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Dideji Kare. 
Nuo Rumunijos karės fronto, I 

iš Dubrudzos ir Transylvanijos j 
prieštaraujančios ateina Aien ži- 

nios. Jeigu vieną clieniį iš Ber- 

lino, ar Vien-no? praneša apie į 

vokiečių ir austrę laimėjimus, tai" 
ant rytojaus jau rašo iš Bucha- 

resto, ar Rymo aipie sumušimus 

austrų ir vokiečių, net apie ap- 
siautinn Mackenseno kariumenėsi 

•Dufbroctzoj taip, kad ji gali but 

priversta pasiduoti. l"ž tai ap- 

lygindami rumunams vokiečiai 
vėl garsina apie savo laimėjimus 
ir prisiartinimą prie Rumunijos 
sostinės Bucliaresto, kur žadama 

Rumun'jai ta:\os išlygas diktuo- 
ti. Bet paskui pasirodo, kad nei 

viena iš tų žinių su teisybe ne- 

sutinka, nes sujungta austro-vo- 

kiečių kariumetiė vis dar toli nuo 

Bucliaresto, o sujungta rumunų- 
rusų kariuinenė ne tik Macken- 
seno negali paimti, bet kartais 
turi atgal trauktis. Tokių prie- 
šingų atsitikimų ant karės lau- 
ko buti negali, tai aišku, kad ži- 
nios apie laimėjimus vienos ar 

kitos pusės nesutinka su teisy- 
be, kad ją slepia abidvi pusės, 
nes abidvi turi kartais nepasi- 
sekimų, turi ir laimėjimų, tik ne 

taip svarbių, kaip garsina. To- 
dėl ne greitai dar viena pusė 
ant ki'ios paims tikrai viršų ir 
tikrais laimėjimais girtis galės, 
kuomet pat rolių menkus susirė- 
mimus nereiks dideliais mūšiais 
perstatinėti. 

Iš Berlino dabar praneša, jog 
neva apstota Mackenseno kariu- 
menė_ ant viso fronto Dubrudzoj 
priveitė' sujungtą rumunų ir ru- 

sų Kariumenę trauktis atgal. Vo- 
kiečiai ir bulgarai atėmė rumu- 

nams miestą Tcpralsatii, įprie 
Juodųjų jūrių, taipgi Cabadin, 
prie Dunojaus, o paskui jiems 
teko ir svarbus portinis miestas 
Constanza, pei\ kur rusai siųs- 
davo rumunams .pagelbon savo 

•kariumenį ir amuniciją. Net ru- 

sų raportas pripažįsta, kad ru- 

munai nuo Buzen paupith trtrėjo 
atgal trauktis prieš didesnes prie- 
šų pajiegas, bet prie Bekas jie 
sumušė priešus, paėmė 500 ne- 

laisvių, 2 kanueli ir 5 kulkasvai- 
džius. Kitu* sujungtos vokiečių, 
austrų ir turkų kariunienės už- 

puolimai tapo atmušti. Bet ir 
rumunai prisipažįsta, kad gana 
didelė vokiečiu ir austrų kariu- 
menė ir nuo šiaurių įsiveržė Ru- 

munijon. Smarkesnį priešingų 
kariumenių veikimą Rumunijos 
fronte trukdo audros ir lietus, 
kurie pagimdė •po'tvinius ir keliu-s 

taip pagadino, kad kan uolių ne- 

galima išvežti. Bet vokiečiai, ap- 

valdo Constanzą, traukia Černa- 
vodo link vįs giliau Aflmunijon, 
užėmė jau dalį geležinkelio Bu- 
charestan, j rytus nuo Ferfaltar. 
Ant viso fronto nuo Dunojaus 
užsisukimo iki Juodųjų jūrių su- 

jungta ,austro-vokiečių kariume- 
nė pradėjo ofensyvą ir spėjo jau 
nustumti rumunus 6 mylias atgal 
nuo Kr*s.stedshe ir paėmė ke- 
lias kanuoles ir ditug amunicijos, 
^markus artilerijų veikimas trau- 

kiasi xCiodwo ir Silistria apielin- 
kėse. Sulyg Berlino raiporto: 
įumunų pajiegos Dubrudzoj ta- 

po visiškai jve-iktos ir jų Nesiprie- 
šinimas sufcįužju*^ bot kaip su 

tuom ištikro yra, nežinia, rytoj 
gal bus visai priešingos nuo to 

fronto ž-inios, pranešančias apie 
•vokiečių, austrų ir turkij su bul- 
garais nepasisekimus. 

Vokiečiai .praneša, buk nors ru- 
munai smarkiai gina savo kraš- 
to šiaurinį rubežių nuo Vengri- 
jos, bet austro-vokiečių kariu- 
menė keliose vietose sulaužė jų 
liniją ir Rumunijon ir nuo šiau- 
rių įsiveržė, nors rumunai užtik- 
rina. kad visi priešų atakai ta- 

po atmušti. Atmušta sujungta 
autro-vok'cčių kiriumenč Trotfts 
Iclonyj. taipgi prie Givasa, Oituz 
ir Slanie klonyj. .Atmušti tapo 
vokiečių užpuolimai ir prie Dra- 

gostavvle. Rumunai kontr-ata- 
kais stengiasi išvyti vokiečius, 
Įsiveržusius Rumunijon per upę 
Scara, bet tas iki šiol nepasisekė, 
kitoj upes pusėj, taigi Rumuni- 
joj, yra gana skaitlinga vokiečių 
kariumenė. 

Pietiniame Balkanų fronte nei 
viena pusė svarbesniais laimėji- 
mais pasigirti negali, nes nei vie- 
na puse totfiu neturi. Vokiečių 
kariumenė atkako padėti bulga- 
rams ginti Monastiro distriktą 
nuo smarkiai pirmyn žengiančių 
serbų. Smarkus mūšiai, bet dar 
neužbaigti, eina Ccrna paupiuose, 
'bot kaip iki šiol rodosi, laimė 
krypsta serbų pusėn. Iki šiol 
jie paėmė 6 kanuoles, 7 k>ilka- 
svaidžius; jiems teko 26 vokie- 
čiai ir 114 bulgarų kareivių. Tal- 
kininkų kariški laivynai bombar- 
duoja bulgarų stovyklas Stru- 
ma paupiuose. Ir franeuzai vėl 
pradėjo pirmyn žengti paupiuose 
YVardar, bet t?me fronte iki šiol 
nei viena pusė nieko svarbesnio 
nenuveikė.: 

Grekijoj tikra maišatis, ne tik 

gyventojai, bot ir kariumenė pa- 
sidalino į dvi dali—viena dalis 
remia besilaikanti vokiečių kara- 
lių, kita stoja prieš karalių, pri- 
sideda prie Yenizeloso. Vokie- 
čiai čia agitavo ir jų agitacijos 
išdavė vaisius. Kaip dabar Gre- 
kijoj dalykai stovi, ji talkinin- 
kams padėti negaF Ir talkinin- 
kai su Grekija v! tesiskaito, 
bet jai nenžsteiki, ton«_i buvusiai 
šiaurinėse provincijose kariume- 
nei talkininkai prisakė persikelti 
į Moir*ą, pietuose, kur talkinin- 
kai svarbesnių reikalų neturi. 

Italijos kariumenė apvaldė jau 
grekų užimtą pietinę Albaniją ir 
ją veik išvalė nuo grekų. 

Azijoj nieko svarbesnio neat- 

sitiko. Buvo vien menki susi- 
rėmimai anglų su turkais Suezo 
kanalo distrikte. B«t čia turkai 
t*po sumušti ir turėjo nuo ka- 
nalo toliau pasitraukti. 

Į Ant piet-vakarinio karės fron- 
to tai'pgi nieko svarbesnio neat- 

sitiko. Italų žengimas, prie 
Triesto pasiliovė. Italai užtik- 
rina, jog jų pirmyn žengimą su- 

laikė lietus, jų pagimdyti potvi- 
niai, o kalnuose sniego įpustymai. 
Tame fronte buvo vien menki, 
neturinti svarbos mažesnių ka- 
riumetvų dalių susirėmimai. 

Smarkus mūšiai eina /šiaur-ry- 
finiame fronte, Galicijoj ir Vo- 
lyniaus gube'aijoi. Bet tame 

•fronte, kaip rodosi, sujungtai vo- 

kiečių, austrų ir turkų kariume- 
nėtns pasisekė neleisti rusų prie 
Lembergo (Lvovo). Rusų ka- 
riumenč toliau nenužengė, bet 

j kaip tapo sulaikyta ant linijos 
Halif-BrCKty, ten ir dabar stovi. 
Vokiečiai giriasi, buk jie išvijo 
rusus, padarę jiems milžiniškus 
nuostolius, nuo dešiniojo kranto 
upės Xarajow,ka. Čia vokiečių 
nelaisvėn pakliuvo 755 rusai. 
Rusų raportas vienok užtikrina, 
kad vokiečių vįsi užpuolimai Na- 

■ rajovvV-a paupiuose tapo atmušti, 
J nors čia jie po kelis kartus mė- 
jgino užpuolimą ant rusiškų p. 
!/icijų. Ant linijos Tarnopol- 
iZloczevv rusai įsiveržė j austro- 

vokiečių grabes ir paėmė porą 
rimtų nelaisvių. Smarkus besi- 
varžvmas rusiškų pozicijų buvo 
taipgi tarp Svvistelnikų ir Sko- 
morochų. Pozicijos tos po kelis 
•kartus perėjo iš vienų rankų j 
kita-, bet galutinai pasiliko rusu 

| rankose. 'Aptelinkėse Komuchy 
I rusai paėmė tvirtas austro-vokie- 
jčių pozicijas ir kelis šimtus ne- 

jlaisvių. Mažų dalių susirėmimai 
I pasitaiko apiclinkėse Watra, bet 
Jie neturi didelės svarbos. Rusų 
kanuoliij šūviai išskirstė vokiečių 

; kariumenę, mėginusią persikelti 
;per irpę Boldurkn, į šiaurius nuo 

I Brody. Didesni mūšiai prasidė- 
jo j piet-ryčius nuo Lemnergo 
(Lvovo), bet jie neužbaigti, to- 
dėl negalima spėfi, kas juos lai- 
mės. Ir sujungtos austro-vokie-i 

I 

čiti kąriumenės i šiaurius nuo 

Brody tapo atmuštos 

Volyniaus gubernijoj Lucko 
distrikte eina dar vis mūšiai, bet 
jie dar neužbaigti, tai netrūksta 
tankiu permainų, kas duoda pro- 
gą laimėjimais pasigirti ir vienai 
ir kitai pusei. Vokiečiai vienok 
perdaug nesigiria, sako vien, kad 
atmušė rusų užpuolimus. 

Lietuvoj nei llindenbųrg ne- 

pradėjo savo žadėto prieš rusus 

ofensyvo, nei rusai nemėgina iki 
šiol laukan vyti įsiveržusius prie- 
šus, bet palieka vokiečiams tiesą 
kraštą naikinti ir Lietuvos žmo- 
nes skriausti. Vokiečiai ofensy- 
vo •nesigriebia gaf todėl, kad už- 
sitraukiant karei, ant Austrijos 
vis mažiau gali užsitikėti. Kad 
Austrijoj valdžia ne ant tvirtii 
pamatų £tovi, tą rodo ir užmu- 
šimas jos ministerių pirmininko 
ir paskui kilusios prieš valdžią 
Viennoj demonstracijos, kurių 
suvaldymui reikėjo šaukti kariu- 
menę. Pasitraukė nuo viotos 
paskui visa ministerija, kas ro- 

do, kad ji netiki, kad turėtų gy- 
ventojų prielankumą. Kas už- 
ims vietą pasitraukusių ministe- 
rių, dar nežinia. Pasitraukusi 
ministerija susidėjo iš vokiečių 
tarnų, nors Austrija tai ne vo- 

kiečių kraštas. Ir panaikinimas 
lenkų li uo s norių kąriumenės ne- 
rodo lenkų prielankumo Austri- 
jos valdžiai, o 'be gyventojų prie- 
lankumo nei jokia valdžia laikv- 
tis negali. 

Svambiausi nepasisekimai vokie- 
čius- pasiekia vakariniame fron- 
te, kur jau visai pasiliovė jų 
ofensyvas, o tankiai jie turi atgal 
grįžti, žudo vis daugiau jų ran- 

kose buvusios teritorijos. Ang- 
lai {fradėjo čia vėl smarkesnę 
ofensyvą. Jie vėl Cižpuolė vo-, 
kiečių apkasus Regina prie 
Thiepval, ir šiuom kartu juos 
paėmė drauge su 1,018 nelaisvių. 
Išviso anglai paėmė Somme dis- 
trikte 30,000 nelaisvių ir 25. ka- 
nuoles. Vokiečiai kelis kartus 
atakavo nuo vokiečių įpirma fran- 
euzų atimtas svarbias pozicijas 
Somme paupiuose, priartinančias 
juos prie labai svarbių .miestų 
Peronne ir Bopaume, bet vjsi jų 
užpuolimai su dideliais jiems 
nuostoliais tapo atmušti. Atga- 
vimas vokiečių užimtų, miestų 
Peronne ir Bapaume dabar% yra 
tik klausimas laiko, nes apsilp- 
nytos vokiečių pajiegos neįstengs 
jų apginti. 

Iš Karės Lauko. 
s, 

^ 

RUMANAI PAIMA 900 BE- 

LAISVIŲ. 
Paryžius, spal. 19 d.—Rumu- 

nų atsistojimas savo pusėje Tran- 
sylvanijos sienps, diena iš die- 
nos įgyjantis vis datigiaus stip- 
rumo, per paskutines dvidešimts 
keturias valandas aiškiai pasivarė 
pirmyn. Šį vakarą, sulyg Bu- 
charesto karės žinybos praneši- 
mo, rumunai atsilaikė visu Pre- 
deal perėjimo šonu. 

Jie taipgi pasistūmė pirmyn 
Brau kloniu. Kitur pasieniu ei- 
na smarki kova. Rumunams te- 

ko daugiau kaip 900 belaisvių 
ir 12 kanuolių. Dobrudzoje ra- 

mu. 

Rumunų oficialis pranešimas 
taip skambu 

N.110 Tnilghcs ir Bicaz j šiau- 
rius ir šiaurvekarius eina' artile- 
rijos kova. 

Vienas mūsų burių, perėjęs 
kalnas, užpuc'ė priešu durtuvais 
ir sunaikino 12 kanuolių, užmu- 
šė arkliu ir sugrįžo su 600 belais- 
vių. 

Kitas būrys, užpuolęs iš neži- 
nių arti Oleasa, ia\e-; klonyj, pa- 
ėmė 300 belaisvių ir ki£k kul- 
kasvaidžių. 

Czul klonyj atmušehiė priešo 
užpuolimus. 

Ties Predeal mažą priešo dalį 
nuvarėme anapus sienos. 

Brau klonyje laimėjome že- 
mės linkui Dragasląvele, 

Vokiečių pranešimas rumunų 
laimėjimų nepripažįsta ir sako, 
kad prie inėjimų į kalnų perėjimus 
vedančius Rumunijon vokiečių 
pajiegos pasekmingai kovoja. 

DIDELI SĄJUNGININKŲ 
NUOSTOLIAI SALONIKŲ j 

ŠONE. 
Sofija, Bulgarija, spal. 18 d.— 

Oficialiame bulgarų pranešime 
sakoma, kad įvairiose Salonikų 
šoiię vietose bulgarai atmušę są- 
jungininkų užpuolimus ir padarę 
jiems didelių nuotolių. Prane- 
šime taip sakoma: 

Makedonijos šone.—Nuo Pres- 
bos ežero ir Cerna upės vyngio 
j rytus buvo smaitKūs besišau- 
dymas iš kanuolių. Negočani 
'kaimo apielinkėje dviejų priešo, 
rotų užpuolimas atmušta, priešas 
traukiasi, apturėjęs didelius nuo- 

stolius. Priešo Užpuolimai po 
artileriniam prirengimui ties kai- 
mais Slivica, Tarnavo ir Dobro- 
pole kalnu nepavyko ir davė prie- 
šui didelius uuostolius. 

RUSAI ARTINASI PRIE HA- 
LIČO. 

Petrogradas, spąi. 18 d. Dide- 
lė kova eina arti Halič šiauri- 
nėje jo pusėje ties Bolševice per 
kanuolės šuV] nuo Haličo. Gen. 
Ščerbatov, kuris ilgą laika laikė 
Narijo\vkos rytinio kranto dalį, 
prisiartino prie tos upės santa- 
kos su Gnila Lipa, matomai no- 
rėdamas perkirsti gclrkelj tarp 
Haličo ir Lembergo. 

Tuo tarpu gen. Kalėdinis spau- 
džia dešinį priešo sparną Voly- 
niuje, eidamas liukui Vladimir. 
Volynsko. Karės žinovai sako," 
kad šitie veikimai .yra atnaujini- 
mu Koncentruoja^-J smūgių au- 

strų ir vokiečių k«rcivijoms gi- 
nančiomis kelią Lembergan. 

Peržvalga rusų veikimų Kau- 
kaze parodo, ko4 nuo rugs. 9 d. 
rusai tolydžio žengė pakraščiu 
pirmyn nuo Trebizondo į vaka- 
rus. Nuolatiniais užpuolimais 
rusai privertė turkus atiduoti vie- 
ną poziciją po kitai ir trauktis 
linkui jūrinio porto Tireboli. 
Spal. 9 d. rusai išvijo turkus iš 
kalnų vakarinėje Petrakolai pu- 
sėje. 

•STIPRI VOKIEČIŲ POŽICI- 
JA PAIMTA Į 15 MINUČIŲ. 

Su francuzų kariauna arti 
Combles, spalio 19 d.—Francuzų 
kariaunai užteko 15 minučių pės- 
tininkų grumtynės, paėmimui iš 
vokiečių tvirtos pozicijos Saill) 
Sailliset, kurios paėmimas sutei- 
kė sąjungininkams kontrolę ant 
5 mylių Bopaume kelio. 

Sąjungininkai, turėdami viršų 
ant oro, neleido vokiečiams savo 

padėjimo žinoti ir todėl vokiečių 
artilerijos šūviai buvo be veik- 
mės, taip savo besistengimu prie- 
šo baterijos sunaikinti, taip tai- 
kymu atkirsti pastiprinimus ir 
daiktų privežimą šūvių kortina. 

Susivienijusios Spaudos kores- 
pondentas žiurėjo j kovą nuo 
kalnelio arti Combles. Anglų ir 
francuzų kanuolės tūlą laiką ne- 
liovė šaudę. Pėstininkų oficierai 
nustatė vienodai savo laikrodė- 
lius ir, gavo prisakymą užpulti 
lygiai ii 45 vai. 

Atėjo valanda;. šaujamasis ar- 

tilerijos tolis padidinta keliais 
šimtais mastų už; Sailly—Salli- 
sel, kuri buvo šuvitj ardoma; pė- 
stininkų galvos iš&kišo iš užpa- 
kalio pasparų; parbėgę siaurą 
atvirą lauką, jie ėmė mėtyt gra- 
natas ir už penkiolikos minučių 
paleistos augštvn rakietos paro- 
dė lakūnams, datuojantiems debe- 
siuose, kad pozicija yra paimta. 
Lakūnai tuojaus nulėkė lauko 
komendantams pranešti žinią. 

Tuo tarpu šinttąi vokiečių kr- 
nuolitj nuleidb;' dvigubą šūvių 
kortiną, bandydamas .susekti ke- 
lius vedančius į-;Sailly. Jų šū- 
viai dažftai ėjo 'jpro šalį plačiai, 
išskiriant ComSbles, kuris per ke- 
lias valandas t>irvo irdomas šu- 
viy. Paskui vokiečiai bandė nu-' '."n 

tildyti francuzij- ir anglų bateri- 
jas, bet jų pataikymas toks buvo 
prastas, kad sąjungininkų kailuo- 
lininkai be pertraukimo galėjo 
šia ūdyti. 

Vokiečiai, prisakus duodami 
savo kareivijoms, paskelbė, kad 
Sailly-Saillisel yra nepaimamas 
ir todėl jo greitas paėmimas 
nustebino 'sąjungininkų vado- 
vus. Apgynime dalyvavo viena 
bavaru ir dvi prūsų divizijos; 
tas parodo svarbumą užpuolimo 
ant vietos. 

Nežiūrint to, francuzai nužen- 

gė net toliaus, užimdami dviejų 
kalvų pašlaistes /nuo kaimo j 
šiaurryčius ir šiaurvakarius, ku- 
rios suteikė jiems kontroliavimą 
vokiečių atgalinių užpuolimų iš 
Stipriai suorganizuotos vokiečių 
pozicijos ties Saillisel. 

Pasakojama, kad Le Transloy 
ir St. Picrrr Vaast miške, vokie- 
čiai yra pasidirbę stiprias pozi- 
cijas; tos vietos sujungtos filiais 
požeminiais tuneliais, kur gali 
pasislėpti tūkstančiai kareivių ir 
kuriais greitai galima persikelti 
iš vienos vietos kiton. 

Šitie tuneliai turį šiaurabėgius 
gelžkelius nugabenimui kulkas- 
vaidžių ir šovinių prie gudriai j 
paslėptų išėjimų, kur kelyklomis 
iškeliama j viršų kareiviai ir šo- 

viniai, arba nuleidžiama žemyn; 
ir jie su didžiausiu greitumu 
pasprusta j kitas vietas. 

VOKIEČIAMS NEPASISEKA | 
RUSŲ LINIJOS PERLAUŽTI.1, 

Petrogradas, spal. *22 d. Smar- 
kus austrų ir vokiečiu oiensy-1 
^vas) pradėtas savaitė atgal1 
apielinkčje nuo Dorna-Vatra j 
pietus, tikslu įsprausti kylį tar-1 
pan rusų'ir^uMuii'ų'p&jicgų, kad 
.jtiomi neleidus rusams pagelbsti 
savo naujai talkininkei, ir Buko-1 
viną atgal atsiimti, kaip matyt,1 
sutižo akyvalzdoje rusų pasiprie- 
šinamųjų manevrų. Sulyg ofi- 
cialio pasakojimo, rusai, laukda- 
mi vokiečių užpuolimo, pastatė 
didelę apštį kareivijos toje šono 
dalyje ir privertė vokiečius trauk-' 
tis atgal į savo buvusias pozici-' 
jas.' 

Paskutinę savaitę feldmaršalas 
von Hmdenburgas bandė įsitai- 
syti naujas pozicijas dviejuose | svarbiausiuose vakarinio šono 
sektoruose, pakelėmis vedančio- 
mis nuo Vladimir Volynsko į ry- 
tus, kur rusai vis dar laiko vietai 
paimtas gen. Brusilovo olensyvo' 
pradžioje, geg. mėn.-jr Brzėzanų 
apskrityj, kur rusų linijos, apsup- 
damos miestą, eina j piet-vakarius 
Galicijon. Abu šitie sektorai yra 
opiomis vietomis austrų ir vo-' 
kiečių besigynime, kadangi rusams1 
jose pažengus pirmyn, Kovelįui ir' 
'Lembergui gręsia pavojus. 

Taigi vokiečiai^, kaip įmanyda- 
mi, bando atitiesti šituos du jų 
linijos įlenkimus prieš žiemai 
ateisiant. 

Paskutinis susirėmimas nuo 

Kuropatniki į pietus atsižymi sa-1 
vo smarkumu. Vokiečiai bom- 
bardavo visą, dieną ir vakarui 
atėjus, pradėjo eiti pirmyn, pa- 
siekdami pirmutines rusų tran- 

šėjas. Po ilgai grumtynei dur- 
^ tuvais tamsoje jie buvo atmušti 

ir rusai juos nusivijo. Oficia- 
lis pranešimas sako, kad rusai 
nusivijo bėgančius užpuolikus už 
jųjų vielinių pinklių ir paėmė 
vokiečių pirmutinės linijos pozi- 
cijas. ( 

Šitam panašų užpuolimą vokie- 
čiai padarė ant kito Sparno,1 
Brzėzanų sektį;rc. kur jie ėjo 
glaustomis eilėmis, vokiečių ka-J nuolėms sunaikinus vielinius* bar- 
jerus, bet rusų artilerija ir kul- 
kasvaidžiai šitą užpuolimą sulai-' 
kė. I 

VOKIEČIAI SKUBINA PA- j i GELBĄ BULGARAMS. | 
Berlinas, spal. 22 d.—Vokiečių 

kareivijos padeda bulgarams su- 

t laikyti serbus, kurie Macedoni- 
jo* tone nuo Monastiro j piet-ry- 

ėius perėjo upę C-erną ir paėmė 
kelis miestus. Oficialis šios die- 
nos pranešimas" apie mušius Ma- 
cedonijoje sako šitaip: 
"Kova ties Černos įlinkimu ne- 

pasibaigė. Ten padeda vokiečiu 
kareivijos." 

Apie 'veikimus Transilvanijoj 
ir Dobrudzoj pranešimas taip ja- 
ko: 

Transylvanijoj, nors rumunai 
atkakliai gynė įėjimus savo šalin, 
bet keliose vietose jie yra sumuš- 
ti. Atgaliniais užpuolimais jiems 
nepavyko atimti tos žemės, kurią. 
mes laimėjome. 

Dubrudzoje kova pradėta 
spal. 19 d. pasibaigė mūsų išlai- 
111 ėjimu. Rusų ir rumunų pajie- 
gos, panešę didelius nuostolius, 
visu šonu turėjo apleisti savo 

prirengtąsias pozicijas. 
Toprai Sari (arti Juodųjų jurų 

pakraščio, 14 mylių į pietvakarius 
nuo Konstancos) ir Kobadin (17 
irylių i pietryčius nuo padunoji- 
nio miesto Ras6va) stiprios at- 

silaikymo vietos paimtos. Teu- 
tonų karei? ijos vejasi priešą. 

Rusų karės žinyba šiituos ne- 

pasisekimus prisiima, sakydama: 
Transylvanijos šone rumunai 

buvo priversti trauktis atgal Bu- 
zeu klonyje. 

% * Siauriniame ir šiaurrytiniame 
rumunų šonuose arti miestelio 
Bekas, 40 varstų' nuo Piatros j 
vakarus, rumunai apsupo priešo 
diviziją, užėmusią nedidelę kalnų 
kaukarą. Ten jie paėmė 500 be- 
laisvių, dvi kanuoli ir 5 kulka- 
?vaidžius. Trotus upės klonjj 
•kova pasekmingai traukiasi to- 
diatis. Paimta nelaisvėn 100 ka- 
reivių ir. vienas >ficieras ir paim- 
fta du kulkasvaidžiai. 

Uzul klonyje priešas atmuštas 
su 'nuostoliais. Buzeu upės klo- 
nyj rumunų kareivijos, pyešo 
spaudžiamos, 'turėjo 'trauktis j 
Guasirilui. Brau perėjime, arti 
Dnagoslave, 40 varstų nuo Kron- 
istadto j pietvakarius priešą už- 
puolimai atmušta $>11 dideliais 
jam nuostoliais. Dobrudzoj prie- 
šas visu šonu daro užpuolimus, 
po kurių spaudimu mūsų ir ru- 

munų kareivijos buvo priverstos | 
'truputį pasitraukti. I 

I 
VOKIEČIAI TURI DIDELIŲ 
NUOSTOLIŲ KAKARINIAME 

KARĖS LAUKE. 

