

! sų, bet už tai jis gali tikėtis datt- 
Igiau jų gauti iš kitos pusės, jei 
Ijis pataikis sąjungininkų šalinin- 
kams jtikti. Todėl yra laukiama, 

į kad, pasirodžius, jog vokiečių sub- 
marinas tarptautinį įstatymą su- 

laužė, prezidentas \Yilson Vokie- 
tijos ambasadorių grafą von 
Bemstorff atleis, o Amerikos am- 
basadoriui Gerardui, atvykusiam iŠ 
Berlino utaminke. palieps pasilikti. 
Tas dar nebūtų visišku pertrauki- 

,mu diplomatinių ryšių, nes Ame- 
rikos reikalus Vokietijoje prižiū- 
rėtų ambasados žinyba, o Vokie- 
tijos reikalus Suv. Valstijose pri- 
žiūrėtų ambasados advokatas. Ar 
Vokietija norėtų tą priimti, tai 
abejotina. Ji gal. sekdama von 

Tirpitzą, greičiau sutiktų turėti 
karę su Suv. Valstijomis, u;s ji 
žino, kad Suv. Valstijoms trūksta 
jūreivių tinkamam laivyno apsta- 
tymui ir todJ ji žino, kad Suv 
Valstijos negali jai daug blogo pa- 
daryti ; antra vertus, turint karę 
su Suv. Valstijomis Vokietijai ju- 
rose at»>iriša ra ikos ir ji savo sub- 
marinais gali skandinti kiekvieną 
laivą- nežiūrėdama, to, ar tas tei- 
sėta, ar ne. 

Kol kas yra aišku vienas daly- 
kas—kad Vokietija vėl pradeda 
smarkesnę karg savo submarinais. 

šitaip apie lietuvius ra.-o Prū- 
sų landtago autuvas dr. Gaiga- 
laitis savo kjjygellje "Dic lit- 
tauisch baltische Vtage" (Ber)in, 
1915). Tuo savo Masteliu jis iš 
dalies papildo^ iš -^tlaiies, maty- 
ti, pataiso Karaliaučiaus univ. 
profesoriaus, Bezzemberg'io, iš- 
rodymus, pateiktus- paskaitoje 
(1914 m. rudenį) apie Prūsų pa- 
sienio šalis ("die ostpreussische 
Grenzlande"). Tos paskaitos, 
berods, mums kol kas neteko 
matyti. Pasaka gi Gaigalaičio, 
Bezzembcrger'is manąs reikalin- 
ga busiant, Rusiją nugalėjus, iš 
lietuvių ir latvių naują valstybę 
padaryti. Ta valstybė galima 
esą butų sutelkti dar ir su estais. 

Gaigalaitis savo knygelėj (iš 
viso 24 didelių puslapių), tą pat 
dalyką liesdamas, nori, apskri- 
tai, daugiau šviesos įskleisti vo- 

kiečių visuomenėn, kuri visiškai 
maža 'težinanti, kas už jos rytų 
sienos gyvena, ir visa vienu ben- 
dru Rusijos vardu žyminti. Lie- 
tuviai vokiečiams—taip pat lyg 
akla traškanti giria. ("Bohmis- 
che Walder). Todėl Gaigalai- 
čio knygelėje randame trumpai 
sutrauktą visokeriopo Lietuvos 
gyvenimo paveikslą. Čia ir se- 
nosios bei naujosios musų isto- 
rijos vaizdas, ir lenkėjimo bei 
lenkinimo bruožas, čia ir Murav- 
jevo gadynė, ir spaudos spūstys, 
čia ir "Aušros" pradžią, ir pa- 
skutinio dašimtmečio ūgiai. Šis 
tas pateikta taip pat ūkio stoviui 
paiškinti, įdėta žinių apie gyven- 
tojų skaičių, etnografines sie- 
nas, tikybą, kalbą, mokyklas 
draugijas, spauzdinkis, pramonę 
ir kita. Nepalyginai, daug ma- 

žiau kalbama apie latvius. 
Iš tos aprašomosios dalies, ra- 

si, pravartu- bus tik tos vietos 
tepaminėti, kur Gaigalaitis, pav\, 
nupeikia rusu vyriausybės pa- 
stangas lietuviams surusinti, ku- 
rios, nieko nelaimėję, tik smau- 
gę žmonių plėtojimąsi; taip pat 

j kur jis panašiai paliečia lenku 
pasiryžimus lietuviams "kultū- 
rinti." Tarp kita ko Gaigalaitis 
pabrėžia ir lietuvių pamėgimą 
įvairiomis bendrovėmis spiestis 
?avajai kulturai ir ukiui kelti. 
Švietimo trokšdami lietuviai, pa- 
sak jo, pranoksta ir savo brolius 
l'rusuose. Todėl, nors Lietuvos 
žemė ir nesanti perdaug derlin- 
ga,—rūpestingai ir akylai valdo- 
ma Lietuva netrukus pavirstų 
žydimuoju, laimingų žmonių 
kraštu; nes—pati tauta esanti 
nepaprastai gabi ir darbšti (fleis- 
sig und ausserst bildungfahig). 

Dr. Gaigalaitis tačiau nesiten- 
kina ir Lietuvos stovį aprašęs. 
Jis stumia musų ateitj plačiojon 
tautų politikon. Kaip įr Rohr- 
bach'as, Lietuvos bylą jis, žino- 
ma, visų pirma, vokiečių naudai 
kelia. Ir jis žiuri, kaip Rusiją 
•nusilpninus, padarius nepavojin- 
ga vokiečiams. Kitaip sakant, 
lietuviai, ar šiaip ar taip, progos 
yra dadyviai. Bet kada Rolirba- 
ch'as—tiesmukas ir aklas "kul- 
tūrtregeris," Gaigalaičio žvilg- 
snyj jaučiamas kulturos politi- 
kos atsargumas. 

Šit kokia gija įveja Gaigalaitis 
Lietuvos ateitį į tautų politikos 
metmenis: 

Visų pirma, jis nesijaučia galįs 
niekais nuleisti tų išrodymų, ku- 
rie rūpinas Vokietiją vokiška pa- 
likti, kurie vengia vokiečių val- 
stybę Babelio mišiniu versti. 
Tokių balsų, "matyti, netrūksta 
Vokietijoje. Jie. apsityrimo pa- 
mokyti (pav. kovą su lenkais 
ĮPoznaniuj), neranda reikalo dar 
daugiau bėdos manytis, įvairia- 
įkalbių, neramia, maištingų, visai 
svetimų kraštų prisiėmus. Vo- 
kietija, vadinai,' turinti likti vo- 

kiečių tauta. 
i r A 

Tačiau, kita vertus, kaip gali- 
ma esą ramiai statytis savoji 
kultura, kada didžiausias Vokie 
tijos priešininkas. Rusija, pal'e-, 
ka nepaliečiama? Tokiai gausy- 
bei turtų kirbant ir slavų vislu- 
mui nesiliaujant, Rusija ne šian- 
dien—rytoj apgriešianti dantį, vo- 

kiečius dūmais paleidus! 
Iš tos dvejojimp sietuvos Gai- 

galaitis randa išeitį, lietuvių, lat- 
vių ir lenkų bylą iškėlęs, aikštėn' 

<ad rusai niekur su vokiečiais ne- 

susieiua, kad vokiečių kaimynai yra 
lietuvių ir lenkų tautos, o už jų— 
ukrainiečiai, gudai, latviai. J-.\u 
tų tautų žemės atrėžus, Rusija 
susilpninta liktų toli nuo vo- 

kiečių. Pirmu ruožtu, žinoma, 
eina lenkai ir lietuviai. 

Berods, lenkų byla sukelia Gai- 
galaičiui sunkių abejojimų. Pa- 
likus savarankė, lenkų valstybė 
(Rusijos sienų plote) sukurtų 
Vokietijos ir Austrų lenkuose 
noro susijungti su jąja ir keltų 
ten nuolatinių maištų. Paranku 
butų ji prijungti prie Vokietijos, 
bet, Gaigalaičio nuožiura, vokie- 
čiai vargu benorės turėti reika- 
lo su lenkais. Belieka Austrams 
atiduoti,—kur ir pirmiau slavų 
:padermės įsiterpta. Bet ypačiai 
del to tatai Austrams ir pavo- 
jinga... 

"Vilniaus Aidas." 

ZinioS'Zinelės. 

Cleveland, O. 
= Spal. 5 d. 5:15 vai. vakare 

du gatvekariai pilni žmonių su- 

sidurė ant tilto. Vienas karas 
ėj-o W. Third gatve -nuo kalno 
žemyn; motorininkas neteko kon- 
trolės ant karo ir jo karas atbė- 
gęs Liit tilto galu susidūrė su 
kitu karu. Nuo karų susitren- 
kimo tiltas viršui upės nukniubo, 
o iš važiuojančių keli tapo už- 
mušti, ir daug sužeistų. Keturi 
sužeisti nuvežta Huron kelio li- 
goninėn. 

J. M. K-skas. 

Detroit, Mich. 
= Rus. 22 d. motorinis tro- 

kas 4 tonų sunkumo dirbtuvės 
kieme pervažiavo jauną 21 metu 

lietuvį Juozą S. Ciapą ir jis nu- 
vežtas j ligoninę pasimirė. Na- 
bašninkas priklausė prie LSS. 
116 kp., negėrė ir mylėjo skaity- 
mus. 

So. Bcston, Mass. 
= Rugs. 27 d. j 'Keleivio" 

kantorą per užpakalinį langą įsi- 
laužė vagiliai ir padarė nuosto- 
lių apie už $400. "Keleivio" 
nuosavybės išsinešė $6 pinigai-s 
už $25 vertės krasos ženklelių 
o P. Valukonies, kuris ten turėjo 
nusisamdęs kampą, išnešė sida- 
brinių, auksinių ir kitokių daiktų 
su viršum už $300. Vagilių nesu- 

sekta. 

Baltimore, Md. 
= Strauso brolių dirbtuvės 

darbininkai pramonieciai jau 15 
savaitė kaip straikuoja. Strai- 
kuojantieji, išskyrus apie du ar 

tris, laikosi pavyzdingai. Taip 
pat uoliai Amalgamėtai bando 
šitą straiką sulaužyti. Gėda, di- 
delė gėda. 

