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Dideji Kare. 
Dar vis prieštaraujančios ateina 

minios nuo rumuniško karės fron- 

to, kas rodo, kad dar vis nei vie- 
na pusė neturi nei tikro galutino 
pradėto mūšio laimėjimo, nei pra-1 
laimėjimo, bet ant ilgos, šimtais 

mylių skaitomos mūšio Unijos vie- 

noj vietoj viena, kitoj vietoj kita 
turi mažus laimėjiirus, bet juos] 
išpučia j neišpasakytai didelius, į 
neva prvedusius prie galutino ilgai 
nesitraukiančio mūšio laimėjimus, 
į visiška priešo sumušimą. 

Ką tik vokiečiai pranešė apie ru- 

nunit ir rusų sumušimą Dobru- 

rlžoj ir besiveržimą nuo šiaurių 
Rumunijon ir bes irtinimą prie jos 
sostinės Falkenhayno; skaitant vo- 

kiečių pranešimus; nežin?nt kitų,' 
galima buvo manyti, kad Rumu- 

nija jau galutinai tapo ant kelių 
paklupdyta ir turės taikos prašyti 
visai nesidairydama įtraukusios ją 
karėn Rusijos ir kitų talkininkų, 
liet iki šiol ji taikos <rar neprašo 
ir sujungta vokiečių, austrų ir 

oulgarų su turkais kariumenė dar 
vis suviršum 60 mylių nuo Bu- 

charesto. Rods Rumunija savo at- 

siliepimuose j talkininkus nurodo 
\ >avo sunV ^ padėjimą, prašo grei- 
tos pagclbos, karalius kaltina ir 

Rusiją, kau ji savo pažadėjimo ne- 

pildo, neatsiunčia ne tik pagelbon 
daugiau kareivių, bet nei artiler;;ai 

amunicijos, ko rumunams lat au- 

siai trūksta. Tas vienok dar ne- 

reiškia, kad Rumuniją jau jos 
priešai butų ant kelių paklupdę, 
tikram paklupdytnui, jeigu tas ga- 
lėtų atsitikti, jos priešai dar turės 

nemažai kraujo pralieti ir ne vie- 

ną tukstantj savo kareivių žudyti. 
l'o tų vokiečių pasigy.imų tuoj 

ateina visai kitokios, priešingos 
pirmutinėms žinioms, pranešančios 
apie rumunų laimėjimus, apie prie- 
šų sulaikymus, arba vokiečių besi- 

gyrimus visai kitokioj šviesoj per- 
stato, «o apie tai vokiečių rapor- 
tuose visai tylima, nei užginčija- 
ma, nei nepatvirtinami. Tas juk 
aiškiai rodo, kad vokiečiai net ma- 

žus pralaimėjimus slepia, o mažus 

laimėjimus dideliais darb, nes'mat 

nepasisekimai naikina kareivių 
dvasią ir jų viltis, kas karėse yra 
labai pavojinga. Slepia nepasise- 
kimus, o mažus laimėjimus dide- 
liais daro ne vien vokiečiai, bet 
visi, 

Bet visgi rumunų padėjimas nė- 

ra geras, ji viena neįstengia prieš 
viisus priešus atsiremti, o atsiųsta 
rusų pagelba yra permenka. Bet 
bent šiauriuose, kaip rodosi, vo- 

kiečių kariumenę sulaikė rumunai 
bent nuo Transylvanijos, nes nuo 

čia priešai nelenda giliau Rumuni- 
jon taip greitai, kaip žengė pir- 
miau, o kaip kokiose ilgo fronto 
vietose tuni apsirubt :oti besigy- 
niniu. Ir Dobrudžoj, air sujung- 
ta vokiečių, bulgarų ir furkų ka- 

riumenė smarkiai pirmyn žengė ir 
vieną po kitam ėmė svarbius mies- 
tus, sulaikė pirmyn žeųgimą, apsi- 
rubežiuoja vien gynimu užimtų po- 
zicijų. Mackensen sako: kad jis 
sulaikė savo pirmyn žengimą, nes 

trūksta jam sunkių kanuolių, to- 

dėl turi palaukti jų atsiuntimo. 
Praneša, buk pagelbon rumunams 

atkako šimtas franeuziškų orlai- 
vių su išlavintais orlaivininkais ir 

keli angliški, taipgi.kalk. apie at- 

kakimą-per Rusij?. japoniškų arti- 
leristų ir aficierų Bet jų daug 
atkakti negalėjo, o orlaiviai rods 
padeda^mušinose,. bet jie vieni jų 
laimėti negali. Atsiųsti gi savo 

karhvmenę, kol Bulgarija nesuval- 
dyta galutinai, apart Ri^ijos, kili 

talfcininkaj^regali. 
Kaip praneša iš Petrogrado, vo- 

<4*iečius pasiekė nepasisekimai nuo 

Campolung, rusai užėmė Lowechi 
Tr paėmė ten 300 nelaisvių ir Alt 
Rumuni klonyj uuiengė truput} 
toliau. Rumunai g.i nulaikė vokie- 
čius Jiul klonyj. Nepatvirtintos 
<lar žinios praneša, buk Rumuni- 
jos karalius Rusijo" su visa šei- 
myna pabėgo. Jeigu žinia butų 
teisinga, tai t*s rodytų", kad jis ne- 

litikr prieš priešus atsilaikyti. 

Amerikoniškų laikraščių korespon- 
dentas \Villliam Boyard Ilale pra- 
nešė iš Berlino, taigi <iš mažai iš- 
tikimos vietos, buk Rumunijos ka- 
ralius su savo šeimyna atkako j 
miestą Jasgy, prie Rusijos rube- 

žiaus, iš k' ■*, jeigu jo kariumenė 
butų galutinai sumušta, gali per- 
sikels Rusijon. 

Iš Berlino praneša, buk vyriau- 
siu vadovu kariumenių Rumunijos 
fronte tapo paskirtas vienas iš ga- 
besniu, labjau karėj atsižymėjusiu 
francuziškų karvedžių, generolas 
Berthelot, o jo pagelbininku tapo 
rusišikas generoas Beliajev. Da- 
bar mat sujungtų kariumenių va- 

dovais visuose frontuose yra fran- 
cuziški generolai. 

Kaip priešingi yra pranešimai 
karę vedančiu kraštų, parodo tai 

pereitos savaitės rumunų praneši- 
mas. Kuomet vokiečiai giriasi sa- 

vo laimėjimais visur Rumunijos 
froiice, rumunai pranešė apie viji- 
mą vokiečių Jiul klonyj, paėmimą 
312 nelaisvių ir 4 kulkas vaidžių. 
Laimintis mūšį juk nebėga nuo 

mūšio lauko. 
Pietiniame Balkanų fronte nie- 

ko svarbesnio ne^sitiko, didesni 
mūšiai tame fronte apsistojo. Ta- 
me fronte vien italų kariumenė ta- 

po sukrutinta, pradeda smarkiau 
veikti Albanijos distrikte. Monas- 
tfJro gi distrjkte jau krūvon suėjo 
italų ir franeuzų raiteliai. Čia to- 

dėl reikia laukti g. eitai smarkes- 
nio priešingų kariumenių veikimo. 

Azijos fronte nieko svarbesnio 
taipgi neatsitiko. Menkesni susi- 
rėmimai buvo Kaukazo fronte, 
taipgi Persijoj, bet buvo tai ne 

svarbus susirėmimai. Vien Persi- 

joj prieš didesnes turkų pajiegas 
rusai turėjo truputį atgal trauktis, 
krūvon nuo ilgo fronto sutraukti 
kariumene. 

Ant itališko fronto pajuriuose 
smarkiau veikia vien artilerija. 
Italu žengimas prie Triesto vėl 

apsistojo. Italai sako, kad tai dėl 

į blogo oro reikėjo padaryti, bet pa- 
įprastai oro mūšiuose kareiviai ma- 

žai paiso, blogas oras mūšių ne- 

sulaiko, trukdo vien 'kariumenių 
pasrkrutinimus, nes kanuolės įmir- 
kusiuose lankuose nelengva iš vie- 
nos pozicijos kiton pervežti. Gal 
but, kad italus prie Triesto kito- 
kios priežastįs sulaiko. Tame fron- 
te veikia vien abiejų pusių artile- 
rijos. Lagarina klonyj italų arti- 
lerija išgriovė austrų štabo kva- 
terą ir kariumenės magazinus prie 
Rovarito. Austrų artilerija smar- 

kiau pradėjo veikti tarp Vertobez- 
za iki Adriatiko jūrių. Italų gi 
bombos išsprogdino dvi austrų 
amunicijos krautuves. Karšo dis- 
trikte italai įsiiveržė į austrų gra- 
bes ir nuo jų atėmė vieną sun- 

kiąją kanuolr» Svarbesnio tame 
fronte nei viena pusė nieko nenu- 

veikė. 

Šiaur-rytiniame karės fronte 
smarkiausios imtynės ^ina Voly- 
niaus gubernijoj ir Rytinėj Gali- 
cijoj. Galicijoj rusų kariumenė 
tapo sudrutinta, bet ji neįstengia 
perlaužti austrų linijų prie Galičo 
ir atidaryti sau kelią Lembergan, 
neįstengia iki šiol apvaldyti Kar- 
patų perėjimų ir Vengrijon įsi- 
veržti. Mūšiai čia nuo senai eina 
vis tose jau vietose prie Galičo, nes 

ir sujungta austrų, vokiečių ir tur- 

kų kariumenė neįstengia ir rusų 
iš jų pozicijų išvyti Galicijoj. 

Pradėti pirmyn žengti šiaur-ry- 
tiniame fronte nuo senai žadėjo 
vokiečių šfabo perdėtinis Hinden- 

j burg, bet su išpildymu, pažadėjimo 
«nesiskubina. Matyt nelengva tai 
išpildyti, kuomet vis. _>se frontuo- 
se priešai drūčiai spaudžia vokie- 
čius reikia gintiesi, kad visai ne- 

suspaustų, tai pirmyn žengimui 
trūksta pajiegų. Dabar iš Rymo 
praneša, buk Rusija rengiasi prie 
ofensyvo. Bet ir tame gal yra tik 
tiek teisybės, kiek jos yra ir Hin- 
denburgo gązdinimuose. Bet bent 
Lucko distrikte rusai atnaujino 
užpuolimą, bet kaip užtikrina vo- 

kiečiai, ta* nepasisekė, mėginimuo- 

se vien labai daug kareivių nu- j 
žudė. Vokiečiai giriasi laimėj i- 1 

mais aplinkinėse Dorna Watra, 
prie rubežiaus Bukovinos ir Ru- 
munijos. Bet ten mūšiai eina jau 
nuo senai, o kaip rodosi, iki šiol 
nei viena pusė neturi tikro pama- 
to girtis, nes mušis, matyt, dar ne- 

užbaigtas, tai peranksti <1ar kalbėti 
kas j j laimės. 

Smarkus patrolių susirėmimai 
tuvo Stavvki paupiuose prie kaimo 
Setowjcze ir Ruirka Maryanska, 
bet jie/ neturi didesnės svarbos. 
Lietuvoj gi nei mūšių nebuvo, ten 
viskas pasilieka, kaip buvo. Vo- 
kiečiai vien užtikrina, buk jie ru- 

sus vėl atgal pervarė per upę 
Ščara. 

Smarkiausi mūšiai eina vis va- 

kariniame fronte Somme paupiuo- 
se ir prie Verduno, ypač gi prie 
Vaux, kur franeuzai užėmė kiek 

teritorijos į vakarus ir į pietus 
nuo Vaux. Vokiečiai smarkiai 
atakavo aplinkinėse Haudromont 
ir Damloup, bet tapo atmušti. 

Somme paupiuose, kur pereitą 
savaitę anglai ir franeuzai taip 
svarbius turėjo laimėjimus, mūšiai 
apsistojo, veikia franeuzų froiite 
smarkiau vien artielrijos aplinki- 
nėse Seilly-Laitshel-Bauchevesnes 
ir Biaches. Vien artilerijų imty- 
nės eina ir anglų fronte Ancre pa- 
upiuose, ypač prie La Bassee, Hal- 
luh, Beaumont ir Hemel. 

Atmokėdami už savo nepasise- 
kimus prie Verdun, vokiečiai vėl 

(smarkiai bombardavo jau jii be- 
veik išnaikintą miestą Rheims. 

Vokiečiai vėl ginasi savo laimė- 
jimais Britiškame kanale, kur buk 
išnaikino, ar drūčiai pagadino 13 
mažiausiai angliškų kariškų laivų. 
Bet jeigu jie ir turėjo laimėjimų, 
tai tie laimėjimai buvo ne taip di- 
deli, nes tie paskandyti, ar paga- 
dyti laivai buvo tai maži patro- 
liniai, pakrančių sargybos laiveliai, 
o ir tų vokiečiai nežino, kiek išnai- 
kino, o kiek tik pagadino. Sar- 
gybos laiveliai yra maži, menkos 
vertės ir prastai apginkluoti, mažas 
įgulas turinti laiveliai, arba, ge- 
riau sakant, didesnės valtįs. 

Amerikai vėl prisieis labjau su 

Vokietija susierzinti, nes ji, lyg 
norėdama Ameriką karėn įtraukti, 
lyg tyčia ją erzina, laužo jai duo- 

tus pirma pažadėjimus. Dabar vėl 

jų submarinai, kaip sako be per- 
spėjimo, paskandino garlaivį Ma- 

rina, nors jis karės kontrabandos 
nevežė ir supuolusių į jūres žmo- 

nių, kaip pasakoja išgelbėti, gelbė- 
ti neleido. Laivo įgula susidėjo 
iš 104 žmonių, o iš jų išgelbėta 
tik 34, tarp jų buvo 49 Ameri- 
kos piliečiai. Tai aišku, kad žuvo 

ir kiek amerikonų. Už jų gyvas- 
tį Amerika turi Vokietiją atsa- 

komybėn patraukti, o panašus at- 

sitikimai jau buvo kelis kartus, jie 
erzina visus gyventojus, apart gal 
išteisinančių tokius darbus vokie- 

čių. 

Iš Karės Lauko. 
DUNOJAUS TILTAS 

IŠSPROGDINTAS. 
Londonas, spalio 26 d. Rusu 

ir rumunų kareivijos, bebėgdamos 
iš Černavodos, susprogdino didžiu- 
li tiltą per Dunojų, kad neleidus 

vokiečių talkininkams iš Dobru- 
džos tikrojon Rumunijon įsiveržti. 

Porte Konstanca, Caip praneša 
Reutero agentūra iš Petrogrado, 
visa kas galėjo buti naudinga von 

Mackenseno kareivijoms, tapo su- 

naikinta rusų jūreivių pirma eva- 

kavimo porto. 'Javų sandeliai, 
miltai, nafta, žibalas paleista su 

dūmais. Jūreiviai iš vokiečių ran- 

kų ištrukę. 
Sulyg neoficialių pranešimų, Ru- 

munijos karalius ir jo ministeriai 
apleidę Cucharestą ir laikiną so- 

stinę įsteigę rusų mieste Odesoje, 
ant Juodųjų- jurų kranto. 

FRANCUZAI ATMUŠA 4 UŽ- 
PUOLIMUS ANT DOUAU- 

MONT. 
Paryžius, spal. 26.—Keturis ar- 

žius naujus užpuolimus, viso devy- 

nis per dvi dieni, vokiečiu kariau- 
nos, vedamos sosto įpėdinio, pada- 
rė Yerduno apielinkėj, kad atimtą 
žemę laimėjus atgal Prancūzai 
visiems užpuolimams itsilaikė. Ne- 
laisvėn vokiečių pateko suvirsimi 
5000. Vokiečių užpuolimų \ tikslu 
buvo sulaikyti gen. Nivelle karei- 
vi jų žengimą ant Vaux forto ir 
atsiimti tai, ką antradienyj pra- 
kišo, bet jų pasikėsinimas buvo 
visai bergždžias. 

VOKIEČIAI UŽKLUMPA 
LAIVUS ANGLIJOS SIAURU- 

MO). 
Berlinas, spal. 27 d.—Sulyg ofi- 

cialio Berlino pranešimo: mažiau- 
sia 11 žvalgi nių garlaivių ir du, ar 

trjs torpedinių valčių gaudytojai, 
ar torpedinės valtis, paskandyta, 
ar sugadinta vokiečių torpedinių 
valčių eskakros ketvergo naktį 
Anglijos siaurumoj tarp Folke- 
stone ir Boulogne. 

Vokiečių valtjs sugrįžę sveikos 
į savo bazą be jokių nuostolių. 
Vokiečių aficialis pranešimas 
apie tai sako: 

Musų torpedinių pajiegų dalįs 
ketvergo vakarą išplaukė iš Vo- 
kiečių įlankos per Dovero siau- 
rumą ir Calais prie Folkestone— 
Boulogne linijos Anglijos kana- 
le. 

Sulyg Komanduotojo Michelje- 
no pranešimo: mažiausiai vienuo- 
lika žvalginių garfįivių ir du ar 

trįs torpedinių valčių gaudytojai, 
ar torpedinės valtjs paskandinta 
išdalies, ar visai, ar arti priešo 
portų. > 

Mūsų torepdmės valtįs laimin- 
gai sugrįžo į vokiečių vandenis 
be jokjų nuostolių. 

Bet anglų pranešimas ap:.e tą 
sako kitaip. Girdį dešimts vp; 
kiečių torpedinių valčių naikin- 
tojų vakar kėsinosi užpulti anglų 
važmą skersai kanalą, bet jiems 
nepavyko. Du vokiečių naikin- 
tojai paskandinta, o kiti tapo nu- 

varyti. Y;enas anglų torpedinių 
valčių naikintojas Flirt žuvo ir 
vienas naikintojas- Nubian torpe- 
dos sugadintas uždaryta ant 
kranto. Devyni Flirto darbinin- 
kų išgelbėta. Vokiečių naikini* 
jams pavyko paskandinti vieną 
tuščią transportinį laivą Queen. 

AUSTRŲ LAUKINĖ BAZA 
ITALAMS TAIKSLAS. 

Rymas, spal. 27 d. Šiandien 
išleista šitodeis oficialia praneši- 
mas: Lagarina klonyj viena mu- 

sų baterijų savo geru šaudymu 
sunaikino priešo stovyklą ir ke- 
lias sankrovas lscroje, nuo Ro- 
vereto į vakarus. Vienuos prane- 
šimas tą patvirtina, sakydamas, 
kad priešo artilerija ir bombų 
mėtytojai smarkiai veikė prieš 
apstrų pozicijas Garso augštu- 
moj ir už jos. 

VOKIEČIAI DOBRUDŽOS 
KARIAUNĄ VAfcG PRIE RU- 

SŲ SIEJOS. 
Londonas, spal. 29 d.—Iš So- 

fijos (Bulgarijoj) pranešama, kad 
Dobrudžą (rytinę Rumuniją) vo- 

kiečiu, bulgarų ir turkų kareivi- 
jos, vedamos feldmaršalo Macken- 
seno, išvalę nuo gynėjų. Sulyg 
šitų pranešimų, rusų ir rumunų 
pajiegos traukiasi linkui pcntoni- 
nių tiltų per Dunojų nuo Hirso- 
va iki Tulča ir Išakča, arti upės 
įtakos. 

Iš to išeitų, kad gynėjai ne tik 
tikrojon Rumunijon suvaryti, bet 

yra pavojus, kad jų per sieną ne- 

suvarytų Rusijoiiį 
Sofijos pranešimas sako, kad 

bulgarai sunaikinę tiltą ties Hir- 
sova .ir pasiekę Bakatlgh apygar- 
dą, 50 mylių nuo Konstanca j 
šiaurę. 

Iš Bucharesto, Berlino ir Pe- 
trogrado pranešartna. kad padėji- 
mas Dobru'džoje" neatsimaimęs ir 
tas verčia abejoti bjulgarų tvirti- 
ni./ is, ypatingai, kuomet nėra 

paminėta apie bnvĄjsiirs susirė- 
mimus. i.V* 

•'' 
Vienok «kaito*na yra galimu,, 

kad rusų ir rumunų eilės po sa- 

vo dviejų paskutinių pralaimėji- 
mų, neįstengia stoti kovon ir 

kaip drūti skubina palikti Duno- 
jų ir jo balotus krantus tarp sa- 

vęs ir besivejančio priešo. 
Bucharesto ir Petrogrado pra- 

nešimai tvirtina, kati Kimpolun- 
go apielirikėj, tikrojoj Rumunijoj 
įsiverpusieji vokiečiai, gen. von. 

Falkenhayno vedami, buvo atva- 

ryti atgal ir išvaryti iš kaimo 
Liveči,- kur 300 vokiečių paimta 
nelaisvėn. Taip pat Jiul klonyj 
rumunai *paėmę nelaisvėn 900 ba- 

varų,, 

DIDŽIAUSIAS VOKIEČIŲ 
LAKŪNAS ŽUVO. 

Londonas, sipal. ^29 d.—Orinia- 
me mušyj šeštadienyj, garsus vo- 

kiečiu .kūnas Kap. Boelke, susi- 
trenkė su kitu ėroplanu ir liikosi 
užmuštas. Jo mašina nupuolė 
vokiečių linijos .pusėje. Penkta- 
dienyj kap. Boelke mušovė ke- 

turiasdešimtą ėroplaną. 

FRANCUZAI PAIMA KAIMĄ 
IR BULGARŲ TRANŠĖJĄ. 
1 aryžius, sapl. 29 d. Sulyg 

vėliausio pranešimo: francuzų ir 
serbų kareivijos Macedonijoj, ei- 
damos ant Monastiro, paėmė kai- 
mą Gardilovo, Čemos apielitikčj 
ir bulgarų tranšėjas tarp K. iiali 
ir Černa. Pranešimas šitaip 
skamba: 

Ant kairiojo Struma upės kran- 
to anglai atmušė bulgarų atgalinį 
užpuolimą apielinkėj nuo Or- 
manli j šiaurę. 

Ties Cerna vyngiu serbai pa- 
darė naują pa/angą. Prancūzai 
puikiame susirėmime paėmė kai- 
mą Gardilovo. Toliau po kairei, 
tarp Kenal-i ir Černa, inusų re- 

gimentai paėmė eilę priešo tran- 

šėjų. 
Bulgarai sako, kad jie serbų 

užpuolimus atmušę. 

VOKIEČIAI SULAIKO RUSŲ 
UŽPUOLIMĄ. 

Berlinas, «pal. 29 d.—Smarkiai 
bebombarduodanri visą Stochodo 
upės liniją Volyniuje, rusai va' 

kar užpuolė girinį plotą arti 

Szelcov, nuo Lucko į vakarus. 
Sul;* ; šiandieninio karės žinybos 
pranešimo, užpuolimas sutižo po 
vokiečių šūvių kortina. 

Bet Petrogradas praneša apie 
rusų laimėjimą, sakydamas. 

Ties Stochodo įtekamąja upe 
Stavok (Volyniuje), apielinkėje 
kaimų Sitoviče ir Rudka Maran- 
ska (devyniolika mylių nuo Ko- 
\ :lio į rytus) ir Belicko apielin- 
kėje įvyko pasekmingi žvalgų su- 

sirėmimai. Likusiame šone ar- 

tilerijos besišaudymas ir mūšiai 
granatomis £!ha toliaus. 

VOKIEČIŲ NORU YRA PER- 
SKIRTI RJMANIJĄ PUSIAU. 

Rumunijos padėjimas dar vis 
yra akyvumo centru. Dobr tdžo- 
je klausimas galutinai išriotas, 
bent tam laikui. Visa blėdis, 
kokią Mackcnsen gali šitoje pro- 
vincijoje padaryti, yra jau pada- 
ryta. Rumunų ir rusų besitrau- 
kimas šiaurės linkui prie Duno- 
jaus nieko nereiškia. Išrodo ge- 
rai ant popieros ir gal tas pada- 
rys gerą veikmę namie, pranešus, 
kad Mackensen vis žengia to- 
liaus ir kad rusai su rumunais 
bėga nuo jo. 

Bet nėra priežasties, kodėl jie 
nebėgtų. Rumunijos karėje ir 

1 
visų Balkanų karėje Dobrudža 
turi tik vienį dalyką mažiausios 
militarinės vertės: geležinkelį, ei- 
nantį nuo Konstancos i Černavo- 
da ir tiltą ties pastarąja vieta. 

Mackensen nuveikė tikrai ne- 

paprastą dalyką, perlauždatnas 
rumunų liniją ir paimdamas gelž- 
kelį. liet padaręs šitą, jis pada- 
rė viską, kas buvo galima. 

Vienok yra negalimas daiktas, 
kad vokiečiai, pasiųsdami Mą- 
ckenseną Dobrudžon Konstancos 
gelžkelį perkirsti, nebūtų ttfrėję 
kokio kito pliano, kaip tik tos 

provincijos paėmimą. Dobrudža, 

būdama atskirta ir nuošali, per- 
daug menką svarbą turi šitoje 
karėje, kad rūpinusis jos užka- 
riavimu. Todcl męs turime žiū- 
rėti j kovą čia tik ksipo j dides- 
nių ir apėmingcsnių plianų dalį. 