Paryžius, spal. 22 d. -Nuola- 
tiniai vokiečių užpuolimai mt 
nauju pozicijų, laimėtų Somme 
šone, buvo be naudos ir atnešė I 

.i jiems didelius nuostolius gyvastį-1 
mis. Ofivrialis pranešimas sako: 

Chaulnes apielinkėj priešas au- 
"šta'nt smarkiai užpuolė ant musų 
naujų pozicijų ir bandė 
'mus išvaryti iš musų paimto v£- 
kar miško, bet .as jam nepavy-Į ko. Po pietų priešas vėl bandė 

j 'užpulti Chaulnes miško dalj, bet 
buvo nuvarytas ir paliko musų j 
rankose skaitlių belaisvių, kurie 
!dar\iesuskaityta. Visi, kurie bu- 
Ko įsiveržę j musų pirmąsias li- 
tnijas, ^^teko nelaisvėn. 

VOKIEČIAI PAĖMĖ 1704 RU- 
SUS NELAISVĖN. 

Londonas, spal. 16 d. Oficia- 
lis pranešimas iš Viennos sako, 
kad vokiečiai savo naujame ofen- 
syve Karpatuose paėmė nelaisvėn 
1^04 rusus. Kova buvusi smarki 
ir abi pusės tai viena, tai kita darę 
užgulimus. Austrai praneša ši- 
taip r 

"Nuo Dorna Yatra (Bukovinoj) 
j pietus męs nuvarėme rusus per 
Negrą klonį ir paėmėm 217 belais- 
viu ir du kulkasvaidžiu. Ties 
Jsirlibaba paskutiniame mūšyje 
paėmėme penkis oficierus ir 1097 
kareivius su 3 kullfasvaidžiais, o 

ant Smotreco tris oficibrus ir 381: 
kareivį. Abiejuose sektoruose rū- 
sti atgaliniai užpuolimai buvo 
bergždi. Į 

Rusų pranešimas apie tą patį 
karės laukit sako šitaip: 

."Xuo Stanislav • (pietų puse- 
je įialičo) j šiaurę priešas bandė 
žengti pirmyn |š sąvo tranšėjų, 

bet m u sų šūviais buvo atvarytas 
atgal. 
"Komorze ir Kirlibaba apielinkė- 
je priešas padarė smarkius užpuo- 
limus, bet be pasekmės. Męs 
paėmėme nelaisvėn 17 oficieru ir 
n70 kareivių. 

VOKIEČIŲ KAREIVIJAI UŽ- 
DUOTAS SUNKUS SMŪGIS 

SOMME MŪŠIAIS. 
Kf.rės korespondentai bei kriti- 

kai ir užinteresuotosios tautos pri- 
duoda didelę svarbu Somme ko- 
vai. Vakarų talkininkai tiki, kad 
tai yra pradžia judėjimo, kuriuo- 
mi vokiečiai bus išginti iš Fran- 
cuzijos ir Belgijos. Jie nurodo j 
savo galCjimą vokiečius atstumti 
atgal; į savo laimėjimus kas sy- 
kis ir j vokieVų atgalinių užpuo- 
limų silpnumą. 

Antra vertus, vokiečiai, neva, 
juokiasi iš tų visų jų pasistengimų 
ir nurodo į ^sulyginimai mažą jų 
atimtą plotą, sakydami, kad^ nors 

vokiečių linijos ir bus kiek įlenk- 
tos, bet niekuomet jų prįešai ne- 
penaus. 

T-'del akyva bus prisižiūrėti 
šitai kovai ir palyginti pasekmes, 
ant kiek jos yra palyginamos, 

-su kita didele kova vakaruose 
ties Yerdunu. 

Išduodami nusprendimą apie 
Somme kovą, neturime klaidinti 
savęs ploto dalykais. Tarp užim- 
to ploto didumo ir tam tikro ju- 
dėjimo pasisekimo nėra jokio tie- 
saus susirišimo. Žinoma, jis gali, 
buti, bet ne būtinai. 

Karės apskritai, ar dviejų ka- 
riaunų susirėmimo tikslu nėra tos 
ar kitos vietos paėmimas, ar tam 
tikros apšties mylių priešo srities 
užėmimas. Tas buvo parodyta ši- 
toje karėje. 

Jei tad sritis nėra sprendžia- 
muoju veiksniu, tai kuo męs gali- 
me spręsti? #Kad atsakius j šitą 
klausimą, turime prisižiūrėti tam 

tikslui, del kurio tam tikras žy- 
gis daroma." 

Per kelis mėnesius po to, kaip 
linijos vąkaruose patiekė savo da- 
bartine sulyginamą netsvarą, iš An- 
glijos tik ir girdėjome apie dilini- 
mą. Tai yra, talkininkų tikslu 
buvo ne tiek atviroj kovoj vokie- 
čius sumušti, kiek juos nuvargin- 
ti, ar patiems nuvargti. 

Prisižiūrėkime šituo žvilgsniu 
į Sonime kovą. Šitas karionės bū- 
das bus pasekmingas, jei skai •- 

mi buriamas priešui lygus, įsteig- 
si priversti jį žudyti daugiaus ka- 
reivių negu pats. « 

Dar pasekmingesniu busi, jei 
skaitliumi jį pranešdamas, sakyki- 
me 3 prieš i, priversi jį iudytf 
santikvje mažesniame kaip 3 prieš 
r, abiejų kareivijoms esant toly- 
gaus gerumo. 

Xėra abejonės, kad kovojamoji 
franeuzu ir anglų vienut® yra ly- 
gi kovojamai vokiečių vienutei. 

Vokiečiai gali to nepripažinti, 
bet tai, neužginčijamas dalykas. v 

Vokiečiai, kelios dienos atgal, 
tvirtino, kad talkininkai Somme 
kovoje nužudę ^00,000 kareivių. 
Tas, gal but, yra teisingu ap- 
skaitymu ir, kadangi negalima 
tikėtis, idant vokiečiai jį mažin- 
tų, tai jis galima priimti kaipo 
teisingu didžiausiu skait'ium tai- 
kininkų nuostolių. 

Paėmę vokiečių nuostolius iš 
oficialiai pakibtų žuvukių sura- 
sit pirmaisiais dviem koveis metais, 
matome, kad belaisvių proporcija 
prie žuvusių skaitliąus yra i prieš 
7. Sornme kovoje galime šitą pro- 
porciją priimti. Tikrumoje ji ga- 
li buti didesnė, o nemažesnė. 

tyadangi paimtų belaisvių skait- 
lius viršija 70,00^, tai vokiečiai 
taipgi yra nužudę apie 500,000 ka- 
reivių. 

Toliaus vokiečių žinovas paduo-, 
da kitą apskaitymą talkininkų nuo- 

stoliu ant 1,000,000 kareivių. Tas 
yra nesuomene ir prieštarauja 
oficialiam Berlinui. Bet pasižiū- 
rėkime, kur jis mus nuveda. 

Yerduno plote yra dvi žymios 
kalnų juostos, k.irių turėjimas 
franeuzatns suteikė didelius karė| 



patogumus. Tomis juostomis yra 
Louvcmont ir Charny, priėjimas 
prie pasktitinėsės yra saugojamas 
kalvų 295 ir 304. Palei Somrne 
nėra tokių apginamu pozicijų, ku- 
rias talkininkai turėjo paimti. To- 

dėl palyginamieji vokiečių nuosto- 

liai ties Vcrdunu galėjo buti di- 
dėsniais negu talkininkų nuosto- 

liai palei Somme. 
Todėl, jei palei Soiniv^ per tris 

kovos mėnesius talkininkai nužudė | 
1,000,000 kareivių, tai vokiečiai.! 
kurie be paliovos Verduną užpul-, 
dinėjo per 6 mėnesius, turėjo nu- 

žudyti 2,000,000. 
Vokiečhi nuolatos tvirtino, kad 

franeuzai Verduną begindami nu- 

žudė mažiausia 500,000 kareivių. 
Gal tiek ir nužudė, nežinia. Jei 
tas yra taip, tai Verdun ir Som- 
me franeuzams ii anglams atsiėjo 1 

1,500,000 kareivių. Bet vokie- 
čiams, skaitant tuo patim skaitlia-j 
vimu, tos pačios kovos atsiėjo' 
2,5fX),ooo kareivių. 

Tas, žinoma, yra nesuomonė; 
pačios skaitlinės yra negalimos. 
Vokiečiai nenužudė tokios baisios 
daugybės; taippat ir talkininkai 
nenužudė 1.000,000 kareiviu palei 
Somme. 

\*okiečiai toliaus sako, ir tas gal 
yra tiesa, kad vakariniame "one 
talkininkai turi du ir pusę karei- 
vio ant vokiečių vieno. 

Prie šitų apystovų Somme kova 
Iig.šiol talkininkams davė didesnj 
patogumą negu jie turėjo ir vo- 

kiečių kareivijoje padarė baisių 
nuostolių. 

IS AMERIKOS: 
GAISRAS BEPROČIŲ 

NAMUOSE. 

Duning, III. Čionykščiuose be- 

pročių namuof \ kuriuose yra ir 
keli lietuviai, <vilo gaisras, ku- 
ris labai išgązdino bepročius, bet 
juos nuramino tarnai, pabėgo tik 
3 bepročiai. l'gnis vienok tapo 
suvaldyta, ji išnaikino 'tik 2 ark- 
lides ir šieno krautuves, nuosto- 

lių išviso pac.arė ant $40,000. 

LYNČAS. 

Paducah, K y. Čia pagarsinta 
karės stovis, nes bijomasi rasiu 
kovos. Bžlltspalvių pulkas susi- 
rinko prieš kalėjimą, iš jo išvedė 
du negru ir abudu lynčavo. Vie- 
nas buvo nužiūrėtas, buk užpuo- 
lė baltspalvę moterį, o kitas už 
tai, kad pirmutiniam rodė pasi- 
gailėjimu. 

SNIEGAS. 

Caliunet, Mich. Apielinkėse 
šito miesto užstojo j«tu žiema, 
nes pusėtinai pasnigo, sniegas už- 
klojo žemę ant 10 coliu storai. 

PATARIA SUMAŽINTI 
LAIKRAŠČIUS. 

Washington, D. C. Pirklybos 
komisija tyrinėjanti brangumą 
popieros, patarė laikraščių leidė- 
jams susitarti ir sumažinti laik- 
raščius, ypač nedėliniu numeriu 
turini, kuom galima sutaupyti 
daug poieroa. Komisijos nuomo- 

ne, nedėliniu numerių leidiniai 
yra, pcrdideli, nes viso numerio 
niekas n'j}?tengs perskaityti. 

AUDRA IR VĖTRA. 

Pensacola, Fla. Sp !io 18 d. 
ilusi Mexikos įlankoj vėtra vi- 

sose pakrantėje daug nuostolių 
pridirbo. Mieste sugriauta daug 
namų, o porte paskandyta arba 
JruČiai pagadyta dikčiai laivų. 
Drauge su audra, davėsi jausti 
visuose jūrių pakraščiuose žemės 
drebėjimai, kurie išgązdino žmo- 
nes ir juos iš namų išvijo. 

Cieveland, O. Ties Erre eže- 
ru pareitą pėtnyčią siautė audra 
ir vėtra. Paskendo mažiausia 3 
laivai, su kuriais žuvo 2/ žmo- 
nėm. 

GAISRAI. 

New York. Sudegė dilelės 
dirbtuvės priemiestyj Queens- 
borough. Gaisras prasidėjo nuo 

exp1iozijos chemišku ri.edegų dirb- 
tuvėse Vahes Dva Manufactur- 
ing Co. Čia sudegė keturios ino- 

terįs; išviso rado 5 žmonių ku- 
nus, o trūksta kur dviejų turbut 
taipgi sudegė, tik j 11 kunų dar 
nerauo. Nuostolių usrnis pridir- 
bo ant $300,00a 

PREZIDENTAS NEGALI 
LENKIJAI PAGELBĖTI. 

Prezidentas VVilson pagarsino, 
jog badaujančiai, karės išnaikin- 
tai Lenkijai (taipgi Lietuve?) pa- 
gelbėti negali, nes karę vedan- 
čios tautos negali susitaikyti a»pie 
išlygas. Vokietija sutinka Ame- 
rikoj sudėtas aukas priduoti len- 
kams, bet talkininkai reikalauja, 
kad ji pasižadėtų "netik pati sa- 
vo kareiviams nesunaudoti Ame- 
rikos aukų, bet ir pasižadėjimo, 
kad Lenkijos ir Lietuvos laukų 
vaisių negabęs Vokietijon, bet 
juos paliks tų kraštų gyventojų 
naudai. Vokietija tokio pažadė- 
jimo duoti nenori, tai aišku, kad 
ji, pasinaudodama iš Amerikos 
aukų Lenkijai, iš jos laukų vai- 
sius Vokietijon .išgabentų. Tal- 
kininkai gi, perkirsdami maisto 
privežimą, nori badu priversti 
vokiečius pasiduoti ir taikos pra- 
šyti. Todėl jie atsisakė leisti 
ne tik Vokietijon iš svetur mai- 
stą gabenti, bet ir j vokiečių 
užimtus svetimus kraštus. 

NAUjAS VOKIETIJOS 
AMBASADORIUS. 

Vokietijos ambasadorius Peru 
rspublikoj (Pietinėj Amerikoj), 
baronas von Vietinghoff iškelia- 
vo iš Lima Washimgtonan, kur 
jis užims vietą Vokietijos amba- 
sadoriaus. Tai, matyt, dabarti- 
ne \okietijcs ambasadorius Wa- 

shingtone Bemstorff taip ameri- 
konams įgriso," kad ilgiau pasi- 
likti negali. Jo draugas, buvęs 
Austrijos ambasadorius Dr. 
Dumba, jau senai iš Suvienytu 
Valstijų tapo išprašytas. 

UŽMUŠĖ TĖVĄ. 
Clarksburg, W. Va. Suėmė 

oia 13 metų mergaitę, matyt ita- 
lę Leną I»onafiglio. Ji mat, už 
žiauru elgimąsi užmušė rriegan- 
tj savo tėvą, kitrio galvą \ šmo- 
tus sukapojo. Atkeršijo mat ma- 

ža italė tėvui. Italai visi mėgsta 
keršinti savo skriaudėjams. 

APVIRTO AUTOMOBILIUS. 
Rockford, 111. Netoli nuo čia 

smarkiai bėgantis automobilius 
apvirto ir išdalies susidaužė. 
Užmuštas prie to tapo Otto Mil- 
ler, matyt vokietis, jo pati ir keli 
kiti drauge važiavę sunkiai ap- 
kulti. 

MILŽINIŠKA DIVIDENDĄ. 

Pittsburg, Pa. Quaker Oil & 
Cias Co. pagarsino, jog šiųmetinė 
dividendą akcijonieriams bus mil- 
žiniška, pasieks net 700%. Iš- 
mokėjimas jos akcijonieriams 
greitai prasidės. Tokio pelno ne- 

turi nei žydai, užlaikanti pasko- 
los namus. ( 

6 MILIJONAI DOLIARIŲ 
ORLAIVIAMS. 

Washington, D. C. Karės val- 
dyba prisakė padirbti Suvieny- 
toms Valstijoms 400 kariškų or- 

laivių. Orlaivių dirbimui skiria- 
ma 6 milijonai doliarių. 

NELAIMĖS ANT 

GELEŽINKELIŲ. 
Cumberland, Mass. Netoli nuo 

čia susimušė excursinis trauki- 
nys su prekių traukiniu. • Už- 
mušta prie lo du geležinkelio 
tarnai, o sunkiai sužeista 16 žmo- 
nių. 

Cleveland, 0. Du karai susi- 
mušė čia ant seno medinio tilto. 
Nuo smarkaus susitrenkimo ka- 
rų tiltas sugriuvo ir abudu ka- 
rai nupuolė 30 pėdų upėn. Už- 
mušta prie to keli žmonės, o dar 
daugiau jų sužeista. Tiltas buvo 
medinis, pastatytas 25 metai at- 

gal. tai suprantama, kad stiprus 
buti negalėjo. 

[Į Kaip kituose karę vedančiuo- 
se Europos kraštuose, taip ir 
Anglijoj žymiai pakilo kainos 
valgio produktu. Sulyginant su 

kainomis 1914 m. dabar jos yra 
65% didesnės. Pragyvenimo lė- 
šos dabar yra 45% didesnės ne- 

gu buvo karės pradžioj, o 20% 
didesnės negu K tvo pernai. 

Į| Į EI Paso, Texas, atėjo ži- 
nia, jog Mexiko. banditų vado- 
vas Francisco Yilla prie Cusi- 
liurichic sumušė Carranzos ka- 
riumenę ir mieste San Andrės 
surengė žmonių skerdynes, išžu- 
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VYRAS, KURIS NUKRITu* iŠ 10,000 PĖDŲ AUGŠTYBĖS. 
Francuzų lakūnas Guynemes, sumušęs 3 vokišk.ts orlavius, nukrito "žemėn nuo 10,000 

pėdu augštybės—jo mašinos vienas sparnas likosi nušautas. Jis išliko gyvas ir sveikas. 
Paveikslėlyj jis laiko francuzy karišką vėliavą. 

dė paimtus nelaisvėn kareivius. 
Villa užėmė taipgi miestą Narni- 
quipa, kuriame buvo seniau kva- 
t.iera Suvienytų Valstijų kariu- 
menės vadovo generolo Pershing. 
Netoli to miesto yra Cuntbre tu- 

nelis, kuriame išskersta 50 ame- 

rikonų. 

ĮĮ Exchange Telegraph Co. 
praneša, jog nuo vartojimo mai- 
sto skardinėse dėžėse Vokietijoj 
apsireiškė kokia <ten liga, kuri 

gana smarkiai siaučia dideliuose 
miestuose. Vadina ją cino liga. 
Gal ją ir gimdo cinas, vartoja- 
mas prie dėžių darymo. 

Į| Prancūzijoj tapo užmuštas 
amerikonas orlaivini.nkas, buvęs 
studentas Yale universiteto YVil- 
liam Thaw. Jis kariavo francu- 

zų pusėj. 

|| Iš Paryžiaus praneša, buk j 
San Sefoastian, Šiaurinėj .Ispani- 
joj, atkako Ispanijos karalius. 
Čia atkako taipgi Ispanijos am- 

basadorius Paryžiuje ir Rusijos 
ambasadorius Ryme. Dėl to tai 
vėl atsinaujino kalbos apie mėgi- 
nimą taikyti karę vedančias tau- 

tas. 

[[ Anglijos atstovų rūmas iš- 

skyrė vokiečius universitetų stu- 
dentus nuo besinaudojimo iš sti- 
pendijų ir pašelpų Cecilio 
Rhodes. Jis užrašė didelius pi- 
nigus, kurių nuošimčiai turi birt 
apverčiami užlaii./mui germaniš- 
kos kilmės studentų garsiausiuo- 
se Anglijos universitetuose, ypač 
gi Oxforde. 

|| Garsus Mexikos banditų va- 

dovas Francisco Yilla, paėmęs 
miestą San Andrea, jį išdegino, 
nes* prieš jo atėjimą visi vyrai, 
nenorėdami 4apti Vilios karei- 
viais, iš miesto išėjo. Tas ir 

pagimdė Vilios piktumą. Jo ka- 

riautojai su moterimis dirbo vi- 
sokius šlykštumus. 

j| Ceutralės Eurotpos tautos at- 

siliepė į Suvienytas Valstijas su 

prašymu, jeigu kilttj karė su 

Grekija, pavesti Amerikos amba- 
sadoriui Atėnuose- atstovavimą 
Austrijos, Bulgarijos ir Turkijos. 

Į Į T Norfolk, Va. atėjo žinia, 
'buk Nautuoket Sikiumoj tapo pa- 
skandvtas vok'Vcas povandeninis 
laivas; nano, l^ad tapo paskan- 
dytas L"kuris prie Amerikos 
kranto paskandino net 6 pirklių 
laivus. 

Į| Sulyg Italijos valdžios sura- 

šo. popiežiaus rume yra 3,274 
tarnai italai ir 524 svetimtaučiai, 
aesl aitant- popiežiaus gvardijos 
suriedančios iš 800 kareivių. 

Į| Iš Paryžiaus praneša, buk' 
Grekijoj susekė vokiečių suorga- 
nizuotą suokalbį ant gyvasties 

j įtekmingiuusio G"ekijos politiško 
veikėjo, buvusio mini&terių pir- 
mininko Venizelos. 

j| Vokiečiai jų užimtuose kraš- 
tuose, taigi Lenkijoj i.r Lietuvoj, 
uždraudė žmonėms'ginklus turė- 

ti, pas ką randa karabiną, ar re- 

volverį, tuos sušaudo. Kas nori 
nuo tos bausmės išsiliuosuoti, 
turi prie išpažinties ginklą ku- 

nigui atiduoti. Kunigai gali už- 

slėpt nuo ko ginklus gauna; pa- 
kanka. kad juos vokiečių val- 
džiai atiduoda. 

|| Prancūzijos kariškas teismas 
Marseille mirtim pasmerkė už 
šni-pystę moterį Gomcna Sau- 
cliez, ištekėjusią u^ vokiečio Li- 
berdali iš Duesseldorfo. 

Į| Netekęs sosto, iš savo tėvy- 
nės išvytas .MoUtenegro karalius 
N i'k.ita gauna nuo talkininku sa- 

vo užlaikymui su <tarnais po $80,- 
000 mėnesiui, bet da'bar pareika- 
lavo algos padidinimo. Anglija 
■nuo jo pareikalavo atskaitos, kam 
jis iki šiol ''gautus pinigus išlei- 
do. Tas jį užgavo ir jis pasi- 
skųsti siunčia vieną iš savo ku- 
nigaikščiu Petrą Gradau. 

|| Kanadoj,, pnovincijose Onta- 
r.io ir Quc,bec miestų tarybos 
užgyrė, kati valdžia savo kon- 
i)trolėii paimtu valgio .produktus, 
kad spekuliįiataiį keldami jų kai- 
nas, negalėtų išnaudoti gyven? 
tojų., 

|| Mexikoj, netoli San Jose su- 

simušė Vilios banditai su Suvie- 
nytų Valstijų kariumene. Šau- 
dėsi valandą laiko, bet kokius 
nuostolius' kas turėjo, nežinia. 

|| Vokietijon mokytis Turkija 
atsiuntė kelis šimtus jaunų -tur- 

kų. Vokietijoj turkai vis-gi dau- 
giau išmoks, negu namie išmok- 
ti galėtų. 

|| Užmušėjas Austrijos minis- 
terių pirmininko -grafo Sturgkh 
Dr. Adlcr yra socialistas, leidė- 
jas radikališko socialistiško laik- 
raščio "Der Kampf" (Kova). 
Jis sako, kad užmušė- ministerių 
pirmininką todėl, kad jis neno- 

rėjo sušauti parliamentą, taigi, 
kad jj užmušė dėl politiškų prie- 
žasčii;. Suimti užmušėjas nesi- 
davė, stfemė jį vien tuomet, kuo- 
met jis tapo pašautas. Kaip sa- 

ko, jis yra nei.ormališko proto. 
• 

|| Rusijos valdžios sumanyta 
prie Baltųjų jūrių Įsteigti naują 
miestą, kuris vadinsis Romanov. 

\ 

Bayonne, N. J. Streikavę 
darbininkai Standard Oil Co. nu- 

bals'vo grįžti darban. 
rr O' 

LaSalle, I1L Tegul darbi- 
ninkai nesiduoda suvilioti ir čia 
neKei:auja}.<n€S čia streikuoja dar- 
bininkai cemento 'dirbtuvėse. 

LIETUVA IR KARĖ, 
r t, 

Jį ] 
Vilnius. 

Iv I 

Vilniaus'piliečiai turės sumo- 

kėti i milijoną rubliu miesto pa- 
skolos. 

L'igšiol vokiečiai miesto rei- 
kalams yra pavedę 900,000 mar- 

kių. Iš vokiečiu sandėlių mie- 
stas yra gavęs maisto daugiau 
kaip ui 2 milijonų markių, ku- 

rių taipogi dar neužsiino- 

kėjo. Naujai įsteigtoji skolina- 

moji kasa Vyr. Yad. rytuose ke- 

tina ir toliau miestui padėti di- 

džiomis paskolomis—tečiau tik- 
tai su ta .išlyga, kad šalia kitų 
mokesniu, miesto gyventojai su- 

dėtų dar i,ooo,ooo rublių. Iš pra- 
džios šitą sumą buvo ketinę su- 

imti vienų sykių, priverčilmu 
mokesniu. Bet miestiečiams pra- 
šant, valdyba nusprendė paban- 
dyti pirma paprašyti iš miesto 
i milijono rublių paskolos. Jei 
tatai nepavyks, tai turės "verste 

priversti sumoKėti tiek mokes- 
nio. Skolinto1'am s už paskolą 
mokės šešiatą nuošimčių. Pa- 
skolos pagrąžinimas prasidės še- 

štąjį mėnesj, karei pasibaigus. 
"Kasmet penktą dalį paskolos ap- 
mokės, taigi per penkius metus 

po santaikos bus apmokėta visa 
paskola. Pakol sudarytas "pa- 
skolos komitetas." Pildomojo 
skyriaus nariais išrinkta Grf. 
Liubensiki's, Kognovicki's, dr.s 
Dctnbrovski's, grf. Biberštein'as, 
Niedzialkovski's, graf. Tyškevi- 
čius, Kymonta, dr. šaulys, dr. 
Bachmilevičius, Pinesa, Epštein'- 
as, Kamber'is, adv. Rosenbaum'- 
as ir Seifer'is. Pirmininku iš- 
rinktas Kognotovski's, pavaduo- 
toju Pinesa. Sutarė pirmąjį pa- 
skolos komiteto ir pildamoio 
"skyriaus susini, imą padaryti 
rugsėjo 12 dieną popiet. 

Mokesnis u i pasilinksminimus. 
Vilniuje vokiečiu valdžia įvedė 
mokesnį už pasilinksminimus. 
Už visokius pasilinksminimus ir 
vaidinimus Vilniaus miesto tįuo- 
vadoje dabar reikia mokėti mo- 

kesnis, vadinamas leidimo, arba 
įžengiamųjų ženki lių mokesnis. 
Už leidimą reikia mokėti 1T110 

30 ligi 100 markių. 

Kirilica leidžiamas laikraštis 
Vilniuje. Rusų laikraštis "Ho- 
man" 11110 rugsėjo 1 d. š. m. lei- 
džiamas šalia lotiniškų raidžių 
ir kirilica. 

Pavargėliu prieglauda Vilniu- 
je. Apie veikimą Vilniaus lab- 
darių įstaigos paduoda "VYilnaer 
Zeitung" štai kokias skaitlines. 
Miesto komisija pavargėliams 
šelpti išdavė pašalpų suviršum 
6000 šeimynų, išviso 14000 as- 

menų. Paskutiniais II mėnesių 
komisiją, Kuri gauna pinigų iš 
miesto ir iš šiaip žmonių, išda- 
lino pašalpos gyvais -pinigais 
61,978 mrk. o duonos išdalino 
pavargėliams dykai už 38,987 
markių. Liaudės virtuvė Kijevo 
gatvėje rugpjučio mėnesyje iš- 
dalino 33,085 pietų porcijas; Mie- 
sto pavargėlių komisijos 4 sky- 
rius paskutiniais šešiais mėne- 
siais šalia pinigų pašalpos išda- 
lino dar 230,215 duonženklių vi- 
sai dykai. 

Suvalkai. 
"Dabartis" praneša, 'kad Ap- 

skričio viršininkas savo paskel- 
bimu tarp kita ko primena, kad 
maistas ir prekės, kurioms yra 
išduoti ženklai iš apskričio val- 
dybos, tegalima pardavinėti gy- 
ventojams tiktai su tais ženk- 
lais. Prasižengusius baus iki 
500 markių pinigais, arba ka- 
lėjimu. 

Uždraudimas pirkliauti žąsi- 
mis. Suvalkų krašte uždrausta 

pirkti ir parduoti žąsis šiaip 
žmonėms* Pirkti ir išgabenti! 
žąsis leista tiktai ūkio skyriui.. 
Prasižengusius baus kalėjimu1 
lig 6 mėn., arba pinigu bausme 
lig 600 mark. 