Melrose Park, 111. 
= Manoma sutverti teatralę 

lietuvių kuopelę, kad vietos lie- 
tuviams suteikus progą ant vie-i 
tos pamatyti scenos veikalus. 

Baltimore, Md. 
= Cia nesenai pasikorė Jurgis 

Bradunas 48 metu amžiaus. Pir- 
mians laikė kostumerinę siuvy- 
klą, paskutiniu laiku dirbo pas 
kitus kaipo prosytojas. Žmonės 
šneka, kad nesutikęs su pačia ir 
gerdavęs, bet vis pas save na- 

muose. Jis buvo vertas apie 
$7000.00. Paskutine savaite 
skundėsi savo šeimvnai, kad jam 

T„ 1 
nesmagumas užėjęs. Iš vakaro 
einant gulti apie 10 vai. jis savo 

auksinį laikrodėlį padavė savo' 
dukteriai ir pasakė laikyti jj kai- 

po paminklą. 4 vai. rytmėtyj 
p. Bradunienė pabudus pasigedo 
savo vyro ir išėjusi jieškoti rado 
jį pasikorusi užpakaliniame kie-' 
mo name palėpyj. 

Reporteris. 

Gardner, Mass. 
= Rūgs. 17 d. TMD. 30 kp. 

parengė diskusijas temoje: Ar 
lietuviams reikia užsiimti so- 

cialistu (?!—Red.) politiką, ar^ ne? Diskusuotojai kalbėjo po 10 

minučių. Diskusijose dalyvumą 
ėmė 6 asmenįs. 

Waterbury, Conn. 
= Rugs. 17 d. LSS. 34 kp. 

parengė diskusijas temoje: "Už 
kokią partiją darbininkams bal- 

| suoti?" Pirmsėdis J. Ivemėsi 
atidarydamas diskusijas, pasakė, 
kad darbininkai privalo balsuoti 
už socialistų partiją. Vienas vai- 
kinas paklausė jo, kuomi socia- 
listai geresni už kitas partijas; 
jei Minnesotos valstijos straikie- 
riąms prisiimtus atsišaukimą 
įdėjimui į socialistų organą 
"Call," kuris eina iš Xe\v Yorko, 
tas ir už pinigus neapsiėmė Įdė- 
ti. Socialistai jam šito 'neišaiš- 
kino. 

Newton Upper Falls, Mass. 
= Miestelis nedidelis, bet lie- 

tuvių jame yra apie 65 šeimynos 
ir apie du šimtai pavienių. Be- 
veik visi jie dirba vienoj dirb- 
tuvėj ir uždirba nuo $11.00 iki 
$17.00 j savaitę. Jokio verkimo 
nėra. Daugelis bijo laikraščių 
kaip šalto vandens. 

Haverhill, Mass. 
= Lietuvių skaitlius siekia 

apie 1000 žmonių ir yra nemaža 

pašelpinių draugijų. Bet drau- 
gijos nieku kitu nesirūpina, kaip 
tik didinimu narių skaitliaus ir 
draugijos išdo. Yra parapija ir 

bažnytinis choras. Parapija silp- 
nai gyvuoja. 

Lavvrence, Mass. 
= Vietinė LSS. 64 kp. yra tur- 

tingiausia visoj Sąjungoj. Ji tu- 
ri Kempę (stovyklą) vertės 
$7000.00; rakandus žieminiam 
kambariui $100 vertės; pianiną, 
$30.00; vargonus, $11; ir knygy- 
ną iš 200 knygų vertės $40. 
Kuopos išde yra suviršum $100. 
N'arių yra 70. 

Millinocket, Me. 
— Rūgs. 16 d. iš Bostono ir 

apielinkės atgabeno čia apie 80 
nauju darbininkų. Popieros 
dirbtuvėje smagiai trūksta darbi- 
ninkų daugiausiai kieme ir prie 
anglių kasimo iš vagonų, taigi 
darbas purvinas. Atvažiavusiam 
iš kitur čia nesunku gauti dar- 
bas. bet ne vidui, tik ant lauko. 
Kadangi darbai gerai eina. tai 
žmonės ir linksminasi. Vieno 
•lietuvio namai prie kertės, kur 
tolydžio pi kva svečių ir pas juos 
jokios kitos kalbos nėra. kaip tik 
sveiks, brolau, ačiū, gerkim. Ar 
nereiks kada šito gailėtis? 

Mėlynakis Durniukas. 

Minersville, Pa. 
= Rūgs. 21 d. nusišovė A. K 

Stravinskas. Priežastis nusižu- 
dymo nėra žinoma; spėjama buk 
del suirusio šeimynos gyvenimo. 
Paskutiniu laiku maža dirbo, 
daugiausiai gėre. Ir nusišovė 
degtinės išsigėręs. "Mėgo šmeiž- 
ti kitus ir jam buvo garbė su- 
kelti neapykantą tarpe žmonių." 

Westville, III. 
= Rugs. 17 d. vietos draugi- 

jos surengė prakalbas. Kal- 
bėjo p. A. Bulota, kun. Jankau- 
skas ir p-ni Bulotienė. Aukų 
LŠF. surinlkta $50.50; "Žiburė- 
lio" draugijai, $19.00. 

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ. 
Gerbiamoji Redakcija! 

Laikas nuo laiko musit laik- 
raščiuose vis dar atsiliepia aidas 
mario su p. Uulota debatų. Tas, 
žinoma, nieko blogo: viešas buvo 
dalykas, apie jį viešai ir kalbama. 
Ket štai kas mane stebina. Kai 
kurie laikraščiai jau po kehtą 
kartu savo rimtuose ir juokų 
skyriuose mini mano pavardę są- 
ryšyje su piemeniškais kolioji- 
mais keno tai ištartais, ar ne. 

Vieni, pakartodami blevyzgas, 
pojuokia neva pasakiusį jas; ki- 
ti, išgirdę, jog anas ginasi taip 
nesakęs, prisispyrę tvirtina, pa- 
braukdami raides, jog ten ir ir 
ten jis tikrai manęs taip ir taip 
pavadinęs. I 

Visa tai daroma su noru neva 
mane apginti, o aną, neva sakiu- 
sį pasmerkti. 

Jeigu anie laikraščiai ir tie ra- 

iėjai mane ištikrųjų šiek-tiek ger- 
bia ir nori mane apginti nuo 

blevyzgų, tai visa širdžia .-tai ko 
jų prašau: nevalkiokite mano 
vardo po .^paltas laikraščių sąry- 
šyje su piemeniškomis blevyzgo- | 
mis. 

Su tikra \i. 
S-. — mkus. 

JIElsKO GIMINIŲ. 
žemlaus talpiname turinį laiške- 

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

Viplis Antanas, karės belais- 
vis, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Remigalos vai., Kušleikiškių k., 
jieško savo brolio Petro ir kitu 
giminiu. Adresas: Germany, 
Cellelager 267, Bar. 88 B. Antoa 
Viplis. 

Matulis Adomas, karos belais- 
vis, jieško savo brolio Vladislo- 
vo Matulio gyvenusio Bostone, 
84 Salem St. Adresas: Germany, 
Elsass Oberhofen Lager 7, Adam 
Matulis. 

Mieržvinskis Hipolitas, karės 
belaisvis iš Panevėžio, Kauno 
gub., prašo atsišaukti Prano ir 
Felicijos Marcinkevičių. Adre- 
sas: Germany, Gefangenenlager 
1, Altdamm, Cath. Comp. No. I, 
Hipolit Mieržvinski. 

Šepetauskas Juozas, karės be- 
laisvis, Kauno gub., Panevėžio 
pav., Pabiržės miestelio prašo 
atsišaukti giminių ir pažįstamų. 
Adresas: Germany, Gefangenen- 
lager Arys, Josit Šepėtovski. 

Gaiievskis Vladislovas, karės 
belaisvis iš Triškių miestelio, 
Kauno gui ., prašo atsiliepti bro- 
lių, giminių ir pažįstamų. Adre- 
sas: Germany, Gefangenenlager 
Pr. Ilolland, Re\vierstube, Vla- 
dislav Gaiževski. 

Miečeckis Juozas, karės belais- 
vis, Suv. gub., Kalvarijos miesto 
j ieško Marės Jurgeliutės, Jurgio 
ir Prano Jurgeliu ir Benedikto 
Sakalausko. Adresas: Germany, 
Gefangenenlager Chemnitz, Jer- 
zv Miecieczky, 5 komp., Xo. 6ri. 

Alepianas Petras, karės belais- 
vis, Kauno gub., Miliūnų k., pra- 
šo atsišaukti savo švogerio Ka- 
zimiero Kuzminsko. Adresas: 
Germany, Berger—Danim \Vest 
Havelland 1 Komp., Petras Ape- 
lianas. 

Stripeika Antanas, karės be- 
laisvis, Kauno gub., Šiaulių pav.. 
Gruzdžių vai., Ligudos k., jieškc 
savo brolio Prano Stripeikos 
Atsišaukti adresu: Germany, Ge- 
fangenenlager Frankfurt b. Oder( 
Antanas Stripeika, 7 komp., Xa 
781. 

Rauduvis Mykolas, Jono sū- 

nūs, karės belaisvis, jieško savo 
brolio Stanislovo Rauduvio, gy- 
sei usio Athol, Mass. Adresas 1 

Gernany, Gefangenenlager \Yit- 
ten'jerg, Post Kleinui ttenberg 
(Eibe). N'ikolai Ivanovič Raudu- 
\via, 2 komp., Bar. B-l. Xo. 
1 -170. 

Lalas Juozapas, karės belais- 
vis, Katino gub.. Šiaulių pa v*., 
Gimbučių k., jieško savo brolio 
Jono Lalo. gyvenusio La\vrence, 
Mass. Adresas: Germany, Bran- 
denburg a. Mavel. Gefangenenla- 
ger rota 70 Josit Osipovie Lalas. 

Geisčiunas Juozas, Jokūbo sū- 

nūs, karės belaisvis prašo atsi- 
liepti savo pusbrolio Juozo Stač- 
konics, gyvenusi-; Scra-ntone, Pa. 
Adresas: Germany, Friedriehs- 
fe 1 d b. \Yesel Osip Jakovlevie 
Geisčiun. Bar. 33, Xo. 36202. 

Vilimavičius Mikolas, karės 
jelaisvis, Vilniaus gub., Taujunų 
c, prašo atsiliepti savo brolio 
Kazimiero \ ilimavičiaus, gyve- 
nančio Cbicagoje, 111. Adresas: 
3ermany, Zellelager Z prov. 
Hannover, Michel Vilimavičius, 
\'o. 246. 