Kokie tie plianai, gali pasakyti 
ofensyvas Transylvanijoje. Bu- 
vo išanksto pramatytas dalykas, 
kad jei Mackensenui pavyko pa- 
siektii gelžkelis, rusai, ar rumunai 
sunaikins tiltą ties Černavoda. 
Todėl, norint Rumunijon įsigau- 
ti, parsieis per Dunojų persikelti 
ties kokia kita vieta. 

Yra daugiau negu abejojama, 
kad šitas butų buvęs vokiečių 
pliano dalimi. Sunkenybės, ku- 
rias Dunojus suteikia .pasekmin- 
gam persikėlimui pontoniniu til- 
tu, yra gerai žinomos. Bet Ma- 
ckensenui tvirtai atsistojus Do- 

brudžoje, gen. von Falkenhaynui 
parsieitų tik kitas upes krantas 
pasiekti, kad abi kariaunos galė- 
tų susijungti. 

Syki šitą padarius, bendras 
veikimas bus pilnai galimas ir 

Rumunija bus perskelta pusiau. 
Tąsyk šiaurinę kariauną galima 
bus apveikti visai ir tas bus visai 
lengva. Perskyrus kariauną taip, 
kad susinėsimas tarp jų but ne- 

galimas, kiekvienos dalies upas 
nupuls taip, kad jos skaitys save 

sumuštomis pirma mūšio. 
Paskui rusų liniją Galicijoje jie 

galės užpulti Bukovinoje ir jų lai- 

mėjimus paversti į niekus. Rusai 
visu šonu bus priversti trauktis, 
iki Pripečiui. 

Pietuose Šitas sumušimas netu- Į 
rės didelės svarbos. Nedaug ką 
sveria, ar Valakija bus vokiečių' 
rankose, ar ji pasiliks rumunų 
ranjcose. Pavojus visas yra šiau- 
rėje. 

Tfansylvanrjos šone rumunų 
žvilgsniu padėjimas mainėsi—tai 
blogas, tai pilnas vilties. Vokie- 
čiai veržėsi su atkaklumu, kad pe- 
reiti sieną ir išeiti į lygumas. Bet 
paprastai jie buvo sulaikomi ir vie- 
tomis net atgal atvaromi. 

Vakariniu pasieniu rumunų že- 
( 

mė rodos beveik visa nuvalyta nuo 

įsiveržėlių. Šiauriniame pasienyj, 
vokiečiai yra jsispriaudę Valaki- 

jon, tik, turbut, laikomi ant vietos. 
Bet pats didysai smūgis šitame | 
šone dar tik ateina. 

Kaip tik Mackensen Dobrudžos 
užkariavimą pilnai užbaigs, pas jj 
bus daugiaus kariuomenės, aiegu 
jam reikia. 

Rumunai, negalėdami per upę 
persikelti, negalės šitame šone už- 
puolimų daryti ir todėl jie nebus 
pavojingi. Taigi atlikusius karei- 
vius jis galės suteikti Falkenhay-j 
n u i. 

Tąsyk męs išvysime -vokiečių pa- 
sistengimą visomis galimomis pa- 
jiegomis rumunus užpulti ir juos 
visiškai apveikti. Kol kas, gal nė-^ 
ra pas juos tiek pajiegų tą įvy-, 
kinti, bet ateityj jos padidės. 

VOKIEČIAI PERLAUŽIA | 
FRANCUZŲ LINIJĄ SOMME 

ŠONE. 

Paryž/'us, slpal. 30 d. Stiprus 
smūgis nuo Sornrne į pietus pa- 
dėjo vokiečiams atgauti žemę La 
Maisoanette—Biaches sektore. 
Bet už tai šiaurinėje pusėje upės 
francuzai laimėjo naujas pozici- 
jas nuo Sailly—Salliseil j šiaur- 
vakarius. 

Vokiečių užpuolimas padaryta 
po daugiaus kaip 48 valandų ar- 

tilerijos prirengimo. Užpuolimą 
padarė Berlino ir Brandenburgo 
kareivijos. Du pirmutiniai jų j 
antpuoliai buvo atmušti, bet su j trečiu jie įsiveržė į pirmutinę 
franeuzų liniją tarpe La Maison- 
nette ir Biaches ir būriai įsilaužė 
į pačius La Maisonnctte griuvė- 
sius, paimdami kelis namus. 

Verduno šone bombardavimas 
pasiekė nepaprasto smarkumo 
Haudremont, Douaumont Fumin 
miške ir Chennis sektoruose. 

Oficialia Berlino pranešimas 
ap>ve kovas vakarų šone šitaip' 
sako; 

Daugelis vietų šone nuo Som- 
me j šiaurę buvo priešo apšaudo- 
ma, t ką męs tvirtai atsakėme. 
Priešas, užpuldamas Les Boeufs 
liniją, padidino savo vietą įėjimo 
j must_ priešakine tranšėją nuo 
Les L'oettfs į rytus ir pietų lin- 
kui. 

Ant pietinio Somme kranto 
buvo šturmuojamas Masonnettc 
ūkis, francuzų pozicijos einančios 
nuo ten iki kaimui Bisches. 412 
kareivių paimta nelaisvėn. 

VISA KAS BUS KUOGE- 
RIAUSIA, SAKO HINDEN- 

BURG. 
Berlinas, spal. 30 d.—Feldmar- 

šalas von „Hindenburg užklau- 
stas Vien>nos laikraščio X e u e 

Freie Pressc atstovo apie 
karės stovį, atsakė:. "Padėjimas 
yra taip geras, kaip jis gali bū- 
ti ; be to ateityje visa kas bus 
ktiogeriausia." 

Apie karės ilgi gen. von Hin- 
denburg pasakė: 

"Tas visiškai priguli nuo musit 

priešų. Pranašauti neapsimoka. 
Gali buti, kad 1917 metas atga- 
bens1 <ko\as, kurios karę nuspręs. 
Bet aš nežinau ir niekas nežino. 
Aš tiek žinau, kad męs kovosi- 
me iki pasieksime galutinį nu- 

sprendimą. 
Naujos rusų kariaunas yra taip 

geros ir taip blogos kaip ir se- 

nesnės. Svarbiausia rusų karei- 
vio ypatybe yra aklas klausutnas. 
Jis nežengia pirmyn karybos 
srityj. Rusų artilerija patampa 
veiksnė tik ačiū framcuzų ir japo- 
nų oficierų pamokinimams. 

Zmiotiės nežino patįs, ką sako, 
sakydami, kad karės nusprendi- 
mas yra galimas itktai rytuose. 
Kariaunos vadui yra daroma di- 
delis neteisingumas, priskaitant 
jam tam tikrą programą. Žino- 
ma, vadas turi savo galvoje karės 
plianą, apskritą karės išvaizdą, 
bet pas jį nėra jokio 4*ito progrc- 
mo, kaip tik laimėjimas. Kur ii 
kaip tas bus pasiekta, galima nu- 

spręsti tiktai toje valandoje ir 
pasremiant tolydžio besimainan- 
čiais nuotikiais. Todėl nuspren- 
dimo taip galima laukti vakaruo- 
se, kaip ir rytuose. 

Jei pasaikoja jums, kad aš no- 
riu sutrumpinti liniją vakaruose, 
tai tas yra besuomonė. Kam aš 
ją trumpinčiau? Musų šonas va- 
karuose stovi ta'.p drūtai, kaip 
uola ir nors musų priešai be- 
reikalingu pavartojimu artileri- 
nių šovinių tai čia, tai ten paima 
žemės, bet jie perdėm niekuomet 
neprasilauš. Norėdami prasilau- 
žti, jie turėtų užpuolimus dary- 
ti dar per trisdešimts metų,—jei 
jiems kareivių ištektų. 

Prancūzai parodė didelį tvirtu- 
mą, bet jie tik naikina save tuo- 
mi. Galų gale jų nei vieno ne- 
liks. 

Prancūzų tauta anglams yia 
kalta šitą savo likimą, daugiau 
negu ką kitą. Jei, pavasario su- 

laukus, anglai pareikalaus dar ši- 
tokio paties ofensyvo, tai jie iš- 
plėš Prancūzijai likusią jos ka- 
reiviją ir jo.> tautinį vieką. 

Transylvanijoj padėjimas yra 
puikus. Rumunai traukiasi, ir 
jų galas ateina. Aš sutikau jįj 
įsikišimą karėn su džiaugsmu es 

jis mus paliuosavo nuo apkasinės 
karybos 

Rusai jau dabar išsisėmę ir 
rusų kareivijų vadai yra patįs 
kalti už tai. Vienok nėra abe- 
jonės, kad Rusijoje gali atsirasti 
naujos minios. Bet tas nedaro 
skirtumo. Męs taipgi turime ga- 
na žmonių. Skaitlinės viršesny- 
bės męs nepažįstame, pasakė di* 
dysai vokiečių vadas. 

VOKIEČIAI SKINA KELIĄ! 
BUCHARESTAN. 

Berlinas, spal. 23 d. Miestas 
Konstanca pas Juodąsias jūres, 
Rumunijos didžiausias pontas ir 
svarbiausia vieta (gabenimui ka- 
rės daiktų ir rusų pagelbos, šian- 
dien pateko į vidurinių valstybių 
kareivijų rankas. 



Miestas puolė po feldmaršalo 
von Macker.seno vokiečiu ir bttl- 

garų kareivijų trijų dienų bom- 
bardavimo. Nežiūrint smarkių 
lietų pavertusių žemę j balas 

įsikrovusios Dobrudžoje, au'trų, 
vokiečių, bulgarų ir turkų ka- 

riaunos per 48 valandas nužtngė 
12 mylių varydamos pirma savęs 
rumunus ir rusus bėgančius be 
tvarkos. 

Pažanga padaryta 40 mylių 
šone nuo Juodųjų jurlų iki Duno- 

jaus. Be Konstancos paėmimo 
Mackenseno kaieivijos perkirto 
svarbią gelžkelio liniją einančią 
nuo to miesto iki miestui Černa- 
voda prie Dunojaus. Jos tvirtai 
atkistojo skersai gelžkelj ties 
Mumtlar, r,} mylių nuo Kon- 

stancos j vakarus, o jų kairysis 
sparnas sparčiai eina prie palties 
Černavodos, matomai, besireng- 
dama* pereiti upę plačiu šonu ir 

klupti ant Hucharesto i.4 pietų pu- 

sės. 
Mackenseno artileriją eidama 

ant Konstancos pa^ertž griuvė- 
siais tris akmenų ir pylymo ap- 
kasus. kurie buvo istorine Tra- 

jano siena ir kurie stovėjo tven- 

kiniu įsiveržimo plu<Jėsiui dau- 

giau kaip per 1500 metų. Šita 

gars-ioji siena ėjo žemu lanku 
nuo vietos žemiau Konstancos iki 
O.rnavodai; ją pastatė Romos 

ciesoriatis Valenso generolo Tra- 

jano leginarai 377 m. preš Kr. 
sulaikymui v si gotų įsiveržimų. 

Vietomis ji turėjo 19 pėdų 
augščio, drūtai pastatyta iš. že- 
miu ir akmenų ir 1854 m. ji su- 

laikė rusų įsiveržimą Rumunijon. 
Mackenseno srr.ugis ne tik at- 

kerta svarbiausias rumunų karės 
daiktų versmes, bet ir suteikė 

progą vokiečiams Konstancoj pa- 
imti baisias daugybes n antos, 
kurios rumunai bėgdami nesu- 

spėjo pasiimti, ar sunaikinti. 
Jis taipgi atidaro kelią įsiverži- 

mui Rumunijon nuo Dunojaus 
pusės ir dvigubam žygiui ant 

Bucbaresto nuo šiaurių ir nuo 

pietų. 
Mackenseno kovonė tęsėsi ne- 

daug daug'aus kaip du mėnesiu. 
Bėrimas džiaugiasi jo laimėji- 
mais ir skaito juos svarbesniais 
už fraocuzų ir anglų laimėjimus 
Sommė ofensyve. 

Vokiečių karės žinovai išreiš- 
kia didžiausi įsitikėjimą. kad per 
ateinančius kelis mėnesius atsi- 
trks su Rumunija tas ,pats, kas 
atsitiko su Serbija kaipo atskira 
tauta: 

IS AMERIKOS, 
x 

ATKAKO VOKIEČIAI 
KUNIGAI. 

San Francisco, Cal. Garlaiviu 
įVerrtttra atkako čia iš Australi- 
jos 13 vokiečių katalikų kunigų, 
kurie nuo karės pradžios buvo 
laikomi belaisvių stovyklose. Su- 
imti jie bnvo 2;it salos Ceylon, 
o paskui juos pergabeno amt ang- 
liško transportinio laivo, kur jie 
turėjo grindis mazgoti ir kito- 
kius sunkius darbus atlikti. Iš 
nelaisvės juos paliuosavo ant 

protesto katalikiško vyskupo S f- 

ney ir leido, iiems Amerikon ke- 
liauti, o iš čia jie bu? Vokieti- 
jon pergabenti. 

ANGLŲ NAUJA PASKOLA 
AMERIKOJ. 

New York. „vlorgan & Co. rū- 

pina vėl Anglijai naują paskolą 
Amerikoj. Skolina jai' 300 mi- 
lijonų doliarių ant 5^2% palukė- 
nų, taigi ant dvigubai didesnių 
negu senosios namieje u/trauk- 
tos paskolos. Turbut todėl Ang- 
lijos ir Prancūzijos didėsčs pa- 
skolos namieje užtrauktos, vien 
mažos užtrauktos svetur> 

REIKALAUJA UŽDRAUDIMO 
IŠGABENTI KVIEČIUS. 

East St. Louis, 111. Duonke- 
pių organizacija National Mas- 
ter Bakers Association išleido 
atsišaukimą į visus duonkepius 
Illinois valstijos su patarimu sių- 
sti kongresar. ir senatan reika- 
lavimą, kad valdžia uždraustų 
svetur išgabenti kviečius, nes 
buk dčl išgabenimo kviečių 
brangsta duona Amerikoj. Gal 
išgabenimas čia veikia kiek, bet 
dar hbjau atsiliepia amt bran- 
gumo spekuliantų išnaudojimas 
viso krašto. Išgabenimas' aors 
kiek padeda gaminantiems kvie- 
čius farmeriams, o spekuliantai 

išnaudoja ne vien konstimentus, 
bet ir gaminančius javus farme- 
rius. 

NAUJAS IŠRADIMAS. 
New York. Sm ienytn Valsti- 

ją kariumenei išmėginimui per- 
duota naujas išradimas. Jį iš- 
mėgino aficierai specialistai prie 
Sandy Ilook ir mėginę, kaip ir 
pritinka, "erandą nei žodžių iš- 

gyrimui amerikoniško išradimo. 
Išradimas tas yra tai specialė 
plieninė kulka, kurią galima šau- 
ti iš paprasto kareivio karabino. 
Ji nuo 60 y ardu pramuša co- 
lio plieninę lentą ir gali perlįsti 
per eilėn sustatytų 20 žmonių. 
Tą, lodosi, gali atlikti ir 
kitų kraštų kariumenių plieninės 
kuikos. jeig.i tik karabiras, arba 
!• mkasvaidis, y,\ Išmesdamas, su- 
teiks reikalingą pajiegą. Kulka 
pati ne ta;p svarbu^ daiktas, kur 
kas svarbesniu yra pajiega, smar- 

kumas, su kokiu ją išmeta kara- 
binas, karabinas todėl yra kur 
'<as svarbesnis už kulką, nors, 

A'tioma, ir kulkos gali but pa- 
gerintos. 

UŽBĖRfe DARBININKUS. 
Barton, Ala. Nugriuvusi žemė 

užbė/ė 6 darbininkus. Kada juos 
atkasė, buvo jie jau užtroškę. IŠ 
j\j penki buvo baltspatviai ir vie- 
nas negras. 

PREZIDENTAS GRIEBIASI 
PRANAŠAVIMO. 

Cincinnatti, O. Savo kalboj 
čia faiky*oj prezidentas VVilson 
apreiškė, jog dabartinė karė Eu- 
ropoj. yra paskutinė, kurk>n Ame- 
rika nesikiša. Nuo sekančios ka- 
rės Amerika negalės išsisukti, 
bus jon įtraukta. Bet VVilson 
turbūt griebiasi pranašavimo vien 
išteisinimui prisirengimo, už ką 
jis galvą guldo. 
/ 

SUSIMUŠĖ KARAS 
SU AUTOMOBILIUM. 

South Bend, Ind. Ant smar- 

kiai bėgančio automobilio užbė- 
go ':aras Northern Indiaaia Road 
ir automobilių sudaužė. Užmuš- 
ta penki automobilio važiuotojai, 
i mažas vaikas taip tapo suman- 

kytas, kad paskui nuo to pasi- 
mirė. 

"DEUTSCHLAND" 
VĖL PRIBUS AMERIKON. 
Norfolk, Va. Laulkia čia pri- 

buvimo antru kartu .pirklybinio 
submarino Deutschliand. Bet kas 
atsitiko su panašia tos pačios 
kompanijos submariina Bremen, 
tas iki šiol nepaaiškėjo. Grei- 
čiausiai jos Lloydo kompanija vi- 
sai neturėjo. 

AMERIKOJ IR TAS YRA 

GALIMU. 

Washington, D. C. Karės mi- 
nistcris pagarsino, jog ameriko- 
nai, priešingai valdžios politikai 
\Iexikoj, kad ptteš^rinki-nus su- 

kompromituoti dabar valdančią 
demokratu partiją ir jos kandi- 
datus, pasirengę susitarti su Vil- 
ią arba kitu Mexikos banditų 
vadovu ir užpulti ar ant Suvie- 
nytų Valstijų kariumenės esan- 
čios Mextkoj, arba įsiveržti per 
rubežių ir Suvienytų Valstijų 
pusėj užpulti ir išplėsti kokį 
miestą, žinoma tokį, kur kariuo- 
menės nėra. 

REIKIA SKUBINTI IŠSIŲSTI 
KALĖDŲ DOVANAS. 

Washir%ton, D. C. Pactas pa- 
garsinęs sako, jog norinti Euro- 
pon siųsti Kalėdoms dovana?, su 
joms siuntimus pačtui priduotų 
iki gruodžio i d., arba itaip grei- 
tai, kaip galima, nes mat talki- 
ninkai peržiūrėjimui sulaiko ir 
Amerikos pačto siuntinius ir pęr 
tai j į* greitai vieton nenueina. 

PAKĖLĖ DUONOS IR 
PIENO KAINAS. 

Winona, Wis. Cia tapo pa- 
keltos pieno ir duonos kaina. 
Kvorta pieno/vietoj Jt. nuo da- 
bar bus 8c., o duonos bandutė 
vietoj 5c. bus 6c. 

UŽRAŠAS ILLINOIS 
UNIVERSITETUI. 

Champagne, 111. Baigęs Illi- 
nois universitetą kapitonas Tho- 
mas I. Smith užiašė tam univer- 
sitetui $250,000, ui kuriuos turi 
but pastatyta specialė trioba mu- 

zikai, taigi koncertams ir bcsi- 
mokinimui muzikos. 

Photo lry Amrfctn Pr«w Aaaocifttloa. 

WOODROW WILSON. Dabartinis Suv. Valstijų prezidentas ir 

Demokratų partijos kandidatas kitam (preztdentysfeės terminui 
kuris •greičiausiai bus išrinktu lapkričio 7t% dieną. 

NELAIMĖ ANT 
GELEŽINKELIO. 

Cheyenne, Wyo. Netoli Bu- 
shell, Xebr., pasažierinis gele- 
žinkelio traukinys uibėgo ant 
prekių traukinio. Užmušta du 
geležinkelio itarnai, o daug pasa- 
žierių sužeista. 

Springfield 111. Netoli Ed- 
wardsville iš bėgių iššoko pilnas 
žmonių karas ir nusirito nuo ioo 

pėdų augšto pylimo. Prie to ta- 

po užmuštas vienas važiuojantis, 
o 22 pasažieriai tapo sunkiai su- 

žeisti. 

GAISRAI. 
East St, Louis, 111. Skerdyk- 

lose National Stock Yards kilęs 
nuo nežinomos priežasties gais- 
ras išnaikino čieią skerdyklų sky- 
rių. Nuostolių ugnis pridirbo ant 

$250,000. 

IŠ VISUS. 
' 

Į[ Ant salos San Domingo, kur 
y-a neva neprigulminga to pa- 
ties vardo republika, bet kurioj 
nesiliauja sukilimai, o jas, kaip ir 
kitur, Suvienytos Valstijos mė- 
gina malšinti, kišasi j naminius 
neprigultningo krašto reikalus. 
Dėl to besikišimo spalio 24 d. 
buvo ten gana smarkus susirė- 
mimas Suvienytų Valstijų kariu- 
menės, ant kranto išsodintos, su 
sukilėliais generolro Ramon Ba- 
tista, kurį amerikonai norėjo su 
imti, o jo pasekėjai tam pasi- 
priešino. Susirėmime užmušta 
kiek ameriko įų, o tame 2 aficie- 
rai, o viehas aficieras tapo pa- 
šautas. Sukilėliai vienok tapo 
ant gaio nuvyti. 

[Į Į Douglas, Ariz. atėjo žinia, 
buk buvęs Mexiko revoliucijo- 
nierių vadovas Felix Diaz vėl at- 
sirado Mexikoj ir apvaldė jau 
Mexiko valstiją, užėmė valstijos 
sostinę, miestą Toluka. Patvirti- 
nimo vienok tos žinios nėra, bet 
žinia, kad Carranza iškeliavo iš 
miesto Mexiko. Diazo genero- 
las Barro\v apvaldė valstiją Co- 
lima. Vilios gi generolas Ozu- 
nas netoli Palomas sumušė Car- 
ranzos kariumenę. Taigi aištai, 
kad Carranzos padėjimas yra blo- 
gas, jis vienok vėl stato savo 

kandidatūrą prezidento vietai. 
Kaip Washingtone kalba, prezi- 
dentas VVilsom pasiūlė jam ipa- 
gelbon atsiųsti 50,000 Suvienytų 
Valstijų kareivių priešų suvaldy- 
mui, bet Carranza pagelbos 'tos 
nepriima. 

ĮĮ Vilnjs atnešė prie salos Rev- 
shale susidaužusio laivo lieka- 
nas. Maino, kad tai yra liekanos 
žuvusio .vokiško kariško laivo, i 

n- 
Įj Į San Antonio, Texas, atėjo 

žinia, buk Vilija paėmė svarbų 
Mexiko miestą Chihuahua. Pa- 
tvirtinimo vienok tos žinios nė- 
ra iki šiol. 

•V 
|| Buvęs, tbuęiį vadovas, o da- 

bar anglijus gubernatorius Pie- 
Į tinęs Afrikos, Botha, pagarsino, 
jog jis sjwnęia Anglijai 10,000 
negrų darbininkų. Darbininkai 
tie bus p^iųstj ,prie darbų Ang- 
lij >s porti|U)se>vnes vietinių dar- 
bininkų tęn trūksta. 

Į| Kjlanvios kainos valgif) pro- 
duktų, kurios šįmet didesnės ant 

75—100% negu buvo pernai, pri- 
vertė valdžią griebtis bausmių 
|>rieš išnaudotojus. Rusijos val- 
džia už kėlimą kainų valgio pro- 
duktų paskyrė bausmes nuo 5— 
20 mefų kalėjimo. Reikėtų ir 
Amerikoj griebtis panašaus bto- 
do suvaldymo išnaudotojų, nes 

čia1 dar labjau be pamato kįla 
kainos valgio produktų, tik čia, 
turbut, j. ieš spekuliantus valdžia 
neišdrįs stoti. , 

|| Kaiiactoj, mieste Quebec, su- 

degė Šv. Elzbietos ligoninė. Ki- 
lus gaisrui naktyj, triobo-j mie- 
gojo 350 žmonių. Žuvo 11 žmo- 
nių, trūksta 15, o da.ig t?.po sun- 
kiai apkultų, nes žmonėms nuo 

viršutinių lubų ugnis perkirto iš- 
sigelbėjimo kelią ir jie turėjo per 
langus šokinėti. 

|Į Brazilijoj, aplinkinėse Per- 
nambuco nupuolė iš dangaus be- 
orinių ruimų, akmuo (meteo- 
ras), sveriantis 20 tonų. 

Į -4--' *v 

|| Anglijoj, .Kento amunicijos 
krautuvėse spalio 26 d. atsitiko 
exp!iozija, kuri daug nuostolių 
pridirbo. Užmušta du žmonės, 
0 sunkiai sužeista 10. Nuo ko 
atsitiko explioztja, nežinia, nes 
valdžia priežasčių negarsina, bet 
aplinkiniai gyventojai, tikrų ži- 
nių neturėdami, už tai kaltina 

, vokiškus šnipus gal ne be pa- 
mato. 