Jonas Augštuolis. 

LENKŲ IR RUSŲ LAIKRAŠ- 
ČIŲ GINČAI DĖL LENKIJOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS. 
Dabartinė Varšuvos miesto mi- 

nia viename savo posėdyje, ap- 
svarsčiusi dabartinį Lenkų žemės 
padėjimą, nutarė, kad Lenkijai 
reikalinga ne autonomija, bet ne- 

priklausomybė. Tas klausimas iš- 
kilo užimtoje Lenkijoje todėl, kad 
j j iškėlė patys vokiečiai su au- 

strais, hausdamies paskelbti Len- 
ku autonomiją, arba nepriklauso- 
mybę. Ta proga Lenkų nepri- 
klausomybės klausymą pajudino ir 
Rusijos lenkai kaip savo, taip 
ir rusų spaudoje: gen. liabianskis 
"Birž. Yiedomosti," o Lednickis 
"Echo Polskie" laikraščiuose. 
"Novojai Vrcmiai" tai labai nepa- 
tiko, ir ji-pradėjo smarkią-pole- 
miką su lenkais dėl to klausimo, 
kaltindama juos, kad jie perdaug 
norį, ir pavadindama jų reikalavi- 
mus užgaidomis. J. R. "Kur- 
jer'io No\v'o" 63 numeryje, atsa- 
kydamas j "Nov. Vremia" prie- 
kaištus, nurodo, kad dabar lenkų 
nepriklausomybės klausimo pasta- 
tymas visai nėra Rusijai nei pa- 
vojingas, nei kenksmingas, nes 
lenkai Lenkuose dabar" tik dvejaip 
ir tegali jį statyti: arba 1) visai 
nepriklausomybė, arba 2) autono- 
mija po vokiečių globa. Tiktai 
paskutiniuoju budu rišamas klau- 
simas tegalėtų buti Rusijos rei- 
Kaiams priesingas. 

Ginčai tebeina. "Novoje Vre- 
mia" argumentai tokie: kad nepri- 
klausoma Lenkija, rusu paliuosuo- 
ta, galėtų kuomet nors pasielgti, 
taip, kaip dabar pasisl^ Bulgari- 
ja, susidėdama su Rusijos prie- 
šininkais; kad Lenkiją vistiek, pa- 
vojui atsitikus, tektų ginti ru- 

sams, tad jau iš karto geriau pa- 
daryti taip, kad siena tarp Vokie- 
tijos ir Rusijos eitų ne šiapus 
Lenkijos, bet anapus. Į tuos ar- 

gumentus lenkai atsako: i) gal1 
| vojant" taip, kaip galvoja "Nov. 
Yremia,"- reikėtų prikergti prie 

, Rusijos ne tik Lenkus, bet ir Ita- 
liją, ir Prancūziją ir, pagaliau , 

rasi visą pasaulį, nes ir jos, kuo- 
met nors gali imti ir eiti prieš ru- 

sus, kieno sukurstytos, nežiūrint 
to, kad per šią karę rusai joms 
yra be galo daug padėję. Tokiu 
argumentu naudojar. asi tik no- 

rint sukelti prieš. statomąjį klau- 
simą viešą opiniją, o ne jį išrišti. 
2) Kad—ginties nuo vokiečių pa- 
togiau, kad siena eitų anapus 

į Lenkijos, o ne šiapus, tai tas ar- 

gumentas nieko nereiškia, nes 
franeuzai apie Belgiją taip pat ga- 
lėtų pasakyti, jog franeuzams nuo 

vokiečių ginties butų kur kas pa- 
togiau, prijungus Belgiją prie 
Prancūzijos. Tuo tarpu franeu- 
zai ir apskritai nieks apie Belgiją 
taip nekalba, kaip "Nov. V remia" 
apie Lenkiją. 

Lietuvos padėjimas dabar yra 
visai toks pat, kaip ir Lenkijos: 
ji tiek pat dabar yra vokiečių,už- 
imta, kaip ir šj. Tegu, sakysim, 
karė galutinai nusvirsta vienon 
ar kiton pusėn Balkanuose, tegu 
bus nugalėta Bulgarija ir Turki- 
ja, tegu bus paliuosuota Serbija, 
tegu tokiu budu vokiečiai bus at- 
skirti nuo rytu, nuo savo maisto 
šaltinio—tada taikos taryboms 
jau yra pamatas. Vokietija pri- 
sipažįsta nugalėta, bet jos kariuo- 
menė tebestovi Lietuvoje. Tada 
ir Lietuvos kibimas gali buti 
visai taip statomas, kaip dabar 
lenkų. Todėl, taip, o ne kitaip 
pastatė Lietuvos ateities klausimą 
lietuvių konferencija Šveicarijoje, 
iškeldama Lietu: os nepriklauso- 
mybės reikalavimą ir priimdama 
tam tikrą rezoliuciją. Jeigu dėl 
to ir lietuviams dabar butų ta pat 
prikišama, ką prikiša ''Nov. Vre- 
.nia" lenkams, tai ir mums visai 
derėtų tie patįs argumentai, ku- 
riais pasinaudojo lenkai, atsaky- 
dami j jiems daromus priekaištus. 

("L. B.") 

VOKIEČIŲ LENKAI APIE 
LIETUVIUS. 

Tilpusis rusų laikraštyj "l'tro 
Rossii" pasikalbėjimas su p. Yču 
apie jo įspuclžiuĄ_laikc parlamen- 
tarės delegacijos, kelionės pas 

talkininkus rrulo atbalsį ir lenkų 
laikraščiuose Vokietijoj. 

"D/.iennik Foznanski" (nuiu. 
194) talpina ilgą*apie tai srtaip- 
snį su ironišku (pašiepiančiu) 
antgalviu: L i t vv i 11 i ir "p a- 

n s t w o lite \v s k i c" (Lietu- 
viai ir "lietuvių viešpatija"). 

Padavęs pilna minėto pasikal- 
bėjimo vertimą (kurį musų skai- 
tytojai jau matė "Lietuvos" num. 

40-me), D z i e n n i k P o z n a n- 

s k i, tarp pirštų parodo, kad kė- 
limas Lietuvos klausimo ir p. 
Yčo toj linkirėj veiklumas yra 
jam nesmagus. Jis naudojasi net 

latvių konservatyviu laikraščiu 
"Dzimtenes \Vestnesis" ir rusų 
laikraščiu "Novoje A'remia." 
kad lietuvių, o vpač p. Yčo veik- 
lumą pastatyti nepatogioj švie- 
SQj. 

Konscrvatvvis latvių laikraštis 
"Dzimtenes YVestnesis," anot 

viršminėto lenku laikraščio, iš- 
reiškė pusėtiną neužsiganėdini- 
mą tuomi, kad p. Yčas užrubežyj 
kėlė lietuviu klausimą pasikal- 
bėjimuose su įvairiais augštais 
francuzų ir anglu veikėjais. 
Anot jo, tas latvių organas taip 
rašo: 

"Neaiškus atsakymai, politikos 
veikėjų, su kuriais Yčas kalbėjo, 
liudija, kad Yčo misija buvo 
netinkanti ir ne laiku. Užrube- 
žio politikai negalėjo duoti Yčui 
atsakymo, kol savo nuomonės 
neišreiškė Rusija ir Vokietija. 

Navatniai skamba žinia, kad 
artimiausiu laiku ir latvių atsto- 
vas Zalit mano nuvykti užrube- 
žin, kad išaiškinus latvių padė- 
jimą. Nenorime tikėti, kad Za- 

l.li't nueitų Yčo pavyzdžiu. Nėra 
priežasties išnešimui užrubežin 
vietinių reikalų." 

Jdomu, kad atžegareiviškas, 
bet pastaruoju laiku dikčiat su- 

pirmeivėjęs rusų laikraštis "No- 
voje Yremia" buk labai yra ne- 

užganėdintas iš v "šmiiiėto lat- 
vių laikraščio straipsnio. "No- 
voje Yremia'' esą geistų, kad 
lietuvių delegatai ir toliaus va- 

rytų panašią agitaciją užrube- 
žyj. Lenkų organas mena, kad 
esą tokia "agitacija" esant "ru- 
sofiliška" ir todėl rusams pato- 
gi, o apart to. ji esą "susilpnintų 
jspudj nesenai laikyto mažti Ru- 
sijos tautų kongreso "Šveicari- 
joj." 

Todėl esą Y :o širdies išdėsty- 
mai (wynurzer ia) susitiko su 

pritarimu iš "Novoje Yremia" 
pusės. 

Išvadžiojimai, nors painus, bet 
reik .pripažinti, gudriai padaryti. 
Lietuviams vienok jie visuomet 
yra aiškus: ką tik lietuviai ne- 

darytų, lenkai visuomet juos 
baugina rusišku baubu,—kad su- 

laikyti lietuvių savistovj veikimą 
ir palaikyti juos, jei galima, prie 
savęs. 

LIETUVIAII AMERIKOJ, 
IŠ MONTELLO, MASS 

Šis tas apie vietos lietuvių gy- 
venimą. Montellos lietuvių koiio- 
nija gana skaitlinga. Joje pri- 
skaitoma apie 5ooo lietuvių. Pail- 

gumas turi savo rtamus; nemaža 

yra ir verteivių. Visi, abelnai, 
gyvena geruose namuose. Mat 
čia yra avalinės dirbtuvės, darbai 
jose eina maždaug visuomet gerai 
ir neblogai uždirbama, todėl yra 
iš ko žmoniškai gyventi. 

Apšvieta irgi nežemai stovi; re- 

tas montellietis neskaito laikraščio; 
kiti prenumeruc'a po kelis laik- 
raščius. Ikišiol nemaža čia buvo 
prasiplatinę socialistų laikraščiai. 
Stipriai jautėsi ir Montellos socia- 
listai. LSS. kuopoj buvo suvirs 
ioo nariu. Daugelyje draugi i tj 
jsispriausdavo valdybon socialistai 
ir valdydavo jas. Retą nedėldienį 
neatsilankydavo to ar kito sočia- 
listų laikraščio redaktorius su spy- 
čiumi. Tuose savo spyčiuose rek- 
liainuodavo savo spaudą, savo są- 
jungą ir keikdavo visa? kas neso- 

cialistiška. Taip dalykams sto- 

vint, mažiau protaujantieji žmo- 
nės pakrypo jų pusėn ir liko ak- 
lais socialistu pasekėjais, arba, 
kaip kiti sako, "raudonomis da- 
vatkomis." Ką, būdavo, tas ar ki- 
tas socialistų vadas pasakis, arba 
jų laikraštis parašis, tai pagal tą 
"raudonosios davatkos" ir šoka. 

Taip buvo pirmiau; dabar tuos 

laikus atsiminę socialistai atsidu- 



sta. Nuolatiniai, vicnlenčiai so- 

cialistu niekinimai kitu igr «*o 

montelliečiams. Prasidėjo reakci- 

ja. Atsirado drąsesniu žmonių ir 

tie antgalo pasipriešino socialistų 
užsispyrimui brukte jiems savo 

nuomones p3ritkfi. Stojo keikti 

tautininkai. Įsteigus Naujojoj 
Anglijoj tautišką laikrašti "Ateitį" 
tautininkams buvcK lengviaus veik- 
li. Pradėjo šalia >orcialistų lai'.c- 

raščių platintis '"Ateitis" ir kiti 

tautininkų laikraščiai. Sujudo so- 

cialistai, pradėjo užsipuldinėti ant 

tautiškų laikraščių platintojų bei 

jų korespondentų ir juos kolioti. 

Drauge su tuo prasidėjo ir iš- 

"odinčjimas socialistų darbe'ių. 
Žmones pradėjo atkreipti donią j 
tuos išrodinėjimus ir socialistu 
darbus bei j ii" spaudą pastatė ant 

teisingumo svarklo. Išeiga to bu- 
vo ta kad Montellos socialistų 
kuopa pradėjo pulti žemyn ir vis 

puolia toliaus; kuopos narių skait- 
lius ir socialistų laikraščių skai- 

tytojų skaitlius kuo tolyn vis eina 

mažyn. 
Dabar LSS. kuopoj narių yra 

likę apie 50. Socialistų laikraš- 
čiai gi savo skaitytojų nenori pa- 
leisti ; todėl galima rasti dabar pas 
daugumą montclliečių ateinantį 
"Keleivį," ar ';Laisvę," kurių pre- 
numerata jau antri metai kaip 
yra pasibaigus.. Daugumas jau r.e- 

prenumeruoja jų. Vietoje socia- 

listų laikraščių žmonėse platinasi 
tautininkų laikraščiai. 

Draugijų veikime $ociali-:tai 
taipgi mažiau tegali visuomenės 
reikalus pakreipti savos politikos 
pusėn. Susitvėrus Am. Liet. 
Taift. Sandarai ir jai nusistačius 
šiokius tok-us laikinus principus, 
tuojau ir Montelloje įsteigta 
ALTS. kuopa. Kuopon priguli 
daug jaunų energingų ir norinčių 
dirbti \aikinų. Eeto u"po atgai- 
vinta T.MD. kuopa, kurią klerika- 
lai uitvo numarinę. Įsteigta Liet. 
Gelb. ir Liet. Autonomijos fondų 
skyriai. Žodžiu, dirbama siste- 

mingai ir kiek tik išgalė neša. 
Vidurinės sriovės, pasitraukę iš 

socialistų kontroliuojamų draugi-, 
jų, stoja prie savo sriovės darbo 
ir varo jį su atsidėjimu, arba pasi- ( 
lieka bepartinėse draugijose ir ne- 

leidžia socialistams įtraukti jas į 
jų pojitiką. Be jokio rėkavimo ir 

pasigyrimo šitaip dirbdami tauti- 
ninkai kas sykis vis platesnį už- 

ima darbą. 
Antra vertus, socialistai, ažuot 

savo darbą dirbus, užsipuldinėja 
ant tautininkų, neva, kaip jie sa- 

ko, ka(į prtyrus sandariečių jiegų 
Stiprumą. 

"Kovoj" ir kituose savo laik- 
raščiuose /.e r?Ao apie savo "di- 
delę įtekmę" Montelloje, apie sąn- 
''ariečiu "nepasisekimus." Sanda- 
riečiams, žiioma, nėra ko pavy- 
dėti socialistams tos didelės po- 
pierinės įtekmės. Tegul jie sau 

džiaugiasi ja. Kas atsieina nepa- 
sisekimu, tai jų tik tas neturi, kas 
nieko neveikia. Jei męs be at'ai- 
do-» dirbsime, tai bus ir pasiseki- 
mas. X) kad bus dirbama, tai nė- 
ra abejonės. 

Dirva plati; užteks jos visiems 
ir draugai socialistai tik bereikalo 
tokią pagiežą giežia ant sandarie- 
čių, rašinėdami visokias nesąmo- 
nes apie juos "Kovoje" ir-kitur. 

Melais, šmeižimais, konspiraci- 
jomis, draugai, nętoli nueisite. 
Bukite žmonėmis ir nesibijokite; 
jusų tos "didelės įtekmės" niekas 
iš jusų nenori atimti. O jei z.no- 

nėmis nenorėsite b;.ti, tai męs į 
jus pradėsime žiūrėti kaipo į klau- 
nus. Taigi, atsiminkite, krJ jusų 

.geras vardas ir didelė įtekmė pri- 
guli nuo jusų pačių. 

Montello Skruzdė. 

Iš BALTIMORE, MD. 
Anglų informavimo reikale. 

Nors jau buvo rašyta "Lietuvoj," 
kad Baltimorės lietuviai visu 
sma~komu rengiasi prie Lietu- 
vių Dienos lapkr. i d., bet man 
čia norisi dar šis tas pakalb-iti 
apie tą jų veikimą. 

Tautininkams su katalikais 
sutikus bendrai dirbti surengime 
Lietuviu Dienos, pasirodė, <cad 
yra daug darbo ir sunkaus dar- 
bo, ypač riinteresavime anglų. 

tuoj buvo nutarta kreiptis 
į p-nią Viktoriją Venciuvienę su 

prašymu, kad ji apsiimtų varyti 
agitaciją tarpe anglų. Ponia V. 
Vęnciuvienė, žinoma, i.eatsisaicė 
ir pasižadėjo veikti, kiek galėsi- 
ma, • 

Taip pat buv0 kreiptasi su tuo 
patim prašymu į d-rą J. Skla- 

dauską; jis taipgi pasižadėjo, 
bet ikišiol dar nieko tame ne- 

j veikė; paklaustas, ar pakviestas 
■per telefoną vis atsakuiavo, kad 

yra užimtas. 
Su p. Venciuvienė yra visai 

kitaip. Ji nuo savo pasižadėji- 
mo neatsisakė ir dirbo kiek ji 
įgalėjo. Ačiu jos rūpesčiai spal. 
| i(). d. buvo sušauktas City Club 

Ruimuose susirinkimas jžvjnes- 
:niijju anglų ir šitame susirinki-! 
nie buvo prakalbos. Moksleivis! 

J. BuČnis trumpoj prakalboj per- 
bėgo Lietuvos istoriją ir ant 

[zeinlapio parodė, kur via Lietu- 
va ir kokis jos didumas. 

Čia pasirodė, kad anglai visai 

nežinojo, jog nurodytoj vietoj ga- 
lėjo buti atskira tauta, kuri va- 

dinasi Lietuva; jiė ėmė įdomauti 
dar daugiaus ir p-nia Venciu- 
vienė savo vaizdinga kalba dar 
daugiaus pripfldė anglų įvaizdą 
apie Lietuvą ir lietuvius. Už- 
baigdama savo informavimą apie 
■Lietuvą ji papasakojo pieną atei- 
nanciam aukų rinkimui. 

Po p. Yenciuvienėš kalbai buvo 
davinėta užklausimai, į kuriuos 

atsakinėjo moksleivis J. BuČnis. 
Užklausimams pasibaigus ta- 

po sutvertas anglų ir lietuvių 
komitetas iš 10 asmenų. Čia pat 
vienas rubų išdirbystės savinin- 
kas p. L. Greif pažadėjo aukoti 
$ioo. Spal. 18 d. p-nia Yenciu- 
vienė pranešė, kad minėtas.komi- 
tetas yra sutveertas ir jis laikis 
savo pirmą susirinkimą spal. 23 
d. Sis komitetas bus veikiančiu 
komitetu. Kurie nariai negalėjo 
aipsiinvM veikti, tie pasiliko gar- 
bės nariais. Tarpe šitų yra kar- 
dinolas Gibons ir vyriausias tei- 
sėjas. 

P-nia Venciuvienė taip pat 
pranešė, kad viena anglė daili- 
ninkė turi nupiešusi apie 50 pa- 
veikslų. Paveikslai parodo Lie- 
tuvos moteris ir merginas tau- 
tiškuose rūbuose prašančias pa- 
gelbos ir kelis vyrus kareivių 
rubuose taipgi prašančius pagel- 
bos. Visi šitie paveikslai b u.s 

išstatyti didžiose sankrovose. 
Vieny moteris užprašė p. Ven- 

ciu vienę pasakyti flors ir trumpą 
prakalbą apie lietuvius vienos 
draugijo* ̂ nesuspėjau jos vardo 
užsirašyti) susirinkame. Į šitą 
draugiją priklauso apsčiai turtin- 
gų biznierių. P-nia Venciuvienė 
pasižadėjo tos m. lers prašymą 
išpildyti. 

Kad tai męs, baltinioriečiai, ir 
daugiau takių lietuvaičių turėtu- 
me kaip p. Venciuvienė, tai mū- 

sų darbas tikrai atneštų didelius 
vaisius. P. J—as. 

IŠ BALTIMORE, MD. 

Moterų ir Merginų baliu3. 
Spal. 14 d. moterų ir/merginų 
draugija Rutų Ratelis surengė ba- 
lių. Balius buvo be jokių svai- 
ginančių gėrimų. Publikos prisi- 
rinko apie 300 žmonių. Šitiek 
publikos pavyko moterims surinkti 
dėlto, kad buvo garsinama, jog 
balius bus tikrai lietuviškas, su 
lietuviškais šokiais ir lietuviško- 
mis žais'memis ir kad viską išpil- 
dys moters ir merginos. Žinoma, 
tokie dalykai buvo na 1 j iena bal- 
tinio risk i am s ir jie skaitlingai su- 

sirinko. 1 

Bet bąlius, toli gražu, nebitvo 
lietuviškas. Tiesa, buvo .šokta, 
neva, lietuviškas suktinis, bet jau 
daug geriau butų buvę, jei jo ne- 

būtų šokta ; šoktasis suktinis grei- 
liau atrodė i indijonų karės šo- 
kį, kaip į tikrąjį suktinį. Vieni 
skersavo kažkokį anglų šokį ; kiti, 
neva suktinį šokdami, augščiau 
galvos iššokdavo ir Be joluos tvar- 
kos lakstė po visą svetainę; kurie 
šoko tikrąjį suktinį, tie sunku bu- 
vo ir pastebėti šitame visame be 
tvarkds sukinėjimesi ir daužyme- 
si: žodžiu "suktinis" j žiūrėtojus 
darė nemalonų įspūdį. Buvo da- 
li nama dovanos šokėjams, bet ne 

už suktinį, tik už anglišką valcą. 
Buvo taippat lekiojąnti krasa 

ir kas daugiausia gavo atviručių, 
tam buvo duota dovana, bet ir čia 
jokio lietuviškumo nebuvo, nes at 
virutės buvo angliškos, o dova- 
nomis buvo saldainiai. Man rodos, 
daug lietuviškiau butų buvę, jei 
rutclietės Vietoje angliškų atviru- 
čių butų turėję lietuviškų; viena, 
lietuviškos atvirutės geresnę iš- 
vaizdą turi, kita, dalis pelno nuo 

jų eina nukentėjusiems nuo ki- 
rė>; į vietą gi saldainių gerinus 
tiko užrašyti koks naudingas laik- 
r.vtis; gavęs dovanų laikraštį butų' 
turėję:- atminty] šitą dovaną pusę 

metų, ar ir metus; priegtam dar 
ir dvasinė nauda jam iš to butų 
buvusi. 

Taigi šiuo sykiu rutelietės ne- 

pataikė pasirodyti savo veikimu 
taip, kad jas galėtum pagirti, bet 
tai dar tik pirmi žingsniai ir rei- 
kia laukti, kad jos kitu kartu pa- 
sirodys su kuo geresniu. Šitą.gi 
sykį, reikia joms pripažinti nuo- 

pelnas tame, kad jo* savo balių 
surengė be svaiginamų gėralų. Ši- 
luomi jos davė gerą pavytį ki- 
toms draugijotVis. 

Bet čia negalima praleisti ty- 
loms nepaminėjus nn.sų alkoholio 
garbintojų. Jie, vyrai, žinodami, 
kad baliuje išsikaušti negaus, pasi- 
rūpino atsinešti kišeniuosc degti- 
nės bonkučių ir pakampėse pasi- 
slėpdami traukė. 

Tai gėda buti tokiais alkoholio 
vergais, kurie be degtinės nei 
žingsnio negali žengti. 

Darbininkas. 

CLEVELAND, O. 

Koncertas. Nedėlioj, spalio 
j5 d. Clevelando Lietuvių Tau- 
tiškas Benas buvo surengęs iš 
eilės šeštą didelį koncertą Voi^ 
vvaerts Turn svetainėje. Progra- 
mas susidėjo iš 13 įvairių muzi- 
kalių šmotelių, kurių tarpan įėjo 
solo p. K. Bučio'kornetas ir p. 
Vilimaičio baritona^ Be tų rei- 
kia pažymėti kaipo geriausiai pa- 
vykusius išpildyti šmotelius: 
Mareli, Washington Grays, Ca- 
price; The Whisller and his dog; 
Hunting sceae; The Dance of 
The Goblins (Ghosts) ir The 
Musician's Hold Up (a Lucky 
strike), kuriuos grojant buvo gir- 
dėti paukščių čiulbėjimas, vaka- 
ro varpų balsai, šunų lojimas ir 
t. t., u i ką publika atlygindavo 
gausiu rankų plojimu. Koncertą 
pagražino taipgi ir p. J. Narovec, 
(čekas) iieno dirigentas, kuris su 
savo dviem sunais, trečiam sunui 
akompanijuojant pianu, išpildė ei- 
lę solo. Pirmas, Harry Nai^ovec, 
grojo smuiku, antras, Eddy Na- 
rovec, violončela ir pats dirigen- 
tas kornetu klernėtu ir saksofo- 
nu. Pas'kųi tie patįs visi kartu, 
akompanijuojant pia-nu, smuiku 
klerenetu ir saksofonu sugrojo. 
Sciection from Lithuanian Natio- 
nal Melodies. Tas šmotelis via 

I 

sutaisytas paties p. J. Naroveco, 
kurin jdėta daug mūsų lietuviškų 
dainų meliodijų. Klausant su- 

tartii.ių, švelnių meliodijų muzi- 
kos tonuose, pav. "Ant marių 
krašto, Palangos miestelyj," jau- 
tiesi visiškai užžavėtu. Gaila 
tik, kad musu žmonės nėra mu- 

į 
zikališki, nes laike programo ant 
balkono buvo girdėtis kitas kon- 
certas, kur pakampiais susirinkę 
būreliais vaikinai su merginomis 
kėlė lermą ir kumščiavosį. Pa- 
žymėti reikia, kad taip neman- 

dagiai elgėsi * net tas jaunimas, 
kuris priguli prie vietinių dailės 
draugijų ir skaitosi "veikėjais." 
i aip viskas buvo puikiai. Po 
koncertui tęsėsi šokiai. Antgalo 
buvo išlaimėjimas trombono, ku- 
rį paaukavo benui p. S. Čeriauka. 
Laimėjo p. K. Bučis. Publikos 
iŠkartd buvo nedaug, bet paskui 
•prisirinko pilna svetainė. 

Sis C. L. T. beno koncertas 
buvo puikiausiu už visus kitus. 
Garbė C. L. T. bcnui, kad netin- 
gėjo pasidarbuoti ir pasirodyti, 
kokių muzikantu Clevelando lie- 
tuvių turima. Šis benas pirmiau 
buvo skaitlingas, bet metai atgal 
du jauni "muzikantai," kure ta- 
me bene išmoko pusti triubą, at- 
siskyrė ir suorganizavo naują be- 
ne^, kas-labavi pakenkė šitam. Tai 
buvo daroma ai t keršto. Kaip 
įgyvuoja naujas benas, negirdėti, 
nes niekur ,7iešai nepasirodo. Il- 
gainiui gal pakriks visai. Bet 
C. L. T. benas, nors ir boikatuo- 
jamas, vienok varo plačią muzi- 
kos vagą tarpe clevelandiečių. 
Jj ypač palaiko p. K. Bučis, A. 
Ribinskas ir kiti. 

Romeo. 

IŠ PITfSTON, PA. 

Aukų rinkimo darbas ir socia- 
listų atbulumas. Vietinis liet. 
komftetas nukentėjusiems nuo 

karės aukų rinkime deda visas 
savo pastangas. Iki spal. 18d. 
tapo surinkta $302.05. Musų mie- 
ste "pažangioji visuomenė," susi 
dedanti iš keturių socialistŲ, varo 

priešingą darbą. Jie sako rinksią 
aukas atskiraj, surengdami pra- 
kalbas. Labai gerai. Bet vieto- 
je prakalbų jie rašo ^nt komiteto 

tW V 

"ilgus šmeižtus j savo organus 
"Kovą," ir kitus. Jie 
kelia trukšmą kidi tik jie gali, 
kad tik Tėvynės gelbėjimo darbą 

Isulaikius ir sakosi geibsta savo 
brolius, lv'ur, j ų ... -a k j s! 
,vSpal. 8 d. Siirrano Daukanto 
Draugija nutarė įrengti prakal- 
bas paminėjiftui 4įĮT)ito metų uto 

mūsų istorilgS genimo dienos. 
Prie S. Dau£ant<|| D-jos priguli 
ir pora socialistų; Taigi čia at- 
sitiko gera proga pakviesti sa- 

viškius kalbėtojus ir pakelti ler- 
mą. Ypatingai tas jiems buvo 
smagu prieš aukų rinkimo^dieną, 
nes prakalbos yra rengiamos 
spal. 29 d. P. Slikaitis atsistojęs 
sako: drąygai, aš'-.įnešu pakviesti 
draugą Prusciikiį "Laisvės" re- 

daktorių; jiš yra garsus kalbė- 
tojas, darbininkų užtarėjas, lietu- 
vių prictclis ir tt. 