Zeziulevičius Adomas, karės 
>claisv is. Kauno gub.. Panevėžio 
)av„ Pumpėnų vai.. Smilgelių k., 
>rašo atsišaukti savo giminių ir 
Jažjstamų, Adresas: Germany, 



Stargard į. Pom. Kricgsget n- 

genenlager, 25 komp. Untermeli- 
tcr, Adam Zežiulevič, Xo. 7518. 

Šileika Jom-s, karės belaisvis, 

Kauno gub., Panevėžio pav., j ie- 

ško Miko Varainio ir Juozo Va- 

liulio, gyvenančių Amerikoje. 
Adresas: Germany, II aibe 6. 

Berlin, Ivan Vladislav Šileika 
P»ar. 14, \o. 625. 

Bematcnis Leonas, karts be- 

laisvis, Vilniaus g>ib.. Sabavos k. 

prašo atsi.icpti -avo broliu Mar-; 

tyno ir Juozapo Bernatonių, gy- 

venančių Shenandoah, Pa. Adre- 

sas: Germany, Zellelager V... 

prov. Ilannover, I.e ;:i Karnato- 

nis No. 246. 

Bileišis Justinas, karės belais- 

vis, Vilniaus gub.. Švenčionių 
pav., Zablacisto vai., Tariga Gar. 

buno k., jieško Amerikoje savo 

brolio Antano Bi leisiu.—Adresas: 

Germany, Krieę-gefangcnenlager 
Parcliim, ?»Ieckl. Justin Bileišis, 

Bar. 1, G rup. 13. 

Kreičrr.anas Antanas, karės be- 
laisvis, Kauno gub., T"Iš»ių pav., 

Alsėdžic vai., Sapnelių k., atsi- 
šaukia j visus lietuvius j prašo 
pagelbos. Adresas: Germany, 
Gefange-nenlager Stargard i 
Pominern. Antanas Kreičmnnas, 
No. S4J. 

Skierbo Mikclas, karės belais- 
vis, l.auno gub., turi savo 'tėvus 

gyvenančius Bostone ir prašo jįj 
atsiliepti. Adresas: Germany, 
Ge f ange n e t vlage r X e u h a m m e r, 
Micbail Skierbo, Xo. 178. 

Mikelionis Antanas, Muieušo 

uvnus, karės belaisvis, j ieško sa- 

v > pusbrolio Mateušo Levulio 

Suvalkų gub., Seinų pav., Lei- 

punų gm., Jovaišių kaimo ir pus- 
seserės C'Cnavaitės \'i'tkau sikiu- 
tės, gyvenusios Laurence, Mass., 

paeinanti iš Leipumi, \drcsas: 

Germany, Kriegsgefangenenlager 
Minden i. \Vestfalen, komp. 4, 

(ti«ipe 4, Anton Mikelionis No. 
#y>4- 
i* i. 

Žilevičius T., gyvenantis Ru- 

S.ijoj jieško savo br !io \iceforo 
Žilevičiaus gyvenančio Chicago- 
jė, 111:—prašo jo atsiliepti. Ad- 
resas: Russia, g. Orei, Služba 
Sbor. R. O, 

Lietuviai kareiviai, j ieško savo 

giminiu ir pažįstamų— Mulevi- 
čius Mctiejus, Kauno gub., Uk- 
mergės apskr., Vidiškių pav., Pi- 
jprų sod. jieško savo brolio Jono 
ir pusbrolio Petro Mulevičių; 
Ignatavičius Karolis. Ukmer- 
p'vs apskr. ir par.. Laičių sod. 
jieško švogerio Antano Vibros 
ir švogerio Ign. (irigo ir kitų 
giminių ir pažįstamų 
ir Kuizinas Kazimieras Pa- 
lamkio Laukuvos par., Telšių 
apskr. jieško savo brolių Juoza- 
po, V ladislovo ir Izidoriaus Kui- 
zinų ir kitų gimių bei pažįstamų. 
Visų adresas <toks: Russia, g. 
Mockva, Snščevskaja 27 Int. 
Obm. Masterskaja Komanda. 
Ratnikov 4 roti, 4 vzvoda. 

VIETINES 2INI0S. 
CHICAGOS RINKIKĖS. 

Cbicagos merginos ir moterįs jau 
pradėjo būriais spiestis j rinkėjų 
armiją, kuri 1 d. lapkričio rinks 
aukas po visą Chicagą. 

Visos, merginos ir moterįs, ku- 
rios dar neprisižadėjote buti rin- 
kikėmis, kuogreičiausiai tą pada- 
rykit. Atsiliepkit į savo vietinius 
komitetus, kurių vardai žemiaus 
paduot-' arba jeigu jums tas butų 
neparanku, tai iškirpkit žemiaus 

padarytą kerčiukę, jrašykit ant jos 
savo vardą, pravardę ir adresą 
ir tuojaus pasiųskite Centraliniam 
l'hicagos Komitetui. 

Visose Chicagos apielinkėse yra 
įteigti komitetai, prie kurių mo- 

terį ir merginos gali kreiptis. Štai 
šitų komitetų vardai: 

Ant Bridgeporto: I)r. K. Drau- 

gelis, 3253 So. Ilalsted st. Kun. 
A. Vaičiūnas, J. Žakas ir A. Kau- 
lakis. 

Ant Town of Lake: Kun. A. 
Skripka; A. Kareiva, 1805 \Yest 
4^th st.; Pr. Veriga, 4539 So. 
Marshfield ave.; J. Klimas, J. 
Paleckas ir A. Prečitiauskas. 

Ant 18-tos gatvės: Adomas 

Stulginskas, 715 \V. njth pi.; f. 
Rusteika uioy Ruble st.; A. Ra- 
minas, S. Venckus ir S. šimulis. 

Ant North Side: A. Rupšys, 
1845 X. Hoyne ave.; K. Kuprys, 
M. Mažeika, ii. Lauraitis ir J. 
Novivkas. 

Brighton Parke: K. Varanau- 
skienė, 4507 Caiifornia ave.J R. 
Andreliunas, 1446 San Francisco 
ave.; P. Kvietus, 4400 S. Fairfield 
ave.; J. Žiedas ir P. Stasiulis. 

So. Englewoode: J. Valionis, 
8446 (iibert Ct.; J. Grigaliūnas 
8139 \'inccnne> ave.; B. Janulis, 
8350 Kerfoot ave.; M. Radzevi- 
čiūtė, 8339 Kerfoot ave.; ir J. 
Kapočius. 

Ant West Side: R. Zaura. 
2050 W. 23rd st.; J. Paunksnis, 
2328 W. 22!i(l PI.; V. Lenkau- 
skas, 2336 So. Oakley ave.; P. 
Cibulskis 2112 W. 21 st PI. ir M. 
Juška, 2866 W. 23rd st. 

So. Chicago: J. Trijonis, 8756 
llouston ave.; J. Haltramonaitis, 
8730 1 lou.iton ave. 

W. Pulman; S. Augštolis, 
12120 So. Halsted st.; J. Kudirka, 
12241 Emerald ave. 

Marąuette Park; F. Bumeika, 
(>606 S. Tol .u n ave.; J. Kabelis, 
6828 So. Mapleuood ave. 

Roseland: J. Pivaruiras, 22 F., 
notli PI.; .A. Dikša, 34 E. 103RI 
St.; C). Deveikaitė, 169 E. H5th 
St.; A. Frairaitč, 10750 Indiana 
avv.i S Kacinskaitė. 

Cicero, 111; A. Valančius, 1442 
So. 49th ave.; P. Chekauskas. 

Iki šiolei prisižadėjo rinkikėmis 
"Lietuviu Dienoje" sekančios ino- 

terjs ir ])anelės; 
E. Rudauskaitė. A. Rudauskaitė, 

A. Cernauskaitė, J. Butkiutė, M. Ra- 
cevicz, Mrs. Butchloff, Julia Peter- 
son, Stella Peterson, B. Jonaičiutė, 
M. Radzevičiūtė, O. Karaliūtė, J. 
Giraitis, p. Bigeliutė, S. Urbiutė, A. 
Urbiutė, B. Urbiutė. M. Rakauskaitė, 
K. Dobrovolskaitė, J, Dobrovolskaitė, 
Anna Brooks, A. Lowler, R. Lo\vler, 
J. Kulienė, S. Olševskaitė, A. Bal- 
čaičiutė, Ona Vllkiutė, Ona Kavoliu- 
naitS, Ona Evarakiutė, Ona Klimlutė, 
M. Mickiutė, Paulina Armoniutė, J. 
Rimkiutė, Cecilija Rakauskaitė, Gla- 
dys Wiggin3, Jedvyga Urbiutė, Bron. 
Nausiedaltė, Vincenta Saloviniutė, 
Benlgda Radavičiutė, Ona Monku- 
vienė, Valer.Ma Vaišvilienė, "F. švar- 
lienė. Ona Medinaitė, Antanina Nau- 
siedbnė. Damic. Adomaitaitė, Mari- 
jona Gedvilienė, Petr. Ignatavičiutė, 
Agnieška Kilienė, Paulina Adomai- 
taitė, Paulina Venckaitė, Pr. Pikčių- 
nienė, Pr. Murauskaitė, A. Pozme- 
nienė, Rozalija Maželiauškienė, Ag. 
Nausiedaltė, Eig. Jozaitienė, Kotr. 
Čepaitė, Agn. Antanavičienė, M. Ga- 
ru^kaitė, R. Jasiuniutė, M. Ragelskie- 
nė, M. Vainauskienė, R Zombavičiu- 
tė, E. Slekiutė, P. Preškaiutė, Z. Mo- 
taitė, M. Varkalienė, Monika Bare- 
zienė, Ver. Sereikaitė, B. Tazvy- 
dlenė, An. Kanoverskaitė, EIz. Urbo- 
naitė, uua Jovaišienė, Barb. Račins- 
kienė, Ona Pajauskienė. 

(Daugiau bus). 

Kalbinirit daugiau rinkikių—ne 
tik lietuvaičių, bet ir lenkių, ame- 

rikonui irt. t. Moterų draugijos 
ypačai tam darbui tinka. 