1 *-.! f/ 

|| Iš paimtų 63,000 aus- 

trų nelaisyių, Serbijoj parengtose 
stovyklos^, pasimirė apie 40,000, 
taigi didesnė pusė. i 16 or 

|| Abisinijoj ' kil0 revoliucija. 
Laukia didelio friušio valdžios ka- 

1 riumenės ,Ji3u sukilėliais aplinki- 
nėse Autobei. Ui 

.'r r, JA 

AK U 

JĮ Garsus kunigas vienuolis 
Częstoehovo vienuolyno Damary 
Macoch, kuris payogė bažnyčios 
brangenybes, užmušė savo brolį, 
o su jo moteria gyveno, pasimirė 

r Petrokavo kalėjime. Jis buvo 
vienuoliu Paltlinų ordeno.. Už 
užtnušystą jis buvo teismo kator- 
ga pasmerktas, bet neišsiųstas 
ten prieš vokiečiu atėjimą. 

|Į Petrogradu miesto valdyto- 
jas uždraudė laikraščiams talpin- 
ti Nžinias apie atsitikimus mieste, 
užpao&mus ir gyvenimų apiplėši- 
mus. Matyt tokiu atsitikimų bū- 
va perdaug. 

ĮĮ Paryžiaus gydytojas Bacre 
pranešė medicinos Akademijai, 
jog išrado vaistą nuo žandų už- 
Verimii (tetanuę). Liga ta iki 
šiol buvo neišgydoma; kas ap- 
sirgo, tas ir mirdavo. 

|Į Tarp Rusijos ir Švedijos vėi 
kilo vaidai. Rusija mat užsi- 
manė kloti minas prie Švedijos 
pakrančių. Prieš tai Švedija pa- 
kele smarkų protestą ir apreiškė, 
jog nuo Rusijos pajieškos atly- 
ginimo, jeigu nuo rusiškų minų 
nukentėtų švediški laivai. 

|| Talkininkai Yenizeloso val- 
džiai davė 400,000 svarų sterlin- 
gų pinigų, o nu£> karaliaus parei- 
kalavo, kad netrukdytų ;am savo 

Jiariumenę organizuoti. 

|[ Australijoj, mieste jUelbourne, 
padaryta pasikėsinimas ant gyvas- 
ties ministerių pirmininko \Villiam 
Hughes. Piktadarys prisigriebei 
kambarj -ministerių pirn-iinii^ką ir 
paleido į jį šuvį, bet nepataikė. 

|| Rytinėj Afrikoj, Portugalijos j 
kariumenė sumušė vokkrčiu> prie; 
Nahula. Vokiečiai nuo mūšio .lau- 
ko ko pabėgo, o priešams paliko 
daug amunicijos Lr ginklų. 

S DARBO LAUKO. 
K Wianipeg, Man. Tarnaujan- 

ti ant Canadian Pacific geležin- 
kelio rengiasi prie streiko, bet, 
kaip mano, valdžia neleis strei- 
kui kilti. 

ff Montreal, Canada. Rengia- 
mą streiką tarnaujančių ant Ca- 
nadian Pacific geležinkelio at- 
šaukė pati geležinkelininkų or- 

ganizacija, nenorėdama prieš val- 
džią stoti, kuri buvo pasirengusi 
neleisti streiko. 

Chicago, 111. Feoples Gas 
Light and Cdke Co. nuo lapkri- 
čio i d. pakėlė ant 10% argas sa- 
vo 3,700 darbininkų. 

St. Louis, Mo. Buvęs Su- 
vienytų Valstijų prezidentas Taft 
laikytoj čia prakalboj užsipuolė 
ant svarbiausio Amerikoj darbi- 
ninkų vadovo Samuel Gompers. 
Kaltino jį už išnaudojimą savo 

tikslams darbininkų. Gompersui 
neužsitiki ir daugelis darbininkų,, 
gal ir ne be pamato. 

LIETUVA IR KARĖ. 
PILi&IŲ KOMITETAS. 
Prieš pat vokiečiams jeinant 

Vilniun Lietuvos dvarininkų len- 

kų vadai Maištavičius, Končia, 
Vankavičius ir kiti įsimanė steig- 
ti Vilniaus bei Kauno guberni- 
jon tokią draugiją, kuri, pasitrau- 
kus galutinai rusams iš Lietuvos 
paimtų į savo rankas visuomenės 
tvarką. Pirmučiausia jie mėgino 
Petrapilyje, išvaikščioję ten mi- 
nisterijų kanceliarijas. Petrapi- 
lio vyriausybė pavedė rūpimo- 
sios draugijos reikalą nuspręsti 
Vilniaus gubernatoriui Veriovki- 
nui. Šis ilgai svyravo, leisti ar 
neleisti tą lenkininkų sumanytą 
organizaciją, ir, pagaliaus, diena 
ankščiau prieš išvažiuodamas vi- 
sai iš Vilniaus sutiko leisti ir 
pasirašė įstatus. Aint rytojaus 
jau buvo atėję Vilniun vokiečiai. 
Paliko lenkfciinkų gal viniai, prie- 
šakyje su dvarininku Kognovic- 
kiu, ėmė rūpintis, kad vokiečiai 
tai patvirtintų, ką nesenai buvo 
leidę rusai. Ta naujoji draugi- 
ja, pasivadinusi Piliečių Komi- 
tetu, pasirūpino vokiečių vyrės- 
nyibės akyse pasirodyti ne viena- 
šale, li'ko betgi lenkiška. Lenki- 
ninkai pasiskyrė sau 12 vietų, 
lietuviams su žydais siūlė po 4 
vietas, o gudams 3 vietas. Iš 
vienos pusės jis tarytum mišrus 
(mat. įleisti visų tautų "atsto- 
vai"). iš alntros pusės b^etgi len- 
kiška: posėdėžių kalba lenkiška, 
šiokį ar tokį klausimu svarstant 
nusprendžia lenkų dauguma, pir- 
mininkas lenk^ ir t. t, 

Apie tokią Piliečių Komiteto 
sudėtį pranešė Vilniaus lietuvių 
Inireliui, kuriame buvo inc vienos 
sriovės žmonių, ach. J. Vileišis, 
ragindamas lLtuvins neatsisaky- 
ti nuo lenkininkų organizacijos, 
nors. girdi, sąlygos nevisai tepa- 
togios lietuviams. Išklausę J. 
Vile'šio pranešimą, visi, kurie bu- 
vo, nutarė, kad jokiu bttdu ne- 

dera lietuviams palaikyti tokios 
nedemokratingos draugij-os, nes: 

i. Lietuviams reikia spiestis į 
tokią organizaciją, turi apimtų 
visą Lietuvą, o ne vien ViTniaus 
ir Kauno guberniją. 

2. Pilięęių Komite.to šulai ap- 
rėpia dvi guberniji dėl to, kad 
nenori išskirti Suvalkų gub. iš 
Lenku: tai juk priešinga endekų 
programai: Tuo tarpu lietuvių 
Seimas. Vilniuje 1905 m. (kuria- 
me dalyvavo visų sriovių atsto- 
vai ti^k lietuviškai tiek kitaip 
kalbančios Lietuvos visuomenės, 
nutarė, ka-d Suvalkų gubernija 
eitų visur ir visame kame su vi- 
sa Lietuva. 

3. Lietuviai, būdami demokra- 
tai. tegali demokratingais pama- 
tais dėtis į šiokią ar tokią drau- 
giją lygiomis teisėmis. Vadina- 
si, Piliečių Komitete lietuviams 
reiktų turėti ben.t~~clu/ trečdaliu 
vietų, o lenkams ten turėtų tek- 
ti, žiūrint jų1 skaičiaus gyvento- 
jų Vilniaus ir Kauno gubernijo- 
se, paskutinė, o me pirmutinė 
vieta kitų tautų eilėje. 

4. Lietuvos lenkai pasirodė ka- 
rės metų ypač blogi piliečiai: 
Vilniaus miesto valdyba paauko- 
jo 10,000 rublių dėl karės nuken- 
tėjusiems ir visą tą sumą pa- 
skyrė Varšuvos piliečių Komi- 
tetui, nė skatiko nedavusi ntr 

vienai, tada jau buvusiai nelen- 
kiškajai organizacijai, šelpusiai 
Lietuvoje tremtinius ir dėl karės 
nukentėjusiuosius; dvarininkai 
lenkai ir kunigai lenkai, surinkę 
bent 50,000 rublių pinigais, pa- 
skui drabužių ir avalynės, nu- 
siuntė visą tą auką irgi Len- 
kams, nors čia pat Lietuvoje 
žmonės šaltį bei alkj kentė. Šiaip 
jau pavieni lenkininkai niekur 
nerėmė lietuvių organizacijų lab- 
darybės darbo—orgamizafcijų, ku- 
rios šelpė visus lygiai, neški rda- 
roos nei tautybės, nei tikybos. 

5. Jei Piliečių Komiteto šulai 
nebūtų tu.ėję paslėpto tikslo, 
priešingo lietuviams, tai butų lie- 
tuvius irgi kvietęsi į organiza- 
cijos darbą ir nebūtų viso ko 
savitai darę. 

6. Iš to viso aišku, jog Pilie- 
čių Komitetas Lietuvos piliečio 
vardu, seka Lenkų endektt pro- 
gramo, nori vokiečių vyresnybės 
nežinojimu Lietuvos santykių 
pasinaudoti, save pateikti jai be- 
šališku, o kitas vietos organiza- 
cijas, jau daug gera Lietuvai pa- 
dariusias, nustelbti nusiekti. 

Adv. J. Vileišis, kurs teiravosi 
inteligentų lietuvių būrelyje, ar 

verta stoti j Piliečių Komitetą 
ar neverta, betgi nepaklausė jo, 
surado dąr keturius lietuvius ir 
įstojo su jais į tą organizaciją. 

Netrukus Piliečių Komitetas, 
kuriam pavyko įsiteikti vokiečių 
vyresnybei, gavo leidimą dviem 
savo nariam, lenkui adv. Kryža- 
novskiui ir lietuviui J. Siauliui 
važiuoti į Berliną ir į Poznanę, 
prasimetus jieškojimo Rokfelle- 
rio komisijoje pašalpos Lietuvai. 

Lietuvių Draugijos dėl karės 
nukentėjusiems šelpti Komitetus 
taip pat norėjo gauti leidimą sa- 
vo dviem atstovam važiuoti į 
Berliną ir į Ameriką pagalbos 
Lietuvai. Iš pradžios vokiečių 
vyresnybė, p. Bekerato, policijos 
šefo, asmeinim buvo besutinkan- 
ti, bet po kelių dienų lietuvis 
ii Piliečių Komiteto važiuojąs tuo 
pačiu tikslu, o, antra, Lietuvių 
Kpmitetas esąs tautinės spalvos. 
Xors jam buvo paaiškinta, jog 
savo darbais visur ir visuomet 
šelpė visus be jokių skirtumų 
tačiau Liet. Komiteto atstovams 
nebuvo leista važiuoti nei į Ame- 
riką, net j Vokietiją. 

Piliečiu Komiteto atstovai par- 
grįžę iš Poznanės ir iš Berlino 
Vilniun, pranešė jog Lozannos 
Lenkij Komitetas atsiuntęs į 
miesto pirmininko Venslavskio 
ir vyskupijos valdytojo kun. Mi- 
chalkevičiaus rankas 50.000 rub. 
ta sąlyga, kad bent trečdalis tu 

pinigų patektu lietuviškai kal- 
bančiai Lietuvos visuomenei, ir 
jog visi tie pinigai esą dabar ati- 
duoti Vilniaus Lenkų Komitetui. Į 

Išgirdęs tokj pranešimą., p. Ky- 
mantas išsižodb Piliečių Komi- 
teto posėdyje, jog tokiu budu pi- 
nigai, lietuviams skirti, esą už- 

t ;riebti. D-ras Boguševskis, Pi- 
liečių Komiteto narys, o Lesikų 
Komiteto pirmininkas pasijuto' 
užgautas ir pašaukė v J Kymantą 
tieson, P. Kymantas sutiko teis- 
tis, bet tuo pačiu žygiu apreiškė 
Piliečių Komitetui nebegalįs dai- 
giau buti jo naru. Per teismą, 
d-ras Boguševskis pasakė; kad 
50.000 rub. esą nė Lenkų Komi- 
teto- žinioje (nors Komitetas niš-- 
tu buvo pranešęs Lietuvių Ko- 
mitetui gavęs Lozaumos pinigu, 
kuriais galėtų sušelpti lietuvius), 
o p. Yetislauskio su kun. Admi- 
nistratorium Michalkevičium ir 
iš viso "grono zaufanycli osob" 
buvo vien lenkai Piliečių Ko- 
miteto nariai. Vadinasi, Piliečių 
Komiteto šulai, kurie reklamavo' 
tą Komitetą, kaip perdėm viena- 
šale įstaigą, betgi velijo pinigus, 
skirtus lietuviams, lenkams ir gu- 
dams šelpti, pavesti Lenkų Ko- 
mitetui. kurs. kaip jo vardas 
skelbia, yra sudarytas pašalpai 
"(neturtingų lenkų šeimynų." To-, 
kiu budu paaiškėjo, kad Piliečių 
Komiteto galviniai, būdami vie- 
nu žygn ir Lenkų Komiteto na- 

riais, tik tam antrajam buvo visa 
širdimi atsidėję. 

Be to, dvarininkas Stanevičius 
važinėjo po Trakų apskritį ir Pi- 
liečių Ko.ititeto vardu siūlė lie- 
tuviams Lozannos Komiteto pi- 
nigu ta sąlyga, kad jie si.rgtųsi 
lenkiškų mokyklų, kuriose busią 
ir lietuviškai mokoma. b»t su len- 
kėmis mokytojomis. 

Turėdami galvoje visus tuos 

vyksnius, galima pasakyti, jog 
lietuvių būrelio spėjimai anie 
'dvejopą Piliečių Svcmiteto veidą 
<buvo visai teisingi ir jog tas Ko- 
mitetas buvo iš anksto įmintas 
■tuo. kas jie iš tikrųjų yra. 

Tik jo reikšffliė šiandien su- 

menkėjo net pačių lenkų akyse, 
kada vokiečių vyresnybė uždrau- 
dė jam varyti lenkinimo darbą 
sodžiuje. 

"Vilniaus Aidas." 

Margos Žinios. 
Suvalkų apskrities seniūnų po- 

sėdžiai. "Dabarties" rašoma, kad 
nuo kovo 24 d., burmistrui pirmi- 
ninkaujant, Suvalkuose buvo su- 

rengti seniūnę (šaltyšių) posė- 
džiai. 

Šie posėdžiai !;okį laiką Uirėjo 
kartoties kas 8 ar kas 14 dienų. Jų 
tikslas—suvesti krūvon atskirų kai- 
mų seniunus, kad pasitarti apie 
kaimų reikalus. Išpradžių, kaip 
rašo "Dabartis," seniūnai buvo 
baikštus ir atsargus, bet dabar jau 
visi drąsiai išreiškia savo nuomo- 

nę apie svarstomus reikalus. Tar- 
tasi apie j sėjimą laukų, sėklų it 
gyvulių parupinimą. Aiškinta vo- 

kiečių pinigų vertė, palyginant su 

rusų pinigais ir apie seniūnų san- 

tykius su gmina ir valdžia. Tai 
buvo lyg ir ruošiamieji seniunt; 
kursai. 

Pagalvis mokesnis. Vokiečių 
vyriausybės yra išleistas Lietuvoj* 
Įsakymas, kuriuo kiekvienas vyriš- 
kis, kuris gali dirbti, nuo 15 Ik: 
60 metų, privalo mokėti pagalvį 
mokestį. Nuo šio mokesnio liuos: 
tik kareiviaujantieji ir vokiečių 
valdininkai užimtame krašte, taip- 
pat ir kunigai. Nuo 1916 m. sau- 
sio 1 d.' iki gruodžio 31 d. pagal- 
vis mokesnis—6 markės. Kitiem* 
gi metams—8 markės. Mokesnį 
ima kas metų ketvirtis, po ketvirti 
iš anksto: sausio 1 d., balandžio 1 

d., liepos r d. ir spalių 1 d. Ap- 
skrites valdyba gali uždėti didesnį 
pagalvj mokestį atskiriems asme- 
nims arba luomams; taip-pat ir 
sumažinti, arba visai dovanoti. )Ap- 
skričių, miestų, valsčių ir sodžių 
išlaidoms pridengti, apskrities val- 
dyba, sutinkant valdžios viršinin- 
kui, turi teisę uždėti dar mokesniq 
priedą. , 

' 

Degtinės pardavinėjimas Lietu- 
voje. Degtinę gaminti be leidimo 
yra uždrausta. Gabenti iš Vokie- 
čių leista yra tiktai vyriausiosios 
vadovybės ūkio komisijai, t'ki".*^ 
komisijai priguli teisė pardavinėti 
degtinė. Pardavinėjimas smuklė- 
se tuoni tarpu uždraustas. I 

Žvejoti Nemune bei Neryje 
(Vilijoje) uždrausta. Kauno ty- 
resnysis burmistras paskelbė, kao 
uždrausta šiaip žmonėms žvejot 
Nemune ir Nėrvie. Prasikaltu- 



•iu s skaudžiai bausiu. Vokiečiu 
/aidžia žvejojimą Nemune, nuo 

\ ilkijos iki Ve>koniij, ir Neryje 
per visą Kauno gul>. pavedė tam 

tikriems žvejams. 

Varnų kiaušiniai galima rinkti 
tik apskrities viršininkui leidus. 
Gan įdomų "D?:bartis" paduorla 
straipsnelį apie varnų kiaušinių 
rinkimą. "Daugelyje kraštų,—ra- 
šo "Dabartis,"—gyventojai varnas 

valgo. Varnų kiaušiniai tokie pat 
gardvs, kaip ir penvpių kiaušiniai, į 
ir juos valgo visur. Lietuvoje 
begales varnų, todėl į jas dabar 

reikia ypatingai atkreipti akis. 
T* gi, pavasariui atėjus, o var- 

noms ėmus dėti, reik pradėti imti 

jų kiaušiniai iŠ lizdų, gi vėliau 
reikia imti paūgėję jaunikliai, taip 
jau šaudyti ir senės varnos. Bus 

iš to dvejopos naudos: žmonės 

pasigamins vaisiaus ir pamažins 
šių ukiui žalingų paukščių. Var- 
nas-kovus vienok tegali šaudyti j 
tiktai medžioklės policija miškų 
vyresnybė. Bet apskrities virši- 
ninkai turi teisę leisti ir šiaip žnio-i 
nėms išsiimti kiaušinių. Todėl, 
kurie norėkite gauti leidimą išsi- 
imti varnų kiaušinių, kreipkitės į 
a; skrities viršininką." ✓ 

("N. Liet.") 

LIETUVIŲ DRAUGIJA N. D. 
K. š. VOKIEČIAMS ATftJUS 

VILNIUN. 

Negalėdamas sušaukti visuotino 
sutrinkimo, Lietuvių Draugijos 
Komitetas kooptavo laukiančiam 
jo darbui: inž. Kairį, Janulaitį, 
Biržišką, Bugališkj, Stulginską, J.1 
Šerną, Dovydaitį ir kun. Stanke-i 
v»čių. Ir ytA pamato laukti, kad 
visi Lietuves s'uogsniai ir sriovės, Į 
matydami Komitete savo atstovų, 
dar stipriau parems jo darbą,.... 

Jau Vilnių evakuojant, visų 
prieglaudų vaikai buvo sutalpinti 
vienoje vietoje, buvusios vyriau- 
sybės vaikų prieglaudos butuose. 
Berods, ir po to Vilniaus skyrius 
savo globoj pasiliko dar apie 70 
vaikų (atskiruose butuose). 

Vilniuje liko tik studentų ben- 

drabutis, kuriamą dabar yra ir ne- 

studentų ir pusinteligenčių mergai- 
čių. Ilgainiui pamažėli priaugo 
žmonių ir kituose dviejuose ben- 
drabučiuose;—apskritai imant, vo- 

kiečiams atėjus (5.IX.), Vilniaus 1 

bendrabučiuose buvo vėl apie 100' 
suviršum jaunuomenės: moksleiviui 
ir netnoksleivių. Senoviškai dirbo 
tik Vilniaus skyrius, kurio darbas, 
berods, dar padidėjo, nes priplaukė 
į Vilnių dar pabėgėlių iš artimiau- 
sių miškų. Prie Vihiiaus skyriaus 
plačiau ėmė darbuotis ir greito- 
sios pagalbos sekcija. Paliovė 
dirbąs Darbo Biuras ir žymiai bu- 
vo apt«'ęs C. Komiteto darbas; 
skyria* buvo atkirsti arba dar ne- 

suskubo susitvarkyti naujosiose 
sąlygose, moksleivių dauguma iš- 
važiavo... Užėjus vokiečiams, pa- 
mažėl grįžta ir kiti pabėgėliai į 
savo tėviškes. 

Nauji uždaviniai. 
Užtatai prieš Draugiją iškilo 

nauji uždaviniai. Lietuva, atsi- 
dūrus naujų valdytojų ribose, tu- 
ri apreikšti savo savarankiškumą, 
savo atskirumą ir savo gyvuosius 
tautinius reikalus. Trūkstant ry- 
šių su provincija (ligi nesutaisyti 
geležinkeliai), lietuvių atstovybė 
buvo reikalinga ftSų pirma Vilniu- 
je—mūsų senojoje sostinėje. 

Šiaip ar taip, ginti musų reika- 
lus neišvengiamai priderėjo tai or- 

ganizacijai, kuri stipriai atsistojus 
ant savo kojų ir jau giliai įleidus 
šaknis j praktikos darbo dirvą 
Lietuvoje. Tokia organizacija ir 
tiivo Lietuvių Draugija, kuri, tu- 
rėdama omenvie tuos naujus už- 
davinius, papildė savo sudėtį nau- 

jais žmonėmis. 
Bet be savų reikalų gynimo to- 

jai. sveiko augančios gyvybės in- 
stinkto veilamai, negalėjo nepa- 
rupti ir pozityvus tautinis darbas. 
Ir pirmoj eilėje čia atsistojo rei- 
kalas tufRi savoji mokykla: juk 

^tik dvasinis gyvumas sprendžia 
tautos buvimą. Neturėdami sa- 
vos lietuviškos mokyklos, męs bu- 
sime tik merdėjanti tauta: lietu- 
viškumas jos bus tik at.-kirų tau- 

tininkų padaras.. Reorganizuotas, 
jungtinis, tautinės vienybės suriš- 
tas Komitetas čia savo pozityviu 
darbu tveria naujosios Lietuvos 
ateitį. Ir visi, kas dar gyvas Lie- 
tuvoje, čia turi padėti, turi Ko- 
mitetą paremti, apie ji jur»gtis ir 

drauge ginti ir auginti savo kul- 

tnriuę gyvybę. 
Toliau, ant Lietuviu J)r-jos pe- 

čiu neišvengiamai guls ir Lietuvos 
ūkio atstatymo darbas. Ištirti Ir 

aprckuoti nuostolius, atstovauti at- 

lyginimo reikalaujantiems, organi- 
zuoti informavimą i? f. t. ir tt.— 

vis tat darbai, kuri tik pra- 
leisti negalima, bet ir pavėlinti. 

Rasi, dabar visiems jau pirštu 
prikišimai bus aišku, kad tik lie- 

tuvių cganizacija, tik m u su pa- 
čių ir musų vienų būrys čia gali 
tą darbą tinkamai nudirbti. Nes 
čia ne vienas mechaninis al-kano 
šelpimas—čia yra tautos kulturos 
tvėrimas. Jokis alksnis neužau- 

gins aržuolo... Jis gali tik jaunam 
aržuolui kliudyti augti arba jj nu- 

stelbti... P. Klimas. 
"Vilniaus Aidas." 

(Iš "L. B.") 

LITUANIJOS KOMITETO 

LIETUVIAMS BELAISVIAMS 
ŠELPTI 8 MĖNESIŲ (LAPKR. 
7 1915 IKI LIEPOS 1 1916 m.) 

APYSKAITA. 

Jau netoli dveji metai, kaip bai- 
sios karės liepsnos naikina Lie- 
tuvos turtus, vargina žmones ir 

net jų- gyvybę skina. Kada pernai 
karės šmėkla perėjo per visą Lie- 

tuvą, dešimtainis tūkstančių žmo- 

nių atsidūrė Vokietijos ir Austri- 
jos plotuose belaisviais. Išginti iš 
namų, basi ir pusnuogiai, atsidūrę1 
tarp svetimų žmonių, jie širdį ve-1 
riančiu dejavimu kreipėsi į Švei- 
carijoj gyvenančius lietuvius jieš-į 
kodami pagalbos ir suraminimo.! 
Nebuvo ga'ima likti kurtiems į jų 
ašaras ir šauksmus, ir męs prade-, 
jome rašinėti į savuosius, j ieško- 
dami pašalpos. (Apie Tielirfsvių 
vargus čia neminėsime, nes buvo1 
apie tai plačiai rašyta laikraščiuose1 
savo laiku). Vaisingesniam dar-' 
bu! lapkričio 7 d. 1915 m. "Li-' 
tuanijos" Draugija įsteigė komi-' 
tetą belaisviams rūpinti. 