Nelaimėn, ai" laimėn susirinki- 
me buvo Liet.' Kom. pirminin- 
kas K. Karsokas ir jam paaiškino 
Pruseikos gerus darlxys lietuvy- 
stei. Socialistų pienai suiro vi- 
sai. Kalbėti tapo užprašyta 
SLA. apskričio organizatorius 
Kamarauskas ir -m. 

Spal. 18 d. nukentėjusiems nuo 
karės aukavo: Šv. Antano D-ja 
$8.50; K. Joncliunas $10.00; Ant. 

Į Kižis $5.00; Kun. J. Kasakaitis 
$35.00; K. Samuolis $5.00; J. 
Kazakevičius $10.00; Leo. še>po- 
raitis $10.00; Juoz. Andriušis 
$25.00; B.- Vosylius $5.00; A. 
Rūkas $5.00; Al. Šeporaitis $5.00; 
M. Juškus $5.00; J. Ancas $5.00; 
M. Kurtinaitis $5.00; K. Kižis 
$5.00; Marė Kižiutė $5.00; M. 
Jakubčionis $2.00; p-ni Kižienė 
$3.00; T. Katkauskas $5.00^ V. 
^Petkevičius $5.00; T. Paukštis 
I$25.00; A. Ševitz $10.00; A. Ou- 
linskas $10.00; J. Chmieliauskas 
$2.00; P. Kazakevičius $5.00; A. 
Zarec'kaą $2.00; K. Radvinavičius 
$2.00; K. Šakočius $5.00; J. Brai- 
va $2.00; V. Runta $5.00; J. 
Šalčius $2.50; F. Runita $5.00; P. 
Telisauskas $1.00; J. Laukaitis Į 
$1.00; J r Požėra $1.00. Svetim- 
taučiai: kun. Brehal $10.00; J. L. 
Fererini $5.00; F>1. Levin $2.00; 
Friend $1.00; Per kun. Augustai- 
čio ir Šalčiaus prakalbas surink- 
ta $42.05. 

Koresp. 0 

Iš so. MANCHESTER, 
CONN. 

SLA. kuopos prakalbos ir L. 
D. reikalai. Spal. 15 d. vietos 
SLA. 207 kp. surengė prakalbas] 
su deklamacijomis miesto sve- 

tainėje. Žmonių susirinko apie 
50; kalbėtoju 'buvo p. J. Nevec- 
kas ^Šakės" ;(gal "Kardo" ?— 
Red.) redaktorius iš \Vorcester, 
Mass. Kalbėjo jis dviem atvejais. 

Pirmu kartu kalbėjo apie susi-į šelpimo draugijų naudingumą iri 
šiek tiek apie SLA. organizaciją;' 
ragino klausytojus organizuotis 
ir šviestis.- Esą, organizuoto ir 
apšviesto žmogaus likimas ligos 
ar kokios nelaimės laikų yra ge- 
riaus užtikrintas; antra vertus, 
apšviestą ir susipratusi darbinin-1 
ką, esą, negalės apgaudinėti ste- 
buklingieji daktarai, pasiskelbę 
laikraščiuose. 

Kalbėtojo patarimas šviestis 
ir organizuotis, žinoma, yra ge- 
ras, bet jis "keistai skamba jam 
nieko nepasakius prieš 'uos laik- 
raščius, kurie stebuklingų dakta- 
rų apskelbimus deda. Žinoma, 
gal jam buvo gėda šitą klausi- 
mą iškelti į z.ikšt'ę, nes tuomi 
daugiausiai nusikalsta socialistų 
laikraščiai, bet jei jis nori darbi- 
ninkams labo ir myli teisybę, tai 
šito užtylėti jam Visai nereikėjo. 

Baigdamas savo pirmą kalbą 
kalbėtojas ragino žmones rašy- 
tis prie vietos SLA. kuopos. 

Antru kartu išėjęs kalbėjo iš 
pradžios apie paprastus šeimy- 
niškus reikalus, paskui nukreipė 
ant darbininkų susipratimo re! 
kaly. UaįaigdaTna» šitą kalbą 
ragino užsirašyti. paB; ji "Šakę,"| 
"Keleivį" ir "Laisvę." Paminė- 
jo dar, kad čia turėtų buti su- 
tverta L. D. L. t), kuopelė. Prie 
SLA. 207 kuopos prisirašė apie 
trjs nauji nariai. 

Lietuvių Dienos reikaluose vie- 
tos katalikai su socialistais ne- 

susitaikė. Socialistai, savo laik-1 
raščių padrąsinti, ^^įkalavo, kad 
trečia dalis aukų surinktų tą die-| 
ną butų siuučiama tiems žmo- 
nėms af draugijoms, kuriuos 
LŠF. nurodis; įeto socialistai 
reikalavo, kad jų rinkėjams butų, 
užmokėtą už t$ dien%, 

Katalikai, žinoma, nesutiko su 
% 

jų reikalavimais, kadangi čia so- 
cialistu yra menka dalis ir tai 
dar atlyginimo už darbą reika- 
lauja, kuomet katalikų rinkėjai 
t/ada darbuotis be atlyginimo. 
Taigi dabar, žada abieji darbuo- 
tis atskirai. Katalikai žada pa- 
statyti rinkėjų 30 suviršum, o 

socialista-i apie 10. Mat čia ir 
miestelis nedidelis. So. Mf.n- 
chester ir X. Manchester abu 
drauge turi suvirs 15000 gyven- 
toju, kurių skaitliuje lietuvių yra 
apie 250. 

Vietinis. 

IŠ HARRISON, N. J. | 
Atsakymas kritikui. Polemikos 

autorius Tuščia-garbė-ne-garbė 
"Lietuvos" 41 num. reikalauja, 
kad butų išduota atskaita taip, 
kaip ji buvo ir yra visuomenei ži- 
noma. Bet toliaus jis pats liudija, 
k^ul paduotoji atskaita yra teisin- 
ga. Taigi kokia atskaita gali buti 
geresnė už tą, kuri yra teisinga? 
Aišku, kad tai yra tik bereikalin- 
gas priekabių'j ieškojimas, nuveik- 
to darbo juod'iimas ir boikotavi- 
mas tų žmonių, kurie neprisideda 
prie "beer sliarc business.'' Ne- 
jaugi reikėjo skaitliuotoji! paklai- 
dos minėti atskaitoj, kuomet tos 
paklaidos beskaitliuojant ir atitai- 
syta? Atitaisyta klaida nėra klai- 
da. Perskaityta ir patikrinta su- 
ma buvo $488.77 ir ta pati suma 
buvo pagarsinta plačiajai visuo- 
menei ; su ja sutinka ir pas T. g. 

Taigi mano ir paduota į laik- 
taščius taip, kaip buvo teisybė, o 
ne kaip man—Petrulioniui patin- 
ka, ar kritikui norėtųsi. Kas at- 
sieina ciniško pasinaudojimo (?— 
Red.) tai rengimas turi skirtumą 
11110 užbaigto darbo. "Lietuvos'Į 38 num. pasakyta, kad tas buvo 
sutikta rengime, o ne po surengi- 
mo, kaip T. g. priveda "Lietu- 
vos" 41 num. Kurie veikė, tie ir 
veikia ir užuojautą gerą turi nuo 

visų. « 

P-nas T. g. tiktit buti direktcA 
rium veikimąjame komitete, jei 
jis savo tikrą pavardę po savo po- 
lemika butų pasirašęs. Taigi kam 
slapstytis ir kodėl neužimti vietos,' 
norint veikti? Vietos ir darbo 
yra gana visiems. (Męs iš savo 
puses pasakytume šitos polemikos 
vedėjams, kad jie abudu mįims 
yra lygiai gerais; męs nei vieno! 
jų neužtariame ir nei vieno jų' 
nepasmerkiame; męs tik norime 
padėti jiedviem jų kivirčus išriš- 
ti. Ir čia turime pasakyti, kai 
jiedu abudu nėra be kaltės. Ne- 
būtų šitos polemikos, jei bent vie- 
nas jų nenorėtų jos. Taigi už- 
baikite ją ne tik šį syk j, bet ir 
visur, kur tik iums teks susidur-' 
ti. Verčiaus pasiduokite sau ran-' 
kas ir dirbkite tautos*"darbą. Šiuo- 
mi šitą polemiką užbaigiame.— 
Red.). 

F. M. Petrulionis. 

IŠ RAGINE, WIS. 

Lietuvių Diencs reikalais. Čia 
yra sutarusios veikti išveno Lietu- 
vių Dienoje 8 draugijos. Lietuvos 
Brolių D-ja, SLA. 100 kp., TMD. 
121 kp., Moterų Ražanaevos D-ja, 
Šv. Kazimiero parapija, Šv. Ka- 
zimiero D-ja, SLRKA. kp., T. P. 
D. U.—Neprisidėjo tik LSS. kuo- 
pa ir A. L. L. D. 

Komitete yra šitie asmenįs: 
pirm. J. A. Baukus, jo padėjėju 
M. Kasparaitis, rast. J. Margis ir ! 
V. Sakalas, ka>in. J. Kešminas, 
kasos glob. kun. V. Slavėnas Jr 
Ona Došienė, presos komisijoj, 
kun. V. Slavėnas, F. I&aževičia ir 
M. Žukauskaitė. 

Komitetas laiko savo susirinki- 
mu y4cas sereda Šv. Kazimie/o pa- 
rapijos svetainėje. Jei kas dar nė- 
ra orisidėjęs prie šito darbq, c 

norėtų, prisidėti, tegul ateina J1 
komiteto susirinkimus, mielai bus' 
priimti. 

Raciriečiai tiki*i atliksią savo 

uždavinį kuogeriausiai. Komiteto1 
yra nutarta parsitraukti iš Cent.! 
Komiteto ioo dėžučių, ioo raiš-j 
čių, 10,000 kortelių (tags). Jau 
turime <48 rinkikus; rinksime vi-į 
sur, kur tk žmonių yra. Eisime' 
per daktarus, advokatus, alder-1 
manus ir šiaip miesto valdi-, 
ninkus, biznierius bei šiaip žmo- 
nes. Nutarta parsitraukti iš Cent. 
Kom. tam tikrų laiškų su atsišau- 
kimais, ir čekių, ant kurių bus 
parašoma aukotojo auka. 

Spal. 29 d. bus visų draugijų 
susirinkimas Winters svetainėje j 
412 6th St. Šitame susirinkime 

kalbės lietuviai kalbėtojai ir mie- 
sto majoras' p. T. W. Theisen. 
Pasirupftikime visi ateiti j šitas 
prakalbas. 

J. A. Baukus, pirm. 

IŠ LAWRENCE, MASS. 

Katalikų ir tautininkų bendras 
veikimas. Dažnai tenka girdėti 
kalbant apie tai, kokia bus Lietu- 
vos ateitis po karei. Čia kelioli- 
ka lietuvių uoliai darbuojasi, 
rengdami prakalbas balius, kad 
tuomi surinkus kuodaugiausia 
aukų nukentėjusiems nuo karės. 
Ir ko gi vertas butų lietuvis, ar 

lietuvė, jei tuo nesii upintų. 
Viena tik kliūtis pas mus yra 

tame, kad nėra kam mus suvesti 
j krūvą, ypaitingai jaunimą, 'ku- 
riam netrūksta gabumų ir pajie- 
gų veikti visuomenės darbą. 

Nuo pat europinės karės pra- 
džios čia susitvėrė vietos drau- 
gijų gelbėjimo fondas; prie šito 
darbo, tarytum, reikėjo prisiejėti 
visiems lietuviams, buvo kviesti 
prie jo ir vietos socialistai, bet 
jie neprisidėjo. 

Kad jie neprisidėjo, tai dar tas. 
butų nieko, bet jie kiek galėdaj 
m i kenkė tam darbui savo vasar- 

namiu. Čia yra vienas senas vai- 
kiukas A. R., fcurį mažai kas ži- 
no, ir kuris pats nieko nežino, bet 
jis nebūtų dalykų prirašo "Kelei-, 
vyj," "Laisvėj," "Kovoj" ir 
"Naujienose," kurie klaidina vi- 
suomenę, bet jam tas atrodo 
svarbių socialisto darbu. 

Bet paskutiniu laiku vietos lie-j tuviai taip suėjo į vienybę, kad 
net malonu yra atsilankyti i jų 
susirinkimus. Ypatingai jie sma- 

giai darbuojasi Lietuvos šelpimo 
reikaluose. Visi jie kaip vienos 
motinos vaikai kalbasi ir tariasi, 
kaip čia daugiaus aukų surinkus.' 
Jau išsiųsta yra į Lietuvą $1000, 
o ant rankų liko dar $100.00. I 

Socialistai'matydami šitą kitų 
sriovių vienybę, girdėt, sako ko- 
dėl jie mus neprašo. Tas paru- 
gojimas, jei jis teisingas, parodo 
socialistų susipratimą, kadir vė- 
lai 'pas juos atėjusį. Bet męs 
prašyti jų neturime jokio reika- 
lo. Čia darbas yra visų; tegul 
visi sueina ir dirba jį. 

J. Žukauskas. 

IŠ TOROTO, ONT., CANADA. 
Vis dar be žydų neapsieina. 

Lietuvos Sunų D-ja spal. 7 d. 
parengė pasilinksminimo vakarą, 
balin. Žmonių prisirinko labai 
mažai. Priežastis to buvo baliaus 
rengėjų netaktingumas. Esant 
ant vietos lietuviams muzikan- 

/ 
tams, jie be jokio reikalo nusisam- 
dę žydus muzikantus; ths numa- 
nesniems lietuviams, žinoma, ne- 
patiko ir jie nuo baliaus susilai- 
kė. Del šito rengėjų žingsnio nu- 
kentė pati draugija. 

Be to dar, tas labai keistai at- 
rodė. Lietuviai muzikantai po 
vadovyste p. J. Butkaus jau kelio- 
lika metų kaip lietuviams patar- 
nauja baliuose ir nebuvo tokio at- 
sitikimo, kur jie nebūtų užganėdi- 
nę juos samdžiusių. Jie visuomet 
atlieka savo darbą gerai, paima 
vos $6, $8, beveik tiek tik, kiek 
nuplėštos stygos atsieiną ir groja 
kuotrumpiais protarpiais. Žydai 
gi paima po $15 ar $18 už baliij, 
groją lietuviams nepatinkamus šo-Į kius ir ilgais protarpiais, be to dari 
ateina prasčiausieji muzikantai. 
Tie, kurie ateina į-balių pasišok-1 
tj,. užtenka jiems vieno tokio va-Į 
karo žydų muzikos ir daugiausj 
)ie jos nenori. 

Taigi patarčiau Liet. Sun. D-jai 
ir visiems jos nariams atkreipti 
savo domą į tai; tegul jie paren- 
gia balius taip, kad publika butų 
užganėdinta, o tąsyk ir pačiai 
draugijai bus sveikiau. Tegul 
draugija pati aptaria, kokią muzi- 
ką paimti, o m javeda to darbo 
<omitetui ar sekretoriui, kuris gy- 
vendamas tarpe /.ydų, arba turė- 
damas piktumą ant Jono ar Bal- 
triaus, ant keršto paima ne tuos 

nuzikantus, kurie publiką užga- 
nėdintų, bet tuos, kurie jam pa- 
.fnka. 

Taigi aš patarčiau nariams atei- 
nančiame susirinkime netylėti, bet' 
šitą dalyką apsvarstyti ir su Tau- 
:iškais Muzikantais susitaikyti. 
Tąsyk užganėdinimas bus iš visų 
pusių. 

Mylįs Tautą. 

IŠ SO. OMAHA. NEB. 

TMD. susirinkimas. Spalio 8^ 1. TMD. 18 kp. turėjo savo susi- 

| rinkimą. Pirmiausiai buvo iš 
į "Vien. Liet."' 38 num. per- 
skaitytas d-ro A .Zimonto straip- snis užvardinta?, "Pradedant darb- 
štumo sezoną." Iškeltieji straip- 
snyje klausimai atidėta apsvarsty- ti po Lietuvių Dienai. Po to iš- 
dalinta nariams knygos, kuriomis 
nariai labai gėrėjosi. I 

Toliaus perskaityta laiškas nuo 
Cent. Kom. Lietuvių Dienos rei- 
kale; laiške kuopa kviečiama pri- sidėti su savo auka. Nariai iš- 
klausę laiško paskyrė aukų Lietu- 
vių Dienai $10.00. " 

Šitame susirinkime nutarta lai- 
kyti kuopos susirinkimai kas mė- 
nesis. Tikimės, kad TMD. 18 kp. bus jautri ir nuo Lietuvos reikalų 
neatsisakis. Labai malonu yra kuomet pas mus yra vienybė. 

Ona Žalpienė, TMD. kp. rašt 

IŠ BENTLEVILLE PA. 
i 

Lietuvių Dienos rtitcalais. 
Smagu yra pranešti apie musij 
kampelį, kad visi, kiek nuisų yra 
partijas atmetę Į šalį, stojame prie 
bendro darbo. Spa!. 15 d. Lietu- 
vių svetainėje įvyko visų lietuvių 
susirinkimas pusiau trečią vai. po 
pietų. P. Gramas atidarė susirin- 
kimą, o kun. J. Misius trumpai 
papasakojo apie Lietuvių Dieną. 
Atėju.; prie klausimo, ar męs visi 
išvieno galėsime bendrai dirbti, 
pasirodė, kad "vim sutinka ir noii 
darbuotis toje dienoje. Taigi li- 
kosi išrinktas komitetas iš' sekan- 
čių žmonių: kun. J. Misiaus, Mot. 
Grahio, Ant. Stankevičiaus, Juozo 
Kalinausko, Siin. Yaznelio ir J. 
Kižio. Beto t»po išrinkta 6 poros 
rinkikių. Nutarta pasirūpinti gau- 
ti rinkikių daugiaus šitoms vie- 
toms: < Bentleyville, Ells\vorth, 
Cokesburg ir Mariana,* Pa. 

Labai yra smagu, kad męs, lie- 
tuviai, nors vieną,kartą galėsime 
visi išvieno dirbti naudingą darbą, 
nepažinodami jokių partijų; bet 
dar butų smagiaus, jei męs visuo- 
met mokėtume atmesti partijas, 
kuomet musų visti labas to reika- 
lauja. % 

/. Kiyžis 

AMSTERDAM, N. Y. 

Nelaimingas Atsitikimas. Spa- 
lio 19 d., anksti iš ryto skubinc 
j darbą Ona Kanaporiukė. Rei- 
kėjo jai, einant i dirbtuvę, perei- 
ti skersai geležinkelio ir gatve- 
kario rėlių. Pusėtinai toli arti- 
nosi prekinis traukinys. Ryras 
buvo šaltas "miglotas... Ona sku- 
bino prie darbo. Prekinis trau- 

kinys ilgas: kol pereis—ir sušalsi, 
ir dar darban susivėlinsi. Ona 
manė, kad perbėgs skersai pirma, 
negu traukinys užeis, šoko bėg- 
ti... 

Alpsiriko vargšė... Iš traukinio 
ištruko, bet gatvekaris ją sugrie- 
bė ir sulaužė jai kairiąją rank?, 
ir kairiąją koją. Padaryta ope- 
racija. Prisiėjo atpjauti ir ran- 

ką ir koją, ir tai menka yra il- 
tis, kad pagyni. 

Tai yru liūdnas ir baisus per- 
spėjimas mūsų žmonėms, kad 
panašiuose atsitikimuose nedrį- 
stų rizikuoti ir per geležinkelį 
skersai bėgioti. Minėto j vietoj 
jau buvo keletas panašių atsitiki- 
mų. Reiks pasirūpinti, kad pri- 
versti kompaniją pastatyti sker- 
sai kelią viršum iške4eta tiltą. 

IŠ POINESDALE, MICH. 

Nelaimė kasyklose. Spal. 
d. čia atsitiko nelaimė vario ka- 
syklose; krito nuo ^viršauj ata- 

trukęs akmuo ir ant vietos už- 
mušė lietu v j Justiną Kvarinską. 
Be to du darbininkai tapo su- 

žeisti : anglas lengvai ir chorva- 
tas pavojingai. 

Velionis paliko Lietuvoje pa- 
čią; paėjo iš Kauno gub., Uk- 
mergės pav., Liduokiu par., Saut- 
kiškių k. Jo kuną palaidojo jo 
giminaitis Stanislovas Vagonis 
su bažnytinėmis apeigomis. 

Tokių nelaimių kaip šita čia 
atsitinka daug. Valstiją darbi- 
ninkų padėjimu nei kiek nesi- 
rūpina, o kompanijos darbinin- 
kus taip spaudžia darbu, kad jie 
neturi kada apsisaugoti. Taigi 
apie iš iooo čia dirbančių dar- 
bininkų per metus buva užmuš- 
tais ant vietos apie io, o sunkes- 
ni, ar lengvesni sužeidimai atsi- 
tinka kasdien. 

Minėtasis velionis j draugijas 
nepriklausė. Lai bunie lengva 
jam žemelė. 

Jonas Genia. 
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VIa! laikraščiui s'.v. :»~*I rankra§- 

Cfai turi butl pažymėti autoriaus pa 
rašu Ir adresu. Pasirašantieji psau- 
doolmais turi paduoti, Redai įjos ii 
nlal, Ir gavo tikrąjį vard*. 

Redakcija pasilieka sau teisę at- 

•lunčiamua Ja! rankraščius trumpinei 
Ir tilsytL 

Netinkamus laikraščiui rankraščiu* 
Redakcija, parelkala';»a, gr^iiua auto- 

riui atgal Jo idsomls. 
Reikia visada rašyti plunksna lr tik 

•nt vienos poplero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp ellučlę. 

Apžvalga. 
PASKJTINIS ŠAUKIMAS. 

Šitas yri paskatinis prie jysu, 
broliai, atsišaukimas. Daugiaus 
jau męs neturėsime progos jus 
prie Lietuvių Dienos kviesti. 
Kuomet kitas "Liet ivos" nume- 

ris išeis, jau bus po Lietuvių 
Dienos. 

Lietuviai, amerikiečiai! At- 

minkite, kad tą dieną Ievyne Lie- 

tuva turės atkreipusi savo akis j 
jus. 

Drebėdama, alpdama, ^usiau 
skęf-^ar^a karės jūrėse, ji ištiesu- 

si ranką, laukia ar primesime 
jai męs amerikiečiai, gelbėjimosi 
diržą, kuris ;ą išgelbėtų ? Ar pri- 
rinksime tą dien užtektinai aukų, 
kad dvasią prie kuno ji dar ga- 
lėtų palaikyti? 

Stok darban, amerikieti! Vyrs 
J vyrą, petys į petį! 

Pats aukauk tą dien ant tėvy- 
nės aukuro ir nuo kitų aukas 
rink! 

Dirbk išsijuosęs, o da~bo vai- 

siai bus geri! 

Kiek sumcs musų Draugijos? 
šiame "Lietuvos" numcryj gar- 
siname krūvą lietuvišku draugi- 
jų, kurios paskyrė u-i savo 

išdo aukų "Lietuviu Dienai" 
Tai yra draugystės t ik iš kelių 
miestų. Čia paskelbtos draugy- 
stės—tai vos apie viena šimtine 
dalis visų Amerikos draugysčių. 
O vienok jos jau sumetė, kaip 
matome, arti ousantro tūkstančio 

i 

cloliariŲ... 
Tai kiek gali sumesti v-isos 

Amerikos draugystės ? 

Jeigu kiekviena draugija priji- ( 
dės :prie šito darbo, kaip tikrai I 

pridera lietuviškoms draugystėms, 
tai galima drąsiai pasakyti, kad 
Amerikos drairgystės gali sudėti 

badaujančiai, Lietuvai pilną šim- 

tą tūkstančiu doliarių. 
Ar nebūtų tai graž* ? Ar ne- 

būty Lietuva dėkinga už tai 
Ameri'kos draugijoms? 

Skaitytojau! Tu esi kokios 
nors draugijos c.ariu. Pasidar- 
buok, padaryk įnešimą, paaiškink, 
apie tai. Musų žmonės yra geri 
žmonės, jeigu tik kas jiems jerai 
reikalą išaiškina. Męs žinome 
net tekias draugijas, kurios iš- 

pradžių atsisakė, nes reikalo ge- 
rai nesuprato. Kada joms paaiš- 
kino išmaujo, tai su noru atmainė 
savo pirmą nutarimą ir paskyrė 
auką. 

Jeigu nesuspėjo kuri draugy- 
stė prieš "Lietuvių Dieną," tai 

pakelk šitą klausima išnaujo tuo- 

jatis pirmame susirinkime 
Tegul Amerikos draugijos ne- 

padaro siu sarmatos! Pasidar- 
buokit vyrai! Tėvynė bus jums 
užtai dėkinga t 

Jų negali niekas pralenkti. 
Męs jau m sykį turcjome proga, 
paminėti apie lietuvius mažos lie- 
tuvių kol'onijos iš Amsterdam, N. 
Y. Ir vel turime porą žodžių apie 
juos tarti. 

Š4ame numeryj skaitytojai ras, 
kad keturios Amsterdamo draugi- 
jos paaukavo "Lietuvių Dienai" 
penkis šimtus doliarių. Nei vie- 
na draugija neaukavo mažiaus 
šimto doliarių. Męs gerai pažįsta- 
me Amsterdamą, jo lietuvius ir jų 
draugijas. Uždarbiai itenai toli 
gražu nedidžiausi ir >pačn *et«via 
nedaugiausiai. O vieno*. £.mster- 

damiečiai, sulyg savo skait'.iaus, 
sykis j sykj sumuša visas kitas 'ie^ 
tuvių kolionijas. Vos porą mėne- 

sių atgal jie išsiumtė (jau ne pir- 
mu sykiu) stambią auką Lietuvon, 
ir dabar vėl jų draugijos pasirodo 
su gausia auka. 

Mažai yra tarp jų ginčų, mažai 
visokių kalbų, bet daug d a r b ų— 
ir stambių darbų. Lietuva tikrai 
gali pasididžiuoti tokiais savo su- 

nais ir dukterimis. 

Ne taip reik, vy.ai! Poroj 
laikraščių patėmijonu iš Įvairių 
vietų korespondencijas, kuriose 
maž daug taip rašoifia.: 

"Mūsų miestely] draugystės tu- 

rėjo susirinkimą ir nutarė, kad iš 
kiekvienos draugystės eitų po pen- 
kis narius rinkti aukų Lietuvių 
Dienoje.'* 

Iš to, vyrai, niekas neišeis! Reik 

suprasti, ka.'I nc po kelis, ne po 
keliolika, bet po kelis šimtus rin- 

kikų reik pastatyti ir mažuose mie- 
steliuose. Keletas, ar keliolika rin- 
kiku, kad ir geriausį laimikį turė- 

tų, nedaug tegali sukolektuoti. 
Reik pasirūpinti, kad jusų mieste 
nei vieno gyventojo neliktų tą dien 
be "tags'o" ant krutinės—kiekvie- 
nam turi buti užsegtas ženklelis, 
nuo kiekvieno galima gauti šio- 
kia-tokia auka. 

Kad tą padaryti, reik kuodau- 
giausiai rinkikų gatvėse tą die- 
ną pastatyti. 