Apie "Lietuvių Dieną" Chica- 
goje —Išleidus svečius (p. Yčą ir 
kun. J. Žilinską), kuriems Cliica- 
gos Centralis Komitetas, buvo pe- 
reitą savaitę surengęs tris pra- 
kalbas Chicagoje, imtasi už darbe 
prie "Lietuvių Dienos" prisirengi- 
mo. Ceniralis Komitetas turi sa- 

vo susirinkimus po 2—3 sykius į 
savaitę. Atlikus įvairius priren- 
giamuosius darbus, imtasi 

šiuomi aš prisižadu rinkti aukas badaujančiai tėvynei Lietuvi" 
Dienoje (lapkričio 1 d., šių metų) ir surinktas aukas jduotl 
Lietuviu Centraliniam Komiteiui Chicagoje. 

Mano Vard. ir prav 

Adresas 

Šita kottelę Ch.caęos merginos ar moterįs, norinčios buti rin- 
kikėmis Lietuvių Irenoje ir dar neužsirašusios, lai iškerpa, išpildo ir prisiunčia šiuom adresu: Chicagos Centralis Ko-tas, % C. Kasputis, 3246 So. ilalstcd St, Chicago, Iii. 

visą reikalą tvarkyti. 
Šiomis dienomis duota padirbti 
reikalingas dėžutes (skarbonkas), 
"igs'us ir t. t. Iš Chicagos komi- 

Įteto šiuos visus daiktus gaus ne 

tik Chicagos rinkikai, bet ir visi 
aplinkiniai miesčiukai ir tolimesni 
vakariniu valstijų miestai. Tuo- 
mi Ijus palengvintas Amerikos Cen- 
tralio Komiteto darbas. 

Visi aplinkiniai ir toliaus j va- 
karus nuo Chicagos esantieji mie- 
stai tegul tuojaus atsmaukia j Chi- 
cagos Komitetą, pranešdami, kiek 
jiems reikės dėžučių- tagsų ir t. t. 

* "Lietuvo-s" redakcija gavo ke- 
letą atsišaukimų ir laiškų, kurie 
buvo išsiuntinėti Įvairioms drau- 
gijoms tulų asmenų; tuose 

'atsišaukimuose užsipildinėjama ant 

Chicagos Centralio Komiteto ir 
'net ant "Lietuvos" redaktoriaus. 

Pri-siuntusieji redakcijai tuos 

[laiškus prašo, kad "duoti velnių" 
už tai, kad jie, siuntinėdami to- 

Į kius laiškus į draugystes, mėginą 
kelti suirutę tarp Chicagos lietuviu. 

Jų prašymo mes neišpildysim, 
nes manome, kad tai butu bergž- 
džias darbas. Vieton, to męs pra- 
šome' kad visos draugijos, visi 
Chicagos lietuviai—kam tik rupi 
mūsų brolių sušelpimas—kibtų prie 
darbo su dvigubu smarkumu. Te- 
gul sau loja kas nori ir kaip sau 

nori, o męs visi negaišinkime lai- 
ka tuščiais ginčais, bet savo dar- 
bą dirbkime. Visi tegul pagelbsti 

[Chicagos Centraliniam komitetui 
visa kuom tik galima. Laiko ne- 

daug yra iki i d. lapkričio. Dirb- 
kim visi kas kuom gali! 

* Draugijos! Nepamirškit ir 

jus pažymėti "Lietuvių Dienos" 
savo aukomis. Visos draugijos sa- 

vo susirinkimuose gali padaryti 
Įnešimą, kad paskirtų iš kasos auką 
ir per "Lietuvių Dieną" jduoti ją 
Chicagos Centraliniam Komitetui. 

Svečiai surinko £er $1000 Chi- 
cagoje. Pereitą su'batą iš Chica- 

gos išvažiavo dūmos atstovas M. 
Yčas ir kun. Jouas Žilinskas. Iš- 

važiavo Clevelandą, o iš ten ža- 

dėjo užsukti Pittsburgan ir dar 
keliose vietose. Ateinantį nedėl- 

dienį, spalio 15 d., žadėjo buti jau 
Philadelphi joj. 

Būdami Chivragoje, svečiai per 
"Lietuvos" redakciją gavo daug 
pakvietimų nuo lietuvių iš Įvairių 
miestų. Tarp jų paminėtini prašy- 
mai iš Omaha, Neb., iš Scranton- 
Wilkes-Barre ir Pittston, Pa., iš 

kelių vietų iš Naujosios Anglijos 
ir t. t. 

Ant stoties svečius išlydėjo 
"Lietuvos" redaktorius p. B. K. 
Balutis ir p. K. Kasputis. Išva- 
žiuodami iš Chicagos, svečiai pil- 
nai liko patenkinti chicagiečių pri- 
ėmimu ir jų duosnumu. Laike 
trijų, greitai surengtų prakalbų 
Chicagoje sumesta aukų $1050.00. 
Didžiausią auką šiuom <sykiu pa- 
darė Tovvn of Lake, kur sumesta 

per $413.00; antras buvo Bridge- 
portas su $363.00; \Vest Side su- 

dėjo per $270.00. 
Chicagos suma lengvai galėjo 

pasidvigubinti, jeigu butų buvę 
laiko daugiau prakalbų surengti. 
Vienok delei stokos laiko pas sve- 

čius prakalbų nebuvo tokiose Chi- 
cagos kolionijose, kaip 18-ta gatvė, 
N'orth Side- Englevvood, So. Chi- 
cago, Brighton Park, West Pul- 
man, Roseland ir t. t. 

Išvažiuodami, svečiai prašė per- 
duoti Chicagos lietuviams jų atsi- 
sveikinimą ir prašė, kad chicagie- 
čiai ir toliaus nepamirštų darbuo- 
tis savo nukentėjusių nuo karės 
brolių labui. 

Kiek teko susieiti su žmonėmis, 
girdėjusiais svečių prakalbas, tai 
chicagiečiai irgi yra didžiai iš Sve- 
čių atsilankymo užganėdinti. Nuo 
jų jie išgirdo daugelį dalykų, ku- 
rių iki šiolei nebuvo žinoję. 

R. 

PRANEŠIMAS. 
Westsidės Lietuvių Draugijų 

Susiorganizavimo aukoms rinkti 
nukentėjusiems nuo karės lietu- 

viams. 
Rugs. 29 d. M. Mcldažio sve- 

tainėje buvo prakalbos. Prakal- 
bų tikslu buvo parinkimas aukų 
nukentėjusiems nuo karės lietu- 
viams. Tas darbas puikiai pavy- 
ko ačiu pasidarbavimui kalbėto- 
jų. Kalbėjo šitie: p. J. J. Bag- 
džiitnas, adv. B. K. Balutis ir 
kun. Serafinas. Kalbėtojai kiek 
jiems duotas laikas leido, gyvai 
apipasakojo Lietuvos lietuvių pa-1 
dėjimą ir vargus. WestsidieČiai, I 
kaip pimiaus, taip ir šitose p ra- 

kalbose atsilū^Jė savo gausiomis 
aukomis savojinjęirgintos tėvy- 
nės reikalams." 

— 

Vardai aukavusiu prakalbose 
rugs. 29 d. M. Jvfeldažio svet., 

West Sįjlėį. 
Po $20.00: J.-J: Bagdžiunas, J. Sa- 

vanorius. J Moiis. 
Po $10.00: J. K rot kas, Z. Balči- 

konis. Po $2.00: F. Žukas: 
Po $1.00: Kun. » B. Sarafinas, J, 

Strolis, A. Krotkaitė, A. Janulevsk?" 
K. Pavilonaitė, R. VasilevBkas, k. 

Kazlavskaitė, O. Tomsaitė. J. Vaici- 
kovskis, J. Bagdešenko, St. Rokas, 
J. Jasunas, J. Juocisus. E. Radzevicz, 
D. Jankevičius, J. Grušas, J. Palionis, 

(Tąsa ant 7-to pusi.) 

REDAKCIJOS AI'SAKYMai. 

p. "Lietuvos" ■kaitytoms. Su 
"žvaigždes" reporteriu dabar neap- 
simoka ilgy ginčų užvesti per "Lie- 
tuvį". "Lietuvių Diena" jau netoli 
ir reikia visas jiegas įtempti, kad ji 
butų pasekmingiausia. Tegul tie re- 

porteriai ginčijasi, o jųs dirbkite ir 
darbu narodykite, kad teisybė juaų 
pusėj. 

p. K. B. Chicago, III. Jųsų raštelis 
"Tragediškas atsitikimas" netilps to- 

kioj formoj, kaip parašytas. Palauk- 
sim ir pažiūrėsim, kaip dalykai virs 
ir sulyg to tinkamai pasielgsiu). 

p. šelmis Bernelis, Vietinis, Bite, 
Ku-Ku, Biliūnas, J. 'asinskas, Atsto- 
vas, Nemunėlio Lankas, ir kitiems. 
Delei stokos vietos atidėta j sekanti 
numerj. 

p. A. Mockevičia, Cleveland, Ohio. 
Adresą liepdm permainyti. Už gerus 
velijimus ačiu jums. 

p. A. Jankūnas. Rašinėkit žinutes, 
bus gerai. Tik po kiekvienu raštu pa- 
dėkit savo antrašu. Prisiųstą .Tusų 
raštelj peržiurėsim ir sunaudosim se- 
kančiam numeryj. 

Nemuno Upeliui-a Apie jusų ap- 
rašomąjį vakarą jau buvo atspausti 
"Lietuvoj" pirmesniame numeryj ir 
todėl šito jusų raštelio negalime 
šiuom sykiu suvartoti. 

P. J-as. Tamistos rašinj gavome; 
ačiu, sunaudosime kitame numeryj. 

Apgarsinimai. 
RUDENS LIGOS. 

Raumenų ir' •-.onarių ramatoms 
ir neuralgijai dabar yra laika?. 
Todėl dabar yra laikas vartoti 
Trinerio Linimenth tikram pasi- 
liuosavimui nuo Skausmų. Tik- 
tai jbraukynmi, jo nereikia imli 
j vidų. Kain. '25c. ir 50c. aptic- 
kose, kra.-a 35 ir 60c. Šituo me- 
to laiku taipgi apsireiškia slogos 
galvos ir krutinės* kosuliai, bron- 
chitą , gerklės skaudėjimas ir tt. 