Truko žmonių, o ypač pinigų! 
smarkesniam veikimu'. Tečiau 
rankų nenuleista ir griebtasi dar- 
bo. Parašyta atsišaukimas daly- 
kams paaiškinti. Deja, šių laikų 
aplinkybės sutrukdė atsišaukimą ir 
kitus laiškus i Ameriką ir daug 
laiko praslinko, kol .jie ją pasiekė 
ki'ais keliais. Rusijos lietuvių vei- 
kimas dar tuomet duvo "terra ig- 
nota" (nežinomas) mums. 

'Mūsų atsišaukimuosna ir paaiš- 
kinimuosna atsiliepta tik iš pradžių 
D. Britanijos lietuvių. Amerika 
vos prieš mėnesį prabilo, gi Centro1 
Komitetas paskutinėmis dienomis. 

Nežiūrint to, vis tik šis tas pa- 
daryta ir štai 8 mėnesių mu-ų 
darbo apyskaita. / 

Sužinota per komendantūras ir 
šiaip, jog lietuvių yra 148 stovy- 
klose (Lagorn). Vienoje Vokie- 
tijoje lietuvių yra apie 20 tūkstan- 
čių. Tečiau mūsų šelpimas apėmė 
kol kas lik 6833 žmones, kaip ci- 
vylius, taip ir karės belaisvius. 

PAJAMOS: 
fr. c. j 

Ditl. F3ritanijos lietuviai. 3832 81 i 
(Vien Londone surinkta Į 

1710 fr. 81 c.). 
Amerika: Tautos Fon- 

das 5170 f r. 5336 101 
Kun. J aksty s 166 fr. 

Graf. Tiškevičius iš Lau- 
sanne surinko per 
"Gazette de Lausannc" &j6 10 

Coniitė GėnėraI .303 90 
Centro Komitetas (Pe- 

trapilis) 876 301 
Danijos lietuviai per p. 

Giedraitj 40 53. 
Profes. Steffens 20 —1 

Kapitonas Kėkštas 20 

p. Ceplenske 10 

p. Richard iš Naujorko... 8 —J 
Iš viso 11,143 f r. 48 c. 

IŠLAIDOS: 
1) šelpimas: 

1) maistu 5938 f r. 48 c. 

2) pinigais 214 fr. 35 c. į 
3) drabužiais ir avalyne 188 " o5 c Į 
4) dvasios belaisv. reik. 111 " 75 c. 

2) Administracija: 
1) kelionė Londonan ir s 

kitur belaisvių reika 
lais 252 75 

" 

2) paštas 118 " 80 " 

3) telegrafas 113 
" 

85 
4) kitos smulkios 

išlaidos 163 " 

30 

7,101 fr. 33 c. 

Lieka 4.042 fr. 41 c. 

Iš viso n, 143 fr. 74 c. 

1) Duono- išsiųsta ....5929-kg. 
2) Konder»oto pieno 2307 dėž. 

*3» Mėsos 147 kg' 

4) Maggi ir supių ..2520 kubelių. 
5) Cekoledos 143 plytelės. 
6) Arbatos 14 dėžučių. 
7) Sūrio 7 kg. 
8) Kokosinio sviesto .... 2 kg. 
9) Ražančių 200 atsk. 
10) Škaplerių 168 atsk. 
11) Muilo 10 kilo. 
12) Knygų iš Londono 

lietuvių, "Lituanijos" 
Draugijos knygyno ir * 

kun. Česaičio; beto nu- 

pirkta Tilžėje 349 broš. 
13) Drabužių ir avalynės 

(iš Londono apie 285 kl. 

310 kilo. 

Laiškų iki liepos 1 d; 191b pa- 
rašyta 1,139 iš viso. Iš jų 423 
belaisviams ir šiaip dėl belaisvių 
su privatiniais žmonėmis, 648— 
komendantūroms ir 67 Lietuvon. 
(Iš Lietuvos ne j visus laiškus 
gauta atsakymai). 

Daryta, kiek buvo išgalių. Tau- 
pyta, kiek išgalėta, nes neišleista 
pinigų narnamas samdyti, bendra- 
darbiai neėmė užmokesnio, taigi 
beveik visas kapitalas sunaudota 
duonai ar kitiems dalykams su- 

pirkt:. 

Besistengdami sužinoti is? ko- 

mendantūrų belaisv, Sąrašus, męs 
supažindinome vokiečius su lietu- 
viais. Prie tos progos pažino lie- 
tuvius ir kitataučiai belaisviai. 
Taip, pirma lietuviai buvo painio- 
jami su rusais arba lenkais, kada 
gi pradėjome siųsdinti pašalpų, į 
vietinius komitetus (lageriuose) 
pradėta rinkti lygiu skaičiumi ir 
lietuviai (rusai, žydai, lenkai ir 
musų lietuviai po 3 žmones). Lie- 
tuvių atstovavimas prie vietinių 
komitetų suteikė progos geriau lie- 
tuvių padėjimą aprūpinti, gi pir- 
ma lietuviai tik bailiai žiurėjo, ar 

nepasigails kas ir neišties kokios 
pašalpos. Dabar lietuviai pamatė, 
kad- jie nebe visų pastumti ir už- 
mirkti, bet greta su kitomis tauto- 

iis stoja ir drąsiai pasisako, ko- 
kios jie esą tautos. 

Dvasios reikalams rūpinti maža 
ka tegalėjome padaryti, neturėda- 
mi knygų. Vos 349 tegalėjome 
nusiųst; o knygos belaisviams— 
tai dalykas ne ka mažesnės ver- 

tės, kaip duona. Tikimės, kad 
tuoj tas alkis (dvasios) bus pasa- 
lintas, nes jau vokiečių valdžios 
pažadėta leisti belaisviams knygas 
iš Lietuvos prieš karą spausdintas. 
Apverktinas taipgi lietuvių belais- 
vių padėjimas dėl kapelionų sto- 
kos. Stovyklių, kurioj yra lie- 
tuvių, jau mums žinoma 148; gi 
lietuvių kunigų kapelionų vos ke- 
letas. Tečiau ir ši stoka tuoj gal 
bus pašalinta, nes jau pakviesta 
keletas kunigų iš Lietuvos, kurie 

apvažiuos visas stovyklas. Be to, 
mūsų rupesniu paskfrta lietuviai 
kunigai belaisviai kapelionais kai 
kuriose vietose. 

Jeigu paklaustų, kas trukdė mū- 

sų darbą, tai atsakymas vienatinis: 
pinigų stoka. Pinigai čia yra, 
galima sakyti, vis kas mums ti,e- 
siok sunku suprasti, delko lietu- 
vių visuomenė taip ilgai neatkrei- 
pė domės j belaisvių šelpimą, ne- 

žiūrint to, jog męs stengėmės per 
laikraščius, laiškais ir telegramo- 
mis aiškinti. Garbė D. Britanijos 
lietuviams-, kad jie neapleido varg- 
šų belaisvių. Tečiau negalima no- 

rėti, kad jie vieni paimtų šelpimo 
naštą ant savo pečių. 

Gaudami po keli šimtus frankų 
iš D. Britanijos, męs tuoj pasi- 
stengdavom išsiųsti pašalpos ir pa- 
galiaus, nežinojom, ar dar kas at- 

siųs, ar tai jau paskutinė suma. 

Pertai negalėjom nė namų tam 
tikslai pasamdyti, nei biuro kaip 
reikiant sutaisyti, kad tokiu buuu 
vaisingiau galima butu darbuo- 
ties. To viso neturint, tiesa pini- 
gų sutaupyta kiek, bet laiko daug 
sugaišini?.! \ fjltui ir ypač, kad vargo 
tik dalelė palengvinta. Tiesa, ka- 
soje dar lieka 4042 fr. 41 c., bet 
per tai, kad atėjo nesenai ir nebuvo 
laiko suva/toti. 

Nun kada atvyko Šveicarijon 
lietuvių delegatai iš visų šalių ir 
kada jiems išaiškinta belaisvių šel- 
pimo svarba ir butinumas, tikimės,"" 
dalykai virs kitaip. Jie paketino 
atsiųsti pinigų, knygų, drabužių 
etc. Prie komiteto prisidėjo ben- 
dradarbiais dar du žmogų: p. Šal- 
kauskas ir p. Muraška. 

Vaisingesniam darbui lietuvių 
konferencija Lausannoj pa«iulė 
"Lituanijos" komitetui tapti Centro 
Komiteto skyriumi, kas jau ir pa- 
daryta. 

I Taigi .juo šTol stojome j darbą 
•u naujomis jajiegomis, su vilti- 

mi, kad pajiegsime daug pasitar- 
nauti savo broliautg^ęį^svėj. varg- 
stantiems ir jų. virgą^įasaklinti. | 

Tikimės, jog d|?bar|JYio labiau' 
seksis, kad muins, pagalbon eina 
kitas komitetą/ .stefeiaraas Kopen- 
hagoje. Su jo ve<3|ju p. Savickiu 
męs pasidalysime ŠŽrbiKir veiksim 
sutartyje. 

Jau pasamdyta Ibj^ai sandėliui 
ir biurui; jau aupį|ft|min reika- 
lingos mašinos tafyVpP paruošta 
kiti reikalingi dalykai. JCad gali- 
ma butų užtektinai šelpti bent tie 
belaisviai, kurie inusy žinioje yra 
(6833 asmens), reikalinga šiokia 
sąmata: 

Norint sušelpti kief vieną belais- 
vį bent 2 frankais ąrba 76 kap., 
38 Amer. centai) pert- menesį, rei- 
kalinga apie 15,000 frankų mėne- 

siui; be to, dar biurio išlaikymas 
darbininkų apmokėjimas, dėžių 
duonai supirkimas|etc. išneš kas- 
mėnuo maž-daug po 1,000 fr. Tai- 
gi išviso 15,000—18,006 fr. 

Bet jeigu atsižvelgsime į tai, jog 
greitu laiku sužinosime taip pat 
belaisvių skaičių iš ''Austrijos ir 
dar daugiau Vokietijos, tai minė- 
toji su^a drąsiai galima padau- 
ginti dvigubai ir išeina, kad šiek 
tiek žmoniškam belaisvių aprūpi- 
nimui reikalinga Ttas"'riienito apie 
30,000-^36,000 frahkų' {apie 11,300 
r.—13,600 rub., arba 6,000 dol.— 
7000 dol.). 
Pirmininkas Kun. A. Steponaitis 

Sekretorius V. Daumantas— 
Dzimiddvičius. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
Iš SO. BOSTON, MASS. 

Nauja draugija; lietuvių kal- 
bos mokykla.—Nesenai čia susi- 
tvėrė nauja "Vyrų ir Moterų Bal- 
so" draugija. Plačiau apie ją dar 
nieko negalima pasakyti; nes dar 
jokio veikimo neptarouė ir savo 

tikslo neapskelbė. 
Šiemet Bostoną lietuvių jauni- 

mas skaitlingai lahko ? vakarines 
mokyklas. Be to yra įsmeigta Lie- 

tuvių Svetainėje mokykla lietuvių 
kalbos, jos rašybos ir aritmetikos. 
Mokinama nemokamai, nes mo- 

> kytojai J. Baniulis ir J. Strimaitis 
mokina be užmokeshio. 'todėl gei- 
stina butų, kad vietos jaunimas 
skaitlingai lankytų šitą mokyklą 
ir išmoktų taisyklingai rašyti savo 

prigimta kalba. 
Mokinęsis. • 

IŠ NEWARK, N. J. 
Veikia išvieno. Nevvarko lie- 

tuviai smarkiai darbuojasi Lie- 
tuvių Dienos reikale. Nevvarkie- 
čiu tikslu yra rinkti aukas lapkr. 
i d. netik Newarke, bet ir jo 
apielinkėsp: East Orange, 
Orange, West Orange, South 
Orange, Irvington, Monitclair, 
Nutley, Bayonne, Jersey City, 
Hoboken," Rutheford, Heacken- 
sack, Bellville, ir k., Harrison, 
Kearny ir East Ne\vark dirba su 

Newarku išvieno. 
Musų kairieji kviečiami lapkr. 

i -d. veikti išvieno, iškarto buvo 
neprisidėję ir buvo manę veikti 
vieni, bet neturėdami leidimo, 
neturėjo teisės rinkti aukas savo 

fondui. Taigi pakviesti antru 
kartu prie dešiniųjų prisidėti, su- 

sitaikė ir dabar visi veiksime iš- 
vieno Lietuvių Dienoj. 

Newarko Serots Lietuvy s. 

IŠ BROOKLYN, N. Y. 
Koncertas.—Pas mus dabar vi- 

si tik bruzda veikia ką kas išma- 
no. Ypač yra laikomi visokie su- 

važiavimu ir daromi vakartį, ren- 

gimai. Taigi norint visa ką ap- 
rašyti, reikėtų tik tuo ir užsiimti. 
Bet negalėdamas visa ko aprašy- 
ti, bandysiu, kadir vėlai, paminėti 
apie vieną dalyką: koncertą. 

Koncertas buvo "Surengtas spal. 
21 d. McCaddin svetainėje. Kiek 
girdėjau koncertą rerigė ALTS. 
kuopa, bet rekliamose buvo garsi- 
nama: "Panelių, Marfs:;ir Lauros 
Karužiučių Koncertą^? Niekas 
neužgins, kad p-lė^ Kaiužiutės yra 
vienomis didžiausių muzikos 
žvaigždžių pas mus; taig'1 reikėjo 
laukti, kad šitas jų koncertas bus 
sutiktas su prideramu apvertinimu 
jo. Bet kaip jis buvo apvertin- 
tas? Ogi publikos suėjo visai ma- 

žai ir tie, kurie suėjo, net žymes- 
nieji žmonės, rašytojai ir kiti 
stengėsi kur užpakalyj pigesnį bi- 
lietą gauti. Tekis tiktai musų ta- 

lentų vertinimas nepriduoda jiems 
upo. tik atšaldo jj. Tas yra nege- 
rai. 

Žinoma, tani gal buvo nemaža 
kaitąs pals. rengimo komitetas. 
Vieną, plaktai buvo parašyti be 
jokio gyvumo,' antra visai mažai 
buvo kur dalinami. Kam >reikia 
apsiimti darbas tokiems, kurie ne- 

gali, ar nenori jo prideramai at- 

likti? Vietoj ką darbą padarius 
bykaip, vėrčiaus nedaryti jo visai. 

Pats koncertas buvo išpildytas 
labai gerai. P-lė Marė Kariužiu- 
tė savo dalj išpildė laba? gerai ir 
net buvo iššaukta atkartoti. P-lės 
Lauros nebuvo, kadangi ji buvo 
susižedtisi ranką ir negalėjo pro- 

grame dalyvauti. Bet jos vietą 
užėmė svetimtautė ir skambino 
pianu labai gerai; ji taipgi buvo 
antru kartu iššaukta. 

Po koncertui buvo gražus pasi- 
linksminimas. 

Žemaitis R. 

IŠ DES M01NES, IOWA. 

Bulotos prakalbos. Spal. 14 d. 

SLA. *27 kp. surengė prakalbas. 
Trimi savaitėmis pirmiaus buvo 

pagarsinta, kad atvažiuos čia kal- 
bėti p. Bulota ir p? Žemaitė. 
Žmonės ląbai latikė t5s dienos. 
Paskirtu laiku susirinko žmonių 
piln'a svetainė, bet svečių kalbė- 
tojų dar nebuvo. Antgalo po 
Jaugiaus kaip valandos laiko pri- 
buvo tik vienas p. Bulota; jam 
pradėjus kalbėti publika pradėjo 
nerimauti; šitas priešingumas 
kalbėtojui traukėsi apie pusę va- 

landos. Antgalo viena^vpata ta- 

po prašalinta iš svetainės ir pu- 
blika nusiramino. Kalbėtojas ne- 

daug naujo mums papasakojo; 
kuone viską ką jis pasakojo bu- 
vome jau skaitę laikraščiuose. Po 
šitai jo kalbai buvo renkamos au- 

kos; surinkta $44.45. 
Antru kartu išėjęs kalbėti p. 

Bulota pradėjo užsivarinėti ant 

kunigų ir čia kilo ginčai; dvi 
moterjs pradėjo su juo ginčytis 
ir ginčijosi apie pusę val'aivdos. 
Antgalo kalbėtojas matydamas, 
kad su jomis ginčų neužbaigs, 
nusileido joms ir tuomi susirin- 
kimas pasibaigė. 

Iš šito atsitikimo aš darau to- 
kį išvedimą: kalbėtojas, ypatin- 
gai tokis kaip p. Bulota, kuris 
kalba vienu tikslu,—kad aukų su- 

rinkus ir nelaimingus Lietuvos 
žmones pagelbėjus", privalo žino- 
ti tik vieną dalyką, kad jis yra 
lietuvis ir nori lietuvius gelbėti. 
Jeigi kuris drauge su šituo tik- 
slu nori ir savo porpagandą pla- į tinti, tai jis tik kenkia naudin- 
gam darbui, nes vietoje vienybės 
neapykantą pasėja. 

F. B. Taraškus. 

IŠ WATERBURY, CONN. 

Prakalbos besirengimas prie 
L. D. -Nors kartą ir pas mus 

sužibėjo taikos šviesa. Visos 
sriovės susitaikė ir ruošiamės 
prie Lietuvių Dienos, laikydami 
susirinkimus kas savaitė. Spal. 
22 d. buvo didelis masinis susi- 
rinkimas Polis teatro svetainėje, 
kuri prisirinko pilmetukė. Su- 
sirinkimą vedė miesto majoras; 
buvo pusėtinas skaitlius įžymių 
amerikonų: advokatų, teisėjų ir 
buvusis kongresininkas; lietuviš- 
kai kalbėjo pp. Bagočius ir tei- 
sių studentas Ščesnulevičius. Vi- 
ši ragino prie vienybės darbo. 
Aukų surinkta $358.50. 

Tą patį vakarą buvo prakalbos 
parapijos svetainėje, kur kalbėjo 
kun. Bartuška ir Dr. Bielskis; 
jie taipgi ragino mesti viską j 
šalį ir stoti prie darbo kas gyvas 
gelbėti badu mirštančius Lietu- 
voj lietuvius. 

Beveik visos draugijos aukauja 
iš savo išdų. Pirmutinė kelią 
pravedė SLA. 11 kp. kadir su 

maža auka: antra. Lietuvos Sunų 
D-ja paskyrė $100.00, kliubai po 
$50.00 ir kitos cjraugijos, vienos 
mažiaus, kitos daugiaus paauka- 
vo. * Visur Buvęs. 

IŠ BALTIMORE, MD. 

ALTS. kuopos ir Teat. Myl. 
D-jos vakariene. ALTS. kuopai 
ir Teatro Mylėtojui Draugijai 
sutarus veikti išvieno dailės, ap- 
švietos ir kultūros dirvoje, spal. 
22 d. buvo surengtas vakaras, 
pavadintas vestuvėmis. Įžangos 
vffams buvo 75c. moterims 50c. 
Svetainė buvo gražiai ištaisyta 
svetainės viduryj stovėjo du di- 
deli stalai, papuošti gėlėmis; tarp 
žaliuojančių gelių buvo pridėta 
įvairių užkandžių. Eshadoje, 
kur buvo išpildomas vakaro /pro- 
gramas, plevėsavo Lietuvos vė- 

liava su Žirgvaikiu, sujungtu su 

Amerikos vėliava. 
Svečių buvo 168. Laike vaka- 

rinės po trumpą prakalbą pasa- 
kė p. J. Česna, p. V. Vencius, p. 
P. Lazauskas ir p. P. Gurklis. 
P-nas V. .Lietuvninkas smuiką, 
o p. J. Tautkus pirmu svečiams 
atsistojus pagrojo "Lietuva Tė- 
vynė musų." 

Toliaus svečius linksmino pa- 
nelės Česniutės, Jono dukterįs, 
grodamos viena smuiku, kita 
pianu, ALAK. Choras, kuris ga- 
na gražiai padainavo kelias dai- 
neles. Be to poni Bartaškienė 
ir ip. V. Lukoševičius pasakė de- 
kliamacijas. Gana jausmingai 
dekliamavo poni Bartaškienė 
"Ant Šešupės." 

Antrojoj svetainėj jaunimas 
žaidė įvairias lietuviškas žaismes. 
Žodžiu, svečiai gražiai linksmino- 
si ir besilinksmindami neužmiršo 
nei savo brolių nukentėjusiu nuo 

karės. Aukų surinkta $21.40. 
Bet nors tai buvo gražus ir 

pavyzdingas vakaras iš veinos 
pusės, iš kitos nebuvo taip gra- 
žu, nes truputį lyg ir perdaug 
svaigalų buvo; keli vyrukai buvo 
jau gerokai įsitraukę, nors nese- 
nai buvo jau gerokai įsitraukę, 
nors nesenai moterų ir merginų 
Rutų Ratelio Draugija davė gerą 
ir gražų pavyzdį baltimorie- 
čiams, kaip be svaigalų galima 
gražiai ir linksmai laiką praleisti. 
Sandariečiams, matyt, tasai race- 

liečių pavyzdys nepatiko, kad juo 
nepasinaudojo. 

Šiaip vakaru visi btfTo užga- 
nėdinti ir išeidami sakė: Paren- 
kite mums kadir kas savaitė to- 
kias vestuvės, nes mums jau nu- 
bodo senoviški baliai. 

Darbininkas. 

IŠ ANSONIA, CONN. 
iLetuviu Dienos reikalais. 

Spal. 10 d. Šv. Antano liet. baž- 
nytinėje svetainėje buvo laikytas 
susirinkimas lietuvių draugijų 
Lietuvių Dienos reikalais. Suci- 
rinkimą atidarė kun. V. Buka- 
veckas. Valdyba išrinkta tokia: 
Pirm. Jonas Tareila, vice-pirm. 
M. Jovaišienė, pio®. rašt. S. Bu- 
janauskas, aiur. rašt. A. Baro- 
nas, Kas. J. Kasinskas. 

'Perskaičius Liet. Cent. Kom. 
nutarimus, padarytus jo susirin- 
kime AYil'kes Barrėje, didžiuma 

| balsų sitojo už jų priėmimą; keli 
buvo priešingi, bet paskui ir tie j prisidėjo. Nutarė siųsti į vietos 

( Komiteto susirinkimus po 3 at-. 
stovus šitos draugijos: Šv. An-j tano parapija, Šv. Antano Dr-ja, 
Šv. Kazimiero D-ja, Šv. Onos 
Matferų D-ja, Parapijos Choras, 
Šv. Cecilijos Choras, Šv. Juozapo' 
Darb. Sąjunga, SLRKA. 42 kp., 
SLA. 66 kip., šviesos D-ja, DLK. 
Vytauto D-ja, Liet. Pol. Kliubas, 
Socialistų 186 kp., Liet. Mo* Prog. 15 kp. 

Jonas Kaspara. 

IŠ SO. OMAHOS, NEB. 
Susirinkimu Nedėlioje, spal. j 22 d. buvo viešas susirinkimas, i 

Kun. J. Jonaičiui susirinkimą ati-. 
darius. J. Jonevičius pranešė, 
jog anglij, X o n p a r e i 1 kliubas J 
rengia vakarą spal. 27 d. visą j 
pilną skiria nukentėjusiems nuo 
karės lietuviams. Krutamųjų pa- 
veikslų teatras O r p h e u m taip- 
gi aukauja pelim nuo »sipal. 31 d. 
vakaro Lletut+ų Dienai. 

Aulkų rinkikių turime jau 51, 
kas sulyg musų koflonijos didu- 
mo yra geru skaitliam, bet męs 
manome gauti jų dar kokias dvi- 
dešimtis. Buvo raginama pava- 
ryti kuoplačiausią agitaciją, ra- 

ginant atsilankyti į tuodu augš- 
čiau minėtu vakaru. Tikietai 
pardavinėjama išanksto. 

Jurg. Biliūnas, nut. rašt. 

IŠ MASON CITY, IOWA. 

Vietinis gyvenimas; .straikas; 
stoka tautinio jausmo. Mason 
City stovi gražioj lygumoj tarp 
žaliuojančių gojų "*• turi 18 tuk- 
siančių gyventojų; gyventojai 
daugiausiai Balkanų tautų ir ke- 
lios dešimtįs lietuvių. Lietuviai 
ipšviesoje žemai stovi; laikraš- 
čius nedaug kas sfkaito, o drau- 
gijų, išsikiriant vieną SLA. 178 
kp., kuri taipgi silpna, nėra. 