Nepamirškit vieno dalyko, bū- 
tent, kad jus negalite pastatyti per- 
daug rinkikų—to nesibijokit ir 
darbuokitės taip, kad nuo rjnkikų 
visos gatvės, visi kampai niršte 
niršėtų. 

Apie SLA. Sitsivienijmas Lie- 
tuvių Amerikoje, jo geras dabar- 
tinis stovis ir šaunus bu joj imas 
daugeliui pavyduolių neduoda mie- 
go. Anais metais nepasisekė j j 
"suskaldyti į penkioliką dalių," 
nepasisekė taipgi tos pačios rūšies 
geradėjains sutverti naujus susi- 
vienijimus nei Kanadoj, nei—Ar- 
gentinoj. i)abar pradedama zur- 

zėti jau '.p'e tvėrimą naujo susi- 

vienijimo pačiose Suv. Valstijose. 
Štai vienas socialistų laikraštis, 

visą laiką pasižymėjusis savo už- 

puldinėjimais ant SLA., dabar ši- 
taip išvadžioja: 

"Dabar prieš mus [socialistus] 
I stovi dilemma: jeigu tvert naują 

susivienjim^, tai tvert ir tvert ur- 
mu, didžiausiu entuziazmu; jeigu 
likties sename SLA., tai jau ne 
snausti, bet taip pajudint žemę. 
kad viso labo tik mokytoj"*, stri- 
magalviais nusiristų J Prienų jor- 
marką." 

Tas primena aną plačiai žinomą 
pasakėlę: Vieną gražią dieną de- 
gloji arinei o šaknis su imrtimu 
kniso, o kuomet sėdintis ant šakos 
varnas patėmijo jai: "Ką-gi tu 
darai, juk a'ržuolas nuo to nu- 

džius,"—ji atsakė: "Kas man gal- 
von—bilc tik gilių man butu."... 

Taip ir m ilsu nekurir neišmanė- 
liai mėgina knisinėti SLA. šaknis, 
savo aklybėj nematydami to, kad 
tuomi jie lietuviams ne gerą, bet 
tik blogą stengiasi padaryti. 

Mato doliario galybę. Nesenai 
atvykusia Amerikon p. V. Kapsu- 
kas, vienas i5 stambiausiu lietuvių 
socialistų lyderių ir iki šiolei laiko- 
mas vienu iš ideališkiausių lietuvių 
socialistų, blogą įspūdi Amerikoj 
gavo. Anot "Laisvės" pranešimo, 
Scvo draugams Škotijoj jis parašė 
apie Amerikos Lietuvius socialis- 
tus laiške-}, kuriame tarp kit-ko, jis 
juos sekančiai charakterizuoja: 

"Tikrai, dole-is čia , viešpatauja, 
dargi socialistų organizacijose ir 
socialistų laikraščiu redakcijose. 
To užsidegimo, to karščio ir atsi- 
davimo darbininkų reikalams, idė- 
jos tarnavimui, kokį męs matome 
Europoje, ypatingai Lietuvoje ir 
Rusijoje, čia nerasi. Daug teko 
man sutikti senųjų pažįstamų ir 
draugų, kurie kadaise, Lietuvoj, to- 
kie karšti buvo,—dabar jie 'surim- 
tėjo', 'proto jgijo'—Amerikos dole- 
•<o proto". 

Ne vfenas, atvykęs Amerikon, 
panašiai kaitėjo, bet čia pagyve- 

įnęs, greitai persimainė. Liko tik 
senieji sodžiai ir šauksmai, darbai 
gi visai kitoki išeina. Kad Ame- 
rikos malūnas nesumaltų ir p. Kap- 
suko. 

VISI LIETUVIAI AUKAUKIT 
"LIETUVIŲ DIENOJE." 

KOMITETŲ AT YDAI. 

Visų komitetų iš visų miestų 
ir miestelių prašome < tuojaus 
mums pranešt/, kiek bus "Lietu- 
vių Dienoje" surinkta aukų jų 
mieste. Taipgi ir vardą to, kas 
pas juos surinko daugiausiai au- 

kų. REDAKCIJA. 

VĖLIAUSIOS KARĖS ŽI- 
NIOS. 

Francuzai ties Verdunu atėmė 
nuo Vokiečių fortą Douamont ir 
aplinkines pozicijas; prie to už- 

griebė nelaimėn 3,500 vokiečių. 
Ką vokiečiai ėmė nuo francuzų 
>er kelis mėnesius, tą francuzai 

1 įtsičme į vieną dieną. 

Prie 'Lietuviu Dienos 
Šitame skyriuje telpa visos žinios a p!e t*l, 

kaip Ameriko3 lietuviai rengiasi prie >> 

"Lietuvių Dienos". Praneškite 
ka jus tam tikslui darote! (| 

f i! 4® 
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(Telegramas) 
W i 1 k e s—B a r r e, Pa., Spa- 

lio 21 d.—Aukos jaukia j Centrą 
iš visų pusių. "Lietuvių Dieno- 
je" Centras priimdinės aukas sa- 

vo adresu. Pagarsinkite tai an-j 
glų laikraščiuose. Vietos komi- 
tetai telegramomis praneš Cen- 
trui, kiek aukų sulinkta "Lietu- 
vių Dienoje." 

CENTRO KOMITETAS. 

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

lio 22 d.—Surengimui Lietuvių | 
D'tnos užsiregistravo 208 komi-i 
tetai. Pittstone, Pa., Lietuviu j 
Dieaai jau surinkta $400.00. 
Gauta pirmos aukos nuo katali- 
kų kunigu: E. T. Byrne iš Rea-1 
dmg, Pa. E. Franch iš Erie,1 
Pa. ir P. S. Camming iš Edge- 
wood, R. I. Po 25 d. spalio vie- 
tos komitetai privalo kreiptis 
Centran tik telegramomis. 

CENTRO KOMITETAS. 

(Telegramas) 
W i 1 k e s-B a r r e, ? a. Syi-1 
lio 24 d.—Apskritai visur or- 

gan/zuojasi prie Lietuvių Die- 
nos smarkiai. Pennsylvanijos j gubernatorius išleido proklama-i 
ciją apie Lietuvių Dieną. San 

Francisco, Cal., lietuviai gauna 
rusų konsulo ir žymių ameri- 
konų pagelbą. Mažo miestelio 
Naugatuck, Conn., draugystes 
paaukavo $150.00 Lietuvių 
Dienai. 
Dėžutės, raiščiai ir tagsai jau 
siuntinėjama. Kas juos užsa- 
kė, bet dar nėra gavęs, tegul 
telegrafuoja delei dėžučių pas 
R. Karužą, 2810 Richmond St., 
Philadelphia, Pa., o delei tajjsų ir raiščių pas V. Račkauską, 
307 W. 3oth St., New York,] 
N. Y.# 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
CENTRO KOMITETAS. 

LIETUVIŲ DIENA IR DRAU- 

GIJOS. 
Apart- pirmiaus paskelbtų 

draugijų, dar sekančios draugijos 
paskyrė aukas iš savo išdo "Lie- 
tuvių Dienai." j 

1. Susivienijimo Brolių Lie- 
tuvių Dr-stė iš Chicago, 111. pa- 
skyrė $25.00. 

2. Šv. Kazimiero Dr-ja iš 
Amsterdam, N. Y. $100.00 

3. Piliečių Kliubas, Amster- 
dam, N. Y. $100.00 

4. Šv. Jurgio Dr-ja, Amster- 
dam,'N. Y. $100.00 

5. Lietuvių Bučernės Ben- 
drovė, Amsterdam, N. Y. $200.00 

6. Lietuvos Suinų Dr-ja, 
\Vaterb'ury, Conn. $100.00 

7. L. U. N. P. Kliubas, Wa- 
terbury, Conn. $50.00 

8. Liet. U. Kliubas, Water- 
buryfConn. $50 00 

9. Chicagos West Side Dr-jų 
Organizacija, Chicago, 111. $500.00 

10. Šv. Jurgio dr-stė, Scran- 
ton, Pa. $5-00 

n. North Scranton neprig. 
Kliubas $5.00 

12. Apveizdos Dievo par. $5.00 
13. Joachimo Lelevelio dr- 

stė $500 
14. Vakarų Liet. Kliubas $5.00 
15. Šv. Pranciškaus dr-stė 5.00 
16. Šv. Vincento BĮ. dr- 

stė 5.00 
^7. S. L. R. K. A: 30-ta kuo- 

pa $5.00 
18. D. L. K. Vytauto dr- 

stė 5.00 
19. Šv. Cecilijos Choras 5.00 
20. A. L. R. K. Moterų Są- 

junga 5.00 
21. S. L. R. K. A: 155-ta 

kuopa 5.00 
22. SLA. 30-ta kuopa 5.00 
23. D. L. K. Gedimino Dr- 

ja 5.00 
4. Šv. Stepono Dr-ja 5.00 
25. Šv. Antano Dr-ja 5.00 
26. Ukėsų Kliubas, Thorp, 

Pa. 5.00 
27. Lietuvos Sunų Dr-stč 5.00 

Į 28. Draugystės iš Naugatuck, 
Conn. $i50.0Qw 

l Kas daugiau? 

BUKIM SAMARITANAIS, 
NEBŪKIM LEVITAIS. 

Žemiaus telpantis laiškas, kaip 
numanome, yra prasto, nedaug 
'mokyto žmogaus parašytas. Jis, 
vienok, yra taip nuoširdus, toks 

pilnas gerų velijimu ir taip žin- 
geidus, kad męs jį kuone ištisai 
ir nieko netaisę, perspausdiname.— 
Redakcija. 

Aš, išgirdęs visur šauksmu 
apie Lietuvių Dieną, apie rinki- 
mą atiku, taipgi tam karštai pri- 
tariu ir noriu savo "dvylekį" ta- 
me reikale taipgi įkišti. 

Troliai i*- sesers! Jeigu norim, 
■kad tas šventas darbas tėvynės 
gelbėjimo mums nusisektų, tai 
visų pirmiausiai visi turime dn- 
ryti išvien: ir kunigai, ir žmo- 
nės,—'nesakyti, kad tu eik pirma, 
o aš paskui... Šiądien męs visi 
turime sušukti vienu dideliu bal- 
su per visą Ameriką: "Gelbėki- 
me visi Lietuvą, tą musų tėvy- 
nę, kuri dabar, kaip tas Titani- 
kas laivas, žųsta gelmėse." 

Tik žmogus širdies krutinėję 
neturintis, arba kuriam keleto 
klepftų galvoje trūksta, -tai tik 
toks gali atsisakyti Lietuvių Die- 
noje darbuotis. 

•Broliai- ir seserjs! Męs netu- 

rim žiūrėti tik < tuos, kurie $10 
i savaitę uždirba ir su didelėmis 
šeimynomis vos išgyventi gali. 
Jie mums tūkstančių nesudės, 
nors ir baisiai norėtų sudėti. Bet 
męs turime visi išvien darbuotis 
ir iš visur pagelbos jieškoti. Ren- 
gejai-komitetai turi atsišaukti per 
visą Ameriką į visas lietuvių pa- 
rapijas ir į kunigus. Tegul mū- 

sų parapijos ir kunigai per 4 sa- 

vaites pašvęstų Lietuvai visas 
įeigas j bažnyčią—dešim- 
tukus ir centus,-visas [STgas nuo 

Šliubų ir krikštų, o kožnas dar- 
bininkas, a-r darbininkė per 4 sa- 

vaitės tegul paaukauja po vieną 
doliarj. Tai tą kožnas vienas ga- 
li padaryti ir badu nenumirs nei 
kunigai, nei žmonės; ir bažny- 
čios skolingos nesubankrutys, o 

ir Susivienijimas gali po $10,000 
•paskirti (Po tiek jie negali, nes 

valdžia to neleis jiems iš apsau- 
gos kapitalo paimti. Red.). Na- 
mas gali palaukti. Viskas gali 
palaukti, o badu mirštantieji Lie- 
tuvoje musų broliai negal pa- 
laukt,—juos reik gelbėt tuojaus. 

Kaip žydų synagogos padarė? 
Kaip lenkai padarė? Tai kodėl 
męs lietuviai negalime to padary- 
ti? Musų kinigai turi daugiau- 
siai laiiko, jei tik nori darbuotis. 
Jei męs tik kiekvienas savo pe- 
čiais tą darbą paremsim, tai bus 
milijoninė suma. O jei ne, tai 
tuščias bus musų riksmas... 

Kaip šventoj istorijoj skaičiau, 
kad viena tauta 4 .dienas nevalgė 
ir gyvuliams nedavė ėsti, o suče- 
dytą maistą atidavė badaujantiems 
kaimynams, tai jie ištikro norėjo 
gelbėti ir gelbėjo savo artymus. O 

męs lietuviai, tai gali sakyt, nieko 
nedarom—nei kunigai, nei žmonės: 
patįs nebadaujam ir badaujantiems 
mažai duodam, arba visai nieko 
neduodam. Tik vienas kitą ragi- 
nam, kad "tu diryk!" 

r. 1 1, 

Darykim visi po biskutį! Tai 
tada daug nuversim. Darykim 
ne taip, kaip šventam rašte tas žy- 
dų kunigas ir levitas padarė: pasi- 
žiurėjo, pasigailėję ir šalin nuėjo, 
palikęs nelaimingąjį ant kelio. Da- 
rykim taip, Jtaip .tosai samaritonas 
darė: nugabęno į.namus, aprūpino, 
pagelbėjo. Bukim samaritanais 1 
Ten, tėvynėje, ne svetimi, bet savi 
—musų broljat vargsta. 

Pa<iirykim gerą darbą, o Die- 
vas, musų sutvertoj as, mus gelbės. 
To nuo mus musų Viešpats rei- 
kalauja, tą mums musų broliški 
jausmai liepia daryti, to pats žmo- 
niškumas reikalauja. Tuomet męs 
busime tikri, o ne šiaudiniai lietu- 
viai! 

Pranas Starinskas. 

KUR IR KAIP LIETUVIAI 
RENGIA 'LIETUVIU D1ENV 

CLEVELAND, OHIO. Au- 
gly laikraštis C 1 e v c 1 a 11 d 
P1 a i n D e a 1 e r talpina ilgoką 
straipsnį apie lietuvių rengimąsi 
prie "Lietuviu Dienos." Apart 
kit-ko, pranešama, kad Clcvclan- 
diečiai pritraukė prie darbo įvai- 
rias svetimtaučiu organizacijas, 
kaip Y. W. C. A*ir Y. M. C: A: 
—Clevelando biznierius, kuriu 
esama apie 1,500, žadama užata- 
kuoti tam tikrais laiškais# Rū- 
pinamasi išgauti leidimas kolek- 
tuoti dirbtuvėse. Visas miestas 
yra padalintas | distriktus, 
o kiekvienas distriktas išdalintas 
į 10 sekcijų; kiekvienoj sekcijoj 
darbas eis po priežiūra tam tik- 
ro "kapitono,'' kuris prižiūrės nuo 

15 iki 20 porų rinkikų. Žadama 
turėti apie 600 rinkikų. Vyriau- 
sia kvatiera bus "Dirvos" redak- 
cijos ofisuose. K. 

BELOIT, WIS. Musų lietu- 
viai buvo šiek-tic'k susivėlinę, | 
•bet 15 d. spalio 175-ta SLA. kuo- 
pa sušaukė susirinkimą Lietuvių 
Apšvietos Kliubo svetainėn. Čia 
išrinkta "Lietuvos Dienos" ko- 
mitetas, kuri antrytojaus jau 

'pradėjo darbuotis, lieloito ko- 
'mitetas žada apeiti taipgi ir p- 
linkinius miestelius: Janesville, 
Delevan, Derion, Clinton, White 
Water, \\'ater To\vn ir kt. Tai- 
gi darbo pilna, reik tik dirbti 
išsijuosus. 

P. Vaičiulaitis. 

SO. MANCHESTER, CONN. 
Lietuviu čia nedaug—apie 250, 
—jie žada pastatyt suvirš 30 rin- 
kikų "Lieti*'ių Dienoje." Tiek 

[žada pastatyt tik vieni katali- 
kai. jau socialistais nesusitaikin- 
ta; jie net norėjo, kad jų rinki- 
kams butų apmokėta už tą die- 
ną, su kuo katalikai nesutiko. 

I RACINE, WIS. Spalio 29 d. 
rengiama didelės prakalbos ir 
mitinga? Kalbės miesto majo- 
ras ir kiti kalbėtojai iš Chicago. 

Į SO. CHICAGO, ILL. Turi 
jau apie 75 rinkikių, tarp jų ke- 
letą žymių amerikonių. kurios 
žada visame kame Lietuvių die- 
noje prigelbėti. P-as K. Kaspu- 
tis pagamino tam tikrus atsišau- 
kimus, kurie bus rodomi So. Chi- 
Įęagos krutamu paveikslų teatruo- 
se. Smarkiai darbuojasi J. Tri- 

jonis ir T. Šimaitis. 

VALPARAISO, IND. Lietu- 
viai moksleiviai smarkiai rengia- 

'si prie Lietuvių Dienos, išskyrus I 
,keletĮ 4 bull-mooserių," kurie ne- 

nori rankos prie to pridėti. Su- 
Į tverta, komitetas, kuris pasidar- 
buos tarp Valparaiso Universite- 
to moksleivių ir pačiam mieste- 
lyj. 

ATLASBURG, PA. Susitvėrė 
komitetas iš sekančių ypatų: I. 
Plackaitis, A. Koveckis ir S. 
Sluokis, kurie žada smarkiai pa- 
s. '.arbuoti. 

| BLOC IINGTON, ILL. P-as 
J. Prušinskas, vienatinis lietiivys 
-šiame mieste, smarkiai darbuojas; 
si tarp Amerikonų, Y. M. C. A. 
prižadėjo visame kame pagelbėti. 

PORT WASHINGTON, WIS. 
Susitvėrė komitetas iš sekančių 
ypatų: S. Samalionis, B. Trinka, 
P. Ai.drejauskis, S. Jankūnas, J. 
Jakubauckis ir Konstantinas Je- 
linikas. 

ENGLEYVOOD, ILL.—Jau 
turi per 60 rinkikių, žada dar 
daugiaus turėti. Valdyba susi- 
deda iš sekančių.ypatų: J. Sabo- 
nis, B. Janulis ir J. Baukus. Dar- 
buojasi visi su dideliu užsidegi 
mu. 

NORTH LOUP, NEB.—-An- 
tanas Gudman žada pasidarbuoti 
tarp amerikonu, nes čia lietuvių 
beveik nėra. 

CENTRALIA, ILL.—Sutvėrė 
•komitetą, j kurį įėjo: S. Petrikus, 
J. Kundrotas ir S. Činski. 

HUMPHREY, NEB.—"Męs, 
esame Čia tanp Amerikonu tik 
viena lietuviška šeimyna, bet no- 

retume pasidarbuoti ir pašvęsti tą 
dieną savo viengenčių pagelbėji- 
mui. Rinksime aukas, prisiimki- 
te dėžučių, raiščių ir t. t:" 

F. Baranauskiene. 

BENTON, ILL.—Susitvėrė 
komitetas, į kurį įėjo šie asme- 
nis: Kuu. S. J. Kolesiuskis, A. 
Bernatavičia, Marijona Pakar- 
kliutė, A. Adomavičius, Ant. 
Budginas, T. Mitzitavičia. 

Prisių -kite 50 dėžučių, 1000 

tagsų ir t. t." 

J. A. Blažys. 

BRIGHTON PARK, ILL.— v Visos vietinės draugystės nutarė 
darbuotis ir sutvėrė komitetą pe- 
reitą subatą. Čia reik -pažymėti, 
kad tik viena (dar neva tautiška, 
bet sucicilikėjusi) Keistučio 
draugystė pradėjo kelti didelį ler- 
mą, nenorėdama prie vienybės pri- 
leisti. Tūlas Gustaitis ypatingai 
didelį lermą kėlė ir visą dar- 
bą mėgino suardyti. 

Visos draugystės, tame skait- 
liuje ir keletas tos Keistučio 
draugystės narių išėjo j kitą 
svetainę ir sutvėrė komitetą. At- 
sikračius nuo ardytojų iš Keistu- 
čio draugystės (kurią reikėtų ža- 
dinti ne Keistučio, bet "Keista" 
draugyste), žmonės tuojaus pra- 
dėjoyfcauniai darbuotis ir jau ant- 
rytojaus nekurie nariai turėjo po 
kelioliką rinkikių prikalbinę. Dar- 
bas ir toliaus smarkiai eina. 

j A. N. 

CHICAGO, ILL.—P-as C. 
Kasputis, anadien užėjęs į State 
Bank of Chicago, perstatė Lietu- 
vių Dienos reikalus. Pasekmė 
to pasikalbėjimo buvo tokia, kad 
bankas prižadėjo prigelbėti dėlei 
"Lietuvių Dienos" ir paskyrė 
nuo savęs $100.00 aukų. 

P-as Kasputis padarė smagų 
žygį linkui laimėjimo Yčo—Žilin- 
sko dovanos. 

ATHOL, MASS.—Čia turi jau 
per 60 kolektorių rinkimui aukų 
Lietuvių Dienoj. Atoliečiai nu- 
>tarė jtraukti darban viešasias 
mokyklas ir svetimtaučius kuni- 
gus. 

NASHUA, N. H.—Susitveru- 
sis Lietuvių Dienos komitetas 
gražiai darbuojasi; ypač šauniai 
dirba vietinis klebonas kuli. L. 
Tyla. 

KANSAS CITY, KAN.— 
Apart rinkinio aukų, čia dar nu- 

tarta surengti vakarą su progra- 
mu, kuriame dalyvaus ir žymes- 
ni svetimtaučiai iš miesto valdy- 
bos. 

SO. BOSTON, MASS.—Siu- 
vėjai lietuviai nutarė Lietuvių 
Dienoje nedirbti, o tą dieną pa- 
aukauti pasidarbavimui aukų rin- 

kiine. Visi sykiu, be. jokių par- 
tijų dirba išsijuosę. Pelėda. 

[■Girdėti, kad ir New Yorko 
kriaučiai žada padaryti taip pat, 
kaip Bostono yra padarę R e d.J. 

SCRANTON, PA.—"Lietuvių 
Dienos" reikalai puikiai eina. 
Rinkėjų iki spalio 25 d. buvo jau 
apie 300.. Spalio 29 d. bus mil«- 
žiniškas "mass-mitingas" Tovvn 
Hali svetainėj, ketina kalbėti p. 
Yčas ir kun. Žilinskas; susirinki- 
mą žadėjo vesti augšėiausis tei- 
sėjas Edvards. Draugystės au- 

kauja iš sav0 išdų. 
R. 

SO. BOSTON MASS.—Su- 
tverta komitetas tarp amerikonų, 
j kurį įėjo sekantieji nariai: mie- 
sto majoras J. M. Curley, Ilon. 
J. A. Maynard, prezidentas Fi- 
delitv Trust Co. J. G. Ferguson, 
gubernatorius S. Mc Call, post- 
mastcris \V. F. Murray, Uosto 
kolektorius F. Billings, Jo Emi- 
nencija kardinolas O'Connell, ex- 

gUbernatorius D. I. Walsli, ex- 

gubernatorius E. X. Foss, ex-ma- 

joras J. F. Fitzgerald ir kongres- 
manas J. A. Gallivan. Apie tai 
pranešama ir anglu laikraščiuose. 

K. J. 

Margumynai. 
| SERBIJOS ISMIRIMAS. 

"Freie Jugend" paduoda iš- 
trauką iš įdomaus straipsnio, ra- 

šyto ser'bo socialisto Kaclerovi- 
čio; straipsnis buvo atspaustas, 
rumunų mėnraštyje "Konvarbiri 
Sociale." Nuo to laiko, kaip karė 
prasidėjo, Serbija iš savo keturių 

I milijonu gyventojų skaičiaus nu- 

audė apie vieną milijoną žmo- 

nių. Vaikai jaunesni kaip vie- 
nuolikos metų yra retu atsitiki- 
mu, jie išmirė kuone visi. Alba- 
nijoj ir Juodkalnijoj nuo bado, 
šalčio ir ligų išmirė apie 30,000 
vaikų. Geresnieji elementai iš- 
naikinti. Jaunuomonės likučiai 
įeina į skaitlių sudemoralizuotos 
kariaunos iš 100,000 žmonių, 
esančių ant Korfu salos. 

GLADSTON'AS APIE ALKO- 
HOLĮ. 

Apie alkoholio blėdingumą yra 
prirašyta daug tomų knygų. Nė- 
ra reikalo jų visų skaityti tam, 
kas pamena trumpą lekciją di- 
džiojo anglų politiko-veikėjo \V. 
E. Gladstono. 

Štai ką jis manė apie alkoholi: 
Girtuokli a^v imąs: 
Išveja lauk protą. 
'Nuskandina atmintį. 
Pagadina grožybę. 
Sumažina stiprumą. 
Degina kuną. 
Girtybė : 

Yra ragana pajacrtiinpm*. 
Velnias dusiai. 

~ 

Vagis kišenini. 
Ubago draugas. 
Žmonos neprietelius. 
Vaikams nelaimė. 
Ji padaro iš žmogaus gyvulį 

ir suvažudį. 

Lietuva papludusi kraujuose. 
Ji laiikia mūsų greitos pagelbos! 

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

Broliai ir seserjs! Šita diena—tai kvotiniai iš 
mūsų pilietybės, mūsų žmoniškų priderysčiu ir mū- 

sų tautinio susipratimo. Tai bus—LIETUVIŲ DIE- 
NA. Ta diena parodys visam pasauliui, kiek męs 
esame pribrendę, kajpo 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 komitetai ir draugystės Chicagos apielinkė- 
se ir miestuose j vakarus riuo Chicagos turi kuogrei- 
čiausiai atsišaukti žemiaus paduotu antrašu, iš kur 
Lietuvių Dienai gaus dėžutes, raiščius ir kitus rei- 
kalingus daiktus dykai. 

Visi susivieniję, gelbėkime Lietuvą! 

Ghicago Lithuanian Relief Committee 
% C. Kasputis, 

3246 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL. 

Telephone: Drover 3514. 



Iš Yčo-Žilinsko Prakalbų. 
(Tąsa) 

Anais 1?įkais— tęsė toliaus kal- 

bėtojas—žmonės pasakodavo, kad 
Lietuvoje pavasarį badas būda- 
vo. Javai nekaip užderėdavo ir 
per žiemy maisto neužtekdavo. 
Didelė bėda, Dievo, sako', nusiu- 
sta nelaimė būdavo... O dabar? 
Dabar du metu—ne vienus me- 

tus, bet d u m e t u ,—nieko nė- 
ra: gyvu K ̂  nėra, jav^ nėra, pa- 
šaro nėra, nieko nėra... Vienam 
dideliam ukyj, kur j dvaru galė- 
tum pavadinti, iš visų "gyvulių 
•tik viena kiaulė liko... Tai kaip 
pragyvensi du metu?.., 

Pernai dar buvo likę šiek-tiek 
javų ant laukų, o siuosmet ir to 

nėra, ne.- sėti negalima buvo: 
nei sėklos, nei arklių, nei pada- 
rų, nebuvo, nei kam laukus dirb- 
ti neliko. Vargai dideli... 

Kaip nuo bado ginasi. 
Kaipgi žmonės nuo šito bado 

ginasi? 
Kas turi šiek-tiek pinigų, tai 

jais ir ginasi. Man atvykus Lie- 
tuvon, radau žmonių, kurie po 
septynias-aštuonias '<rajz.vas my- ( 
lias atvažiavo miestelin maiše- 
lį rugių nusipirkti. Su ašaromis 
maldavo, kad jiems nors maišelį 
parduotų: vaikai, sako, pusba- 
džiai, o namie nei supelėjusios 
plutukes nėra likę. To ūkinin- 
ko dar turėta šiek-tiek javų, bet 
parduot nenorėjo. Nežinia kaip 
atsieis, netrukus gal pačiam pri- 
sieis badauti, tai kaip parduosi? 