Nelauk ir vartok Trinerio Kosulio 
Malšintuvą, ištikimas ir greitai 
pagelbantis vaistas. Kaina ta pa- 
ti. Jos. Triner, išdirbėjas che- 
mikas, 1333-1339 S. Ashland 
Ave., Chicago, 111. 

JAMES A. LONG. 
Demokratų kandidatas ant 

Trustiso Sanitariškojo Distrikto 
Chicagoje. 

Už ji gali balsuoti ne tik vy- 
rai bet ir moterįs. Registracijos 
diena: Spalio 17 d. Rinkimai 
bus lapkričio 7 d. 

Balsuokite už James A. Long. 

AR TURI TOKIUS JAUS- 
MUS? 

Prisirinkę dujos pilve ir žarno- 
se kenkia širdies. veikimui. Kaip 
tik atsiguli ližei na širdies drebė- 
jimas, kuris nuvargina širdį rau- 
meniniai ir nerviniai. Rvtmetyj 
atsikeli pailsę? lyg kąd po dienos 
darbui. Paimk Trinerio Ameri- 
kinio Karčiojo Vyno Eliksyro, ku- 
ris ištuštins pilvą ir žarnas be su- 

silpnijimo kuno. Šitas vaistas, 
kuris taipgi yra labai geras nuo 

nervuot umo, galvos skaudėjimo 
neturėjimo noro valgyti, kraujo 
menkumo ir tt., neturi savyje jo- 
kių chemikalijų, ar nuodų, jo su- 

dėtinėmis yra tiktai gydomosios 
karčios žolelės ir tyras gamtinis 
raudonasis vyną?. Kaina $1.00. 
Aptiekose. Jos. Triner, išdirbė- 
jas chemikas, i333-*339 S. Ash- 
land Ave., Chicago, IU, 

BUK ŠOFERIU. 
Laikus yra gauti sau tinkamą vie- 
tq. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą kiekvienam pabaigusiam kursus 
musų mokykloje. Mokinime pasi- 
naudojame individinėmis sistemo- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- tika važinėjime automobiliais vi- 
sokių rusių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir suteiks tiifUa- 
mus patarimus ir nurodymus. Mū- 
sų mokyklai netrūksta geriausių 
automobilių ir kilų prietaisų. Už- 
tikriname tamistai kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas $25.00. 
Federal Ass'n of Auto Engineers, 1214-10 Jackson Blvd. (Inc.) I 

Reikalavimai. 
Reikalinga mergina, ar moteris— 

prie namų darbo, mažoj šeimynoj. LengvaB darbas. Atsišaukti tuojaus J flatą "1" (trečios lubos), 812 V. 
33rd st. Telefonas: Yards 6093. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Pilnai yra aaroo vyramj ir mote- 

rims restauracijose, fabrikuose Ir pri- 
vatiniuose namuose; uzmokeutiB yra 
geriausia, kokia yra mokama Chiea* 
goje. Vyrams $2.50 j dieną, nuo 
25c. Iki 30c | valandą. Adresas toks 

Atlas Employment Office, 
6300 So Halsted St.. Chicago, 111. 
3rd PI., Room F. Tel. Normai 163 

DRAUGIJŲ BEIKAU1 
PASILINKSMINIMO 

VAKARAS 
su programų rengia Lietuvių 
Moterų Apšvietos Draugija, Mil- 
dos svetainėj, 3138 So. Halsted 

'St. ant trečių lu'bų. Nedėlioj, Spa- 
lio-October 15, 1916. Po Progra- 
mai bus šokiai, konfetti ir ser- 

pentina. Pradžia 5 vai. vakare, 
jžanga 25c. ir 35c. 

Gerbiama publika, malonėsite at- 
silankyti j šj linksmą vakarei}. Lie- 
tuvių Moterų Apšvietos Draugija vi- 
sados stengiasi užganėdinti publiką, 
taip ir šj kartą nesuvils. Ateikit ir 
atsiveskit draugus bei drauges. 

Kviečia visus 
L. M. A. DR-JOS KOMITETAS, 

METINIS APVAIKŠČIOJIMAS 
paminėjimui gimimo dienos Simano 
Daukanto Lietuvos Istoriko, parengia 
"SIMANO DAUKANTO" DRAUGIJA 
Subatoj 14 d. Spalio Oct., 191G, M. 
Meldaiio s v it, 2242-44 West 23 PI. 
P-adžia 7 \*1. vakare. ]žanga 25c. 
ir augščiau. 

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės, 
malonėkite atsilankyti j mušu iškil- 
mingą metinį apvaikšėiojimą. nes tai 

į bus puikiausis vakaras kokis kada 
tyra busęs iki šioliai. šitame pui- 
kiame vakare išgirsite garsiausius 
kalbėtojus, puikiausias dainas, ku- 
rias padainuos Birutės Choras, mono- 

logus, deklamacijas ir 1.1. 
kviečia visus 

SIMANO DAUKANTO DR-JA. 

Pajieškojimaš. 
Pajieškau savo tikro brolio Juozo 

šilkausko, Suvalkų gub., Vilkaviškio 
pav., Vaitkabalhj gminos, Gražiškių 
kaimo. Apie 7 metai Amerikoj. Trį3 
metai atgal gyveno Chicagoje, o da- 
bar nežinia kur. Jis pats, ar kas 
kitas malonėkite duoti žinią adresu: 

Boleslovas Pilkauskas, 
797 Bank st., \Vaterbury, Conn. 

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

Domicėlė (Jotautienė, 
4319 So. Wood St., Chicago, 111. 

Pajieškau savo švogerio Antano 
Toconioa, Užupių kaimo, Alovijo"? 
gin., Traku pv., Vilniaus gub. Gyve- 
no Coal Centre, Pa. Atsišaukti 
adresu: 

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

Pajieškau pusininko prie spaustu- 
vės; kuriam įsipyko dirbti pas kitus 
ėia gali rasti gerą progą su mažu 
kapitalu patapti savininku ir dirbti 
Bau, one kitam. Atsišaukti tuojaus, 
laišku, ar asmeniškai. 

B. R. Yasulis, 
2-03—137th St. Indiana Harbor, Ind. 

Phone 844 

Pajieškau savo pusseserės Marės 
šeriukes, Pelekoinj kaimo, Jezno par., 
Vilniaus gub. Atsišaukti adresu: 
Mike Beitas, P. O. Rhone, Pa. 

Ant Pardavimo. 
Parsiduoda smuklė, labai geroj vie- 

toj, prie didelių fabrikų; gera proga 
norinčiam to biznio. Savininkas iš- 
važiuoja i kit$ miestą. Kreiptis adre- 
su: 2552 Blue Island Ave. 

PARDAVIMUI, AR IŠMAINYMUI. 
80 akrų ūkis, 60 akrų išdirbtos že-' 

mės. 20 akrų užsėta dobilais, 1 Vi Į 
akro cukriniais burokais, l'/fe bulvė-Į 
mis, kukuruzais, nunokę; 12 tonų 
šieno, 300 bušelių avižų, masinos, 
10 kambarių namas, daržinė, klėtis 
ir kitos triobos. 6 karvės, ketvertas 
galvijų, 2 arkliu, 2 kiauli, 50 vištų, 
šulinis ir šaltinis, Vfc mylios iki mo- 
kyklai, l*^ iki sūrių dirbtuvei. Kaina 
$5,500.00 išmokestiinis. Rašyk ang- 
liškai. Adresas: 

Fred \Visner, 
Stephenson, Mich. 

Parduodu mėsinę1 ir valgomų daik- 
tų sankrovą seniausiai lietuvių npgy- 
ventoj vietoj: biznis Išdirbtas per 
daugelį metų; įtaisymai visi sulig 
naujausios mados. Savininkas turi 
kitą biznį. Kreiptis 732 W. 19th st. 

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNIN® 
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 

APRĖDALŲ. 
Musų sistema ir ypatlškas mokic- 

mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir geriau- 
sius kirp.imo-designing—ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime prak- 
tišką patyrimą kuomet jųs mokysi- 
tės. 

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose. 

Jųs esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ar vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigią kainą. 

MASTER DESIGNING SCHOOL, 
.. J. F. Kasnicka, principalas, .. 

118 N. La Salle St., Kamb. 416, 417, 
Prieš City Hali. 

12 LEKCIJŲ ANGLIŠKOS 
KALBOS. 

Lengvai ir parankiai sutaisytos, 
kurias išmokus turėsit gerą pradžią 
išmokt KALBĖT IR RAŠYT ANG- 
LIŠKAI. Jeigu netiki tam naujam 
išradimui, perskaitykit pirmą lekciją, 
o persitlkrinsit, ar teisybė. Prisius- 
kite 10 centų tuojaus, gausit lekciją. 

Montello Corespondence School, 
Montello, Mass. 

ATIDARITA 
Didžiausia Lietuvių Knygų Krau- 
tuvė Chicagoje. Be knygų mes 

parduodame auksinius daiktus, 
kaip tai: žiedus, laikrodėlius, ge- 
riausias britvas, gazo prosus ir tt. 

širdingai kviečiu visus apsilan- 
kyti pas savo tautietį. 

Su guodone, 

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

Tel. Drover 8167. 

GERAS 
LINIMENTAS 

yra kiekvienai šeimynai reikalingas vaistas. N5- 
ra tos dienos, kad ueprisieina vienam iš šeimynos 
narių toki vaistą vartoti. 

SEVERAS GOTHARD OIL 
(Severos Gothardiškas Aliejus) yra ir buvo toks 
šeimyniškas linimentas per pastaruosius 35 
metus ir jo vertė neapibranginta norint ap- 
turėti palengvinimą nuo 

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

sunarių ir raumenų, dieglių ir skaucmų. 
Kaštuoja 23 ir 50 centai. 

Skaitykite ij laišką: "Severos GotliavdiSkas Aliejus pasirodS labai veiklus. Mano moteris turėjo diegiančius skausmus kojose, bet pradėjus vartoti Severos GothardiSkų Aliejų skausmas pradėjo rimtimis ir kol tuvarto- jomo pusę bonkos. tie skausmai visiškai išnyko." John Mikulastik, K. F. D. 1, Box 9ti, Iron Mountain. Mich. 