Dirbtuvių kitokių čia nėra kaip 
tik plytinės, 2 cementinės ir 
skerdyklos. Darbininkai ikišiolai Į 
ouvo neorganizuotais. Kompani- 
jos darė su jais, kaip joms pa- ( 
iko. Atėjus pavasariui ir dar-, 

Į bininkanrs pardėjus krikti jos pa I keldavo mokestį, rudenį, darbi- 

^ ninku atsiradus daugiaus, ją nu- 

mušdavo. Taigi vasara mokėda- I 
vo daugiausia $2.50, o žiemai 

'atėjus $1.75. Šiai žiemai besiar- 
tinant kompanijos buvo suplena- 
vę numušti mokestį iki $2.00. 
Darbininkai pamatė, kad jie ne- 
galės pragventi iš to uždarbio, 
subruzdo tverti uniją. Jiems tas ' labai pasisekė ir į porą savaičių 
susiorganizavo visi plytinių dar- 
bininkai, iš viso apie 700. Lie- 
pos 18 d. buvo apskelbtas strai- 
kas; kompanijams buvo duota 
laiKo 24 valandos. Liepos 19 d. 
pavyko susitaikyti su National 
Clay \Yorks (Fertnosini), kitos 
plytinės atsisakė išpildyti darbi- 
ninkų reikalavimus. Kompani- 
jos mano, kad žiemą gaus straik- 
laužių, bet lig šiol dar jų neturi; 
laukiama, kad neužilgo kompani- 
jos susitaikis su darbininkais. 
Darbininkai reikalauja 27c. \ va- 

landą ir laiko ir pusės už-virš- 
laikį. Kompanijai atrodo keista, 
kad vietoje mažiaus darbininkai 
reikalauja daugiaus mokesti'" 
darbininkai užsilaiko ramiai 1. 
tikisi laimėsią savo kovą. 

Kaip vietos lietuviai atsineša į 
Lietuvių Dieną, tai net skauda 
ir minėti. Čia priskaitoma ap»e 
100 lietuvį: inteflgentų beveik 
visai nėra, o patjs žmonės irgi 
nesirūpina Lietuvių Diena.' Aną 
dieną buvau sumanęs pakalbinti 
vieną darbuotis. Jis man atsakė 
rimtai, kad ką gelbės darbavu- 
sis jei rinkikių nėra. Teisybė, 
rinkikai sunku gauti, bet, pasi- 
darbavus, galima butų surankio- 
ti. Čia, kad i r pats neduosi, jeigu 
straikuoji ir neutri ką duoti, tai 
galima iš kito gauti šituo visoj 
šalyj paskirtu laiku ir tuomi sa- 
vo brolius sušelpti. 

K. K. K. 

Iš ROCHESTER, N. Y. 
ALTS. 21 kp. vakarėlis ir dve- 

jos prakalbos.—Spal. 14 d.— 
ALTS. 21 kp. parengė šeimyninį 
vakarėlj. Kalbėjo P. Petronis ir 
K. Semaška. Po kalbų sekė de- 
kliamacija, o paskui vakarienė ir 
visaki lietuviški žaidimai. Sve- 
čiams vakarėlis labai patiko vi- 
sais atžvilgiai^ 

Tą pačią dieną apsivedė įžy- 
mus tautietis p. Juozas Žemaitis 
su p-lė Mare Stroliute. 

Spal. 15 d. įvyko dvejos pra- 
kalbos. Tautininkai susivieniję 
su katalikais parengė prakalbas 
bažnytinėj svetainėj; kaip gir- 
dėti, prakalbos labai nusisekė. 
Nukentėjusiems nuo karės su- 
rinkta aukų $106.50. 

Kitas prakalbas surengė socia- 
•listų 7 kuopa. Šitt'; prakalbos 
buvo garsinama kaipo "Atsaky- 
mas Tautiečiams." 

Teisybė, jie bandė jiems at- 

sakyti, bei nelabai vyriškai; kal- 
bėjo socialistų vadas K. Vaivada. 
Savo kalbas pradžioje jis išpasa- 
kojo savo visus nuopelnus, tik 
užmiršo paminėti savo veikimą 
didžiajame rubusiuvių straike, 
turbut jam baugu buvo apie jį 
priminti. Toliaus, atėjęs /)rie tau- 
tos veikėjų, pradėjo juos išsijuo- 
sęs keikti. Cia jis parodė visą 
savo mokslą, kurį jis įgijo iš 
"Šakės" ir "Kardo." Ir reikia 
jam pripažinti teisybė, kad jis 
moka ir gali keikti, bet nieko 
daugiaus. Žinoma, iš neturinčio 
negali nei reikalauti, bet keista, 
kad tokie maži žmogiukai turi 
dar kokį vardą pas kitus. Ačiu 
šito keikūno Vaivados pasidar- 
bavimui DLK. Gedimino D-ja 
ir SLA. 69 kp. nepridėjo prie 
kitų draugijų šitame taip svar- 

biame fnusų tautai darbe. 
Geru y.a dalyku turėti visuo- 

menei svetainė; bet dabartiniu 
laiku mūsų visuomenei Gedimino 
D-jos svetainė virto vieta keiki- 
mui tų, kurie ją padėjo pastaty- 
ti: keikimui tautininkų. Ačiū 
tam, tautininkai atsiskyrė ir su- 

tvėrė sau kitiį draugiją, kuri tik- 
rai geriau gyvuos kaip gedimini- 
nė. Tautininkams iš pastarosios 
pasitraukus liks joje tik vieni 
socialistai su keliais savo pase- 
kėjais; turėdama skolų iki ausų, 
galės ne kaip galės gyvuoti. Ir 
už tą viską ji galės pasiiėkavoti 
socialistams. 

Šitose savo prakalbose socia- 
listai aukų surinko šešis dolerius 
su centais. Tas aiškiai pasako, 
kad socialistų kuopa yra nusmu- 

kus, nors socialistai labai pyksta 
už tai. Ponas. 



Visi laikraščiui siunčiami rankraš- 
čiai turi butl pažymėti autoriaus pa- 
rašu lr adresu. Pasirašantieji ps20- 
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ant vienos popiero pmės, paliekant 
plačius tarpus tarp ellučlij 

Apžvalga. 
Pd "Lietuvi-.} Dienai." Tai 

jau po "Lietuvių Dieųai.'" Ko- 
kio:, piniginės iš to yra pasekmės, 
to dar pilnai nežinome. Spren- 
džiant iš vėliausiu žinių, galima ti- 

kėtis, kad jo^ bu> nemenkos. Se- 
kančiame numeryj męs pašvęsime 
tam daugiaus vietos ir nušviesime 
vi.<i reikalu kuoplačiausiai. Apie 
porą dalykų vinok jau ir dabar 

galima paminėti. 
Iš to u/idegimo, kurį apreiškė 

lietuviai bevevk visos* kolionijose, 
galima manyti, kad jeigu butų tu- 

rėta prisirengimui 1)ent porą sa- 

vanų daugiau, lietuviai butų su- 

organizavę didžiai pasekmingą 
dieną. Noro ir darbštumo netru- 

ko. Jeigu truko, tai laiko ir pri- 
tyrimo panašiam darbe. 

Antras ytin svarbus dalykas—^ 
tai aiškios pasekmės, įvykusios tarp 
lietuvių vienybės. Xtw laiko sv.- 

darymo bloko tarp tautininkų ir 

katalikų, aprimo didesnė dalis laik- 

raštinių peštynių. Socialistų spau- 

da, teisybė, po senovei dar vis sutr- 

za, bet kuomet kiti yra užimti sa- 

vo Aarbu i r ant tų ztirzėjimų ne- 

daug pa»3^, tai ir tnusų viešame 

gyveni trr, ramiau, smagiau ir vi- 
šiems naudingiau pasidarė. 

Sulyg padaryto W»tkcs-Barre 
.. ttarimo blokas tarp tautininku ir 

katalikų turės tr.ii tik iki "Lietu- 

vių Dienai." Tai ką? Ar ir vėl 

dabar turi prasidėti peštynės? 
f Matydami gerus bloko vaisius, 

męs kuodručiausiai patartume to 

bloko neardyti ir palaikyti jj bent 
tki karės galui. Susidariusieji da- 

l>ar komiiitai lai pasilieka ir toles- 
niam darbavmuisi. 

Krikdyti dabar suorganizuotą 
vi-vioi.ienę. butų, raostj manymu, 
sunkiausi* nusidėjimas Ir prieš 
prptą ir prieš nntsų tautą. 

Pasveikinimas! Gauname žinią, 
kad gerbiamas Amerikos lietuvių 
svečias, durnos atstovas Marlynas 
Yčas, žada Amerikoj apsivesti. 
P-Iė Hypatija Sliupnitė, Dr. Jono 

-.Šliupo jauniausia dukiė, yra bu- 

simoji p-ia Yčienė. Vestuvės at- 

sibus Ncw Yorke, prieš pat p. 
Yčo išvažiavimą Europon, lapkri- 
čio 7 d. 

"Lietuvos" redakcija siunčia jau- 
navedžiams širdingiausius pasvei- 
kinimus U podraug velija kiiotai- 

..ūogiausios jiems ateit." ss. 

Lai Jusų, Gerbiamieji Jaunave- 
džiai, sugyvenimas spindi laimės 

spinduliais jums patiems, ir lai jis 
podraug buna papuošalu, pasige- 
rėjimu ir pasididžiavimu visiems 
lietuviarr •! 

Prezidento rinkimai. Ateinan- 

čią savaitę atsibus Suvienytų Val- 

stijų prezidento rinkimai. Pa- 

prastai buva pusėtinai ounku iskal- 
no atspėti, kas tuose rinkimuose 
laimės. Šiemet gi toks pranaša- 
vimas yra dar sunkesnis, nes abi 

partijos,—kaip republ ikonų, taip 
demokratų,—turi nepaprastai stip- 
rius kandidatus. 

Repvu>l;\onų kandidatas, M r. 
Charles l|lugheis (ištark '"Hjus"), 
kaipo viešas veikėjas, turi nepa- 

prastai stiprų rekordą; kaipo.Ne\v 
Vorko valstijos gubernatorius, jis 
parodė didelius gabumus; kaipo 
žmogaus, jo rekordas yra švarus. 
2o<b.iu sakant, tai yra stipraus 
charakterio, daugiaus negu pupra.s- 
tų gabumų ir nesutepto gyvenimo 
vyras. Mr. Hughes gal yra vie- 
natinis visoj Amerikos istorijoj 
žmogus, kuris pats ne jieškojo, 

J negaudė nominacijos: ji pati, taip 
sakant, pas jj atėjo, kuomet re- 

publikonų partijos konvencija Chi- 

cagoje beveik verste privertė jj 
tą nominaciją priimti. Kadangi 
buvusioji Rooserelto progresyvė 
partija vėl susiliejo su republiko- 
nų partija, tai republikonai turi 
didelę viltį Mr. Hughes'o kandi- 
datūrą š;uose rinkimuose perva- 
ryti. 

Bot t mažesnę viltį turi ir de- 
fnokraiai. Ir tai savo vflčuM pa- 
remti jte turi nemažai pamatų. Jų 

kandidatu yra M r. \Y. WUson, da- 
bartinis Suv. Valstijų prezidentas, 
kuris neilžginčinamai yra vienas ii 

stipriausių kandidatu, koki demo- 
kratų partija -kada nors turėjo. 

Laike keturių metų savo prezi- 
dentavimo, M r. WiIson turėjo 
daug ir daug sunkaus darbo'. Nuo 
Lincofrio laikų nei vienas. prezi- 
dentas neprezidentavo tokiais lai- 
kais, kaip kad dabartinis prezi- 
fk'ivta>. Ir naminiuose reikaluose, 
ir turubežinėj politikoj ir laike 

didelė- karės, j vairios rūšies 
"bėdos" milžiniškomis vilnimis be 

paliovoi plaukė. Nežiūrint to-visa, 
dabartinis prezidentas atliko ne 

vieną toki darbą, uz Kurj jam 
teisingai kreditą reik atiduoti. 

Jis, kaip ir M r. llughes, pasi- 
žymėjo nemažais gabumais, nesu- 

teptu stipriu charakterium ir di- 
deliu darbštumu. Nežiūrint dau- 
gelio klaidų, kurias jam primeta 
jo presai, (o prie nekuriu jis ir 
pats prisipažįsta), jis visgi turi 
daug pritarėjų, ir tai ne tik savo 

partijos tarpe. Vienas iš stipriau- 
sių pobūdžių, kuris galės daug 
prigelbėti \Vilsono išrinkimui, yra 
tas, kad Suv. Valstijos gal nepa- 
norės permainyti savo valdžios, 
kol neužsibaigs karė Europoj. 

Europoj karės sūkurys jau kele- 
tą sykių buvo smarkiai traukęs 
Suv. Valstijas savo viduriu. Per 
du metu jos, prezidento VVilsono 
vedamos, atsilaikė; daugelis žmo- 

nių mano, kad VVilsonui esant 

prezidentu, jos atsilaikys nuo ka- 
rės pavojaus ir iki galui. 

šiuose rinkimuose bus dar vie- 
nas žingeidus dalykas. Amerikos 
vokiečiai, kaip matyt, yra neuž- 

ganėdinti nei vienu iš viršminėtų 
kandidatu, nes nei vienas iš jų 
nėra Vokietijos šalininku. Todėl 
vokiečiai grasino, kad jie ant ker- 
što balsuosią už socialistų kandi- 
datą. 

Kiek tą grasinimą jie išpildys, 
dar nežinia. Bet butų visai ne- 

stebėtinas dalykas, jeigu šiemet 
socialistų partijos balsų skaitlius 
padiffetų. 

Tikyba ir Amerikos politika.— 
Kas keturi metai visa Amerikos 
šalis bųva iš pamatu sujudinta 
politiškais rinkimais. Politiškos 
partijos nori pravesti rinkimuose 
savo locnus kandidatus ir tam 

tikslui, žinoma, panaudoja visus 
įrankius,—tinkamus, kaip lygiai 
ir netinkamus. 

Pastaraisiais laikais vis tankiau 
pradeda kartotis politikierių jnė- 
:ginimai įtraukti politikon tiky- 
bą: jie nori. ka apie kandidatą 
butu sprendžiama ne pagal jo 
asmeniškus .nuopelnus ir tinka- 
mumą, bet pagal jo tikybą. 

Jeigu tie jų norai išsipildytų, 
tai politiškieji rinkimai greitai 
pavirstų ir tikybines pjotfynes, 
nes plačiųjų minių gal niekas 
taip neuždega, kaip tikybos klau- 
simas,—ypač jeigu tos minios 
yra apitamsios. 

Sios salies "tėvai" labai išmin- 
tingai padarė, atskirdami politi- 
kos reikalus nuo tikybos reikalų. 
Visa Suv. Valstijų istorija tai 
liudija: vargiai rastum kitą to- 

kią šalį. kur tauta butų taip liuo- 
sa—pasakytume, laiminga,—tiky- 
biniu atžvilgiu. 

Bet, kaip minėta, ats^iranda-to- 
kių kvailių fanatikų, arba nesą- 
žiningų politikierių, kurie kas 
rinkimai mėgina tykybą įkišti j 
politiką. Tokių neišmanėlių yra 
kaip tarp kunigų, taip ir tarp 
svietiškųjų. Laimė vienok, kad 
atsakomieji tikybos vadai pride- 
rančiai saugoja šios šalies tradi- 
cijas ir stengiasi užkirsti kelią 

{visiems panešietns kvailiems fa- 
natiškiems mėginimams. 

Štai ir dabar Milvvr ikee's ka- 
talikų autvyskupis S. G. Mes- 
mer išleido į visus VVisconsino 
valstijos kunigus aplinkraštį, ku- 
riame ii j aštriai, grąsindamas 
bausme, v.jgma katalikų kuni- 
gams dalyvauti šių rinkimų po- 
litikoj žodžiu, ar raštu. Antvy- 
skupfs atkreipia savo kunigų aty- 
da j tai, kad kišimąsi katalikų 
kunigų į politiką, kur tikyba nė- 
ra tiesioginiu budu palytėta, yr? 
užginta 30 metų atgal Baltimo- 
rės SinotJe. 

Kaip vertėtų tai giliai Dinentn 

įsidėti nekuriems musų kuni- 
gams. ypač tiems, kurie ši uotu 
laiku kaip sykis išsijuosę darbuo- 
jasi įvedamu tikybos į grynai 
svietišką lietuvių tautinę politi- 
ka. 

Knygos belaisviams. Tevvnės 
I _ V 
Mylėtojų Draugijos knygius, p. M. 

j. Damijonaitis, šiomis dienomis 
s: luntė iš Chicagos Ne\v Yorkan 
uvnkis tūkstančius knygų, kurios 

[yra kaipo dovana lietuviams be- 
laisviams Vokietijoje. 

TMD. Centro Valy ciba jau nuo 

senai galvojo.apie siuntimą knygų, 
kurių belaisviai yrą didžiai pasi- 
ilgę. Atvykus Amerikon p. Vcui 
ir lytin. Žitfn-'kui ir pasikalbėjus su 

Jais. nuskęsta' siusti ttiojaus, kad 

knygos galėtų eit 1 Europon sykiu 
>u p. Yčo grįžimu. j 

TMD. siunčia šitą krūvą i s savo 

locnų knygų. Siuntimo vertė iš- 
neša apie $1,000.00. Pati Draugija. 
padengia taipgi ir visas persiunti- 
mo lėšas. Tikimasi, kad belaisviai- 
lietuviai gaus' jas kaip tik apie 
Kalėdas. 

Gražus darbas! Bus malonus, 
"'Christmas Prescnt" tiems nelai- 
mingiems. x 

M U SU X E U TBLALITE TAS. 
Kiek tenka patirti, lietuviai ame- 

rikiečiai savo didžiojoj daugumoj 
simpatizuoja rusams ir kiek tik in- 

manydami, keikia vokiečius. Pra- 
dedant nuo teutonų," kokiu ten 

žodžiu prieš vokiečius narasi? 
Kai pradedi klausinėti, susitikęs 

kur nors lietuvius amerikiečius, 
kodėl gi jus taip nekenčiat vokie- 
čių ir taip linkstat rusų pusėn, tai 

po ilgo jieškojimo priežasčių, atsa- 

koma °:alop—kad mat Amerikoj 
visi prieš vokiečius. 

Vėl nemažai atsiranda lietuvių, 
kurie giria vokiečių augštą kultu- 
rą, jų pažangumą, iš barba r i moja 
rusus, anglit3 ir francuzus. 
^ j Kariaujančios valstybės kovoja 

tarp savęs ne tik ęinktu, bet ir 
žodžiu suskaldo lieluvius irgi į dvi 

pusi. Sunku prsilikti , lygsvaroj, 
nes ko tik ner^-Vi, pavyzdin anglai 
apie vęk'ečius, o vokiečiai apie 
anglus. \ '•*£, didžiausia popierinė 
keva eina tarp vokiečių ir rusų.' 
Dažnai net linksma žiūrint iš šono,' 
kaip du lietuvių lig karšto prakai-' 
to pešas tarp savęs dėlto, kuri iš 
dvVų kariaujančių pusių pati 
idrališkiausia. 

Tiesa, lietuvis jau senai nebuvo 

savptoviš; Jo žemės savystoviš-| 
kumo jausmas jam beveik visai 
nudilo. Jis gali save paremti tik 
svetima kokia nors valstybe, man- 

atyti save tik svetimose rybose. 
Daugiausiai išmokino mus to 

lenkai. )ie niekuomet negalėjo 
jyventi be sentimentališko brolia- 
vimosi su kuo nors. Tai jiems 
buvo broliais francuzai, tai austrai, 
o lietuviai yra dar ir dabar. 

Mnsų irgi mėgstama jieškoti ka- 
žin kokios brolystės su latviais. 
Męs nė patėmyti to nenorim, kad 
jie visai kitoniški žm lės, visai 
mums svetimos dvasios. Jų siekiai 
i* pobūdžiai eina griežtai kitur,1 
negu musų.~ Latvys tiek lietuviui 
giminingas, kiek ir rusus, ar vo- 

kietys. Jų beistorinis gyvenimas, 
amžinas vergavimas atskyrė juos 
nuo lietuvių. Nerasi nė vieno lie- 
tuvio, kuris arčiau pažjsta latvius 
ir kuris dar galvotų apie kokį 
nors bendrą darbą su jais. Mums 
negali buti kokių nors ypatingų 
brolių; musų 'broliai—visos pa- 
saulio tautos. Męs esam tiek skir- 
tini nuo' visų ir tiek bendri, kaip 
sunųs iš vienos pasaulio šeimy- 
nos. 

Atsimenit lenkus iš pat pradžių 
karės. Koks pasijuokimas iš rusų 
armijos, iš rusų valdžios. Jie vo- 

kiečių nekenčia, bet ateis austrai 
ir tie viską ideališka^ sutvarkys. 
Tik štai tą pačią, dieną, kuomet 
lenkams rusų kariumenės vyriau- 
siojo vado buvo pažadėtas "rojus," 
susitinku grafa K-skj, kuris ypač 
mokėjo išjuokti rusus. Senis links- 
mas, nukeitęs. 

— Ar žinai, Tamista,—rėkia jis 
man ištolo išskėstomis rankomis, 
—nuo šiądien musų istorija nuvė- 

jo visai kitu keliu. 

Nuo tos dienos pasidarė grafas 
K-ski karščiausias rusų brolis. 
Kaip tik jis negyrė'rusų, kokių 
tik giminingu r^š-ių su jais nejie- 
škojo. Antrvrtojaus nuvažiavo į 
gubernatorių Panevėžin ir pasiūlė- 
jam savo puikius rnmus kareiviš- 
kam rusų ligonbueiui įtaisyti. 
žmona ėmė važinėti po apielinkes 
ir rinkti baltambius kareiviams. v 

Tokia staigi permaina atsitiko 
ne tik su vienu graiu K-skiu, bet 
!r su visa Lenkija. Rusai gi pa- 
matę, kad lenkams užteko vieno 

pažadėjimo, ėmė su jais, nieko ne- 

laukdami, senoviškai elgtis. 
Lietuviams gi rusai nedavė nė 

jokiu pažadėjimų. Juos, girdi, 
galima ir bc to suvaldyti. 

Mumj, lietuviams, tiek tokie 
patįs rusai,.vfciek ir vokicčtai. No- 
!įėjo mus sumindžioti 
per visą if^isu g loriją taip vieni, 
taip ir kiti^i 

IJuvo žisfcriosr' kryžiuočių karės, 
bet buvo nė kitoniškesnės ir rusų, 
kuomet jie stiJtirtėjo,- numetę toto- 

rių. jungiį. Pasiliuosavę nuo toto- 

•rių. Maskvos carai, "carai visų ru- 

sų," užmanė paliuosuoti ir rusus 

iš po Lietuvos-. Ir ne tik išliuo- 
"suoti savuosius, bet ir visai sutrinti 

stipru- kaimyną. \ 
Glemžė mus lenkai, įrišę į savo 

uniją, o rusai, susijungę su tais 
pačiais vokiečiais, (Katrė II-oji ir 
Fridrichas Dydisai), ir visai pa- 
vergė. 

Muravjdvo darbai ir paskutinės 
priemonės rusų žemdirbystės mi- 
nisterlo Krivošeino buvo vis tąsa 
tos pačios kovos: išnaikinti lietu- 
vius lig paskutiniosios. Jo politi- 
ka žemės bankų ir išpirkimas Lie- 
tuvos dvarų žadėjo visai užpluk- 
din.ti Lietuvą rusais. O gi gini- 
mas žmonių į Sibiro gelmes—ką 
tai reiškė? Reiškė tik: .pasinau- 
doti gera proga ir paliuosuoti Lie- 
tuvos žemę rusams. Žydų vary- 
mas iš Lietuvos turėjo irgi tik tą 
pagrindą: paliuosuoti vietą rusui 
pirkliui. Kodėl rusai sustabdė va- 

rymo darbą, kai frontas pasiekė 
Minsko ir Vitebsko gubernijas,— 
sieną tikrosios etnografiškos Rusi- 
jos? Buvo net įsakyta žmonėms, 
kiek tik galima, kentėti ir pasilikti 
vietoje. 

Vokiečiai, užėmę dabar Lietu- 
vą. i'"gi galvoja, kaip praktingiau 
butų ją išnaudojus kolionizavimo 
tikslams. Ir kad vokiečiai taip 
darys, jeigu Lietuva pasiliks jų 
rančose, tai nėra jokio* abejonės, 
ką ten kaįnclefis Bethmann-Mol- 
\vegas ir nekalbėtų. Autoriai tų 
projektų, kurių vienų vardų iš- 
niijiėjimas už britų geroką puslapį, 
vienbalsiai "sutinka, kad lietuvis 
labai gera9 medžiaga vokietinimo 
ir kolionizavimo"'1tikslams. Jis ne- 

sipriešins, prieš vokiečius nesikeis, 
jis tylus ir' dafbštus. Po 50-čiai 
mėty Lietuva—tai busianti geriau- 
sia tvirtovė savo žmonių patriotiz- 
mui prieš rusų pasikėsinimus. 

Ir dabar reikšti mums savo sim- 
patijas vokiečiams, tai' visviena, ką 
pasirašyti po jų projektais. 

Bet ne kitaip darys su mumis 
Ir rusai. Jie sakosi jau dabar, kad 
permažai rusinę Lietuvą ir Len- 
kiją. Reikėję buvo, girdi, pasi- 
darbuoti ten kur-kas uoliau. Ir 
po karės, jeigu tik męs teksime 
jiems be jokiu stipriu tarptautinių 
garantijų, tai mums nebus gerai. 

Pilnai laimėjusi Rusija, ar pil; 
nai laimėjusi Vokietija—lygiai to- 
kia pat Lietuvai pr&gaištis. 