Tai buvo pernai,—pamykit— 
pernai, kuomet dar javų buvo 
ižsilikę. Na, o gi šiuosmet, da- 
>nr,—žmonės, žmonės, tik pamis- 
ykit, kas šiuosmet tenai yra, 
:uomel javų pritruko ir kainos 
n t visko pakilo?.. 

Dęuska—gerinusia dovana. 

Druskos visai nėra daugelyj 
vietų. Važiuodamas Lietuvon, 
užsukau pas savo gimines. Bu- 
vau šio to pirkęs jiems "lauktu- 
vių" atvežti. Atvažiuoju. Pada- 
linau šį-tą. Pažiurėjo, padėka- 
vojo... ir vienu balsu, lyg susita- 
rę, saiko: "Ar d r u s k o s'lauktu- 
vėms neparvežei ?" 

Be druskos ncl ta duona sul 
vandeniu per gerklę nepereina. 
Žinote patįs,—kad ir viralus be 
druskos valgyti, tai vis viena, 
kaip žolę ėstuin. Bet .šioks-toks 
viralas tai retas "piknykas:" 
žmonės sausą duona kremta, 
vandeniu užgerdami—gerai, jei- 
gu ir tos butų... O čia, Ameri- 
koj, pasakoja—vargo, girdi, nė- 
ra!... 

Po to kalbėtojas nurodė ame- 

rikiečių apsileidimą, didžiai ap- 
gailestaudamas, kad jie daugiaus 
rūpinasi savo partijų ginčais, ne- 

gu Tėvynės šelpimu. 
Jeigu, sako, benorite aukoti įi 

visokius fondus, jeigu neužjau-! 
čiate vargani .isos Lietuvos,! 
jeigu nenorite ištiesti ra.ikos su i 

pagelba visiems savo \ientau-| 
čiams, tai šelpkit nors savuosius,1 
savo gimines, tėvus, brolius, ku- 
riuos tenai Lietvuoj palikote. 

Liūdnų žodžių teko išgirsti, 
karčių ašarų man teko pamatyti 
būvant Lietuvoie. Ateina moti- 
na, ar senas tėvukas. "Turiu, 
s".ko, sunų—dukterį—brolį Ame- 

rikoj. Žmonės įtakoja ir ga- 
zietose rašė. kad Amerikoj labai i 

gerai darbai eina, daug pinigų 
uždirba, bet nuo musų Antanė- 
lio, ar Petruko nei žodelio, nei 
kapeikėlės negauname. Pamir- 
šo, turbut, mus nelaimingus, ap- 
leido... kad jam Dievas ta pa- 
mirštų 

Gelbėkit nors savuosius! -I 

Taigi broliai, amerikiečiai, 
šelpki t nors savuosius: siuskite 
nors saviškiams, savo giminėms' 
pinigų. Nusiųst' galima ir jie—į •jeigu dar yra gyvi iki šiam lai- 
kui išlikę-tuos pinigus gaus, tik- 
rai gaus; neprapuls jie. O jeigu 
jųsų giminės butų išbėgę iš savo 

namų, numirę, ar jų surasti ne-j butų galima, tai jūsų pinigai grįš 
atgal. Bet nelaukit, nesiųskit 
tuščių laiškų. Siųskit drauge ir 
pinigus savo locniems giminėms! 

Apie tai, kaip siųsti, kokiais ke- 
liais tie pinigai gali tikrai nueiti 

ir nepražūti, jau daug sykių ra- 

šė justi laikraščiai ir kalbėjo jū- 
sų kalbėtojai. Tai ko jus lau- 
kiat? Ar laukiate, k »l ateis ži- 
nia, kad jn^n tėveliai, jųsų sc^o- 

rjs it broliai, jų su žmon>s su 

vaikeliais jau po šalta veleną il- 
sis? Ar to jus laukiate, kad ga- 
lėtumėte tada siųsti pinigų ant jų 
kapo paminklą pastatyti? Aš ne- 

manau. Aš netiktu, kad jus to 

norėtute, kad jus to lauktumė- 
te... 

Prakalbai užsibaigus, rodyta 
paveikslai, karių svečiai su sa- 

vim atsivežė. Daugelį tu pa- 
;^iksiij p. Yčas, keliaudamas ka- 
rės frontuose pats nutraukt. 

Ypatingai daug paveikslų iš pa- 
bėgėtą gyvenimo: fraukiasi su 

pabėgėliais, .pasimetusių ir su- 

rankiotu pakeliuose mažyčių vai- 
ku būriai, šermenys mirusių ke- 

lionėje—vis tai liūdni paveikslai; 
paveikslai, kurie parodo musų 
nelaimingos gautos kančias. 

Kita paveikslų serija atvaizdi- 
na Lietuviu Draugijos ir Cen- 
tralinio Lietuviu Komiteto veiki- 

mą: kaip jis pabėgėlius globia, 
kaip jais rūpinasi, kaip pabėgė- 
liai tvarkosi—daug paveikslų, 
kurie turės didelę istorinę vertę. 
Čia r».atome, Centralinio komite- 
to įsteigtus bendrabučius, amatų 
■mokyklas, paprastas mokyklas, 
siuvyklas, dailydystės, avalų, 
rubsi u vystės, kalvystės dirbtuvė- 

les-mokyklas, kuriose musų jau- 
nimas ne tik amato pramoksita, 
bet pabėgėliai ir maistui užsidir- 
ba. Iš paveikslėlių matyt, kad 

vienoj mokykloj jauni vaikinai 
mokinasi, pavyzdžiui, net smui- 
kų dirbti, kitas paveikslėlis pa- 
rodo konvertų dirtuvg, kur mer- 

gaitės ir bernaičiai, kaip paaiški- 
no p. Yčas, milijonais konvertus 
išdirbinėja ir pusėtinai, sakoma, 
uždirba. Yčo gimnazijos—ber- 
naičių ir merginų... Šiuos pa- 
veikslus publika sutinka trukš- 
mingiausiu delnų plojimu, * iš- 
reikšdama tuoriii jų įsteigėjui sa- 

vo karštą pritarimą. 
Tol'aus eina vaikų prieglaudos, 

dar bendrabučiai, jaunimo gegu- 
žinės, komitetų įstaigos, Centra- 
vo komiteto biurai. Nemažą įspū- 
di padaro ypatingai mažų našlai- 
čiai, pasimetusių su tėvais, ar li- 
kusie be tėvu. Mažyčiai gra- 
žiai aprūpimi, švariai aprėdyti, 
pavalgydinti.... 

Kryžeivių Karės—niekis. 

(Kitose savo prakalbose kun. 
Jonas Žilinskas, apart jau pir- 
miaus paminėtu dalyku, pridėda- 
vo vis .naujų pasakojimų. Čia 
męs juos ir paminėsime). 

Būdavo seuiaus karės. Skaito- 
me apie tai knygose, istorijoje. 
Baisenybės... Kaip skaitai, tau 
būdavo net plaukai piesta stoja. 
Bet aš jums, broliai, pasakysiu, 
kad tos visos buvusios karės— 
tai niekis prieš šitą karę. Anų 
laikų karės—tai tik žaislas, "zo- 
bova," sulyginus su tuom, kas 
darosi Europoj dabar. 

Scniauj sueidavo abi pusės 
vienon kokion vieton, pasimuš- 
davo'dvi-tris dienas—ir po karės. 
Ir žmonių-kareivių jeigu būdavo 
du-trjs šimtai tūkstančių, tai jau 
sakydavo, kad "didelė karė." 

Apie Kryžiokus skaitome,— 
kaip jie Lietuvą teriodavo, musų 
kraštą degindavo. Skaitome, ir 
baisu darosi. Bet viskas tas— 
tai niekis. Tuomet vienas prie- 
šas Lietuvą naikindavo. Dabar 
gi du priešu eina ir abudu musų 
kraštą naikina. Ir ne bilc koki 
priešai,—ne tūkstančiai, bet mi- 
lijonai karei vijos treplena Lietu- 
vos krutinę, ne dvi-tris dienas, 
bet treti jau metai, kaip po ta 
našta musų tėvynė stena. Visa 
tai turint omenyje, nestebėtina, 
kad ji kenčia, vargsta... Stebėti- 
na tas, kad ji lig-šiol, po tų 
kovojančių milžinių kojomis dar 
išliko gyva... Ir jis liks gyva!... 
Tikėkite!., jeigu tik męs, lietu- 
viai,—ypač Amerikos lietuviai,— 
nenuleisime rankų ir jai sūniškai 
pagerėsime. 

A-pie daromas Lietavoje rek- 
vizicijas, kalbėtoja? aiaž-daug 

šiaip pasakojo. 
— Pasakojo man tilžiškiai: 

siųsdavo vokiečių vyriausybė un- 

ter-oficijrj ir prūsų lietuvį,—kad 
susikalbėti galėtų. 

Vyriausybės prisakyta jiems 
"pirkti." Ateina jie pas ūkininką 
ir klausia: Ar turi arklių "par- 
duot"?—Ką rado, tą ėmė—paša- 
rą ta:pgi išvežė. 

Toki rekvizitorių būriai pa- 
sklydo po visą Lietuvą. Už pa 
imtus daiktus kartais kvitą duo- 
davo, o kartais ir to ne. Žmo- 
nės, kaip man' pasakota, ant 

kelių suklaupę, piašo: "Neimk 
paskutinės.".. Moterįs, karvę ap- 
sikabinę—paskutinė ji vaikų pe- 
nėtoja—su ašaromis šaukdavo: 
Neduosim, neleisim vestis."... 
Tokiuose atsitikimuose vokiečiai 
išpradžių grasindavo, kad šaus. 
Paskui, sako: "Reik atlupti"—ir, 
numetus į šalį, gyvulį nusivesda- 
vo. 

Valdžia neva padavadyda\ro, 
kad laike rekvizicijų paskutinių, 
neimtų, kad žiūrėtų, kad ir žmo- 
nėms kas liktų. Bet padavadiji- 
mai padavadijimais, o rekvizicija 
rekvizicija tebūdavo: tankiausiai 
tų padavadijimų nepildydavo. 
Daug .tokių vietų yra, 'kur nei žą- 
sies, nei avies, nei kiaulės, nei 
jokio gyvulio nėra likę. 

Dėlei Rašybos Klausimo. 

Mokytoju Suvažiavimo, įvyku- 
sio Voroneže š. m. sausio 4 ir 5 
d., išrinktoji. Rašybos Komisija 
susirinko Petrapilyje sausio 20 d. 
Komisijos posėdžiuose, kurie bu- 
vo sausio 20, 21, 22, 23 ir 24 d., 
dalyvavo šie jos nariai: K. Bū- 
ga, A. Du'binskas, kun. J. Lau- 
kaitis, Bal. Masiulis, St. Nagin- 
skas, L. Noreika, L. Požėla, J. 
Statkevičius ir kun. J. Tumai. 
Dėl nesveikatos-negalėjo atvykti 
Komisijos narys J. Jablonskis. 
Posėdžiuose, 'be R. Komisijos 
nariu, dalyvavo Petrapilio laik- 
raščiu atstovai—"Naujosios Lie- 
tuvos'' J. Sondeckas ir "Lietuvių 
Balso" L Noreika (Raš. Kom. 
narys), atstovai: "Leidimo Ko- 
misijos prie Lietuvių Draugijos 
aukštųjų Maskvos mokyklų mo- 

ksleiviams šelpti" St. Nagin- 
akas, "Maskvos Mokytojų Sek- 
cijos Lietuvių Komiteto" J. 
Statkevičius" ir "Dvasios Reikalų 
Sekcijos prie Lietuvių Draugi- 
jos Centro Komiteto nukentėju- 
siems; dėl Tcarės šelpti" Kl. Ska- 
beika. K. Būgos, J. Jablonskio. 
J. Sondecko ir Kl. Skabeikos 
balsai buvo patariami. J. Ja- 
blonskis, negalėdamas atvykti 
j posėdžius, įgaliojo St. Naginską 
pasakyti susirinkimui savo nuo- 

monę rašybos klausimu. 
Raš. Komisija išrinko posė- 

džiams -Jcun. J. Tumą pirminin- 
ku, St. rsaginską ir Bal. Masiu- 
lj sekretoriais. 

Komisija sprendė šiuos daly- 
kus: 

I. Kokia t iri buti mtisii rašy- 
ba; 

II. Kuriais principais einant 
lengviausia rašyti; 

III. Brūkšnelių vartojimai; 
IV. Žodžių kėlimas; 

V. Svetimųjų žodžių rašymas; 
VI. Kiti sumanymai. 
Pat pradžioje buvo kalbama 

apie priežastį, dėl kurios Moky-| 
tojų Suvažiavimas rado reikalin- 
ga išrinkti tam tikrą Rašybos 
Komisiją, ir apie Raš. Komisijos 
tikslą. 

Kad ir turime vieną bendrą 
rašybą, bet dėl kai kurių dalykų 
vis dar tebesvyruojama. Dėl to 

vienos knygos rašoma vienaip, 
kitos—kitaip, neminint laikraš- 
čių, kurių zašyba dažnai buvo 
mainoma. Patįs svyruodami, 
kaip gi pagaliaus vaikus moky- 
sime-rašyti? Mokyklos reikalas 
liepte mums liepia nustoti svy- 
ravus—patiekti vieną visiems ra- 

šybą. Dėl to Mokytojų Suva- 
žiavimas, turėdamas visa tat gal- 
voje, išfinlčo tam tikrą Komisi- 
ją ir pavedė jai nustatyti rašy- 
bą, kad jąja butų jau ir visi mo- 
kslo vadovėliai rašomi. 

I; 
Rašyba,a Komisijos supratimu, 

nėra mokslas kalbos etimologi- 
jai ar tarmėms nagrinėti, ji tėra 

tam, kad vienaip visi rašytume, 
ką sakome ar manome. 

Iš rašybos reikalaujame, kad 
ji butų lengva rašyti ir skaityti, 
kad butų: a) vienoda, b) siste- 
minga ir c) kiek galint vienu, 
visiems jmanomu, principu vy- 
kimama. 

II. 
"Ligi šiol sveikųjų vientisinių 

žodžių priebalsiai buvo rašomi 
[įvairiai: vienų—grynąja garsine 
{Kuršaitis), ki-tų—grynąja kilimi- 
ne (Jaunius) ir dar kitų—maišy- 

I ta rašyba. 
Kilminė rašyba neskiria gar- 

siųjų priebalsių nuo atitinkančių 
jas begarsių, kurios stovi prieš 
kitą priebalsę aiiba žodžio gale. 
Dėl to randasi margumo: gušta 
ar gūžta, ankštas ar angštas, 
kipšas ar kibšas, spraksi ar 

spragsi, auksas ar augsas, kliusi 
ar kliugsi, gurkšnis ar gurgšnis, 
[mirkčioja ar mirgčioja ir t. t. 

•Garsinė rašyba tuo skiriasi 
nuo kilminės, kad ji pripažįsta 
esamąjį kalbs^ skirtumą tarp 
garsiųjų ir begarsių priebalsių. 
Cia, principas—kurį priebalsį gir- 
di, tą ir rašyk, nesigilindamas 
į žodžio etimologiją. 

Rašybos Komisija, eidama ši- 
tuo principu, nutarė: 

Lietuvių kallbai lengvesnė gar- 
sinė rašyba, turint šitą taisyklę: 
vientisiniame sveikame žodyje 
greta tegali stovėti begarsės: p, 
k, š, s, t, c, č, arba garsiosios b, 
g, ž, z, d, (dz, dž). Pavyzdžiui: 
lakštas, ankštas, aukštas, rukštus, 
baikštus, gerkšti,, trokšti.... 
kregžc", žvaigždė, trogždamas, 
gergždamas, prungždamas, 
žvargždus.... plaktas, danktis, 
'bekti, sluk-ti, aukti, meksti, grim- 
sti, srėptit, dirpti, kvėpti... Mag- 
dė, migdė, rigdė, trugdė, Įaug- 
damas, bėgdamas, srėbdamas, 
kvėbdamas, dirbdanas, prauzda- 
mas...v lauksiu, bėksiu, kvėpsiu, 
■dirpsiu... srčpk> kvėpk, mesk, 
prausk, gerkšk, grimsk, šviesk, 
trokšk, veisk... 

Pastaba. Bus rašoma ne sč 
ir zdž, bet šč, ždž. Pavyzdžiui: 
išvirkščias, gulsčias, valsčius, 
priežasčių, prauščiau, mesčiau... 
gergždžia, pavyzdžiui vabzdžiai... 

Taigi sveikojo žodžio priebal- 
sių rašybai vartojame garsinį 
principą. 

Tik nesveikiesiems (nutrupė- 
jėliams) ir 'sudurtiniams žo- 
džiams naudojamės kilmine ra- 

šyba: t>e maža—4>emaž, tada— 
tad, tatai—tat...; užsakė, kryžke- 
lis, drutgalis... 

Neliezdamu! paties minėtojo 
principo, B. Masiulis ir L. No- 
reika pasiūlė šią rezoliuciją (jai 
pritarė ir K. Buga): "Tesame 
maža musų tautos dalelė ir neži- 
nome, kaip tvarko rašybos reika- 
lą musų tautos didžiuma Lietu- 
voje. kuri jau turi savo moky- 
klų—pradedamųjų vidurinių ir 
net aukštąją. Dėl to męs neda- 

Dabar v5.1 lĘrir KTtidtis. Rusai | 
•pirmiausiai C'mė. Sakydavo: "Ko Į 
jus durni čia įK'pfės. dar: ateis 
vokiečiai—viskV paims." Paims, 
tai paims... X«va lietuviui leng- 
viau nuo to. knd arba vienas, ar- 

ba kitas paims... q 

Ir teisybė. Vokiečiai, užėję, 
neapleido nei vienos grintelčs, 

į nei vieno u k E, ..Įiems perėjus, 
avižų, kviečiu—nei grūdo neliko. 

I y. 

Cia teisybė liepia pasakyti, kad 
ne tik nuo kareivijos žmonės 
kentėjo. Jie daug nukentėjo ir 
nuo plėšikų. Susirinks banda to- 

kių padaužų, persirėdo "prūsais" 
ir 'traukia per apielinkes, žmones 
kankindami. Toki yra aršesni ir 

[ už neprietelių, nors tarpe jų dau- 
giausiai saviškių, lietuvių, būda- 
vo. Gaudydavo juos valdžia ir, 
sugavus, sunkiai bausdavo tuos 

"žmonių vilkus." 

Kad apsisaugojus nuo priešų 
ir nuo tų plėšikų, žmonės įvairių 
gudrybių prasimanydavo. Iškasa 
darželyj duobę, aipdeda lentomis, 

| sudeda į vidų savo turtą, priden- 
gia; ant viršaus velenomis ap- 
deda, net kvietkų prisėja... Neras, 
girdi!... 

Kur tau nėras! Atėjo, bakšt 
bakšit....—surado, paėmė. 

(Toliaus bus) 

rome ir neturime teisės #daryti 
grieštų atmainų ir, nustatę tik 
diclžiupsius neaiškumus, palieka- 
me senąja rašybą—kilminę, kuri 
Įsigalėjusi mūsų raštuose." 

Nevienodai tariamų garsų ra- 

šybai lengvas ir tikslus princi- 
pas—transkribuoti rašomosios 
kalbos tarmė (gyvoji ar susida- 
riusi). Antras principas gali bu- 
ti—tarimų taikinimas ir trečias— 
daugumos principas. Šis nepralc- 
tingas, antrasis—persunkus, pir- 
masis,. liezdamas jau pačios kal- 
bos dalykus, negali buti be gra- 
matikos visas išdėtas. Todėl 
Komisija pataria laikytis balsių 
ir pusbalsių rašybai Kriaušaičio 
gramatikos: reikia rašyti: labiau 
rupiau, pažįsta, drjsta, vįsta, 
(visti), tįsta ^nosis ištįso), lįsti 
(lendu), skusti, siųsti, šunų, kad 
padarytų, išėjo lauko artų, mel- 
stis, sakytis, įdėtiį įsekti, išėmus: 
pjauti, spjauti, bjaurus, tvinsiu, 
tvinsta, pažinsiu, sensiu, tinsiu, 
tvinstu, tinstu, kirmija, dalija. 

Pastaba. Rašomosios kalbos 
fonetika neskiria garsų: į nuo 

y ir ų nuo u. Todėl jiems skirti 
naudojamės analogijos principu: 
analoginėse gramatikos formose, 
kur vartojama ą (a ilgoji) ir ę 
(e ilgoji), ten rašome ir ų; pvž.: 
šalau, gesau, spurau, tižau ir šą- 
*lų gtstu, spųrų, tįsiu, įlją, gija 
pųva (pusta, puna), bu va, (bū- 
na), kįla, šjlar bįra, įra,* skįla, dį- 

^a, pi/evą, gervę, "žmogų, medį ir 
t. t. Visais neanaloginiais atsi- 
tikimais, išskyrus kai kurias ga- 
lūnes su ų (gervių, kad imtų), 
rašome tuos ilguosius balsius 
raidėmis y ir u, nesistengdami 
įtikti visoms tarmėms; pvž.: 
akys, trys, jus, gražūs, skystas, 
rūšys ir t. t. 

III. 
Įvairūs kalbos žodžiai žodeliai 

gali būti rašomi vienu sudurtiniu 
žodžiu arba skyrium. Brūkšne- 
liu vartojimą Komisiją rado ne- 

reikalinga. 
Vienu žodžiu reikia: i) su- 

durtiniai žodeliai nebetekę savojo 
kirčio, išvaizdos ir prasmės: ka- 
žin (kas žino), šiandien (šią die- 
ną, sudievu (su Dievu), tuoj 

['(tuo jau metu), kuomet, tegu, 
negu, jeigu arba, beje, kadangi, 
niekas, juoba, 'bemaž, berods, be- 
veik, dėlto, išties, sulyg, šiapus, 
anapus, anasai, atgal, pagal, už- 
vis, šįkart, šįryt, šiąnakt, kitkart, 
kitiemet, dievaž, dievumyly...; 
2) sudurtiniai nekaitomi žodeliai, 
nebetekę savosios prasmės kir- 
čio: tuojau, juojau, nejau, čiajau, 
tėjau, tiekjau, šiaipjau, taigi, bet- 
gi, irgi, argi, kurgi, jaugi, nejau- 
gi, kaipogi, kiekgi, bene, mažne, 
kuone, kuogine, kurgine... 

Pastaba. Reikia rašyti: nelai- 
mė, netvarka, nedarbas, nege- 
ras, nedirba... "Del to" gali bū- 
ti rašoma ir dviem žodžiais, jei 
to reikalauja sakinio prasmė, ly- 
giai kaip ir "kuo geriausias, visų 
geriausias."' 

Atskirai reikia rašyti: ne tik, 
bet ir; ne gieda, bet rėkia; ne- 

laimė, bet nelaimė; ne geras, bet 
piktas; kai kas, kažin kas, kana 
kas, kas nors, bet kas, bet kaip, 
bet kame, bet kur, by kas, by 
kaip, by kur, by kame, jeib kas, 
jeib kur, jeib kaip, jeib kame, 
šis tas, vienas kitas, %tas pats, 
iš mažens, iš pradžios, iš dumo, 
iš netyčių, iš tiesų, įš tikro, iš 
tolo, iš kur, iš po, iš už, be galo, 
be to, del ko, bet: todėl, vis dėl- 
to, ne vienas, vis vien, vis tik, 
gan greit, maž daug, laume ra- 

gana, pluša dirba, žiuriu žiuru, 
redaktorius leidėjas, kur ne kur, 
kada ne kada, kas ne kas, kurie 
ne kurie... 

IV. 
Žodžius keldami skirstome 

skiemenimis; pvž.: o-žys, sau-lė, 
var-lė... 

Skirstyti žodžius galime dviem 
budais: garsiniu ir kilminiu. 

Gatvinis būdas reikalauja, kad 
pirmas skiemuo baiktųsi balse 
ar diftongu. Kilminis reikalau- 
ja, kad butų keliama, remiantis, 
žodžių etimologija. 

Vientisiniai žodžiai reikia kel- 
ti garsiniu budu; pvž.: tro-ško, 
var-kšas, o-ška, ku-pstas, čiau- 
ška... 

Sudurtiniai žodžiai reikia kelti 
^ 

per sudurimą kilminiu budu; 
pvž: už-tiko, pus-rublis, per-ėjo, 
at-aušo.,.. 

(Toliaus bus). 

JIESKO GIMINIŲ. 

žemlaus talpiname turinį laiške* 
iių, atėjusių i "Lietuvos" redakciją 
nuo lietuviŲ, pakliuvusių nelaisven, 
arba nuo pabėgėlių- Jie jieiko 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. 

Mileris Henrikas, karės belais- 
vis, Suvalkų gub., Marijampolės 
pav., Freidos gm., Stanaičių k. 
prašo atsišaukti savo brolio Gu- 
sto Milerio gyvenusio Clevelan- 
de. Adresas: Germany, Gefan- 
genenlager i, Schneidemūhl 

! Ilenrich Miller, Xo. 3851, Bat. 4. 
! 

Mockus Vincentas, karės be- 
laisvis, Kauno gub., Juodžių k., 
Aleksandrovo vals., prašo atsi- 
liepti savo guruliu ir pažįstamų. 
Adresas: Germany, Worms, 
Vincentas Mockus No. 226, Bat. 
IV, Rota 17. 

Zalencas Kazimieras, karės be- 
laisvis, Kauno gub., Saločių par., 
Paškonių sod jieško savo brolio 
ir pažįstamų. Adresas: Germa- 
ny, Gefangenenlager 1, Alt- 
damm, Kazimieras Salens, 
Komp. 1. 

Maskoliūnas Jenas M., karės 
belaisvis; šeimyna pasilikusi 
Vikmergėj (Rygos gat. savas 

butas), bet susižinojimo su ja 
neturi; prašo giminių ir pažįsta- 
mų gyvenančių Amerikoje atsi- 
liepti. Adresas: Germany, Ge- 
fangenenlager Lischnitz—Pom- 
mem (Stammlager Biito\v, Jonas 
Maskoliūnas- No. 14328. 

Valavičius Kazimieras, karės 
belaisvis prašo atsiliepti šitų as- 

menų: Juozapo Skirmanto iš 
Chicagos; Kazimieros Šarofos, iš 
Brooklyno; Teodoro Skirgailos, 
ono Leščinsko, Jono Valavi- 

čiaus ir Stanislovo Yalaičiaus. 
AcTresas toks: Germany, Gefan- 
genenlager i, Cottbus, Kasimir 
Wallovitsch,*2 Konip. 

!j 

Kalinauskas Albinas Teofilio 
suntis nori susirašyti su Alek-! 
sandru Olševskiu. Adresas: Ger-' 
many, Gefangetien Albin Kali- 
nowski, Elbing, Kriegsgefange-j 
nen Uebenvachergestelle. 

Rupkus Aleksandras, karės be- 
laisvis, Kauno gub., Šiaulių pav., Į 
Pašvitinio par., nori sušiži-Į noti su savo broliais Edvardu ir. 
Karoliu, Jono sūnumis. Adre-Į 
sas: Germany, Gefangenenlager 
Berger Paraim, Rupkus Aleksan- 
der, Komp. ui. 

Stanevičia Franciškus, karės 
^ belaisvis, Kauno gu>b., Plungės 

par., Macenių sodv, nori susiži- 
noti su savo broliu Povilu Sta- 
nevičia, švogeriu Petru Gailiumi 
ir F. Andriuškaite; yra sunkiame 
padėjime ir laukia pašelpos. Ad- 
resas: Germany, Gefangenenla- 
ger Birtow, Pommern, Franz Sta- 
nevičia, No. 612. 