Gaukite Severos Preparatas nuo savo aptiekoriaus. N'epalint gauti, už- sisakyk tiesiai nuo mųs. Neimk kitokių vaistų bei užvaduotojų I 

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

$ioe atvirutės tinka visokiame reikale: kaip tai susirašinėjime, taįp ir visokiems pasveikinimam*. 
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Nuo Kares Nu Kentėjusių 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 rūšies: 
Vienos yra atspausdintos ant baltos "4 ply'' Federal Bristol popieros; 
antros yra speciališkai dailės mylėtojams pagamintos ir rankomis koloruotoa 
8-se spalvose. 

Kainos: Paprastųjų atviručių—2 už 5c.; 6 už 15c.; tuzinas už 25c. 
Rankomis spalvuotų: 10c. už vieną; 25c. už 3; 50c. už 6 ir $1.00 už tuziną. 

Užsisakant šias atvirutes, siųskite pinigus šiuom adresu: 

A. 0LSZEVVSK1 
Pres. 

Lietuva Publishing Company 
325a SO. HALSTED STREET. .1 : is CHICAGC. ILLINOIS 



(Tiį>a nuo 6-to pusi.) 

F. Jamanas, J. Murcinovskas, P. Zab- 

!eckis, J. Simcnuvic/, J. Garvinaa, 
A)ex Slokes, K Valonis, F. Kelpas, 
P. Samsonas, J. Linkaiti, O. Nevar- 

davskas, Fr. Kniskis, J. Kulikavskis, 
J. Detravskas, J. Bufiunas, J. Buzls, 
K. Mažeiko, J. Alyonis, K. Kielas, 

A. Vingelis, V. Stankevičius, Sopis, 
J. BencSunas. 

Po 50c.: J. Janulevskienė, J. Ci- 
bulskis, St. Pauraza* J. Uoksas, P. 

Kraujalis, K. Aleksiunas, J. Gabrls, 
P. Petravskaitė, .T. Kučas, A. But- 

kus, L. Nedvaras, A. Jarudas, P. 

Butkus, A. Molkevit'ius, F. Lukoševi- 
čius, D. Gasparskiene, M. Miksenė, 

P. Bielskis, B. Vulavskaitė, J Ka- 

m i nekas, K. Saliucka, K. Zirinckas, 

Z Janavičia. J. Navickas, J. Daug- 
nora. 

Po 23c.. J. Jankauskienė, K. Bag- 
donienė, F, Simckis. P. Buciunas. A. 

KaleckaP. Bagdonas, L. Markuc- 

kis, J Bručas, A. Jaras. O. Valaičiutė, 
O. Paliuvaito, M. Uoksns, P. Kar- 

velis, J. Casparkas. 
Viso labo $141.00. Smulkiu aukij 

$5.10. Viso auku surinkta: $145.10. 
Rengimo komitetas: R. Zaura. V. 

Lin'<auskas, V. Brusokas ir F. Bru- 

čas, taipgi prisidėjo kiekvienas su 

$1.00 auku, viso $4.00. Tokiu budu 
viso prakalbose įplaukė $150.10. 

Prakalbų surengimo išlaidu buvo 

$3.75. Klaidas atėmus nuo surinktos 
sumos, lieka $14fi.35. 

DraugijŲ vardu tariame širdingą 
ailu p. M. Meldažiul už suteikimą, 
svetainės už dyką. 

VVestsidės Lietuvių Draugijų 
Su3iorjjaniz««vimo Valdyba- 

« 

Įvairjmai. Šią savaitę Cliica- 

goje lankėsi: p. K. Pilėnas iš Nevv 
Yorko, kun. Jurgis Jonaitis, lietu- 
vių Klebonas iš So. Omaha. Xeb. 

Pastarasis pasakojo, kad So. Oma- 
ha lietuviai rūpestingai prie '"Lie- 
tuviu Dienos" rengiasi. Kttn. Jo- 
naitis norėdamas sužinoti, kaip 
chicagiečiai rengiasi, pereitr pa- 

nedėlį dalyvavo Chicagos Centra- 
linio Komiteto posėdyj. 

— Daktaras A. L. Ciraiču- 
nas sumanė rengti rimtesnes pa- 
skaitas apie Sus. Liet. Ameriko- 

je. Jis apsiima prigelbėti SLA. 
ir TMD. kuopoms surengti agi- 
ttetyvislkus vakarus ir gali suteik- 
ti platesnių instrukcijų tiems, 
knrie prie jo tame reikale kreip- 
sis antrašu 3310 So. Ualsted st. 

— p. A. Vitkauskas, nesenai 
Špleidusis Chicagą, praneša savo 

pa;':jstamiems, kad jis dal>ar dir- 
<ba scenoje su Worcestcr, Mass. 
lietuviais, kur susitvėrė tam tik- 
ti* lošėjų ratelis." Šisai ratelis, 
tapo pastatytas, taip sakant, ant 

biznio pamatų ir trupa žada va- 

dinėti su spektakaliais po įvai- 
rias kolionijas. 

— Spalio 15 d., 1:30 po pietų, 
"Aušro-i" svetainėn kviečiamas lie- 
liivių Moksleivių Susivienijimo 
ąuiirinkima*, kad atgaivinus 2-ją 
kuopą. 

NAUJAI ATSPAUSTA i 

Apie Žeme ir Ritus Svietus. 
Si knyga pati aiškiai pasako apie savo vertę, nes taip 

dažni jos reikalavimai, nuo žmonių vis ateinanti, mus priver- 
tė vėl ją atspausdint, šioje knygoje aprašoma APIE ŽEMĘ 
ir kitus svietus, ju būvį ir pabaigą. Pagal Heilperną, Falbą 
ir kitus sutaisė ŠERNAS. Aprašo, kas yra žemė» iš ko ji su- 

sideda, ant ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra saulė, žvaigž- 
dės, mėnulis, planetos, kometos ir kitos retai matomos žvaigž- 
dės. Su ?o astronomišku paveikslu. Chicago, Illinois 1896, 

Pusl. 255 75 
Ta pati apdaryta $1.00 

Užsisakant šią knygą, siuskite pinigus šiuomį adresu; 

A. OLSZEWSKI 
PRES 

LIETUVA PUBUSHIM 00. 
3252 South Halsted Street 

KONSTITUCIJA 
9 

yra kiekvienos draugijos fundamentui, 
todėl reikia turėti ją gražiai Ir aiškiai 
atspausdintą. Męs esame specialistai 
konstitucijų dirbime. ! : : : 

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

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

Savininkai 

814 W, 33rd St„ Chicago, III. 
f.->lephone Drover 7184 

Tave pinigai perka kokybe 

Copyright l»l( 
Vj R.o.K«ynold« 

Tobacco Co. 

Ant užpakalinio Prince Albert 
pakučio šono yra parašyta: 
Troccss Patcnted July 30, 1907.' 

Prince Albert yra parduodamas 
visur raudonuose maišiukuose 
5c.; raudonose skardinėlėse 
10c.: svaras ir pusė sk»rdies 
drėkytuvėj, o sva.as krispoli- 
nio stiklo drėkvtuvtj kempine 
drėkinamais valais, kurie užlai- 
ko tabak* visuomet puikiame 
stovyje. 

Kokybė buvo vieninteliu pamasinimu siū- 
lant vyrams rūkyti Prince Albertą. Ku- 
ponai, ar premijos niekuomet nevartota 
prie jo. Prince Alberto jokiu budu ne- 

gali paliesti tautiniai, ar valstijiniai var- 

žymai vartojimo kuponų, ar premijų, nes 

jojo apsiskaitymu visuomet būdavo ko- 
kybė ! 

lip tik uždegsi Prince Alberto ta- 
u tuo jaus patirsi, kaip daug patinka 
jo liuosumas nuo kirpimo ir deginimo, 
kurie yra prašalinami patentuotu budu* 
|kuriuomi jis yra padaromas. 

frtlNCE 
Albert 

the national joy $mak& 

yra tai tokis tabakas, prie kurio tau norė- 
sis priprasti, nes jo gali rūkyti daug ir 
kiekvienas pakutis patiks tavo skoniui 
kas sykis vis daugiaus. 
Nusipirk Prince Alberto ir pabandyk tuo- 
jaus cigarete, ar pypkėj—nes jis yra toks 
geras, kad tu gailėsiesi, jog piririaus to 
nežinojai. 

RTJ. REYNOLDS TOBACCO CO.. ViMtM-Stla, N. C i 

-POP+t-R-OS 

FA8r,^Ta§ §AZIETA 

Gevalt' 

^SKMrrTO)A?i 

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

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

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

— S m i r n o !—sako.—Arba mokėk brangiau už popierą, 
arba aut šilko sau ją drukudkis. Dabar, matai, toki geri lai- 
kai, kad skudurai, iš kuriu dirba popierą, visai išnyko, tai ir 
popierą pabrango. 

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

C) už to generolo visa, brolau, armija stovi. Pirmi 
drukoriaj, ką gazietą kreivai išdrukuoja, už jų zeceriai, ko į 
viršų kojomis raides sustato; už jų artistai, ką visokius pik- 
čierius šleivai numalevoja, už jų ekspeditoriai, kurie čikagiš- 
kio skaitytojo gazietą į New Yorką, o ne\v jorkiškio—į Cbi- 
cagą nudugnina; už jų visoki pisoriai, ką tavo, mielas skaity- 
tojau, gražu vardą į knygas iš kito galo užrašo; už jų džiani- 
torius, ką visas atsiųstas korespondencijas iš ofiso "per klai- 
dą iššluoja,—visa šita armija smarkiai atakuoja laikraščio ka- 
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 
viežlybas 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 ą'nt tetos užlopyt, ką nuo ilgo kėdėj sėdėjimo pra- sitrynę.... 

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

Tauf -mielas skaitytojau, gal ir juokai iš to, bet gazietos kasieriui J^eveik verkt noris. Pasikasęs, pastenėjęs, pasiderė- jęs—ar nįnąltes—jis turi mokėti, ir moka. Ba ką padarysi? Jis yra rtrahtlras ir žino, kad jeigu, ponedžiau neduok, sustrai- 
kuotų ir gazieta laiku neišeitų, tai už kelių dienų skaitytojai ji gyvą žemėn suvarytų savo laiškais—butų riestai, arčiaus 
negu kaizeriui. 

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

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

KUR GAUTI "LIETUVĄ". 
LAVVRENCE, MASS. 

A. Ramanauskas, 101 Oak st 

LOVVELL, MASS. 
A. Jankauskas, 131 E. Merrlmack st. 

MONTELLO, MASS. 
B. P. MiBzkinis, 35 Arthur st. 