Dabar męs ypač turim atmin- 
ti, kad tie patįs mums priešai 
ir rusai, ir vokfečiai. Jie gina 
tik savo reikalus, tik savo tautos 
nepaliečiamybę. Kas pakliūva 
ant jų rištinių slenksčio, apie tą 
jiems nėr kada galvoti. Nuo to 

paties priguli, kaip daug išsisuks 
jis sveikas. 

Vėl, kad ta karė vedama dėl. 
kažin kokių viršpasaulinių jdėjų, 
tam gali tikėti, kas apskritai tiki 
kiekvienam atspausdintam žo- 
džiui. Jis vedamas grynai tik dėl 
kolionialės ir prekybinės pirme- 
nybės pasaulyj. Čia valdo ne 

idealai, bet žiauriosios žemės 
gyvenimo priemonės. Kad taip 
garsiai kalbama ąpie kokįHai.pa- 
vergtųjų t#utųn:išliuosavimą,' tai 
kad tik geriau intepti politikos 
girgždančius ratus. Aš tikiu, kad 
gal po karės laijnės ir koks nors 
idealas. Bet tik tuomet, jeigu jo- 
kia pusė nelaimės pilnai ir taikos 
tarybose pri.siei^ daug derėtis. O 
jau tuomet vist politikiniai nuo 
sitoliai užlopin^fni ideališkomis 
geradarystėmis. į Prisiminti tik 
reikia Bulgarijos išliuosavimą, 
[Albanijos šusityėrimą. Kad šita 
karė gali priversti irgi prie tokių 
"išliuosavinių,"—galima labai ti- 
kėtis. 

Bet dfcl šito mums, lietuviams, 
reikia pasirodyti, kad męs esam 

savystoviais. Jeigu kas nors ir 
jaugtų iš musų kokias nors sim- 
patijas ar tiems, ar kitiems,—su 
jomis viešai rodytis ir neatsargu, 
ir pavojinga. Męs esam ir tu- 
rim parodyti, kad esam savysto- 

viai, su nieku ypatingomis uni- 
jomis nesurišta tauta. ,J)ar kuo 
labiau męs busim priešingi ir 
vieniems ir kitiems, tuo daugiau 
su mumis bus rokuojamasi. Ži- 
noma, tik ne Bulotos taktikos 
prisilaikant. 

Męs negalim leisti savęs suvi- 
lioti kokiais nors ūkanotais pa- 

žadėjimais. Uct lygiai negalim 
į ir klaidinti keno nors pramany- 
tais, ar net ir teisingais, su kare 
surištais, faktais. Daug rašoma, 
kaip elgias vokiečiai laike karės 
Lietuvoj ir kaip elgės atsitrauk- 
dami rttaai. Pats buvau Lietuvoj 
laike mušiu ir negaliu pasakyti, 
nuo ko daugiau kentėjo Lietuva. 
Kur eina kruvina kova, kur .kiek- 
vieno žmogaus gyvybė kaip ant 

siūlo kabo, ten pasiunta žmonės 
ir vienoj, ir kitoj pusėj. Kad ir 
kažin kokios kulturos butų žmo- 
gus, jam tokiose aplinkybėse 
sunku beiijsilaikyti. Lygiai nai- 
kino Lietuvą iš vienos pusės vie- 
na kariuomenė, is kitos kita. 

Lietuviams šią "ulamdą belieka 
neutralitetas. Jie turi j viską 
rimtai žiūrėti ir outi pasiruošu- 
siais prie visako. Kaip tik mums 

pridera pasirodyti dabar, kad | 
mums ne bernauti skirta, ne vien 
žiūrėti malonės iš svetimų ran- 

kų. Męs. turim apsireikšti savy- 
stoviais ir kovoti dėl to savysto- 
viškumo 

'A Gal ta ''Gintarinė deklaracija" 
Rusų valdžiai ir ne visai tokia 
buvo, kaip ji priderėtų buti, bet 
jj parodė rusams, kad ir lietuviai 
turi savo norus ir savo valią. Tai 
įbuvo ne pataikavimas rusams, 

bet vien mandagi forma, kurio- 
je išreiškiami ir reikalavimai ir 

gražus palinkėjimai kitam. 

Ką męs žinom? Gal dabar 
kiekvienas mūsų žingsnis bus at- 

sakonfBS prieš visą Lietuvos 
ateitį? 

ŠEINIUNAS. 

PROTOKOLAS. 

ALT. SANDAROS III SEIMO. 

i Brooklyn, N. Y., M<bCaddin Me-( 
morial Hali, tierry Str., ir So. 2nd 
Str. Amerikos Lietuviu Tautinės i 
Sandaros 111-čiąjį Seimą atidarė 
Sandaros prezidentais p. R. Karu- 
ža, 10 vai. iš ryto, 20 d. spalio, 
1916. Trumpai prataręs j susi-' 
irnkimą,. perzidentas nuskyrė P. i 

Norkų mandatų priėmimui. Užsi- 
registravo šie delegatai: 

I kp., Brooklyn, N. Y%:— 

1) J. Ambraziejus, 
2) L. G. Kaziunas, 
3) A. M. Martus. 

12 kp., Lawrence, Mass.:— 

4) J. Sekevičius. 
21 kp., Rochester, N. Y.:— 

5) J. Braknys. 
i 7 kp., So. Boston, Mass.:— 

6) A. Rimka, 
7) St. Mockus. 

15 kp., L.idgeport, Conn.:— 
8) R. Adžgauskas. 

24 kp., Mcntello, Mass.:— 

9) P. Kazlauskas. 
26 kp., Chicago, 111.:— 
10) Pr. Ktbortas. 

10 kp., New Haven, Conn.:— 
n) K. A. Makarevičitts. 

25 kp., Chicago, 111.:— 
12) P. Bradchulas. 

II kp., Waterbury, Conn.:— 
13) J. Trečiokas, 
14) A. Osteika. 

4 kp., Philadelphia, Pa.:— 

15) Vac. Karuža. 
30 kp., New York, N. Y.:— 

16) O. Viuikakienė, 
17) A. Ramanauskas. 

16 kp., Worcester, Mass.:— 
18) A. Blažys. 

Sesija I. 
1) Atidaręs Sandaros III sei- 

mą prezidentas R. Karuža laiko 
trumpą prakalbą, perbėgdamas 
tautininkų veikimą nuo kelesde- 
simties metų ir paskui 1914 m. per 
diidįjį Brooklyno susivažiavimą- 
seimą, Sandaros inkurimą ir plėto- 
jimąsi. 

2) Klausimas, ar duoti trims de- 
legatams iš pirmosios ALTS. kuo- 
pos pilnas delegatų teises, nes 

pagal Philadelphijoj priimtą plat- 
formę negalėtų. Bet paaiškėjo, 
kad visi trjs delegatai nebus; jie 
pasidalinsią sesijomis, todėl fak- 
tiškai busią tik du. 

3) Nariams tų kuopų, kurie 
šiame seime neturi oficialio kuo- 
pos atstovavimo, suteikta atstoyy-l 
bę su pil u sprendžiamuoju bal-| 
sų; nariams gi tu kuopų, kurios 

pilnai atstovaujamos^ turės ti!< 
patariamąjį baisą. Tokių sū pa- 
tariams halsu atsirado: r</> A. Po- 
vilaika iš W»ter1>tirio, Conn., 20) 
P. Norkus iš Brooklyn, N. Y. 

3) Centro Valdybos nariai, kai- 
po politiškoje organizacijoje, tu- 
ri pilnas delegatų teises. 

4. Centro Kom. nariai. 
21) Prez. R. Karuža, 
22) Yice-prez. J. Y. »Lutkau- 

skas, 
23) Sus. sekr. Dr. E. G. Kli- 

mas, 
24) Fin. sek. J. O. Sirvydas, 
25) Kasininkas M. Bučinskas. 

Prezidiumo rink/mai. 
Pirmsėdžiu F. P. Bradchulis. 1 

Pagelbmiiika J. O. Sirvydas. 
I Sek. J. Sekevičius, | 
II Sekr. A. Rimka. 
5) Įnešta ir nutarta, kad sesi- 

jas pertraukti 5 minutėms. 
6) Po 5 minučių pertraukoj 

Sandaros prezidentas Karuža pa- 
kviečia naujai išrinktą seimo val- 
dybą užimti prezidiumo vietą. 

7) Pirmsėdis F. P. .Bradchulis, 
atidaręs seimą, kviečia delegatus 
prie taisyklingos tvarkos ir rimto 
sriino dalykų svarstymo. 

8) Raportai Centro Valdybos. 
Pirmininko raportas, kuris bu- 

vo papasakotas žodžiu, priimtas. 
Ant tolesnių seimų vienbalsiai au- 
tarta, kad raportai butų priduoti 
raštu. 

9) Yice-pirm. J. V. Lutkausko 
šioje sesijoje nėra. 

10) Susinėsimų sekretoriaus ra- 

portas vienbalsiai priimtas. 
11) Finansų sekretoriaus rapor- 

tas vienbalsiai priinrta. 
12) Kasininko seime nesiranda 

—jis busiąs vėliaus. 
13) Renkama presos kpmisijąf. 

Jon įeina, A. Rimka, K. A. Ma- 
karevičius ir Pr. Kibortas. 

14) Sesija užsidaro pietų lai- 
kui iki 2:30. 

Sesija II. 
1) Yardošaukis. Neatsilankė L. 

G. Kaziunas, A. Blažys. 
2) Skaityta Sandaros kuopų ir 

narių pasveikinimai, būtent iš 
La\vrence, Mass. nuo 12-toi kp. 
narių: Vi. Jankausko, A. Ra- 
manausko, O. Ramanauskienės, J. 
Žukausko, J. Indėlo ir J. Jatu- 
žio. iš LlevelaTrt'i, Ohio, nuo 18 
kp. vardu K. Aksomaičio: Y. S. 
"okubvno, nario 14-tos kp., "Lie- 
tuvos" redakcijos Tr B. K. Balu- 
čio» Chicago, 111. 

3) Skaitymas I sesijos proto- 
kolo. Priimtas su patėmijimu, 
kad Presas komisija taipgi sutvar- 
ko kuopos įnešimus. 

4) Raportas kasininko. Priim- 
ta su patėmijimu, kad Taportas 
butu atiduotas turto peržiūrėjimo 
komisijai, kuri tuoj but išrinkta. 
Ton komisijon jeina P. Kazlau- 
skas, T. Ambraziejus ir Pr. Kibor- 
tas. 

5) Nutarta skaityti antrojo San- 
daros Seimo protokolą, bet nesi- 
radus jo šiuo laiku ant stalo, pro-j tokolo skaitymas atidėta ant vėles- 
nio laiko. 

6) "Bloko" su kitoms sriovėms 
susitarta dėl bendrojo darbo dirbti j dėl lietuvių ir Lietuvos labdariu- 

^ gųjų, ekonominių, politiškųjų ir 
kulturinių reikalų komisijos rapor- 
tas priimtas. 

7) Programos bei konstitucijos 
tvarkymo Komisijos ^raportas.—1 
^esirandant Seime dviejų komi- 
sijos narių: D-ro Šliupo ir p. 
Chmieliausko—.trečiasai komisijos 
narys—J. O. Sirvydas žodžiu pa- 
pasakojo. Pasirodė, kad p. R. Ka- 
ružos patiektas programas, kuris 
priduotas šin sciman, perėjo per: 
programos komisijos narių rankas 
ir pasirodė, kad du nariai priima i 
jj, o trečiasai narys ne,—jis pri- 
silaikąs prie Pittsburgo konferen- 
cijos išdirbtos tam tikros komisijos 
programos taisyklių. 

8) Skaityta abu programų ir 
taipgi kuopų įnešimai: nuo a) i 

ALTS. Naujosios Anglijos kuopų • 

susivažiavimo; b) 29 kp. iš De- 
troit, Mieli., c) 5-tos kp. iš Balti- 
more, Md. 

9)Užsiregistravo 26) Dr. Bace- 
viee iš Elizabeth, N. J. kaipo San-' 
daros valdybos komiteto narys. j 10) Priėmimas konstitucijos, pro- 
jekto.- (Pilna konstitucija tilps' 
viename iš artimiausių "Lietuvos" 
numerių. "Red.") 

Projekto jžangon .šiaip, pataisy- 
ti: "O Amerikoje nuo "Liet. Bal- 
so" iki dabartinių laikų.— 

11) I paragrafas priimta kaip 
originale. 

12) f t paragrafas priimta kaip 
originale. 

13 \ III paragrafas priimta'kaip 
originale. 

14) IV pacagra'as piiimta kaip 
originale. 

15) Y Prieš 5-tijį originalo pa- 
ragrafą pridėti: ''Tautų ir valsti- 
jų nesusipratimai privalo buti ri- 
šami arbitracijos keliu, t. y. pagal 
Pittsburgo konferencijos. 

16) VI Kiekviena tauta turi 
teisę spręsti apie sa\y> likimą ir 
vidurinį susitvarkymą (Pitt. k.) 

17) YII Priimta Pittsb. konf. 
18) YIl Priimta Pittsb. konf. 

b) originalas par. V. c) priimta 
Pittsb. konf. d) priimta origina- 
las. 

19) [nešta ir 17 Lilsų prieš 8 
nekalbėti ilgiaus kaip 5 minutes 
ir nedaugiaus kaip 3 kartus. 

20) IX $is paragrafas po tulų 
svarstymų paduota ,pp. Sirvydui 
ir Rimkai išnaujo suredaguoti ir 

priduoti rytojaus dienai. 
21) Raportas komisijos kasinin- 

ko knygų periurejimo priimtas. 
22) Sesija užsidaro 6:15. 

Sesijai III. 
1) Atidaryta 10 v. ryte. 

2) Vardošaukis. Neatsilankė K. 
A. Mitkarevičius, kuris išvažiavęs, 
darbo delei, namo. 

3) Skaitymas protokolo. Pri- 
imta. 

4) Skaitymas korespondencijų. 
Iš So. Omaha, Xebr. nuo 28 kp. 
su auka $2.50 Autonomijos Fon- 
dui. Aukavo J. Biliūnas Sr.oo, P. 
Biliūnas $1.00 ir K. Jonevičienė 

5) Tęsimas skaitymo programos. 
6) fX Priimta komisijos origi- 

nalas nuo £ iki i vienbalsiai. 
Veikimo pamatai. 

I. Priimta originalas. 
8) II. Priimta originalas. 
9) III. Priimta originalas. 
10) IV. Priimta originalas. 
11) V. Priimta originalas. 
12) VI. Priimta originalas 

Organi2. pamatai. 
13) T. Priimta originalas su pa- 

taisymu. kad išmesti žodį "pilna- 
metis." 

14) II. Priimta originalas. 
15) 111. Priimta, originalas. 
16) IV. Išmesta. 
17) V. Priimtas. > 

18) VI. Priimta originalas sit 

pataisymu, kuris šiaip turi skam- 
bėti :, "Savo reikalų aprūpinimui 
kuopoms geistina laikyti mažiau- 
sia kas mėnesį susirinkimus, ku- 
riuose, apart kitų dalykų, turi 
buti apkalbami įvairus lietuvių 
platesni politikos kaip teoretiski, 
taip ir praktiški klausimai." 

19) VII. Priimta originalas. 
20) VIII. Priimta originalai. 
20) VIII. Priimta originala? 
21) IX Priimta originalas. 

\ 22) X Priimta originalas. 
23) XI Priimta originalas. 
24) XII. Padėti prie nepaprastų 

kuopų vietos. 
25) XXI. a) Mokestis centran 

bei kuopon gali boti mėnesines, 
b) Mėnesiui mokėti centran 5 c. 
ir kuopai 5c. 

A. L. T. S. pripažinta papras- 
tos-tikrosios ir nepaprastos kuo- 
pos. 

Nepaprastoms kuopoms metinė 
mokestis. 5 dol., o toliaus nuo 

sekančio šimto po 1 doT. ir antras, 
kad pirmam šimtui 3 dol., 9 nuo 

sekančių—po 5 doliarius. 14 bal- 
su prieš 5 perėjo pirmasai įneši- 
mas, t. y., kad nepaprastos kuopos 
lig šimtui turi mokėti 5 dol., o 

nuo sekančių no 1 dol. 

Trečioji sesija pietų metui užsi- 
darė 1:20 vai. 

Sesija IV. 
1) Vardošaukis. 
2) Skaitymas II sesijos proto- 

kolo. Priimta be jokių taisymų. 
3) Vice-prezklcnto, kuris pri- 

buvo šion sesijon, raportas. Pri- 
imtas vienbalsiai. 

4) Tolesnis programos skaity- 
mas. 

XIII. Priimta originalas. 
5) XIV. Priimta su pataisymu, 

kad ALTS. seimai butų metiniai. 
6) XV. Priimta originalas, t. 

y., kad susivažiaviman kiekviena 
kuopa siunčia po 1 delegatą ir 
dar po vieną delegatė nuo 50 na- 

rių. Nepaprastos kp. turi teisę 
siųsti tik vieną aUtovą, nežiūrint 
draugijos didumo, su patariamuo- 
ju balsu. 

7) XVI. Priimta orig. 
8) XVII. Priimta orig. 
9) XVIII. Priimta orig. 
lOj XrX. Priimta orig. 



u) XX. Priimta ori:*. 
12) XXI. Centro Valdyba turi 

pagaminti kuopoms dėl nauju na- 

riu priėmimo tam tikrą ctlkfarac:- 

k- 
13) Atsilanko IV. sesijoje sve- 

čiai K Strumskis, A. B. Strimai- 

tis, J. (iediv.inas, P;\ Bajoras, L. 
Pr^seika korespondentas), P. 
Montvila. 

14) Rinkimas Centro Valdybos. 
Prezidentu nominuota P. kibor- 

tas, R. Adžgauska.i ir J. AmVa- 

<ICJUS. 
P. K i bortas gavo 15 ba!. 

J. Ambraziejus gavo 1 ba!są. 
•R. Adžgatukas gavo 3 bal. 

Vice-^rezklentu:— 
R. Adžgauskas gavo <) balsų. 
J. Ambraziejų' 7 bals. 
A. Ramanauskas 2 baU. 
1.6) Iždininku:— 

Aklamacijos būdu iždininku iš- 
rinkta M. Bučinskas-, 

17> Susinėsimu raštininku:— 
A. Ramanauskas gavo 6 balsus. 
St. Mucluis"i2 bals. 
18) Finansų raštininku:— 

-1 « •' 
(Redakcijos .eKcnlai sujungti *u 

linansų sekretorium). 
19) Redakcijai ir finansų raš- 

tininkui $100 metams algos. 
20) Aklamacijos bud u išrinkta 

J. O. Sirvydą*. 
21) Komiteto nariais, kurie yra 

ir kasos globėjais: Dr. Bacevičius 
ir M. Viftfkartis. 

22) Kontrolės komisija:— 
Dr. K. G. Klinns, P. Norkus, J. 

V. l.tttkauskas. 

23^ Apšvietos komisija;— 
R. Kamža, Phila., Pa. 

J. SfckeviČius, Lavvrence, Mass. 
A. Rimka, Boston, Mass. 

2\) Teisn'iO komisija■ 
F. P Bradchuiis, Chicago, 111. 

B. K. Balutis, Chtcago. 
Dr. Zimontas, Chicago. 

25) Skaityta A. C. Strimaičio 
SLA. C. sekretoriaus laiškas, ku- 
riame prašoma paimti ant 60% 
knygutė: "Lietuvių Tautos klau- 
simas Ru.opoa karės metu." Laiš- 
kas priimtas ir atiduotas Sanda- 
ros centro valdybai 

* 

26) Padėkavota tiems laikraš- 
čiams, kurie tarnavo Sandaros or- 

ganizavimui, ypač '"Vien. Liet." 
"Ateičiai". ir "Lietaviai." 

27) Organais palikti tuos pa- 
čios laikraščius: "V. L,." "Atei- 

tį" ir "Lietuvą" ir dar paprašyti 
"Am. Lietuvi." 

28) Platinti šiuos visus laik- 
raščius prenumeratoms—skaity- 
tojų rinktr'iti, rašinėti kuoflati- 

giausia j juos apie ALTS. reika- 
lus. 

29) Visas korespondencijas, 
pasveikinimui,, etc. detei skelbimo 

spaudoj .palikt, centro Valdybai. 

30) Pavienių narių prigulėji- 
mas pavesta cęntro valdybos 
priežiūrai. 

31) Sekantis seimas Chicagoj 
—13 bal ę : VVaterbury—3. 

32) Naujosios ,valdybos prane- 
šimai. 

33) Naujai išrinktas preziden- 
tas, Pr. Kibomu pranešt", kad 

prie Sandaros pasirašė "Tėvy- 
nės" redaktorius p. V.' K. Rač- 
kauskas ir "Sus. Liet. Am/' C. 
SekretorifA. B. Strimaitis* 

34) IsIHstr I)r. Šliupo Veikalė- 
fj: "Lietuvos Laisvė." 

35) Seimas išreiškia padėką 
buvusiai Sandaros valdybai. 

36) Seimas išreiškia pageida- 
vimu. kad visi sandatifčiai kuo- 
karše&ttsia remtu :r aktyviškai 
dalyvautų "ivrtuviu Dienos" au- 

k;į rinkime. 

37) Naujoji valdyba savo vie- 
tas užima nuo 1 dienos gruodžio, 
šių metu. 

38) Svarstyta Lietuvos ir Gel- 
bėjimo Fondų reikalai, bet delei 
stokos laiko atidėti rytojaus die- 
nai ir vi.«J dalykai perduota Cen- 
tro valoybai, senajai ir naujajai. 

39) Seimas užsidaro 6:30 vai. 
vakar*. * 

HSeitno vedėjai:— 
Pirmsėdis F. P. Bradchulis. 
Sekretorius J. Sek 'f* 3. 

Rezoliucijų bei progi^mo ko-t 
misijos nariai:— 

J. O. Sirvydas. 
A. Rimka. 

Dėlei Rašybos Klausimo. 
(l/žbaiga) 

v. 
Komisija pataria svetimu /.o- 

d/.ii; vartoti kuo mažiausia, 
stenktis, kad daiktavardžiu kil- 
mininkai atstovu biulvardžiuį. o 

darantis budvardžius—sekti šitais 
patarimais: 

a) Svctimie;i žodžiai su sutik- 
tais: a!, ar, il, yv, at, ut. reikia, 
vartoti su galūnė us; p vž: deta- 
lus, normalus, idealus, realu5, 
populerus, naivus, civilus, pasy- 
vus, pozityvus,s negatyvus, ob- 
jektyvus, intensyvus, privatus, 
apsoliutus, vulgarus ir t. t. Ter- 
minu reikalui čia vartotina galū- 
ne inis;-pvž.: civilinis, negatyvi- 
nis, ^entralinis, ."alinis...-, kaip 
kad sakoma: bendrinės pievos, 
ruk.^tiniai obuoliai, atsivesti nė 
karvė, mergautinė skarelė, ir k.). 

Kuomet šitais būdvardžiais no- 

rimą išreikšti, daikto vidaus ypa- 
tybė, reikia pakeisti galūnė—in- 
gas: įdej alingas, principingas 
,žmogus "įdejalo principo žmo- 
gus" (plg. poteringas katilas, 
maldingas žmogus); subjektin- 
gas, objektingas raštas (plg. iš- 
mintingas darbas, iškalbinga-. 
žmogus, gėdinga mergelė), 
Mums rodosi, galima sakyti ir 
praktingas žmogus, daiktas (plg. 
nerti ngas arklys, vaikas). 

b) Iš svetimųjų daiktavardžių 
su nekirčiuota galūne: ikas, iki, 
ija, Komisija pa-taria daryti bū- 
dvardžius šitaip: atmesti tą ga- 
lūnę ir. einant musų kalbos dva- 
sia, junkti—inis, inga* arba iš- 
kas ; pvž,: praktikas—praktiškas, 
praktika—praktinis, praktingas 

1 (praktingas žmogus), kritikas— 
kritiškas, kritika—kritinis, kritin- 
gas, ekonomija—ekonominis, eko- 
nomingas, istorija—istorinis isto- 
ringas t istorinės knygos— 
istorijos knygos; iįtoringos knygos 
—knygos turinčio?" daug istorinių 
nuotikiy) klasinis, klasingas (klasi- 
nis veikalas—veikalas apskritai 
priklausąs klasei; klasingas 
veikalas—veikalas tiKjs klasinio 
veikalo vertybes). 

VI. 
Savo nutarimams. įvykinti, Ra- 

syboa Komisija nutarč: i) Kad 
"Lietuvių Baisas" ir "Naujoji 
Lietuvą" pr'vęlės rašyti naująja 
rašyba, kai bus paskclptas tuose 
laikraščiuose Komisijos posėdžių 
protokolas, o "Dvasios Reikalų 

į Sekcija prie L. D. C. K. n. d. k. 
š.", "Leidimo Komisija prie L. 

[D. auk. M. tu. in. š." ir "Mas- 
; kvos Mokytojų Sekcija prie L. 