Baužis Antanas, karės belais- 
vis, Kauno g£tb., Telšių pav., 
nori susižinoti su saivo broliu Ka- 
zimieru Baužiu, gyvenusiu 
•Chicagoje. Adresas: Germany, 
Gefangenenlager Minden i. W. 
Antanas Baužis, Komp. g, Blok. 
2, No. 2708. 

Totilas Jonas, kares belaisvis*. 
Kauno gub., nori susižinoti su 
savo broliu Kazimieru Totilu, 
prašo pagelbos. Adresas: Ger- 
many, Gefangenenlager Biito\v— 
Pommern, Jonas Totilas, Xo. 
15082. 

Subačius Juozas, karės belais- 
vis nori sužinoti su savo broliu 
Karoliu Subačiu Prano sunumi. 
Adresas: Germany, Gefangenen- 
lager Puchlieim Baym, Osip Su- 
batch, Komp. 6, Bar. 23. 

Mackiallo Stanislovas, karės, 
belaisvis, Kuršo gub., Tovianų 
vai., Kuronų k., gyvenęs Liepo- 
joj, negaudamas -žinios nuo pa-^ 
čios, prašo atsišaukti pažįstamų. 
Adresas: Germany, Gefangeuen- 

lager Lischnitz Pommcrn 
(Sammlagcr Buto\v)f Stanisla/ 
Mackialo, Xo. 42210. 

Bizas Jonas, karės belaisvis, 
nori susižinoti su savo broliu 
Juozu Bizu, gyvenusiu Kanka- 
kee, 111. Allresas: Austro-Hunga- 
ry, in Eger San it. No. 7 Boeli* 
men, Jau Bizas. 

Mulevičius Jonas, karės be- 
laisvis, Kauno gub., Panevėžio 
pav., Skrebotiškio vai., Tetervi- 
nų k., Vokietijoj dirba pas ūki- 
ninką nori susižinoti su giminė- 
mis ir draugais—ypatingai pa- 
geidauja žinių. Adresas: Ger- 
many,- bež. C0I11 Ivreis \Yipper- 
furth, We\len,d. Liirten \Vilh 
Palil (Mulevivičius). 

Mosczynski Stefan (gal len- 
kas?) karės belaisvis,- nevaldo 
rankos, dirbti negali, gyventi iš 
ko neturi; jieško savo draugų ir 
laukia iš jų greitos pagelbos. Ad- 
resas : Germany, Gefangenenla- 
ger IV Havelberg Stefan Mosz' 
czynski No. 496. 

Jusevičia Juozas, karės belais- 
vis, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Pinevos vai., Povašaiėių k. nori 
susižinoti su savo broliu Longi- 
nu Jusevičia. Adresas: Germa- 
ny, .Gefangenenlager 1. Cottbus, 
Osip Jusevitch, Rota 1, Polk 5. 

Vaitiekūnas K. A. karės be- 
laisvis, yra kritiškame padėjime, 
prašo atsišaukti Jono Ivonaičio. 
Juozo Mantaškevičiaus ir Juozo 
Žalinio, gardneriečių gi prašo at- 
siųsti jam jo įmokėtus šėrus Lie- 
tuvių" kooperatijon, Gardnere, 
Mass. Adresas: Germany, Ge- 
fangenenlager Beger Damm, Bei 
—Neuen, 14 komp. Kazimieras 
A. Vaitiekūnas. 

(Daugiau bus) 

VIETINES MIOS, 
Aukauja pusę tūkstančio "Lie- 

tuvių Dienai."—Kas "subytis" 
West Side? Dar tokių Chicago- 
je neatsirado, kurie "subytytų" 
\vestsidiečius tautiško reikalu rė- 
mime. Jie. gali sakyti, visur pir- 
mi, jie visur stropiausi darbinin- 
kai tautiškoje dirvoje. Št^i kad 
ir daibar: p. R. Zaura praneša 
mums, kad \Yest Sides draugijų 
organizacija pažymėjimui "Lie- 
tuvių Dienos" paskyrė visą pusę 
tūkstančio dolrarių—čielus penkis 
šimtus. Apart to, keletas \Vest 
Side draugijų dar ir kiekviena 
atskirai paskyrė stambesnes iu- 

kas. Ypač tas yra teisybė, kal- 
bant apie \Yest Side tautiškas -• 

draugijas. 
Iš <to matyt, kad šios kolioni- 

jos draugijos yra tikrai lietu- 
Iv i š k o s, o re taip sau šiaudinės 
draugijos. Joc. parodo savo dar- 
bais. kad jos supranta savo tė- 
vynės ir savo tautos reikalus. 
Tokiomis draugystėmis lietuvių 
tauta gali teisingai pasididžiuoti. 

Prieš "Lietuvių Dieną.'' Atei- 
nančią seredą nuo pat ryto po 
visą Chięagą pasklys lietuvių 
rinkikės rinkti aukas nukentėju- 
siai Lietuvai. Lai visi lietuviai 
prigelbsd joms, kuom tik gali- 
ma. Lai nepasiskupina su auko- 
mis, lai ir kitus pažadina auku> 
ti. 

Chicagietės žada pasidarbuoti 
uoliai ir iš kailio nersis, kad ėi- 
kagietė laimėtų $100 vertes do- 
vafną, kurią paskyrė VČas-Žiliu- 
skas tai rinkikei, kuri surinks tą 
dien daugiausiai aukų. 

Musų rinkikės turės baltus 
baksus (dėžutes), ant kurio mc- 

lynomis raidėmis yra sekantis 
'parašas: 

In The Name of Mercy 
Help Starving Lithuania. 
Kas lietuviškai reiškia: "Var- 

dan Gailestingumo Gelbekit ba- 
daujančią Lietuvą." Tarp šitų 
dviejų eilučių—mėlynai kryžius. 

Hold-up'as saliune. Keletas 
vyrų. pereitą ketvergą, apie 9 vai 

vakare, įėjo į l\. Galimskio saliu- 
ną prie Wailace ir 34-tos gatvės, 
ant Bridgeporto. Netikėtai saliu- 
ninkas pamatė prieš save afkištus 
revolverius. Užpuolikai privertė 
saliuninką lysti beizmentan, o kuo- 
met tas nesiskubino, vienas iu rė- 



žė revolveriu jam per galvą ir 

bjaurią -Irylę padarė. Saliuninkas 

•įusirito beizmentan, kraujas apsi- 
liejęs. Užpuolikai, kurių iki šio- 

lei nesusekta, pasiėmė iš "re^iste- 
rio" su viršum $30.00. 

Apie Tanancvičiaus banką. Pa- 

ėmus Tamulevičiaus banką j r c- 

c e i \ c r i*?- rankas, j) savininkas, 

Jonas M. Tananevičiusv išleido per 

"Kataliką" platu paaiškinimą, kaip 
ir kodėl tas atsitiko. Šitame pa- 

aiškinime jis tarp kit-ko, sako, 
kad prie banko uždarymo priveaė 
jo "neprieteliai." kurie sukurstę 
prieš ji žmones, kad urmu eitų pi- 
nigu atsiimti. Po t , sako toliaus 

J. M. Tar.ancvičius, "atsirado blo- 

gor. valios žmonių, kurie teisman 

padavė peticiją apie mano banko 

bankrutijimą. Žinomas dalykas, 
teismas tuojaus paskyrė'priėmėjus 
ir šitie visu- banko reikalus paėmė 
savo rankosna." 

T 

Toiiaus J. Tanąnevieius tvirti- 

na, kad depozitorių pinigai busią 
sugrąžinti "ligi vienam centui," 

nes^ "banke depozitai siekė apie 
6oc^ooo dolierių, gi banko visas 
turtas išneša suvirs 700,000 do- 

liarių." 
Nusiskųsdamas ant savo "ne- 

prietelių J. Tananevičius toliaus 

taip ra<o: 

"Jei mano banko reikalai šią- 
dien atsidūrė t^sman,' tai reikia 
už tai niesli vis;j kaltę ant platin- 
tojų su piktadaringais išmislais 

kortelių. Reikia kaltinti socialistų 
laikraštį, kurjs visas laikas viso- 
kiais bjauriausiais budais kurstė 
žmones prieš mano ištaigą. Pa- 

galiaus kalti peticijos padavėjai 
teisman, nes šitie galutinai iždarė 

mafįį kelią tolesniai atsilyginti su 

*cTepozitoriais.'\... 
"Aš padėsiutvisas savo pastan- 

gas, l\ad depozitoriams b^tų su- 

grąžinti visi pinigai"-—taip užbai- 
gia J. Tamanevioius savo atsi- 

šaukimą. 
Pereitą nedeldienj depozitorki iš 

Jono M. Tanancvičiaus banko su- 

ėjo Šv. Jurgio svetainėn, kad ap- 

kalbėjus, ką geriaus daryti. Su- 

manyta atimti banko reikalus iš 
teismo r e c e i v e r i ij rankų, o vi- 

są reikalą paimti j savo, t. y. j 
(jfepozitorių rankas. Nutarta, kačl 
tokiu budu depozitoriai daugiaus 
pelnys, negu su r e c e i v e r i a i s. 

Viso reikalo vedimui išrinkta iš 

pačių depozitoriu tarpo komitetas, 
į Kurį įėjo 12 sekančių žmonių: 
J. P. Evaldas, A. Rutkovski, A. 

Butling, K. J. Jokūbaitis, J. F»u- 
drikas, K. M. Kodis, A. Martin- 
kus, Jonas Kūlis, V. Stankus, J. 
M. Medalis, F. SąUysiak, A. Pavv- 
licki ir A. šultz. 

Šisai komitetas prašo visų Jono 
Tananevičiaus banko depozitoriu, 
kad jie niekam savo bankinių kny- 
gučių neduotų, ka'p tfk viršminė- 
tam komitetui; taij>gi, kad jie nie- 
kam savo knygučių neparduotų. 
Visuose reikaluose tegul depozi- 
toriai kreipiasi prie savo (depozi- 
toriu) komiteto, kuris duos visus 
paaiškinamus ir rodąs. Kreiptis 
reik šiuo antrašu: 3249 So. Mor- 
gan St., kur yra komiteto atstovai. 
Mažas bankutis Miko Tananevi- 
čiaus (Jono brolio) taipgi nuėjo 
į receiverio rankas, bet dabar ir 
čia depozitoriai susirinko, kad iš- 
imti jo reikalus iš receiverio ran- 

ką. > } y R. 

/ 

Apie A. Olszeswkio banką. 
Padarius didelį "trabelį" su Jono 
M. Tanancvičiaus banku, atsira- 
do žmonių, kurie norėjo tokį pat 
s>posą iškirsti ir A. Olševskio 
bankui. Trjs depozitoriai nuėjo 
teisman ir apskundė, nežiūrint 
to, kad A. Olševskio batikos pra- 
dėjo organizuotis į valstijinj ban- 
ką. Cia vienok išėjo kitaip. 
Kuomet teutte pranešta, kad iš 
A. Qlševskk> banko yra daro.nas 
valstijinis bankas, teisėjas Lan- 
dis tų depozitoriu skundą sulai- 

kė ir davė laiko, kad susiorga- 
nizuotų vatstijinis bankas. Lai- 
kas paskirtas iki 30 d. šio mė- 

nesio. 
Naujo valstijinio banko vardas 

yra padarytas trumpesnis negu 
pereitam numeryj minėta ir A. 
()lševskio bankas vadinsis dabar 
RESERVE STATE BANK. 

A. Olsevskio banko urėdninkai 
užtikrino mus, kad valstijinis 
bankas 't i k r a i b 11 s ir 11/. kfclių 
',:enu visas reikalas su įsteigimu 
naujo vabtijiinio banko bus ga- 
lutinai užbaigtas. j'ic taipgi pra- 
nešė, kad šito naujo Valstijinio 
P»anko laisnis jau yra nųo val- 
džios gautas. 

Lietuvis liudininkų miesto 

I 
skandale. Chicagos miestas se- 

nai jau. neturėjo tokio skandalo, 
kaip dabar, kuomet valstijos pro- 
kuroras (State\s attorney) Hoyne 
sukibo kovon su įmesto majoru 

|T«hompsonu ir su Chicagos poli- 
1 rijos departamentu. P- uroras 

i kaltina majorą ir policij.. mi- 
nališkame įstatų peržengime: buk 
administracija ir policija yra ap- 

! sileidusi ir dar buk net imanti 
igraftą—ypač nio saliuninkų. 
j Svarbiausiu prokuroro liudinin- 
ku yuvo tūlas Peter Gaynor, kar- 

įčiamos savininkas, > kuris po pri- 
sięga liudijo, kad jis užmokėjęs 
$250.00 už tai, kad jam. sugrąžin- 
tų laisvj, kurį nuo jo buvo atėmę 
už pardavinėjimą svaigalų nedėl- 
dieniais. Gaynor, liuetydamas per 
kelias dienas prieš "Grand jury," 
susipainiojo ir pats paktftivo bė- 
don: ji apkaltino neteisingame liu- 
dijime ir laužyme prisiegos. 'Jis 
tapo suareštuotas ir pastatytas po 
$5,000 kaucijos. Byla tęsiasi to- 
I'aus. 

Gaynor yra lietuvis. Jo trkra 
pravardė yra Petras Gavėnas. Jis 
laiko karčiamą prie 4001 W. 26th 
St. 

Broliu Lietuvių TV.'-stė aukau- 
ja $25.00.—Susivienijimo Brolių 
Lietuvių Draugystė verta nešio- 
ti "Brolių Lietuvių" varęją. Ne 
tik iš vardo, bet ir iš savo dar- 

bų ji..pasirodo tikrai broliais nu- 

kentėjusiems nuo karės lietu- 
viams. Mums prisiųsta sekantis 
pranešimas: 

"Draugystė Susivienijimo Bro- 
lių Lietuvių mėnesiniame susi- 
rinkime, laikytame 15 d. spalio 
Valinčiaus svetainėje, 1732 So. 
Unioh ave., nutarė paaukauti iš 
draugystės išdo "Lietuvių Die- 
noje" badaujentie-ms broliams 
tėvynėje $25.00. 

Sį draugystė remia Centralinj 
I Komitetą, todėl ir minėta auka 
bus jam (C. Kom.) pavesta. 

"Taipogi buvo prašyta susi- 

rinkusiųjų, kad duotų "Lietuvių 
1 Dienoje" kodaugiausiai rinkikių 
ir aukų, 

"Reikia paminėti, kad šj drau- 
gvstė dar tik 5 metai kaip gy- 
vuoja, o jau nemažai prisiėjo 
prie gelbėjimo savo brolių ir Tė- 
vynės, paskirclama auką Tautos 
Namui Vilniuje $17.50, Tautos 
Fondui $25.00; neturtingam mok- 
sleiviui Valparaiso Universitete 
p. A. P. $27.50 ir dabartinę auką 
"Lietuvių Dienoje" $25.00. Atei- 
tyje dar daugiaus galima ^ikėtis 
paramos nuo tos draugystės, nes 

jos jiegos auga—'bujoja. 
M. K. 

AUKOS, SURINKTOS M. YČO IR 
KUN. ŽILINSKO PRAKALBOSE 3 d. 
SPALIO, 1916 m., ŠV. KRYŽIAUS 
PARAP. SVETAINĖJE (ANT TOWN 

OF LAKE). 
Po $20.00: Kun. Al. Skrypko. 
Po $10.00: Uršulė Pudzuvelaitė. 
Po $5.00: J. EHas, St. Marcinke- 

vič, M. šlaudagalvls, kun. Petraitis, 
Just. Dudėnas, Jonas Pčtroška, Juoz. 
DrakSa, O. Sukaitė, Aug. Jurgela, 
Juzė Andrijauskienė, B. Kuizinas. 

Po $3.00: J. Enčeris. 
Po $2.00: Ig. Zelnis, Mik. žlžėnas, 

A. Ivanauskas, B. Maskaliunas, X. X., 
Balčlenė, Rakauskas, V. Juodelis, Al. 
Dambrauskis, M. Krauklis, V. Dauk- 

šiuomi aš prisižadu rinkti ankas badaujančiai tėvynei Lietuvi" 
Dienoje (lapkričio 1 d., šių metų) ir surinktas aukas Jdui U 

Lit'ii\iųĮ Centriniam Komitetui Chicagcje. 

Mano Vard. ir prav. 
t 

Adresas 

Sita kortelę Chicagos merginos ar moterįs, norinčios būti rin- 
kikėmis Lietuvių Dienoje ir dar neužsira.šusios, lai iškerpa, išjpildo ir prisiunčia šinom adresu: Chicagos Centralis Ko-tas, % C. Kasputį 3246 So. Halsted St., Chicago, I1U. •" 

ša, V. Juodelis, Ant. Kleiva, St. Vir- 
kaitis, J. Kareiva, Jul. Lapinskaitė, 
Petras Kvetkus, L. Ram&nuskienč, 
A. Kavaliauskas, Z. Pietristis. 

Po $2.50: Jr»nas Mikutis, M. Miku- 
tis. I 

Po $1.95: J. Kozmą. 
Po $150: K. Varanavičienė, J. Pe- 

leckas, J. Petrofiaitė. 
Po $1.40: A. Navickis. 
Po $1.25: O. Kazlauskaitė, Br. Tiš- 

kevičia, G. Karčauskienė, St. Bar- 
kauskienė. 

Po $1.10: J. Gečas. 
"o $1.00: K. Skunckis, D. Dienia, 

P. Adonavičia, K. Dankevičius, A. 
Ivanauskis, V. Selinąs, A. Berjotas, 
J. Tatarėlls, E. Krepaltė, A. Paukštis, 
J. Lašinskis, A. Arbauskienė, A. Klei- 
nas, K. Grigas, A. Zakauskis, Iz. Anu- 
ševičia, M. Mikolainis. J. švila. K. 
Statkus, Fr. Agėlskis, St. Kočius, J. 
Tereikis, P. Petraitis, J. Ramonaus- 
kis, M. Ribokas. Z. Jonaviįa, A. Dip- 
čis, K. Baltakauskis, D. B^azlauskis, 
B. Zansitaitė, O. Vilavičienė, X. X., 
Kaz. Dirvenis, J. Pulkis, A. Bargaus- 
kis, A. Vincinslcas, B. Kuizinas, A. 
Relvelis, S. Drukteinaitė, šukevlčia, 
Pliusnaitė, Jurjonaitė, N. N., Jonas 
Jonikas, M. Atruska, M. Kazmaus- 
kienė, Raudis, Andrijauckicnė, Oal- 
mi8, Silaitiene, Kaminskienė, Magri- 
maitė, Peciukauskienė, Drukteinienė, 
Ginienė, Ruikienė, 'Vaičikauskienė, 
Vasilauskas, Cinga, K. Ačas, Darge- 
laitė, Vėlinis, Mikolaitis, Norbutienė, 
Budrikaitė, Fr. Šimkus, Montvidas, 
V. Kačinauskas, J. Mockus, Janušie- 
nė, J. Vasiliauskas, R. Baršys, M. 
Brazas, P. Brazas, Darginčas. šriup- 
ša, Nenarkonis, J. Jankauskis, J. 
Grigoraitis, Ant. Abramavičia, St. ši- 
linskis, J. Poška, Juoz. Blažis, J. ši- 
linykas, St. Mažionis, Fr. Girmeikis, 
Iz. Gerdžauskls, J. Kelis. Fr. šaroka, 
A. Lukošaitienė, D. Brazauskis, J. 
Lukošaitė, A. Petkus, D. Ivoška, V. 
Petkevičia, V. Tamulionis, K. Bart- 
kus, St. Albcrkis, A. Petkus, J. Moc- 
kus, A. Velatka, J. Valatka, R. An- 
dreliunas, K. Skutkevičia, J. Vilimas, 
K. Granauskis, M. Jokubauskis, K. 
Butkus, K. Banckunas, V. Zurauskis, 
P. Gudžiunas, J. Lopša, S. Kazlaus- 

^kis, J. Zaleckis, J. Juodagalvis, D. Va- 
nagas, K. Trakšelis, T. Balčiūnaitė, 
V. žeromskaitė, J. Klimas, Jonas Jan- 
kauskas, J. Grigoraitis, A. Abromavi- 
čia, St. šll' įskis, J. Poška, J. Blažys, 
J. šiliugkas, St. Mažionis, F. Girmei- 
kis, K. Benenskis, M. Rimšelis. Jonas 
Okucka, A. Purinskis, J. Rušlaukis, 
O. Razinienaitė, N. Sokaitė, P. Ko- 
leišis, J. Stulgis, T. šaukštelis, M. 
Kuronis, N. Trunauąįcis, J. Kibartas, 
J. šedis, P. Zutkevičienė, M. Gečaitė, 
V. Savičius, A. Galunskis, K. Venc- 
kus, J. Šimėnas, M. Kelnauskas, D. 
žiogas, A. Kalinauskis, A. Kantaus- 
kienė, St. Tamošaitis, P. Moskelas, 
Jonas Stranauskis, L. Jondulai i, M. 
Pivariatė, A. Žilienė, B. Jonikienė, 
K. Kluikas, A. Vaneckas, M. Pelke- 
lis, B. P®caitė, P. Mazultaitė, J. Kum-, 
pikaitė, D. Jurgutaitė, O. Sarvilaus- 
kaitė, K. Klimienė, M. Llnkaitė, A. 
Vaičiulaitė, J. Šeputis. J. Mileška, A. 
Jonča, A. Okmanienė, V. Mažeikaitė, 
A. Remidaitė, J. Zarumbienė, K. Ba- 
kauskas, F. Puleikis, J. Nomeika, M. 
Gudauskienė, J. Nasvitis, V. Paulau- 
skis, B. Vitartaitė, O. čekauaukienė, 
D. Jankevičienė, J. Kučinskas, N. 
Ragaišis, Z. Grigonis, J. Jokimauskas, 
N. Gudėnas, S. Paukšta, A. Paukšta, 
A. Amontienė, M. Mačiulienė, D. Lu- 
košaitė, R. Mockaitė, J. Grumbinas, 
A. šimkaitė, R. šimk&ftė, K. Ozalai- 
tė, J. čektitis, K. Ribikauskis. 

Viso stambių aukų $350.95 
Smulkių 62.1G 

Viso labo $413.11 

(Tąsa ant 7-to pusi.') 

REDAKCIJOS ATSAKYMAi. 

-p. Ponui. Daugel j vėliaus pri- 
siųstų korespondencijų atidėjome 
j sekantį numerį, ines norime duo- 
ti daugiaus vietos "Lietuvių Die- 
nos" reikalams. 

Atidėjome ir jusų korespon- 
denciją. 

pp. Baukus Tą Patyręs J. Kaa- 
para ir kiti čia nepaminėti. Kiek 
galėsim, sunaudosim sekančiam 

nuineryj. Daugelis žinių atėjo 
jau pervėliai. 

p. Peleda. Palauk si n| aprašy- 
mo pasekmių išvažiavimo. 

Apgarsinimai. 
NEBUS VEIKUMO BE VA- 

LYMO. 
Jei turi mašiną ir jos nevalai, 

tai ji nedirba kaiip reikialnt ir 
antgalo sustoja visai. Tavo pil- 
vas yra taipgi tokia mašina, ku- 
ri reikalauja valymo. Paimk Tri- 
nerio Amerikonio Karčiojo Vy- 

y 
110 Eliksyro. ^Sitas puikus vais- 
tas išvalo piw^, '^stiprina vidu-j 
rius ir pa a-k s tirta energiją iki pil-' 
no veikumo. J^s^elbsti nuo ner- 

vuotumo, galvos skaudėjimo, du- 

ju, kraujo menkumo ir tt. Kaina 
$1.00. Aptiektose. Jos. Trijper, 
išdirbėjas chemikas, I333~i 339 
So. Ashland "Ave.7 Chicago, 111. 

VISI UŽGANĖDINTI. 

"Visi vra užganėdinti jusų vai-! 
stais. Mano draugas sirgo rama- 

tomis. Aš užsisakiau Trinerio 
Linimento ir jis dabar yra kuo- 
sveikiaujas," rašo p. J. Petricli, 
Murray, Utah, rūgs. 25 d. 1916" 
m. Trinerio Linimentas yra' 

I 

taipgi nepalyginamas nuo neu- 

ralgijos, pamaitinimo, sutinimų 
ir tr. Kaina 25 ir 50c. aptieko- 
sč; k rasa 35 ir 60c. Turinticiyis į 
šalti, kosulį, skaudamą gerklę, ar 

dusui j, geriausiu vaistu yra Tri- 
nerio Kosulio Malšintojas. Kai- 
na ta pati. Jos. Triner, išdirbč- 
jas chemikas,* 1333-1339 S..Aih-, 
land A ve., Chicago. 

Reikalavimai. 
/ 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Pilnai yra aaroo vyrama ir mote- 

rims restauracijose, fabrikuose ir pri- 
vatiniuose namuose; užmokestis yra 
geriausia, kokia yra mokama Chica- 
goje. Vyrams $2.50 i dieną, nuo 
26c. iki 30c J valandą. Adresas toks 

Atlas Employment Office, 
6300 So HalBted St., Chlcago, 111. 
3rd Fl., Room F. Tel. Normai 163 

JIEŠKO DARBO ANT FARMOS. 
Esu 3,2 metų amiiaus, Kauno gub. 

norėčiau gauti darbą pas ūkininką. 
Prašau atsišaukti laišTtu. Adresas 
toks: Frank Narbutas, 1747 Soutb 
Halsted 5t., C'bicago, 111 

Reikalauja Kriaučiaus. 
Pajieškau kriaučiaus prie moterų 

drapanų siuvimo. Darbas nuolatinis.. 
Kreiptis adresu: J.; A. Rotushinsky, 
4904 Laclede Ave., ,St. Louls, Mo. 

Reikalauja pardavėjų„ moterų mas- 

tinių prekių sankrovoje; gera mo- 
kestis. Brancb *Dry Goods Stores, 
2857 W. 38th St., arti Francisco Ave. 

Reikalingas raidžių statytojas <7*- 
cerls) prie pašalinių darbų'. Gert*, 
sąlygos gerai nusimanančiam apie ši- 
tą darbą ir vieta ant visados. Atsi- 
saukt tuoj: 

"Dirva" 
2004 St. Clair Ave., Cleveland, O. 

Mokinama: angliškos lr lietuviš- 
kos kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valst. istorijos, abelnos 
istorijos, geografijos, politikinės eko- 
nomijos, pilietystės, dailarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 Iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 ki 9:30 
3360 Emerald ave., CHICAGO, ILL. 

Paieškojimai. 
Pajleškau GaBparo Kero, 25 metų 

amžiaus, juodais plaukais, mažo ugio, 
didelė duobelė ant smakro lr dviem 
mažom dėmelėm ant dešinio veido. 
Jam spalio% 12 d. s. m. prasišalinus 
prapuolė mano aukso laikrodėlis* vi- 
durių No. 9,288,971, lukštų No. 217,- 
630, aukso grandinėlis ir medalikėlis 
su raidėmis P. J. K. Kas apie j| 
man praneš gauB $10.00. 

Petras Kranauskas, 
810 W. Lombard St,, Baltimore, Md. I 

Pajleškau savo švogerio Jono Ro- 
lando. Paskutiniu laiku gyveno New 
Haven, Conn. Atsišaukti adresu: 

Frank Zelonis, » 

236 Park St., New Britain, Conn. 

Pajleškau Jono Lukšio; Prano Vai- 
čikauskio, gyveno* 1910 m. Worcester, 
Mass.; Prano Vaitkaus, gyvenusio 
Škotijoj; Jono Karpavičiaus, Ign. Li- 
leikio, 1913 m. gyvenusio Bostone, 
Mass., Stanislovo Turauskio, Kauno 
gub., Telšių fftv., Leslkų k.; Kaz. 
Babrausklo, kuris 1907 m. atvažia- 
vo iš Škotijos ir Vlad. Ramanauskio, 
gyvenusio "VVofęesteryj, Mass. Atsi- 
šaukti adresu: 

Jo žagaras, 
2034 Russell Detroit, Mlch. 