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

\( 

PATERSONį N. J. 
Atkins Bros., ) 273 River st. 

PHILADELPHIA, PA. 
M. A. Ignotas, 1028 So. 2nd st. | -)\\ c 

PORTLANDį: OREG. 
Bowman News Agency. 

UTICA, N. Y„ 
W. S. Tarczynskl, 18 Charles st. 
A. Vilčinskas, 95 Lafayeta st 

1 
WORCESTER- MASS. 

M. Paltanavlčla, 15 Mlllbury st. 

VVATERBURY, CONN. 
K. C h. Kažemėkas, 785 8ank st 

BOSTON, MASS. J. Ramaszkievvicz, 115 Balen st. WAUKEGAN, ILL. Jos. Matuiėnas, 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 st. J. I. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley av. A. Dargls, 726 W. 18th st. Naujienos Publ. Co., 
1840 So. Halsted st. J. Drasdauskas, 10806 Wabash ave. Ant. Kasperas, 3416 Auburn av. Zig. Irtlckevičia, 2342 S. Leavitt st. M. J. Tananevičia, 670 W. 18th st. Mike Valaskas, 349 Kensington av. M. A. Vabol, 1700 N. Ashland av. Juozas Žitkus, 628 W. 18th st 

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

BROOKLYN, N. Y. 
Ant Jankauskas, 65 Hudson av. 
Balt. Juozupavičius, 222 Grand st 
J. Derengowski, 166 Grand st 
Ant Plochockl, 87 Grand st 
M. Baiauskas, 119 Grand st. 
A. Gru4zincfc<» 184 Grand st 

Teleskopai ir Stereoskopai. 

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

sipirk Teleskopą su mero 

oskopals (F serijos, 174 vi- 
sokie paveikslai) už pačlg 
pigiausia kaina—13.20. 

vieno leiesnopo k^lna 7Gc., o 6 serijij $3.45, perkant Eyklu. parduodam viskį už $3.20. 
Katallr>g% Teleskopų, Ste^eoakopų Ir visokių knygų prlBlunčlaOifl uždyką. 

Reikalaudami adresuokite šitaip: 
LIETUVA PUBLISMING CO.( 

8252 8o. Halstsd ctr* Chlcago, Iii. 

NAUJAI 
AtspaustA 

TIK KĄ IŠ SPAUDOS IŠĖJO 
ANTRA LAIDA 

Iš Gyvenimo lietuviško 
Veliy Bei Velny. 

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

mėje, kokioje buvo girdėtos. 
Panavėžyj—pagal tarmę pane- 
vėžiečių ; Šiauliuose—pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub., 
ir t. t. Chicago, 111. 1915 pusi. 
470 I-50 
Audimo apdaruose 2.00 

Užsisakant šią knygą, siųskite 
pinigus šiuom adresu: 

A. Oiszeiski 
Pres. 

Lietuva Publishing Co. 
3252 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL. 

Garsinkite 
"Lietuvoj." 

Liet, Knygy Krautuvė. 
Apart daugelio (vairių knygų, dar 

galima gauti mano krautuvėje se- 
kančias knygas: 
1. Technikos Stebuklai. Su dauge- liu paveikslų, 142 pusi 35c. 
2. Tūkstantis NaktŲ ir Viena. Ara- 

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

3. Dvasios Gyvenimo Mechanika. 
Nauja knyga iš sryties psychollo- 
gijos. 148 pusi 40c. 

4. Iš Ko Kjla Melai ir {vairios skriau- 
dos žmonijoje. 171 pusi 75c. 

5. Genavaitė. Sceniškas veikalas per- 
taisytas A. Vitkausko. 48 p. 40c. 

6. Kankintojai ir kaukintiniai už 
mokslą 184 pusi $1.00 

7. T. Liet. Kalbos Gramatika. J. 
Damijonaičio. 119 pusi 35c. 
I kitus miestus pasiunčiu ržsaky* 

mus. Adresas: 

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

Phone 
Canal 9 

Phone Before Eleven 
Delivered Before Seven' 
OeliveKed promptlytoyouin 
any part of the city, from one 
of ouk 22 distributinį stations. 

Naujokams Reikalingas 
Retalus Pirklys 

VIENU pirmiausių dalykų, kurių šeimyna, atsikrausčiusi J nauj^ apygardą, reikalauja, yra vietinio pirklio patarnavi- 
mas—apsukriam pirkliui kiekvienas naujokas yra galimu 

Gauti šitą rėmėją pirkliui tikresnio kelio nėra, kaip naujoką pašaukiant per telefoną ir papasakojant jam tuos patogumus, kuriuos jojo sankrovoje gaus. 

Pažangusis pirklys nelauks kol j| rėmėjas suras. Jis prisistato 
per telefoną pats Ir paprastai gauna išmėginamąjį užsisakymą. 

rėmėju. 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Buiiding 

Commcrcial Department 
Official 100 



KihirkštĮs. 
' 

Tik dvi savaiti liko iki ''Lietu- 

vių Dienos." Kelkitės dirbti visi 

tinginiai! Dvigubai dirbkit visi 

darbštuoliai! 
X=X 

Nepagausi žuvų, nestt.šlapinęs 
kojų. N'esuriuksi "Lietuvių Die- 

noj" aukų, neturėdamas kam jų 
rinkti. 

X-X 

Didelius darbus tik dideliu pa- 
sišventimu atlikti galima. 

X-X 
Smagiau yra jausti pinigą ki- 

šeniuje, r.vgu alų pilve. 
X=X 

N'edyvai, kad rumunai taip ilgai 
nuo karės purtėsi. N'ebagai, ma- 

tyt, permatė, kaip skaudu yra kai- 
lin gauti. 

x=x 
Xeik pirtin! Mik Yčo-Žiliusko 

prakalbų pasiklausyt. 1 Jus taip pat 
karšta. 

X—X 

Žmonės, kurie j ieško mainų, tan- 

kiausiai randa kap.į—savo pini- 
gams už serus. 

x=x 
Belaisviai, lietuviai belaisviai! 

Kas nors prieš Kalėdas juos at- 

simins ? 

x-x 
Brooklyne bus laikraštininku su- 

sivažiavimas. Fain! Brooklynie- 
čiai, uždarykit juos kambarin ir 
neišleiskit, kol nesusitaikys. 

x=x 
Anais metais Lietuvoj Šiuom 

laiku bulves laukuose kasdavo; 
dabar kasa—kapus. 

X-X 

"Lietuvių Diena" bus Visų 
Šventų dienoj. Bus ten Jonas, bus 
Fabijonas, bus ir visi kiti. Nebu> 
tik vieno Andriaus. 

X=X 
Ne tas yra didis, kas smarkiai 

peštis moka. Tas bus didis, kas 
daugiau AUK (J surinks "Lietuvių 
Dienoj." 

X~X ( (Gaida, kaip "Birutėj"): 
Sesutėlės—lelijėlės, 
Štai linksma naujiena. 
Apgalvoki m, apdumokim < 

Mus "Lietuv'ų Dieną." 
Jurgis S p u r gis. , 

JUOKELIAI. 
i 

'IŠMINTINGAI MANO. 
Vyras važiavo į mie-tą ir klau- 

sė savo pačiutės, kokio prezento 
ji laukia tiuo jo iš miesto. Nors 
visų pačiukių motina, Jieva, j(H 
kių skrybėlių rojuje nenešiojo, bet 
dabar skrybėlė yra maloniausis 
kiekvienai moterėlei prezentas. | 

Taigi ir niusų žmonelė a'sakė sa- 5 

vo vyriu, kad jeigu jis parveš iš j 
miesto skrybėlę, tai tas bus ge- x 

riausis prezentas. 1 
— O kokią skrybėlę norėtum, 

duŠyte ?—užklausė vyras. 
— Šiaudinę parvežk—atsakė 

pačiutė, ir pamielinus truputį, pri- 
dėjo: —Matai, kaip ją sunešiosiu, 
tai bus bent karvę kuom pašerti.... 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

(\Iupu) 
Sutaisė B. K. Balr \s 

Didumas 28 per 2? coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
ruose). Parodo lietuvių 
kalboje visus miestus, 
bažnytkaimius, kaimus, 
pačtas. telegrafus, mokyk- 
las, keltus, geležinkelius, 
ežerus, upes. rubežių tarp 
lenkų ir lietuvių ir dauge- 
1] kitų dalykų. 

"Gerladtls iemlapls lietu- 
vių kalboj. — Peraiatato 
labai puikiai."—Taip atsi- 
liepi apie JI visi laikraš- 
Clft 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
pu prisiuntimu j namus. 

Reikalaukit pas 

B. K. BALUTIS, 
3252 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL. 

Tel. Canat 5395 

J. G. Meziaiszkis 
General is 

Kontraktorius ir 
Namu Statėjas. 

2123 W. 23 rd. Si, 

PKCME YARCS 2721 

Dr. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3337 So. Morgan St., Chicaį,o# 

DR. O. C. H EIN E 
DENTISTAS 

PFjSAS: Kainp. 31 Ir So.HalsteiSI. 
(Gyvenimas viri iptiakn). CKICtSO. 

* 

F. P. BRADCHULls 
LAVVYER; 

LIETUVIS ADVOKATAS 
30 N. La SALLE St., CHICAGO 

R OO.MS 1107-1114 
Telepnone Fronklla 1178 

GYV.: 3112 S. HALSTEO ST., ARTI 31st ST. 
TELEFONE TAKOS 2390 

EVESK10 
ksmokykia 

čia gali išmokti Anglų kalbos nno pradinės 
ligi ūug&iausial, teipgi Lietuvių, Vokiečii;, 
Ruių ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augiu 
Matematikos, Istorijos, Geografijas, PoUtib. 
Ekonomijos, Knygv#dyst«s,Dalliaraščio, Lai- 
škų rašymo. Prekybos teisių ir tt. Čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL ir 
PRZKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAI. 
3106 So.Halsted St.,Chicą& 

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

A. J. BIERZYNSKI, pres. 
Priima bankon pinigus lr moaa 3%. U* sudėtus pinigus mus y bankoj duo- 

lame čekių knygutę, iš kurios para- 
lyti tekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Reai Estate. Perka ir parduo- 
ta namus ir lotus. Išsamdo bankines 
ikryneles (boxes) po $2.60 metams. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 

viaan svieto dalia. 
Bankos Valandos: Panedėlials, se- 

odomis, ketvergais ir subatnmls nuo 
l ryto iki 9 vakaro; nedėliom'', utar- 
ilnkals ir pėtnyčiomis nuo o ryto iki 
I vakaro. 