!k.", nelaukdamos paskelbiant 
|protokolo, tuojau ims ją vartoti; 
2) visiems kitiems laikraščiams 

("Rygos Garsui," Šv. Pėtro ir 
Povilo Parapijai" ir užsienio), 
kuriu atstovų nebuvo Koihiaijos 
posėdžiuose, išsiuntinėti proto- 
kolo kopijas, tikėdamos, kad ir 

jie, norėdami vienodai rašyti, su- 

tiks vartoti nustatytąją rašybą. 
Rašybos Komisijos nariai: 

Kun. J. Tumas, 
L. Požėla, 

A. Dubinskas, 
Kun. J. Laukaitis, 

St. Naginskas, 
J. Statkevičius. 

Išdėstytoji rašyba Komisijos 
priimta visais sprendžiamaisiais 
balsais prieš du: Jeigu visuo- 
menė jai pritartų, tai mūsų kal- 
bininkai p. Jablonskis ir p. Bū- 
ga prieš ją neprotestuotų. Tp- 
del Komisija paveda rašybos 
klausimą spręsti pačiai visuome- 
nei. 

RuŠP. 5 d. 1916 m. 

Jablonskis, 
Kaz. Buga, 

Tumas, 
Laukaitis, 

L. Požėla, 
B. Masiulis, \ 

L., Noreika. 
"Liet. Balso" redakcija atsi- 

spausdinusi šitą Komisijos pro- 
tokolą deda tokįypricrašą: 
(Žr. "L. B.'* No. 61 (90), 2 pusi. 
"Kadangi pačioj Rašybos Komisi- 
joje nebuvo nuomonių vienodu- 
dangi pačioje Rašybos Komisi- 
nio rašybos klausimu ir kadangi 
lietuvių rašybos klausimas Ko- 
misijos atiduota spręsti visuo-, 
menei, męs "Lietuvių Balso" 
Redakcija, laikysimės senosios, 
jau įsigalėjusios ir mažne visų 
priimtos rašybos—kilminės. Pa- Į ti Komisija Posėdžių protokolo 
įžangoje pripažįsta, kad męs lu- 

rime vieną bendrą rašybą: "kad: 
ir turime vieną bendrą rašybą,! 
bet del kai. kuriu dalykų vis dar 
tebesvyruojama." Svyravimams 
pašalinti K. Buga rašo rašybos j vadovėlį, kuriam išėjus ir svy- 
ruojamieji dalykai, tikimės, su- 
vienodės." 

Męs taų gi pritartume "L. B." j 
redakcijai šitame klausime. Vie- 
na, dabar vartojamoji rašyba yra 
įsigalėjusi; antra, ji nėra tokia 
paini, kaip garsinė. 

Iš Yčo-Žilinsko Prakalbų. 
(Tąsa iš pereito numerio) 

Apie Kauną. 
Daugely] Lietuvos vietų karė 

paliko kruvinus ženklus, bet tur- 
liut niekur taip baisių pėdsakų ji 

[nepaliko, kaip aplink Kauną, ypač 
iš Suvalkų gubernijos pusės. Iš 
šitos mat pusės vokiečių armija 
urmu -ėmė Kauno tvirtovę. Ir 
kuomet paėmė; tai iš didelių plotų 
aplink Kauną, ypatingai tarp Mau- 
ručių ir Kauno, vieni tik tyrai te- 
beliko. Tik iš fundamentų gali 
pažinti, kad čia kaimų buta, namų 
stovėta. Kitaip nepažintai, nes ir 
medžiai iškirsti. Dabar ir apie 
išjtą vietą galima litclnai, sykiu su 
dainium Baranausku, pasakyti, 
kad tik "Kalnai kelmuoti, pakal- 
nės nuplikę"—tai viskas, kas yra 
iš šitų gražių vietų likę. 

Pabėgėliai. 
Apie pabėgėliui,—tęsė toliaus 

kalbėtojas,—jųs jau nemaža esate 
iš laikraščių girdėję. Dar daugiau 
jums papasakor #. Yčas. Čia aš 
tik keliais žod .ai- apie tai partii- 
nėsiu. 

1 Kuomet atėjo iš kariškos val- 
džios prisakymas, kad žmonės turi 
toliaus nuo fronto pasitraukti, tai 
būdavo tokiu atsitikimą, kad at- 
eina kareiviai ir liepia tuojaus iš 
namų išsinešt—duoda tik 10 mi- 
nuttj laiko. 

1 Ką tu paimsi su savim j tokį 
trumpą laiką? Tuojaus namai su- 

liepsnoja, o žmonės, ką spėjo su- 

griebti,—su tuom ir traukiasi to- 
I liaus. 
| Ne taip baisu isr ydo, kaip apie 
; tai skaitai, arba girdi kitus pasa- 
kojant, bet pamėgink pats į tų 
įžmoniij kailį įlysti, tai tuomet gal 
geri**^ suprasi. Pavyzdžiui, pa- 
menu, kad kuomet reikėdavo au- 

važiuoti Kaunan, ar į Suvalkus, 
tai baisi kelionė ■ išrodydavo—ke- 
lios, mat, arba keliolika mylių reik 
važiuoti. Bet jųs turite žinoti, kad 
dabar kiti musų žmonės su ark- 
liais-1—ir be nieko, be savo pa- 
šaro, be pinigu, be savo makto, 
nei iki Maskvos, ir net už Mask- 
vos nuvažiavo. Arkliai kelionėje 
nuvargę puldavo. Žmonės—ypač 
maži vaikai ir seneliai—pakeliais 
krisdavo... Visi keliai iš Lietuvos 
j rytus, j Rusiją nusėti arklių, 
gyvulių kaklais ir lietuvių pabė- 
gėlių kapais. Keleivis nemažai 
sutiks medinių kryželių pakeliais: 
tai likusieji nelaimingų lietuvių 
ženklai. 

Ir kur-gi nekris ir žmones ir 
gyvifHai. Laike pabėgėlių vary- 
mo, žinoma, tvarkos nebuvo: iš 
dalies todėl, kad panašiuose atsi- 
tikimuose tankiai sunku yra tvar- 
ką palaikyti, bet tankiaus todėl, 
kad rust] vyriausybė niekados ge- 
ra tvarka pasigirti^ negalėdavo. 
Nebuvo tos tvarkos ir dabar. Kar- 
tais pabėgėliai, važiuodami per 
Rusiją, gaudavo pavalgyt per 2— 

3 valandas, o kartais nieko ne- 
gaudavo ir per 2—3 dienas. Ne- 
suorganizuota, mat, nesutvarkyta. 

Taip dalykams stovint, žinoma, 
ligos pradėjo žmonas šienaini. 
Likimas tij, kurie važiavo vago- 
nais, ne kiek buvo geresnis, 
gonais, kiek buvo geresnis. 
Vagonai užgrųsti iki lubų, čia pat 
ligoniai su sveikais; ne tik ligo- 
niai... numirs žmogus vagone, juk 
neišmesi jo laukan; reik vežtis, 
kol neprivažiuosi vietos, kur galir 
ma šiaip-taip žmoniškai palaidęt. 
Prie kiekvienos didesnės stoties po J vieną, po keletą lavonų palikdavo. 

X*hoto tiy American Presą Assoclatlon. 

Australijos kareivijos būrys su mašininėmis šaudyklėmis eina užimti apka- 
sus talkininkų šone, Francuzijoje, Combles apielinkėj. 

Klausiau Lietuv.oj kunigų, žmo- 
nių: "Kaip ar išmisite, ar išgyJ 
vensite?'' Atsako: "Jeigu šiemet 
karė baigsis, dar gal ir įšmisim, 
bet jeigu užsitrauks dar per žie- 
mą, tai Dievai žino...." 

Ir lengva suprasti: pirmą žiemą 
dar buvo šis-tas likę, gi šiuosmet 
nei apsėta, nei pasodinta, nei iš 
ssno jokių zoposų nelikę. 

Kaip gyvena. 
žmonės gyvena arba apkasuose, 

kurie liko po kareivių (jeigu jų 
iš ten neišvaro), arba duobę sau 

žemėj iškasa, uždengia kuolais, lo- 
tomis, šiaudais, šakomis pridengia 
—taip žmonės ir žiemavojo ir an- 

trą jau žiemą taippat rengiasi žie- 
mavoti: 

Skvernuose kas grudų saują, kas 
ką kitą j tuos urvus, kaip tos 
voverys neša, kad žiemai nors šį- 
tą turėti. Čia, šitiems žmonėms, 
tai jau badas j rakis žiuri. Jie 
žus, tikrai žus, .jeigu greita pa- 
gelba jiems iš kur nors rjeateis. 

Yokietys vV^artį duoda darbo, 
bet menkai np^ka. Iš to pragy- 
venti ir vasarą negali.. Bet kas 
bus žiemą, kuomet ir tas darbas 
sustos? Mieątuojf fabrikai užda- 
ryti—darbo ir te?) nėra, tai kam 
gali žmogus gyyenti?. : 

Girdėjau, kaip,;žmonės nusiskun- 
džia Lietuvoje: "Niekas, sako jie, 
•mus negelbsti! Belgus, lenkus, 
franeuzus gelbsti, jiems inkas vi- 
sur renka, o mums, lietuviams, 
tik viena viltis liko—tik prie savų- 
jų, tik nuo amerikiečių lietuvių pa- 
gelbos tikimės ir laukiame. Bet 
kas-žin, ar jie mums pagelbės? 
Ar ir jie mus nepamiršo?"... 

Apie belaisvius. 
Dar viena didelė musų tautos 

nelaimė—'tai musų belaisviai: lie- 
tu\»iai-kareiviai, pakliuvu?ieji vo- 

kiečių ar austrų nelaisvėn. 
Gyvenant Berline, girdėjau, kad 

į pirmas kovas, kuomet karė pra- 
sidėjo, ėjo daug lietuvių. Mat 
lietuviai pačiam parubęžyj gyvena, 
tai greituoju arčiausius surinko 
ir karėn stūmė. Man vokiečiai 
pasakojo, kad pirmuose rusų mu- 

štuose su vokiečiais, daug lietuvių 
nelaisvėn pakliuvo. 

Jau pernai apie rudenį, kaip su- 

žinota ir apskaitliuota, Vokietijoj 
buvo per 20,000 belaisvių lietuvių. 

Koks šitų varguolių padėjimas? 
Nereik ir negalima ir apie juos 
pamiršti. Šitie ir laisvės neturi, 
turi dirbti; už darbą ne gauna be- 
veik nieko (pfenigus) ir menkutė- 
lį maistą. 

Išpradžių nors duonos duo 'ivo, 
vandens, zupės. Bet kada patiems 
vokiečiams pradėjo pritrukti duo- 
nos, tai negutjie apšers belaisvius, 
svetimuosius ?« Visoj Vokietijoj 
žmonės turi po dtt trečdaliu svaro 

duonos, ir tai gerai. Dabar gi nė- 

ra nei pieno,, *iei fcukraus. Negali 
gauti ir gana. * 

Koks belaįšvio gyvenimas ? Iš 
ryto—juoda icava ir duonaų pie- 
tums—zupė, fieva' mėsos pripjau- 
styta. Kur jau ten bus mėsa—ot 
gįsly papjaustyta j r įdėta zupėn. 
Ką darysi. Juk yr patięms trūk- 
sta; Vakare—silkę, žuvytę ir tt. 
Bet musų^žmogui, kas ten iš to—- 
kad jam duonos nėra. Duonos, 
sako, neturim, kad nors duonos 
mums duotu. Rašė jie j Šveica- 
riją, j, korsetus ir prašė> ''Kad 
nors duonos prisiųstute.".. 

Musų ir kitų tautų belaisviai. ; 

Ir musų belaisviai taip pat' 
skundžiasi. Jįe dar turi daugiaus] 
progos skųstis negu likusieji Lie- 
tuvoje. Mat vitokit) tautų belais- 

Iviai susieina: susieina ir su fran- 
cuzais ir su anglais. Mato, kad 
tiems prisiunčia iš namų tai šio, 
tai to. Tai mūsiškiai ir yra bai- 
siai nuliudę. Sako jie: "Apie juos 
pamena, rūpinasi, jiems prigelbsti, 
0 apie mus—nieka;, visi pamiršo. 
Šaufcdamės siunčiame laiškus 
Amerikon—nieko iki šiolei iš to 
neišeina."... Liūdnas dalykas!... 

Prancūzų, anglų belaisviai—nei 
biskio vokiečių valgio nevalgo. Jie 
nuo savųjų visko gauna: ir duo- 
nos, ir konservų, o Vokiečių duo- 
ną (blogesnę)—rusų belaisviams 
atiduoda. Užgynė duoti,—degina, 
arba paslapcioins perduoda. 

Rusai Rusijoje (suprantama, ne 

visi, bet tie, kuriems tai reikalin- 
ga) sako: gerai, kad badauja. To- 
kias žinias tarp kareivių platina— 
matj sako, nepasiduos, nenorės Į>a- 
kliut nelaisvėn, geriau mušis... 

Šveicarijos lietuvių komitetas 
gavo šiek-tiek aukų nuo Anglijos 
ir Škotijos lietuvių, Sunaudojo 
jas belaisviams, nusiuntė jiems 
sausos duonos, sukorių... Tai lie- 

1 
tuviai belaisviai su ašaromis dė- 
kavojo už tuo? šmotelius duonos. 

Amerikoniečiai, ameri-koniečiai! 
Kad nors tas liekanas, ką nuo jū- 
sų stalo lieka, kad nor tas pasių- 
stu^et tiems vargšams; kad jie 'nors nedėtos dienoj gautų tą, kas 
atlioka nuo jųsų kasdieninio stalo. 

Į Buvau Šveicarijoj ir iš ten šau- 
Į rėmės pagelbos tiems nelaimin- 
'giems, visų užmirštiems belais- 
j viams. 

| Iš Anglijos gavome, .kiek turėjo 
surinkę, prisiuntė. Iš Petrogrado 
Ccntralis "Lietuviu Komitetas ke- 
letu šimtų pakelių belaisviam? pri- 
siuntė. Bet iš Amerikos nieko 
negavome. Tik dabar nesenai, 

[girdėjau, $1,000 nusiuntė. 
O reik juos, tuos mūsų lietuvius' 

belaisvius, sušelpti,—reik! To ne- 

pamirškit, broliai amerikieciai- 
Reik jiems siųsti: marškinių, ke-( 

į linių— tų labajusiai trūksta' nes 
su kuom pateko nelaisvėn, su tais 
.ir dabar. "Lopėm ir lopėtn, sako 
jie, ir lopuose skylės pasidarė, nuo 

pečių patjs krinta..." 
Pats mačaiu apie Tilžę neku- 

riuos belaisvius: vieton batų, ar 

klumpių—skudurais kojas apvy- 
nioję. "Kaip įlendam j balą—tai 
netrukus ir vežk j ligonbutį" — 

skundžiasi nebagai. Vokiečiai juk 
jų neapaus, neapdengs-^ir patįs 
■turi savo pirmiausiai žiūrėti. 

4ai reikia mums patiems gelbė- 
tis. Visų, žinoma, nepripenėsim, 
neapžiurėsim, bet reikia jiems nors j 
džiaugsmu padaryti,—-Sad žinotų, i 

joj apie juos pamenam, kad apie] 
juos, kiek išgalėdami rūpinamės. 
Žinote patįs, kad tuomet ir jiems 
lengviaus bus savo bėdas kentėti; 
daugiaus igaus jie kontrybės ir iš- 
tvermės, kuomet žinos, kad ir jų 
nepamiršta savieji. 

(Toliatis bus) 

Žinios-Žineles. 
Easton; Pa. 

= Tautninkams ir katalikams 
pasiuntus savo komisiją pas mie- 
sto majorą pnfsyti leidimo au- 

koms rinkti Lietuvių Dienoj, tas 

jo neišdavė. Vėliaus socialistų 
komisijai taipgi atsakė. Majoras 
teisinosi, buk vietos biznieriai pro- 
stestuoją prieš tokį "ubagavimą." 
Darbininkai turėtų atminti, kokį 
gerą majorą ir biznierius turi. Jie 
taipgi turėtų užprotestuoti tinka- 
moj vietoj ir Tinkamu laiku. 

Meriden, Conn. 
= Penkiose didelėse Interna- 

tional Silver komp. dibtuvėse strai- 
ka's eina jau metai laiko. įžy- 
mimiems straikininkams ifvažinė- 
jns kitur, konipanijos prisiėmė 

j darbininkų iš kitur atvažiavusiu ir 
, straikas kaipir pranyko. Darbi- 
| ninkai mokėdami kokį amatą ne- 
! blogai uždirba. 

Clinton, Ind. 
= Spalio 12 d. buvo iškilmin- 

gas apvaikščiojimas šimto metų 
sukakimo nuo Indianos valstijos 
prijungimo prie Suv. Valstijų, 

j Ap vaikščiojime ėmė dalyvumą 18 
tautų: skaitlingai dalyvavo ir lie- 
tuviai. 

Brooklyn, N. Y. 
= ALTS. i kuopa McCadin 

svetainėje spal. 19 d- Nurengė di- 
delės prakalbas. Kalbėjo kun. J. 
Žilinskas. M. Yčas ir St. Šimkus. 
Nors šlapias buvo oras, bet žmo- 
nių prisirinko apie 450. 

Dogden, N. D. 
= Spal. 15 d. nkininkui A. Ur- 

bonui bevažiuojant automobiliu, 
automobilius apvirto ir pavgžė po 
savim 8 žmonės. Suaugę žmonės 
išlindo, o 3 m.ui mergaitei koją 
nulaužė.' 

Rumford, Me. 
= Rumforde daugelis įvairių 

tautų žmonių pradėjo sirgti proto 
liga. Daugelj policija suareštavo 
ir nugabeno j beprotnamį, bet dau- 
gelis dar vaikščioja liuosi. 

'Scranton, Pa. 
Į = Kasyklose sprogus dujoms 
apdegė penki darbininkai: Juozas 
Venckus ir du lenku pavojingai 
ir Juozas Raudonaitis bei Ant. 
Domeika lengviau. 

Gary, Ind. 
— "Darbai eina gerai ir darbą 

lengva gauti. Uždirbam/l po $3, 
$4 į dieną. Lietuvių yra turinčių 
net po kelis namus. Viso lietuvių 
čia yra apie šimtas šeimynų ir 2 
ar 3 kartus tiek pavienių. 

JIESKO GIMINIŲ. 
žemiau* talpiname turinį laiške- 

lių, atėjusių { "Lietuvos" redakcija 
nuo lietuvių, pakliuvusių nelaiaven, arba nuo pabėgėlių- Jie jteiko sa- 
vo giminių, arba iiaip 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, tat 
bent meilaus tavo žodelio. 

Radavičia Stanislovas, karės 
belaisvis prašo atsiliepti savo 
brolių, gyvenančių Amerikoj. 
Adresas: Germany, Holzminden, 
Gefangenen Stanislovas Radavi- 
čius No. 5001, Bar. 19. 

Ramuska Juozas, karės belais- 
vis, Suvalkų gut>., Marijampolės 
pav., Gustaičiu kaimo j ieško savo 
brolio Andriaus Ramuškos, 1914 
m. gyvenusio Hartforde. Conn. ir 
švogerių Kazimiero ir Vinco La- 
patų, Sųv. gub., Kalvarij'os pav., 
Padovinio kaimo.—Adresas: Ger- 
many, Juzef Ramuska, beim guts- 
besitzer Herrn Joahn Thiel Geor- 
gensdorf Kr. Stithm bei Dt. Da- 
merau W. Deutschland. 

Gadonas Antanas, karės be- 
laisvis, Kauno gub., Šiaulių pav. 
jieško savo draugų,, viekšniškių 
gyvenančių Amerikoje. Adre- 
sas: Germany, Gefangenenlager 
i, Altdamm, Antanas Gadonas, 
Komp. i. 

Juškevičių Antanas, karės be- 
laisvis iš Tauragės, jieško sa\o 

giminių ir pažįstamų. Adresas: 
Germany, Gefangenenlager W;ihn, 
Antanas Juškeviče, Bar. BuchhoU 
6 \Yickrath. 

Pranys Juozas, pabėgėlis, Kau- 
no gub., Šiaulių pav., Žagarės vai., 
Veršių sod. prašo atsiliepti savo 
broliu, seserų ir kitų giminių Ame- 
rikoje. Adresas: Russia. g. Moskva 
Suščev-kaja ul. d. 27 U. O. Mas. 
2 rota, 4 vzvod, Osip Pranys. 

Kazlauskas Jonas■ ir jo žmona 
belaisviai, (lenkai ar gal lietuviai) 
nori susirašyti su savo sunumis 
ir dukterimis Amerikoje. Adresas: 
Germany, Gefangenen lager 4 
Havelberg Bar. IV", Jan Kozlo\v* 
ski No. 653. 

Rusų konsulis, p. A. Valko v 
prašo musų paskelbti, kad jo pra- 
šo gyvenantis Rusijoje Juozas 
Petrėnas, ar Petronis, turbut, 
Kaulio gubernijos pa j ieškoti 
Amerikoje jo brolio Jono Petre- 
lio, ar Petronies. Atsiliepti rei- 
kia šituo adresu: Inuperial Rus- 
sian Consulate, Otis Rldg, 10 L* 
Salle St., Chicago, 111. 

Juknevičius Jonas, kafės be- 
aisvis iš Tauragnų vats., Ežerėlių 
apsk., Kauno gub., negauna susi- 
žinoti su savo giminėmis Lietu- 
voje, pasiilgęs # žinių. Adresas: 
Germany, Gefangenenlager \Vit- 
teriberg, Post Klein\vittenberg, 
(Elbe), Komp. 1 VIII, Bar. A., 
Jonas Josip Juktievičia, No. 
19333- 

Kaziliunas Jonas, karės belais- 
vis, Kauno gub., Stumbriškių 
vai., Medžiūnų k. nori susižinoti 
su Antanu ir Pranu Mekenais, 
Papievės k., to paties falsčiaus. 
Adresas: Germany, Gefangenen- 
lager VVorms, Jonas Kaziliunas, 
no Kamski polk. Bat. 3, Rota 
15. No. 155. 

Navickas Jonas, Mykolo sunus, 
karės belaisv-s, Kauno gub., Ra- 
seinių pav., Vodzgirių miestelio 
noir susirašyti su savo giminėmis 
ir pažįstamais. Adresas: Germany, 
Schneidemuhl, Bat. 3, Rota 3, 
Jonas Navickas, No. 5110. 

Bukis Jonas, kazimieras/ karės 
belaisvis, Kauno gub., Vilkmer- 
gės pav., Subačiaus vai., Akme- 
nos k. nori susižinoti su savo 
broliu Stanislovu ir seseria Elz- 
bieta BukiaK gyvenančiais Chi- 
cagoje. Adresas j Germany, Ge- 
fangenenlager Frankfurt (Oder), 
Jonas Bukis, lvomp. 19, No. 48. 
^ 1 

OUszewaki Wladyslaw (gal 
lietuvis, gal lenkas) karės belais- 
vis, turi sužeistą ranką ir koją 
ir negali darbo dirbti, prašo pa- 
gelbos. Adresas: Germany, Ge- 
fangenenlager Halbe (Berlin), 
Wladyslaw Oliszevvski, Bar. 7, 
No. 7786. 

Beržanskis Pranas, pabėgėlis, 
jieško savo brolių Jono ir Felik- 
so Beržanskių, kurie keturi metai 
atgal gyveno Mikvaukee, \Vis. 
Jie paeina iš Kauno gnb., Šiau- 
lių pav., Viekšnių miestelio; 
taippat pajieško Juozapo Žilio, 
Rekečių sod. Viekšnių vai. Jo 
adresas: RussTa g. Moskva, I 
Mieščanskaja, Kristovskaja. 3 
Dm. 5, kv. 5. Franc Beržanski. 

Bileišis Justinas, Stepono su- 

nūs, karės belaisvis, Vilniaus 
gub., Švenčionių pav., Zablotiškių 
vai., nori susižinoti su savo Tiro- 
liu Antanu Bileišiu. Adresas: 
Germany, Parchim, Mklrg.. gru- 
pa 13, Bar. 1, Justinas Iiileišis. 

Jackūnas Juozapas, karės be- 
laisvis mori susižinoti su savo 

švogeriais Jonu Paiinsku ir ki- 
tais, Vilniaus gub., Daugių par., 
Užukalnių k., yra sunkiame padė- 
jime ir nori pagelbos. Adresas: 
Germany, Krįegsgefangenen Juo- 
zas Jackūnas in Borkow, Mack- 
lenburg Schvverin. 



Lai&as iš Lietuvos 
Męs čia Vilniuje, šiaip taip 

kasamės, spiriamės, bet mums 

labai 9unku: trūksta inteligen- 
tijos pajėgų, o ypač pinigų. 
Kad ir trošku, kad ir liūdna ap-. 
linkui, bet gyventi nenuobodu.' 
Iš Vilniaus išvažiuoti nelengva, 
visi žingsniai sukalti. *arp vo- 

kiečiu yra visokių žmonų—ir ge- 
rų ir blogų. Simpatingesnį ka- 

Tiškiai, biauresni valdininkai. 