Greitam Pardavimui. 
Tiktai $300 įmokėti, lykis po $25 kas menesis. 
Gražus namas didelei šeimynai. Matykis su 

savininku 194 West 51st St., arti Robey St. 

Pajieškau savo dukters Zofijos, ku- 
ri 7 melai kaip prasišalino iš Chica- 
gos su kitu vyru ir išsivežė sunij 
vardu Pranciškus. Jos antras vy- 
ras mokėjo klernatu groti. Tėvas 
mirdamas paliko $300. Jei ji neat- 
sišauks iki Kalėdų, pinigai bus ati- 
duoti jo giminėms. Atsišaukti adresu 

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

Pajieškau Jono Lenzbarko, Kar- 
tuoklių k. ir švogerio Povilo Vozbuto, 
Beržėnų akalicos, abudu Šaukėnų pa- 
rap., Šiaulių pav., [auno gub. Turiu 
svarbų reikalų p;te jų. Atsišaukti 
.įdresu: 

Antanas Pelenis, 
38 Redan St., St. Thomas, Ontario, 

Canada. 

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

Domicėlė Gotautienė, * 

4319 So. Wood St., Chicago, 111. 

Pajieškau pusininko prie spaustu- 
vės: Kuriam jsipyko dirbti pas kitus 
čia gali rasti gera progą, bu 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 

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

mės. 20 akrų užsėta dobilais, 1% 
akro cukriniais burokais, 1*6 bulvė- 
mis, % kukuruzais, nunokę; 12 tonų 
šieno, 300 bušelių avižų, mašinos, 
10 kambarių namas, daržinė, klėtis 
ir kitos triobos. 6 karvės, ketvertas 
galvijų, 2 arkliu, 2 kiauli, 60.vištų, 
šulinis ir šaltinis, mylios iki mo- 

kyklai, lVfc Iki jūrių dirbtuvei. Kaina 
$5,500.00 išmokestimis. Rašyk aug- 
liškai. Adresas: 

Fred Wisner, 
Stephenson, Mjch. 

Pardaviman ar nuoman: didelė 
krautuvė pigiai po Is'o. 2859 So. Lowe 
Ave., "ireiptis po No. 3028 So. Lowe 
Ave. 

Parduodu mėsinę ir valgomų daik- 
tų Bankrovą seniausiai lietuvių'apgy- 
ventoj vietoj; biznis Išdirbtas per 
daugelį metų; {taisymai visi sulig 
naujausios mados. Savininkas turi 
kitą biznj.- Kreiptis 732 W. 19th st. 

JAMES A. LONG. 
"* 

*" 

Demokratų kandidatas ant 
Trustiso Sanitariškojo Distrikto 
Chicagoje. 

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

Balsuokite už James A. Long. 

$18 GALIONUI 
GARANTUOTOS DEGTINES 

Garsioji "Lucky Tiger" 
dabar pardavinėjama žiro- 
nėms kaina kadaisia smuk- 
lininkų mokėta už BO- 
SINES APSTI S! 

Yra gera ir skani— 
pardavinėjama geležine 
garantija, kad patiks, ar- 
ba pinigai bus tuojaus 
gražinami. 

Juo greičiau užsisakysi, 
juo daugiau pinigų su- 
taupysi. 

Stulz Brothers 
Dtpt. 168 itiiiii City, H». 

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 

APRĖDALŲ. 
Musų 6istema ir ypatiakas mokini* 

mas padarys jus žinov i J trumpu 
laiką. 

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose. 

Jųs esate užkviečlami 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 gali. 

PETRAS S. R EM EIKIS. 
Yra musu įgaliotas Gardner ir apie- j linkėję užrašinėti "Lietuvą", rinkli Į ipakelbiinus ir pardavinėti knygas. j 

Liet. Pub. Co, 

Vėsiausia Vieta, Tai 

MILDOS TEATRAS 
313&-42 So. Halsted St. 
Jei vasaros laike yra per karšta, tai atei- 
kite j MILDOS TEATRĄ, o čia rasite 
vėsiausią vieta, atsivėdinti ir r-amatys,,e 
gražesni Teatru negu viduriniestyje. 

Kainos šiokiom dienom 
5c ant balkono, 10c žemai. 

Subatom ir nedėliom 
ICc balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valandą kas vakaras. Suliatomi ir ncdėliotni 2 vai. po pieti^ 
Jei liuosanie laiL- jiori pasilsėti, atsivt* dinti ir uįmiršti savo nesmagu-nus, ta] 
ateik j 

MILDOS-TEATRĄ. 

! ! Pranešimas ! ! Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjučio men. perkeliau savo 
ofisą po 
3325 So. HALS.TED ST. TELfcPHONfc YARDS >83* 

Dr. P. VVIEGNE3 

"D R A U G A S" 

detuvių Katalikų Savaltii a Laikraštis 
"Draugo" iaudarbiniukų skaičiuje 

yra rimčiausiejl ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai ir rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių Iš draugijų ir vi- 
suomenės judėj'.mo. Visi diencs klau- 
Bimai yra BtfaiBtomi rimtai ir teisiu- 
gaL 

Prenumerata Amerikoje $2.00 mo- 
lams, $1.00 pusei metų. Kitose šaly- 
le $3.00 metama, $1.60 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 
meris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St, Chlcago, III, 

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 persitikrinsit, ar teisybė. Prisiųs- 
kite 10 centų luojaus, gausit lekciją. 
Jtfontello Corespcndence School, 

Montello, Mass. 

, Tel. CanaI 5395 

J. G. fflezlaiszkis 
Generalis 

• Kontraktorius ir 
Namų Statėjas. 

2123 W. 23 rd. St. 

FHONE VAROS 2721 

Dr. J. JONIKAITIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

3337 So. Morgan St., Chicaeo 

DR. O. C. HEINE 
DENTISTAS 

OFISAS: Kamp. 31 Ir So. HalstedSt. 
(Bjfrenimas virš Aptiekos). CHICAGO. 

'F. P. BRADCHULIS 
LAWYHR 

LIETUVIS ADVOKATAS 
30 M. La SALLE St., CHICAOO 

ROOMS 1107-1114 
Telephone Franklio 1178 

GYV.: 3112 S. HALSTEO ST.. ARTI 31si ST. 
TEIEPHOHE TAROS MCO 

GERAS 
LINIMENTAS 

yra kiekvienai šeimynai reikalingas vaistas. N3- 
ra tos dienos, kad neprisieina vienam iš šeimynas 
nariŲ tokį vaistą vartoti. 

SEVERAS GOTHARD OIL 
(Severos Gotliardiškas 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 skausmų. 
'Kaštuoja 25 ir 50 centai. 

Skaitykite žj laišką: "Severos GothardiSkas Aliejus pasircdS labai reiklus. Mauo moteris turėjo diegiančius skausmus kojose, bet pradėjus vartoti 
Severos UothardiSką Aliejų skausmas pradėjo muiintis ir kol suvarto- 
jome pusę bonUos, tie sknusmai visiškai išnyko." 

John Mikulastik, R, F. D. 1, Box 90, Iron Mountain. Mich. 

Gaukite Severoi Preparatus nuo savo aptiekoriaus. Negalint gauti, ui- 
Biaakyk tiesiai nuo inųs. Neimk kitokių vaistų bei užvaduotojų! 

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

SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Balsą' LIETUVIŲ BALSAS rupiuasi žadinti lietu/ių tautos sąmonę lr stiprina jų dvasią, kad kaitriai lauktų karo jabaigos. 
LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulinties; jis ragina tautiečius šiuo ištrėmiro metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nugabenti grįžtant tėvynėn neko, kas emina 

musų tautą. 
LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius viena tautos ir tėvynės meilCs Juosta ir paruošti kiekvienų liotuvj, kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tuojau grjžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonais, prirausta duobių ir griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami. LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas 6avo skiltyse kuopigiausia kaina skelbimus-jieškojimus, grąžina .tėvams vaitys, vaikams tėvus, padeda surasti nuklausius brolius, seseris, gimines ir pažįstamus. 
LIETUViŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9 mėnesiams 

3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 
1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45 kap. UŽSIENIUOSE metams 
9 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 
60 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 
numeris 5 centai. 

Iš Amerikos pinigus, laiškui gauname. Siuntinėti "Liet. Balsą" l užsienius rusų cenzūra nekliudo. 
SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant 

puslapi l keturias skiltis) prieš tekstą—60 kap.; po teksto—30 kap. Pabėgėliams, Jieskantlems giminių arba darbo petito eilutė po teksto 
—10 kapeikų. Amerikoje prieš "tekstą 50 centų, po teksto 25 cent. 
petito eilutė, giminių jieškantiems po teksto 10 centų petito eilutė. 

Adresas: 

"Lietuvių Baisas" 
PETROGRAD, BASKOV PER., 29 RUSSIA. 

PLATINKI! "LIETUVA' 



(Tą*a nuo 6-to pusi.) 

Nuo Vvest Side. Mikalajūno 
svetainėj, 2334 So. Leavitt st., 
atsibuvo Lietuviu Piliečių Darbi- 
ninkų Pašelpimo Kliubo susirin- 
kimas, laike kurio iš savo iš- 
do paskyrė "Lietuvių Dienai" 
$10.00 ir da." surinko $14.35 
aukų 

Stambesnes aukas sumetė: 

Po $1.00 : J. Mikalajūnas, M. 
Palionis, Z. Balcik nis, \V. Duo- 
ba ir .p Janulevičia: (Delei sto- 

kos vietos laikraštyj, smulkesnių 
aukautojų vardus, nors esame 

*avę, bet ėsame priversti apleisti. 
Red.). 

AUKOS NUKENTĖJUSIEMS NUO 

KARĖS, SURINKTOS LAIKE SIM. 
DAUKANTO DRAUGYSTĖS AP- 

VAIKŠČIOJIMO CHICAGOJE. 

Aukavo po $1.00: A. Micevičius, 
J. Almonauskia, M. Tamulevičia, 
J. Vaišvila? (75c.), P. Kenutls, W. 
Miaevlčlukė, Dr. K. Drangelis, K. 
Naurušia, A. Bijanskia, V. Gedvilas, 
P Karohlis, K. Būras, Dr. A. Zimon- 
iHs. (Smulkesniu aukų dėlei stokos 
vietos negalime garsinti. R 8 d.).- 

I&viso surinkta $28.14. 

Rinkikės Chicagoje. Apart 
pirmiau paskelbtu, prisižadėjo 
rinkti aukas Lietuvių dienoje dar 
sekančios merginos ii moterįs: 

Ona Pocienė, A. Pestininkaitė, S. 
Blrjočaitė, Stanislava Cibulaklonė, M. 
Kaita ir.ė, U. Pulokaitė, A. Kairaitė, 
A, Krotkaltė, M. Žostautaitė, S. CI- 
bulsklenė, T. Vltartlenė, S. Serbą, 
B. Dielauča, M. Sinevičiutė, Bronts- 
lava Kazlauskaitė, O. Ereskiutė, O. 
Ltioklklenė, Mar. «Kurgonalt&r Stella 
Tevetes, Viktorija P<"*Siukaitė, Alice 
Justli., Eva Baccis, Nellie Schultz, 
A. Jovi3aitė, H. Juakievicz, O. Gali- 
nlutė, B. Kelpsas, M. Pulokaitė, P. 
Grabauskienė, R. Vitkauskienė, M. 
Kalasinsky, R. Kaminskienė, H. Mac- 
kievičienė, K. Tarulienė, D. Gtaloniu- 
kė, Misa O. Sanrulaitė, O. Bruzin- 
skaitė, K. Pavllonaltė, M, Vlenclo- 
vaitė, Alble Norman, Nast. Lentaus- 
kaltė, M. Vlnalovaitė, Elzb. Llno- 
vaitė, S. Vilpaitė, N. Juškaitė, D. 
Runkelaitė, A. Devepaitė, Roz. Vasi- 
liauskaitė, Ona Pocienė, Mar. fu- 
žaltė, I.ud. Gasiullonienė, Kristina 
Kazlauskaitė, Kar. Salučkaitė, An- 
gelą Gelažaltė, Jozefą Pociunaitė, 
Leonora Geniotaitė, Urš. šermulienė, 
A. Mikučklenė, S. Milsoctaj, Agn. 
Dabulakattė, Rose Green, Kotryna 
Zaurutė, Kaz. Zaurutė, Ona Dabul- 
skaitė, J. Zlmontienė, O. Kirlenė, P. 
Paullukleriė, M. Damljonaitienė, S. 
Kazmic'KJUtė, M. Janušaitė, V. Ll- 
toantlenė, E. Sutkaucklenė, M. Ar- 
lauckiutė, M. Kenutlenė, Ručinskienė, 
6. Maslienė, P. Poškienė. L. Rakaus- 
kienė, M. Svorlienė, R. šlikienė, S. 
Yušketlctenė, P. Giraitlene, Miss J. 
M. Young (arr -,Vikone), Ona Bltau- 
tienė, Stanislava Mažeikaitė, Zofija 
Žymantaitė, Ona AuSkalnlenė. F. žu- 
rauckaltė, Agnieška Gilienė, S. Čiur- 
lionytė, T. Lrban, M. Poškienė, Z 
Bartošiutš. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankierial, tet męs gvarantuojame Tamstai su&& 

dymą 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius paa mus. Vy- 
rams lr vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki 
$50.00 už pusę kainos. Truputėlj nešiotus nuo $25.00 ik.' $60.00 ant 
orderio darytus siutus parduoiazne po $5.M ir brangiau. 

Naujas ir truputėli dėvelaa kelinės nuo $1.00 ir brangiau*. 
Valkų siutai $2.50 iki $7.50. 
Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 

Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis e«tl 
atdaras iki 11 va!, vakare. Nedčld taniais—iki 6 vai. vakare. 

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

ifflsas 

1725 Wcst 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood»at. 

f fcone Caoal 1203 
Valandc*: 

itcSrSOiki 12:00 7»1 pyto 
m 7^0 iki 8:00 v*L vale. 

Kaneiiomi 
tut BiC iki UjOGraL ryto 

Rezidencija 
5208 W ,Harrison Strecf 

Tsl. Aostia7i/ 

Valandos 

tiktai iki 9:00 klekviengrrtf 

KONSTITUCIJA 
yra kiekvienos draugijos fundamentui, 
todėl reikia turėti ją gražiai ir aiškiai 
atspausdintą. Męs esame specialistai 
konstitucijų dirbime. t : : : 

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

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

•" Savininkai 

814 W. 33rd St„ Chicago, III. 
Telephone Drover 71S4 

Prince Albert duoda kokybę, 
tie premijas, ar kuponus! 
Prince Alberto tabakas visuomet bir, o pardavinėjamas 
be kuponų ar premijų. Mums geriaus patinka duoti 

kokybė. Taigi, kuomet prisikimši Prince Alberto pyp- 
kę, ar susisuksi cig:iretą, tai pats sužinosi apie kokybės 
tikrumą!—tau sutaisytą pasigerėjimą! 

Kadangi Prince Alberto apsiskaitymu yra apsiskaity- 
mas vien kokybe ir be kuponų, ar premijų, tai j jo par- 

davojimą niekuomet nepadarys veikmės nei tautinis, nei 

valstijinis varžymas jų vartojimo. 

Ant ant™ šono raudo* 
.to* bliiines skaity« 
sire: Procesas, patentuo- 
tas liepos 30 d. 1902 m. 

the nationaljoy smoke 
atsako kiekvienam rūkymo klausimui! Pažinrėk pats, kad jis nekerpa 
liežuvio ir nedegina gerklės! Įsitikink, kad patentuotasis būdas, ku- • 

ris padaro Prince Albert patinkamiausiu daugybei vyrų visose tau- 
tose." t 

Rūkyk jį savo numylėtoj senoj pypkėj, arba susisukęs j clgaretą—-jis su- 

teikia didžiausią smagumą savo vėsumu, kvapsningumu ir skoniu. Ir rūkyk 
sau kiek nori be kirpimo, ar deginimo! Juo greičiau pažinsį Prince Albertą, 
juo greičiau busi laimingas su tabaku. 

n _ _ _ _ raudono* bllkinfs, 10c: sva- R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY rojr sl'aro. b'i-os h? 1 * ttudorvjt ir krystamio stik- 
lo svaro humidoriai su 
pinč-drigintoja virių. Win«ton-Sal<em, N. C. 

'--poptett&s- 
FA8Rik-'a „1 '' * 

XŽ>ys 
SAZIETA 

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

laikraščiams: Kaizerini, giatai, dabar lupa kailį iš visų pusių, 
o ir laikraščiai, brolau, dabar pakliuvo j baisią pirtj. Jes-ser! 

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

S m i r no!—sako.—Arba mokėk brangiau už popierą, 
aiba ant šalko sau ją drukuokis. Dabar, matai, toki geri lai- 
kai, kad skudurai, iš kurių dirba popierą. visai išnyko, tai ir 
popierą pabrango. 

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

nesusaks. 

O už to generolo visa, brolau, armija stovi. Pirmi 
drukoriai, ką gazietą kreivai išdrukuoja; už jų zeceriai, ką j 
■\iraiį kojomis raides sustato; už jų artistai, ką visokius pik- 
čierius šleivai numalevoja, už jų ekspeditoriai, kurie čikagiš- 
ki° skaitytojo gazietą j New Yorką, o new jorkiškio—j Chi- 
cagą nudugftina; už jų visoki pisoriai, ką tavo, mielas skaity- 
tojau, gražų vardą j knygas iš kito galo užrašo; už jų džiani- 

ką visas atsiųstas korespondencijas iš ofiso "per klai- 
dą iššluoja,-!—visa šita armija smarkiai atakuoja laikraščio ka-' 
sierių: 

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

Net ię pats ponas redaktorius, ką kitą syki gazieton vie- 
ton moksliško abrako pelų priberia, ir tas nosį raukia, bet ■ 

viežlybas ir mokytas būdamas ne keikia ir pri 3 akis su kumš- 
čiu ne šokinėja, tik po nosia sau murma: 

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

Kaip'atei'na "pėdė" ir kaip tokį kozackj maršą visi už- 
, triubina vienu rozu—tai yra ko pasiklausyt.... Dalibuk!.. 

Tau, mielas skaitytojau, gal ir juokai iš to, bet gazietos kasieriui beveįk verkt noris. Pasikasęs, pastenėjęs, pasiderė- jęs—ar nejiulę,is—jis turi mokėti, ir moka. Ba ką padarysi? Jis yra mandras ir žino, kad jeigu, ponedžiau neduok, sustrai- 
kuotų ir gazi^ta laiku neišeitų, tai už kelių dienų skaitytojai ji gyv3 žemėn suvarytų savo laiškais—butų riestai, aršiaus 
negu kaizeriui. 

y v< 

Pradėjo tada musų gazieto^ uuyslyti, už ausų krapštytis ir ukazijbš jiėškot, kaip iš duobės išlindus. 
Ko daugiaus mislina, to karščiau darosi. Nuėjo vyras maudytis—gal sako atsivėdysiu, tai puodinė geriaus dirbs. '' Ir pamačino jam, dzievaži!... Vandenyj pamatė, būrį žuvų, ir dar pamatė, kaip didesnė žuvis mažesnę rija. 
— Ar ragejai,—sako,—kaip tai Dzievo galybės viskas su išiuislu sutaisyta: dzidesnis mažesnį rija, kad dzidesnis ne- 

pasciptų, o mažesnis nesimučyt... 
Ir atėjo jam galvon, kad ir jis taip gali pamėginti. Ir pakėlė jis savo gazietos čienią visu pusdolieriu. 
— Kad jau ryč, tai ryč—sako jis.—Mani dzidesni rija, tai ir aš mažesnj 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 čicla." Tai ir nutarė, kad męs už gazietą prenumeratos nekelsim, bet pra- žysim, kad mums musų skaitytojai "pamačytų." O "pamačyt" gali, brolau, labai. 
Jeigu užsilikęs esi su savo prenumerata, tai prisiųsk mums ją greitai. 1 
Jeigu-turi draugą ar pažįstamą, ką "Lietuvos" dar ne- skaito, prikalbink jį, kad sau užsirašytų. Daugiaus męs nie- ko nenorim. 
Męs žiūrėsim ir dabosim, kad musų laikraštis duotų kuo- daugiausiai jums gerų, teisingų žinių, žingeidžių ir juokingų paveikslų, naudingų pamokinimų ir gražių pasakų, o jųs ne- pamirškit gfcrą žodį už "Lietuvą" tarti, ir naujų skaitytojų mums prikalbinti, tai tada bus taip, kad "Ranka ranką plau- ja, kad abidvi baltos butų." 
Taigi vyrai, talkon! 
"Lietuva" kaštuoja tik du doliariu ant metų, o vieną do- liarį ant pusmečio."" 
Laiškus adresuokit taip: 

"LIETUVA" 
3252 South Halsted Str«et, : : t Chicago, UI. 

Ui 

JUOZAS A. AMBROSIUS 
Attorney At Law 

LIETUVIS ADVOKATAS 

3(A®OLSZEWSKIO BANKE) 
3252 So. HALSTED 5T. 

TELEFONAS DROVER 700 CHICAOO, 1LL 

Ofiso Valandos: 
Kasdien 6 vai. vakare; Utarninkais, Ketveriais 

ir Subatomis iki 9 vai. vakare 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturSjo, nesa nebuvo kas gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktų reikalingi] kalendoriai žinių, jame yra keletas skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity mai: cpysakos, eilės, straipsniai Iš historljos, bygieoos, drau- gijinio gyvenimo Ir tt. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau- sių ražytojų amerikiečių. 
"5.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 

siallais, 240 puslapių, didelio formato ir gražios-popieros, gaunamas visur, pas visus agentus, S. L. A. kuopose, vi- 
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
jo. Jei negautumet pas savo knir.gų agentu ), tai reika- 
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 certal. Agen- 
tams rabatas. Kreipkitės: 

A. B. Strimaitis 
307 W. 30- th St New York, N. V} r 

rEVESKIOM® 
ttsrioKm 

čia gali išmokti Austų kalbos nuo pradines 
liti augšCianslai, tdpgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rasų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AagSL 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, Politi*. 
Ekonomijos, KnygvedysttsJ)ailJaraMlo, Lai- 
l»ų :?*vmo, Prekybos tetoų ir tt (Ha gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, RIGH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŽKAL 
3106 So.Halsted StChic^ 

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

A. J. BIERZYNSKI, pr«s. 
Priima banko n pinigus lr moka 3%. pi sudėtus pinigus mušu bankoj duo- 

dame čekiu knygutę, iš kurios para- dyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus lr lotus. Išsamdo bankines 
skryneles (bosea) po $2.50 metams. 
Parduoda šlfkortes lr siunčia pinigus 
1 vioaB svieto dalis. 

Bankos Valandos: PanedSllals, se- 
redomls, ketvergais lr subatomia nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliomis, utar- 
įlinkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto 1U 
6 vakarą 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 
3259 So. Halsted St., Chicago, Iii. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų 
ir vyrų. Speciališkai gydo limpančias, 
užslsenSjusias ir tdslaptingaa vyrų 
ligas. 

BUK ŠOFERIU. 
Laikas yra gauti sau tinkamą vie- 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas^ kaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
musų mokykloje. Mokinime pasi- 
naudojamo individinėmis sistemo- 

j inis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
tika važinėjime automobiliais vi- 
sokių rusių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir suteiks tiffka- 
mus patarimus ir nurodymus. Mu- 
aų mokyklai netrūksta geriausių 
automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamistai kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas $25.00. 
Federal Ass'n of Auto EngineerSj 
1214-16 Jackson Blvd. (Inc.) 

CanaL 2113 

DR. A. YUšKA 
LIFTU VIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALJTED SI CHICAGO. ILL 
CORNI'R 181 b STREEr 

Liet. Knygq Krautuvė. 
Apart daugelio įvairių knygų, dar 

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

liu paveikslų, 142 pūsi 35c. 
2. Tūkstantis Naktų it Viena. Ara- 

biškos istorijos, bu paveikslais ir 
audimo apdarais. 704 pusi. .. $2.25 

3. Dvasios Gyvenimo Mechanika. 
Nauja knyga iš sryties psycliolio- 
gijos. 148 pusi 40c. 

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

5. Genavaitė. Sceniškas veikalas per- 
taisytas A. Vitkausko. 48 p. 40c. 

6. Kankintojai ir kankintinial ui 
mokslą 184 pusi $1.00 

7. T. Liet. Kalbos Gramatika. J. 
Damijonaičio. 119 pusi. .... 35c. 
Į kitus miestas pasiunčiu įsaky- 

mus. Adresas: 
M. J. DAMIJONAITIS, 

901 West 33rd St., Chicago, III. 

BEER 

PKone 
Canal 9 

Phone Before Eleven 
Delivered Before Seven 

Delivered promptly toyou in 
any part of the city, ta one 
ofour 22 distributing stations. 

m 
>f qoodjudqment 

,, M 

Davimas ženklo Operatorei 
KUOMET tau paduoda ne t? numerį, arba jei dėl kokios 

priežasties nori dar sykį atkreipti operatorės domą, tai 
nieko negelbės "barškinimas" perduodamąja gembe. 

Kuomet perduodamoji gembė greitai kilnojasi augštyn ir že- 
myn, tai operatorė neatsako, nes signalinė šviesa ant perkelia- 
mosios lentos neužsižiebia ir neatkreipia jos domos. 
Tikras tam būdas, tai kilnojant-priimamąją į.mbę augštyn ir 
žsmyn palengva, nuo ko maža perkeliamosios lentos šviesa 
iybtelia ir suteikia greitą operatorės atsaką. 

Pakantrumas ir palengvas veikimas visuomet sumažina sutru- 
kimą ir suteikia didesnę operatorės pagelbą gavime to nume- 
rio, kuris reikalingas. 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Official 100 



Pirmas Lietuviu Organizuojamas 

* 

(Dabartiniame A. Olševskio Banke! 
CHICAGO, ILL 

Pamatinis Kapitalas $200.000.oo 
Perviršis ISurplusj. ..25.000.oo 

% / 

Dabartinis A. Olševskio Bankas virsta, in valstijinį banką, kuris 
vadinsisafteserve StateBank 

X-'/ \j 
>> Sita vieta yra puiki darymui gero biznio, kadangi net amerikonai nori įdėti [ i{ didelius pinigus. Stiprus amerikonų bankas ir keletas žymių amerikonų ima šitam banke šėrus. Kad lietuviai ir nieko neimtų, čia State Bankas BUS. 

Visi šerai turi buti išparduoti iki 28 d. šio menesio | spalio | 
Kas iki tam laikui nenusipirks, paskui jau jų negalės visai pirkti. 

Kiek lietuviai suspės paimti Šerų, tai turės gerą investmentą, o reštą perka viršminetas amerikonų bankas. Lietuviai privalo turėti didesnę dalį Šerų, tai 
tada lietuviai, o ne svetimtaučiai visą biznį kontroliuos. 

N 

Valstijiniai Bankai daro gerą biznį ir jų Šerų verte greitai auga. 
Tą parodo Valstijinių Bankų raportai. 

Lietuviai! Pirkite tuojaus šito banko šerus! Tik iki 28 d. Spalio galite pirkti 
Į ¥8enas Šeras dabar kaštuoja $112.50 

Užsirašyti Šeras gailina kiekvieną dieną 

A. Olszevvskio Banke 
V. * 

3252 So. Halsted St. Chicago, III. 
4 

Cia galima gauti ir platesnių apie tai paaiškinimų, kam reikia. 
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