T«l. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
.letuvls Gydytojas ir Chirurgas 
259 So. Halsted St., Chicago, III. 
Gydo visokias ligas moterių, vaiku 

r vyrų. Speciališkal gydo limpančias, 
ūsisenėjusias ir paslaptingas vyrų 
IfSS. 

DABAR GERIĄS LAIKAS. 
Išmokti kirpti ir 
formos rašyti. Gau- 
sime tinkamu ir 

gerai apmokamą vie- 

tą trumpu laiku. 
Privatinės pamokos 
praktingas patyri- 
mas. 

Taip-pat išmokina- 
me aluti rankoves, 
kišenius ir prosyti. 
Mokiniai priimami 
isur. Dienomis ir vakarais. 

JOS. F. KASNICKA, 
Prieš City Hali, 

18 N. La Salle st.» R.416"417, Chicago- 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

Persiunčia Pinigus { Lietu* 
vą-Rusiją ir visas da- 

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted Si 
CHICAGO, ILL 

Rasomos Mašinos. 
Pigiausios ir geriau- 

elos rašomosios maši- 
nos (iypewriters) 
"Ne*? Americaa" už 
$10.00. 

Jeigu nori turėti dru- 
tę. pigig. ir gerą rašo- 

mąją mašiną, tai pirk 
) "New Ar-erican," o ne- 

sigailėsi. 
"New American" ra- 

to taip gražiai, kaip 
nešina, pirkta už $100. 
Joe sistema taip pa- 
prasta, kar1 kiekvienas, 
paėmęs ją J savo ran- 

kas, i L pirmo sykio su- 

pranta, kaip su Jaja rą- 

žyti. 
Kataliogą rašomųjų 

mašinų lr visokiu kny- 
gų pnsiuncutme uždyką. * 

Agentams Ir perkupčlar.t, perkant kelias masinas, duodam gerą 
nuo£imt|. 

Reikalaudami adresuokite lltalp: 
LIETUVA PUBLISHING CC, 

S252 60. Halsted «tr, Chicage, |J|. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialistė 

Ofisu 
1725 Wes118th Street 
l£/p Paulina ir Woodgat. 

V tone Canal 1208 
Valandos: 

Xtc6:80 iki 12:00 vai ryto 
liiSiCO iki 8:00 vaL vale. 

N«d61ioma 
Ine C iki 12:00t&L ryto 

Rezidencija 
5208 W,Harrison Street 

Tel. Austla/3/ 

Valandos 

tiktsl Iki 9:00 kiekvienurjt<j 

VYRIŠKI DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Mę$ neesame bankieriai, bet męs gvarantuojame Tamstai sufit- 

dymą 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy« 
rams U vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki 
$50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant 
orderio darytus siutus parduodame po $5.00 ir brangiau. 

Naujas lr truputėli dėvėtas kelinėj nuo $1.00 lr brangiau* 
Vaiky siutai $2.60 iki $7X0. 
Skrynios lr valyzaL 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CBICAGO, ILL. 

Storas atdaras kasdieną lr vakarais iki 9 vai. Subatomls esti 
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedfildienials—iki 6 vai. vakare. 

LAIVAI RUSIŠKOS UNIJOS 
Dabar jau plaukia reguliariškai 

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

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

Šifkortes ir pilną informaciją gausite 

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

SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Balsą' LIETUVIŲ BALSAS rupiaasi žadinti lietuvių tautos sąmonę ir 
stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų karo pabaigos. 

LI1 .TUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulinties; jis ragina tautiečius šiuo Ištrėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik 
dora ir naudinga, o neslgabend grjžtant tėvynėn neko, kas žemina 
musų tuiitą. 

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

LIETUVIŲ BALS.A3, dėdamas savo skiltyse kuopigiausia kaina 
ekelbimi's-Jieškojlmus grąžina tėvams vaikus, vaikams tėvus, padeda 
gnra^ti nuklydusius brolius, seseris, gimines ir pažįstamus. 

LIETUVIŲ BAi.30 kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9 mėnesiams 
3 rb. 90 kap.; 6 minesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 
1 rb. 30 kap ; 'cnam mėnesiui 45 kap. UŽSIENIUOSE metama 
9 rb.; 9 mėnesiais 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 
60 kap.; i. račaeslams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyriam 
numeri? 5 centai. 

JS Amerikos pinigus, laiškus gauname. Siuntinėti "Liet. Balsą" 
J užsienius rusų cerzura nekliudo. 

SKELBIMŲ KaINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant 
pus'apj } keturias skiltis) prieš tekstą—G0 kap.; po teksto—30 kap. 
Pabėgėliams, jieškantiems giminių arba dar' o petito eilutė po teksto 
—1(i kapeikų. Amerikoje prieš ^tekstą CO centų, po teksto 25 cent. 
petito eilutė, giminių jieškantiems po teksto 10 centų petito eilutė, 

i -iresne: 

"Lietuvių Balsas" 
PETROGRAD, BASKOV PER., 29 RUSSIA. 

PLATINKIT "LIETUVA" 

6IS LAIKRODĖLIS 
DOVANŲ 

Kas prisiŲ^ $3.00 prer įmera- 
tos, gaus "Lietuvą" per pusantrų 
metų ir šį laikrodėlį dovanų. 

Šis yra Ingersoll Nikelinis 
Laikrodėlis, visur parsiduoda po 
$1.00, bet jis yra taip geras, kaip 
kitas už $15.00. Gerai eina, lai- 
ką palaiko teisingai ir yra gua- 
rantuotas vieniems metams. Jeigu 
laike metų pagestų, męs jį sutai- 
sysime uždyką. 

Šitų laikrodėlių turime tik ico 
ant rankos, todėl pasiskubinkite, 
nes juos išdalinus daugiau jų 
neturėsime. 

Yra gera proga gauti gerą 
laikrodėlį uidyką. 

LIETUVA PUB. CO. 
3252 S. Halsted St., Chicago, IU. 

JONAtf KŪLIS 

Geaerališkaa "Lietuvos" Agentas 
keliauja po vis? Ameriką. Kur Jis 

atsllanklr, ten per Ji galima atnau- 

jintu ar užslraSyti "Lietuvą'1 arba 

užsisakyti visokių knygų, Jam pini- 

gus užmokant išanksto. Už J] mes 

tsakome. Lietuva Pub. Co. 

JUOZAPAS MOZERIS 

kaipo "Lietuvos" agentas Cirero, 111. 
Ir apiellnkėse yra jgaliuotas užra- 
šinėti "Lietuvą", priimti prenume- 
: atg, apgarsinimus ir pardavinėti 
fnygas. Lietuva Pub. Co. 

C* naL 2115 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTED SI CHICAGO, ILL 
CORNER l«h STREET 

Vėsiausia Vieta, Tai 

MILDOS TEkTRAS 
3138-42 So. Halsted St. 
Jei vasaros laike yra per karsta, tai atei- 

kite į MILDOS TEATRĄ, o čia rasite 
vėsiausią vieta, atsivėdinti ir pamatysite 
gražesni Teatrą negu vidurmiestyje. 

Kainos šiokiom dienom 

5c ant balkono, 10c žemai. 

Subatom ir nedėliom 
ICc balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valanda kas vakaras. 
Subatomi ir nedėliomi 2 vai. po pietų. 

Jei liuosame laik1; nori pasilsėti, atsivė- 
dinti ir užmiršti savo nesmagu-nus, tai 
įteik j 

MILDOS-TEATRĄ. 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjūčio mėn. perkeliau savo 

ofisą po 
3325 So. HALSTED ST. 

TE1.EPHONE YARDS 5831 

Dr. P. VVIEGNER 

"DRAUGAS" 

.letuvlų Katalikų Savaitinis Laikraštis 
"Draugo" sandarbininky. skaičiuje 

yra rimčiausieji ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai if rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų ir *i. 
suomenės Judėjimo. Visi dienos klau- 
simai yra svarstomi rimtai lr teisin- 

Prenumerata Amerikoj© $2.00 me- 

tams, $100 pusei metų. Kitose šaly- 
•e $3.00 metams, $1.50 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 

peris veltui. Adresuokite: 

draugas publishing co. 

1|0Q w. «th 8t.# Chlcaoo, III. 

A. OLSZEWSKIO BANKAS 
3252 So. Halsted St. CHICAGO, ILL. 

įsteigtas 1893 metuose 

$500,000.00 vertės naujausių ir didžiau- 
siu namų ant Bridgeporto yra šio Banko 

savastim. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo $1.00 ir augščiau ir 
moka 3 procentą. 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Cliicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus. Si a to ir kitiems 

namus ir storus ant lengvų išmokesčių. 
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 

4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pini- 

gus, paliktus kituose bankuose. 
SIUNČIA pinigus i Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svie- 

to greitai, saugiai ir pigiai. 
PARDUODA Šifkortes iš Rusijos ir Į Rusiją ir pa- 

rūpina nuo Rusijos konsulio pasportus. 
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališ- kus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai 

[rengtame Banke, prie kurio nė vagis, nė ugnis negali prieiti. Boxai yra saugiam užkavojimui svarbių do- 
kumentų, pinigų ir kitų brangenybių. 

Lietuviai iš kitų miestų ir farmų gali šiame Banke 
per laiškus pasidėti ir atsiimti pinigus. Rašykite adre- 
su: 

A. OLSZEWSKI BANK 
3252 5o. Halsted St., CHICAGO, (LL» 

BANKOS VALANDOS: 
Panedėliais, Seredomis ir Petnyčiomis nuo 8 r. iki 6 v. 
Utarninkais, Ketvcrgais 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, nesą nebuvo l.as 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinkti] reikalingų kalendoriui iinių, 
jame yra keletąs skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- mai: apysakos, eiles, straipsniai ii hlstorljos, hyglenos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt* S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius grriau- 
«i<) raSytojij amerikiečii]. 

/'S.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 
šialiais, 240 puslapių, didelio formato lr 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. Kreipkltčs: 

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 5T. 

TELEFONAS DROVER 703 CHICAGO, ILL 

Ofiso Valandos: 
Kasdien 6 vai. vakare; Utarnlnkais, Ketvergai s 

ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 
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