Kariškių tarpe yra mokytų žmo- 

nių: filosofų, literatų, dailinin- 

kų, ir jie mėgsta papletėti.— 
Kas dedasi už Lietuvos, nieko 

męs nežinome. Lig šiol tėjo 
"Dabartis," laikraštis lietuvių kal- 

ba, bet prūsų dvasios. Dabar jau 
žada leisti ir lietuviam^ patiems 
laikraščius: vieną Vilniui, antrą 
'Kaunui. Kymantas ypač kariau-į 
ja su abivatėlių komitetu. Jis1 
tat sukėlė trukšfių abivatėlių ko- 

mitete, demaskrvo lenkus ir iš- 

kėlė eikštėn jų šunybes. Lenkai 

tnivo susiorganizavę: daug pa- 
liko Vilniuje, paskui dar privažia- 
vo is Varšuvos ir iš visos Lenki- 

jos. Taip sur'stiprinę pagriebė 
jie j savo rankas miestą ir visas 

jc jstaigas ir pavertė lenkiškomis; 
nutvėrė j savo rankas milįciją. 
Tik vienam L. G. pavyko palikti 
Žvėryno pristavu. Bažnyčioje at- 
virai buvo daromos panpolonizmo 
litanijos ir kitos 'enkiškai patri- 
jotiškos maldos. Ypač daug blo- 
go daro vokiečių kareiviai lenkai 
iš Poznanės, kurie, užėmę viso- 
kias valdininkų ir militar-polici- 
stų vietas, platina, susidėję su vie- 
tiniais lenkais, lenkystės ^larbą. 
Vilniuje miesto valdyboje ir mili- 

cijos nuovaduose lenkų kalba kaip 
ir oficijalinė. Xors buvo įsakyta 
imti prašymus, paliudijimus ir 

pranešimus bei kitus raštus ir lie- 
tuvių kalba, bet tie iš vokiečių 
malonės viršininkai užsispyrė ir 
neėmė. Lietuviai stojo ui savo 

teises, atsidūrė byla pas vokiečius, 
o šie ėmė tyrinėti, ir tikimės, kad 
p-ivers "ponus" lenkus nusilenk- 
ti. Ir iš viso vokiečiai, pirma 
pafnalcmtję lenkus, dabar ima 

juos glostyti šiurkštesne ranka.... 
Dabar lerdstf politikai susimąstė, 
kada sočiai prisirėkė. Kunigai 
Mironas.' Petrulis, Stasys ir Ma- 
liukevičius dirba išsijuosę: Trakų 
apskrityje jsteigė apie 200 su vir- 
šum mokyklų. Ispradžių lenkai 
norėjo ir ten užimti pozicijas, bet 
ji£ susiorganizavę į du Panemu- 
nio ir Vilijos rajonu lietuvių ko- 
miteto, išvijo juos. Lydos apskri- 
tyje eina mokyklų srityje didžiau- 
sia kova. Lietuviams pavyko ten 

įsteigti apie 20 mokyklų. Iš Ru- 
sijos laiškų Vilniuje ret "<a» te- 

gauna. 
Tavo Antanas. 

(Iš "L. B.") 

ATSIŠAUKIMAS. 
Detroite, Mipfi. yra rengiama 

milžiniški 15 tautų fėrai "Allies 
Bazar,'' sušfclpimui našlių i r naš- 
laičių nuteriotoj Lietuvoj nuo 

lapkričio (\ov.) '5 iki 25 lie- 
nai 1916 m. 

Yra reikalingas kiekvienu lie- 
tuvio ir lietuvės patriotingas pa- 
sidarbavimas. Daug ausia rerka 

lingi lietuvių meno raukiu dirbi- 
niai : gražiai išsiuvinėti kilimai, 
staltiesės, žiurstai, rankšluosčiai, 
audeklai iš Lietuvos, juostos, pir- 
štinės ir tt. Dailiai išrantyti me- 

diniai indai, šaukštai, skrynutės, 
lazdos, kryžiai, kurpės, Tr tt. 

Daigtų prisiuntėjams skiriama 
1000 visokių dovanų. Kas, iš kur 
ir kų prisius, bus "paga rsinta laik- 
raščiuose. 

Visokie daigtai reikia siųsti ši-, 
tuo adresu: 

Ręv. K. Skripka, * 

381 Westimns*er Ave., 
Detroit, Mich. 

Į NAUJOSIOS ANGLIJOS 
T. M. D. KUOPAS. 

Naujosios Anglijos T. M. D. 
apskričio pirmame suvažiavime 
nutarta, kad kuopos prigulinčios 
prie ap.skričio turi mokėti $f.oo 
metinės n:okesties apskričio rei- 
kalams. Dauguma kuopų jau 
nutarė užsimokėti, bet kaiku- 
rios kuopos dar nėra užmokėju- 
sios. Todėl butų geistina, kad 
tą mažą mokestį kuogreiči&usiai 

užsimokėtų 'r T M D. kuopos pa- 
tapti! N Angį. apskričio nariais. 

Mokestis reikia siųsti apskri- 
čio finansų raštininko S. Šleinio 
vardu, išrašant money orderius 
ar čekius ant apskričio iždinin- 
ko K. Vaičiūno vardo. 

Taipgi apskričio suvažiavime 
yra nutarta surengti maršrutą 
agitaty vinių prakalbų ir vis? 
eilę paskaitų. Tuo dalykų ap- 
skričio valdyba rūpinasi ir po 

Lietuvių Dienos galima bus su- 

reng Todėl Naujosios Angli- 
jos TMD. kuopos, kurios mano 

prisidėti prie rengimo maršruto 
agitatyvių prakalbų ir paskaitų, 
malonės iki 15 d. lapkričio prane- 
šti apskričio vice-pirmininkui 
J. Žemaitaičiui, kuriam pavesta 
tas darbas tvarkyti. 

Prakalbų bei paskaitų lafką 
pe?!;elbs vėliau apskričio valdy- 
ua. 

Kuopos, prisidėjusios prie ren- 

gimo maršruto, turės apmokėti 
kalbėtojui už prakalbą ir kelio- 
nės išlaidas. Todėl butų geisti- 
na gauti žinias kuogrcičiausiai iš 
kuopų, kurios mano prisidėti ir 
tada bus galima sutvarkyti ge- 
niau maršrutą, kad butų prakal- 
bų ir kelionės išlaidos kiek ga- 
lint mažesnės. 

Ten kur nėra dar TMD. kuopų 
geistiną butų kad veiklesnieji 
"Lietuvos", skaitytojai pasidar- 
buotų ir pasistengtų ko veikiau- 
siai TMD kuopą sutverti. Ap- 
skričio valdyba stengsis, kiek ga- 
lint, padėti organizavime Naujų 
TMD. kuopų. 

J. Žemantaitis. 

LAIŠKAI ATĖJĘ. 
Ateivių Apsaugos Lygoje yra 

atėję laiškai šitiems žmonėms: 
Juszonis, Boleslavas, 1753 Wa- 

bansia ar VVabash Ave. 
Jerminienė. Z., 4504 bo. Pau- 

lina St. 
Kuras Vladislavas, 2903 W. 

25th PI. 
Karpavitz Kasis, 3149 S. Hal- 

sted St. 
Lodžius Kazimieras, 4830 So. 

Paulina St. 
Maszunas Liudvikas, 882: Jus- 

tine :Stj 
! U-rJtoiias tJuozapas, 102 Mill 
St. 

" 

Lygos kantora atdara kasdien 
nuo 9 iki 5 vai. isskiriant subato- 
mis nuo 9 iki 3 vai. ir nedėldie* 
niais nuo 10 iki 12 vai. o sere- 

dornis vakarais nuo 7 iki 9 vai. 
Lygos adresas toks: Immi- 

grants' Protective League, 1140 
Michigan Ave. 

JUOKELIAI. 
JAUTRIAUSIAS PAJAUTI- 

MAS. 
— Kuris pajautimų yra jau- 

triausias?—paklausė mokytojas 
mokinio. 

— Palietimas,—atsakė Jonelis. 
— Kodet?—paklausė mokyto- 

jas. 
— Nes, jei atsisėdi ant špil- 

kos tai jos nematai, negirdi ir 
negali paragauti, bet žinai, kad 
ji ten yra,—išaiškino Jonukas. 

VAJE! VAJE! 
Ar žinote, kodėl Dievas nedavė 

moterims barzdos ir usų? 
Todėl, kad neišlaikytų nemalus 

fiežuviu, kol ją barzdaskutys nu- 

skustų. 

SUNUS IR JAUČIAS. 
1 jrtingas kaimietis gr; 'o iš lau- 

ko. Sale jo ėjo jautis, o užpaka- 
lyj ėjo sunu?, kuris mokinosi ant 
advokato ir vasarą ant vakacijų 

į namo parvažiavo. 
Ant kelio sutiko kaimo mokyto- 

ją, kuris taip j kaimietį prabilo: 
• — Na, žiūrėk tik tu, žiūrėk!.. 

Šitas tavo jaučias baisiai mandrau- 
ja, kad galvą j viršų taip užrietęs. 
Daugiaus jis turi fanaberijos, negu 
jusų stmus... 

— Na, ba ir turi iš ko..—atsakė 
kaimietis,—jis gavo auksinį medalį 
gyvulių parodoj, o mano sūnelis 
ant pirmų ekzaminų susikirto... 

KOD^L MOTERIŠKĖ PANA- 
ŠI Į PETELIŠKĘ? 

Nes turi gražų parėdaihiyli 
gėles (kvietkus) ir labai myli, 
kuomet jas kas veja, bet sugaut 

j negali. 

BUSI GARSUS. 
Užsimanė Jonas Durnelis suži- 

t 
noti apie savo ateitį. ruiejo pas 

žydelį burtininką (garsinosi jis 
jrofensorium), j.-paudė jam doliari- 

nę rankon ir prašo, kad išburtų. 
"Profesorius" įsikišo doliarinę 

kišeniun, paėmė ranką, pažiurėjo 
delną, pamurmėjo po nosia ir sa- 

ko: 
— Ateis jaikas, kada prieš tave 

visi kepures nusiims... 
Nudžiugo Jonas Duruelis, kad 

jį tokia didelė garbė laukia ir du-J 
lina namo. Pakelyj atsiminė, kad 
užmiršo pasiklausti, kaip ilgai tos 

garbės reikės laukti. Grįžta prie 
"garsaus profesoriaus," kemša jam 
antrą doliarinę ir sako: 

— Dabar pasakyk man, garsus 
profesoriau, ar greitai tos garbės 
susilauksiu, kad visi prieš mane 

kepures nusiimdinėtu? Kada ta 

diena bus? 
— Ta diena bus prie tavo ka- 

po...—atsakė "profesorius.". 

KURIO GASPADINĖ 
GERESNĖ? 

Susiėjo trįs burdingieriai ir pra- 
dėjo girtis, kurio gaspadinė yra 
geresnė. Na, o vHiota, žinoma, 
ncsigirsi—kitas dalykas, jeigu 
gaspadinė, kaip bačka: reiškia byrą 
liubija ir valgyt gana duoda—ir 
sau ir burdingieriams. 

Taigi vienas burdingierius ir 
.sako: 

— Kad žinotum, turiu fain gas- 
padinę: taip stora, kad kaip atsi- 
stos duryse, tai nieks praeit negali. 

— E, tai dar niekis!—sako ki- 
tas.—Manoji, kaip atsistos prie 
lango, tai kambaryj reikia šviesą 
žiebt... 

Trečias, klausydamas šitų pagy- 
rų, nusispjovė ir sako: 

— Na, ir ką jus čia giriatės? 
Turite čia su kuom girtis... 

Fažiurėkit mano "misiukė."... 
Kaip išeina ant Meinstrvčio, tai 
strytkaris negali pravažuoti... Ot, 
tai "misiukė.".... 

/j 
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VĖLIAUSIOS ŽINIOS. 

Sulyg rumnų karės žinybos 
pranešimo visi gen. von Falkan- 

hayn užpuolimai ant rumunų ka- 
reivi jų Kronstadto pietų pusėje 
tapo atmušti. 

Vokiečių karės žinyba praneša, 
kad gen. von Falkenhayno karei- 
vijos per tris savaitės laiko paė- 
mė 10,000 rumunų nelaisvėn, 37 
kanuoles, septynis kulkasvaidžius 
ir daugybę karės daiktų. 

Francuzų pasikėsinimai atimti 
pražudytą žemę ties La Mk.iso- 
nette ir Biaches buvo be maudos; 
francuzai panešę didelius nuo- 

stolius. 

VIETINES JINIOS. 
Lietuvių L iena. Šiądien (i <1. 

lapkričio) lietuvaičių armija, apie 
3 tukstančius stipri, su savo ka- 
pitonais, ir kitokiais aficieriais, 
nuo pat ryto užpylė Chica<ją, 
kad šturmu užkariavus geuj ir 
gailestingų žmonių širdis ir į 
bakso "nelaisvę" paėmus kuo- 
daugiausiai doliarių, pusdoliarių, 
kvoderių, dešimtukų ir nikelių. 

"Generalis štabas" įtaisytas 
Great Northern Hotelyj, prie 
Jackson Boulevard ir Dearbom, 
iš kur Centralinis Chicagos lie- 
tuvių Komitetas kontroliuoja vi- 
są "ofensyvą,'#' ir kur "kapitonai" 
raportuoja apie tai, kaip jų dis- 
įtriktam^ sekasi. 

Aukos, kaip girdėtis, nuo ryto 
plaukia nekuriose vietose pusėti- 
nai gausiai. Gaila, kad musų 
laikraštis turi šį vakarą eiti spau- 
don ir męs jau nesuspėsim įdėti 
į jį žinios, kiek Chicagoje aukų 
išviso surinta. 

Plačiai apie tai pranešime se- 
kančiame nutneryj. 

Apie lietuviškus bankus Chi- 
cagoje. A. Olševskio bankas, iš 
kurio organizuojama valstijinis 
bankas, kaip mums pranešama, 
sparčiai savo organizatyvį darbą 
atlieka. 

Teismas, matydamas, Vad visas 
tas darbas eina pirmyn, prailgino 

terminą i. davtfUjąr dvi savaiti 
laiko, kad tą diqjejj3j(r keblų dar- 
bą galima butų atlikti kaip reik, 
neskubiai. •>'" 

Lietuviai taipgi suprato stei- 
giamo Valstijini<7', liahko svarbu- 
mą, kas matyt -iš tjjgį, kad šiame 

naujai organizuojamame Valstiji- 
niame banke lietuviai paėmė jau 
daugiau aiegu 900 šerų, t. y. dau- 
giau negu $101,000.00. Ameriko- 
nai iki šiolei paėmė 500 šėrų ir 
yra pasiryžę, siūlosi paimli liku- 
sius 600 šėrų. 

P-as A. Olševskio ir užintere- 
suoti tame lietuviai dabar rūpina- 
si, kad ir likusius 600 šėrų paimtų 
lietuviai, tai tuomet lietuviai, o 

ne svetimtaučiai, turėtų pilną 
nauj'o Valstijinio Banko kontrolę. 
P-as A. Olševskis mums pasa- 
kojo, kad to galima pilnai tikė- 

tis, nes kasdien ateina nuo žmo- 

nių vis naujų užklausimų ir lie- 

tuviai, supratę Valstijinių 'bankų 
šėrų naudingumą, noriai juos 
ima. 

New City Savings (Bierzin- 
R'kio) banka buvo taipgi pakliu- 
vusi j receiverio rankas, bet de- 

vynios dešimtos dalįs depozitorių 
prašė, kad bankas toliaus savo, 

biznį varytų. 

Moterų maskinis balius. Pe- 
reitą šv. Jurgio parap. svetainėj 
ant Bridgeporto SLA. 2o8-oji 
moterių kuopa buvo surengusi 
įdomų n3?«kinį balių. Tai buvo 
vienas iš nepaprastų vakarti. Mote- 
rįs buvo apsirėdžiusios įvairiais ne- 

paprastais drabužiais, kurių pa- 
prastai neišiokią dien, nei šven- 
tadieniu nenešioja. Musų mote- 
rėlės ir merginos parodė, kad 

jos turi gerą vaidentuvę ir ne- 

blogesnį skonį, kuomet dalykai 
prieina prie parėdų. 

Kokių čia "n&vatnų" ir nepap- 
rastu parčdų buta! Štai tau 

vaikščioja pošiputusis Chinų 
mandarinas, teiV m'ergina suby- 
tino ir visų laikraščių agentus— 
ji įsitaisė sau kostiumą, padary- 
tą iš vienų tik laikraščių antgal- 
vių; malonus fturiš tikrų lietu- 
vaičių su tautiškais rūtų vaini- 
kėliais. Kas „jas visas ir išskait- 
liuos? 

Bet jeigu musų gražioji lytis 
parodė daug gero skonio, suge- 
bumo ir originališkumo, tai ir 

"bridkioji" lytis, nors kontraban- 
dos keliu, į &Į(ą vakarą insisprau- 
,dė. 

(Tąsa ant 7-to puslapio) 

Apgarsinimai. 
PERDAUG VAISTŲ. 

Daugelis žmonių serga_ nuo 

perdaugelio vaistų. Pasitaisymui 
nuo savo ligų jie ima vaistus vie- 
nus po kitų, daro įšmirkštimus 
ir jų padėjimas sparčiai eina 
blogyn. Geriausia pagelba bus 
sustojus visus vaistus imti ir pie- 
nius Trinerio Amerikinio Kar- 
čiojo Vyno Eliksyro. Šitas vais- 
tas 'išvalo vidurius suteikia norą 
valgyti, pagelbsti virškinimui ir 

sustprina kūną. Jis yra labai geras 
nuo vidurių užkietėjimo, dujų, ner- 

votumo, nemigos," silpnumo ir tt. 
Kaina $1.00. Jos. Triner, išdiibė- 
jas chemikas, 1333-1339 S. Ash- 
land Ave., Chicago, 111. 

JAMES A. LONG. 
Demokratų kandidatas ant 

Trustiso Sanitariškojo Distrikto 
Chicagoje. 

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

Balsuokite už James A. Long. 

I BEREIKALINGA KANKY- 
NĖ. 

Ramatos ir neuralgija šiais 
mėnesiais padiro baisius skaudė- 
jimus tiktai itiems, kurie nevar- 

toja Trinerio Linimento. Neimk 
pigiu megzdžionių, nes tik Tri- 
nario Linimąiatas gali suteikti 
tikrą pagelbą. Kaina 25 ir 50c. 
aptiekose, 35 ir 60 c. krasa. Ši- 
tuoju laflcu ateina taipgi slogos, 
kosuliai, gerklės skaudgimas ir 
dusulys, nuo kurių Trinerio Ko- 
sulio Malšintojas neturi sau ly- 
gaus. Kaina ta pati. Jos. Tri- 
ner, išdirbėjas chemikas, 1333- 
1339 S. Ashland Ave., Chicago, 
III. 

Reikalavimai. 
REIKALAUJA DARBININKŲ. 

Pilnai yra daroo vyramu ir mote- 
rims restauracijose, fabrikuose lr pri- 
vatiniuose namuose; užmokestis yra 
geriausia, kokia yra mokama Chlca- 
goje. Vyrams $2.60 } dieną, nuo 
25c. Iki ?"Hj J valandą. Adresas toks 

Atlas Einployment Office, 
€300 So Halsted St, Chicago, 111. 
3rd PI., Room F. Tel. Normai 163 

Reikalauja Krlauiiaus. 
Pajieškau kriaučiaus prie motery 

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

Pajieškojimai. 
Pojieškau Onos Šaulienės, po tė- 

vais flargailaitės, Pasausės sod. Pa- 
kapės parap.; Šiaulių pav.; Kauno 
gub. Tuiru labai svarbu ir jai pel- 
ningu dalyku. Atsišaukti adresu: 

Antanas Zdankus, 
823 W. 7th St., Mishawaka, Ind. 

Pajieškau savo brolio Julijono Ta- 
raškaus Triškių parap., Šiaulių pav., 
Kauno gub. Gyveno Philadelphijoj 
4 metai atgal—lr pusbrolių Zigman- 
to ir Antano šapkų ir Kazimiero Ža- 
lio— visi gyveno Philadelphijoj, Pa. 
Atsišaukti adresu: 

F. B. Taraškus, 
922 E. 28th St. Des Moines, Iowa. 

Ant Pardavimo. 
Pardaviman ar nuoman: didelė 

krautuvė pigiai po No. 2869 So. Lowe 
Ave., kreiptis po No. 3028 So. Lowe 
A v e. 

$1S GALIONUI 
GARANTUOTOS DEGTINES 

Garsioji "Luoky Tiner" 
dabar pardavinėjama žmo- 
nėms kaina kadaisia smuk- 
lininkų mokėta ui BO- 
SINES APŠTIS! 

Yra gera ir skani— 
pardavinėjama geležine 
garantija, kad pat:" s, ar- 
ba pinigai bus tuojaui 
grąžinami. 

Juo greičiau užsisakysi, 
juo daugiau pinigų su- 
taupysi. 

Stulz Brothers 
Dept. 168 Kauu City, H». 

Mokinama: angliškos ir lietuviš- 
kos kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valst. istorijos, abelnos 
istorijos, geografijos, politikinės eko- 
nomijos, pilletystės, daildrašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 ki 9:30 
3360 Emerald ave., CHICAGO, M-L. 
susižinoti sn savo broliu Longi- 

REIKALAUJAME S 'IZ'Z 
mokti barzdasku- 

tystės { 4—6 savaites sulyg naujau- 
sio metodo. Kam dirbti kasyklose 
ar liejyklose, Jefgu galima butl pa- 
dam darbdaviu išmokus amato, kuris 
blogų laikų nežino. Mokiname barz- 
daskutystės taipgi ir moteris, kaipo 
ir rankadabystės (manieuring). Ar- 
tesnėms žinioms rašykite: Nosso- 
koff's Barber Scbool, 1202 Penn Av., 
Pittsburgb; Pa. 

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 

APRĖDALŲ. 
musų sistema ir ypa- 
tiškas mokinimas pa- 
darys jus žinovu i 
trumpą laiką. 
Męs turime didžiau- 
sius kirpimo-designing 
—ir siuvimo Blcyrius, 
kur męs suteiksime 
praktišką pagyrimą 
kuomet jųs mokysitės. 
Elektra varomos ma- 
šinos musų siuvimo 
skyriuose. 

jųs esate uzkvlečiami aplankyti ir 
pamatyti mūsų mokyklą, bile laiku 
—dieną ar vakarais ir gauti specia- 
liškai pigią, kainą. 

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnlcka, principalas, 

118 N. LaSalle St. Kambariai 416, 417 
Prieš City Hali 

PETRAS S. REMEIKIST 
Yra musij {galiotas Gardner ir„apie- 

linkėje užrašinėti "Lietuvą", rinkti 
apskelbimus ir pardavinėti knygas. 

Liet. Pub. Co, 

Vėsiausia Vieta, Tai 

MILDOS TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St. 
Jei vasaros laike yta per karšta, tai atei- 
kite j MILDOS TEATRĄ, o čia rasite 
vėsiausią vietą, atsivėdinti ir pamatysite 
gražesni Teatrą negu vidurmiestyje. 

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

Subatom ir nedeliom 
ICc balkonas, 15c tema. 

Prasideda 7 valandą kas vakarai. Subatomi ir nedlliomi 2 vai. po pjeli). 
Jei liuosame lau- nori pasilsėti, atsivė- 
dinti ir užmiršti savo nesmagumu*, tai 
ateik i 

IMI LD08-TE ATRĄ. 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjūčio menu perkėliau savo 
ofisą po 
3325 So. HALSTED ST. 

TELEPHONE YARDS >434 
Dr. P. WIEQNER 

"D R A r G A S" 

Jetuvių Kataliku Savaitini* Laikraštis 
"Draugo" sandarbininkų ekaičluje 

yra rimčiausioji lr žymiausieji lietu- 
vių veikėjai ir rašytojai. jame pa- duodama daug žinių iš draugijų ir 
Buomenėa JudeJ'mo. Visi dienos klau- 
simai yra svarstomi rimtai ir teisin- 
gai 

Prenumerata Amerikoje 92.00 me- 
tams, *1-00 pusei metų. Kitose šaly- 
se $3.00 metams, $1.60 pusei metų. 

Pažlurčjimni siunčiame vienas nu. 
peris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th 8t.f Chlcsgo, Ml 

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNINO 
VYRIŠKI, IR MOTERIŠKŲ 

A^RĖCALŲ. 
Musij sistemi ir ypatiškas mokini* 

mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.. 

Mes turime didžiausius ir geriau- 
sius kirpimo-lesignlng—ir siuvimo 
skyrius, kur meu sutelksime prak- 
tišką patyrimą kuomet jųs mokysi- 
tės. 

Elektra varomos mašinos musij 
siuvimo skyriuose. 

Jųs esate užkvlečiarai aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ar vakarais ir gauti specialis- 
to! pigią kainą. 

MASTER DESIGNINO 8CHOOL, 
.. J. F. Katnicka, princlpalas, .. 

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

Tel. Canal 5395 

J. 6. Mezlaiszkis 
Gcacnlii 

Kontraktorius Ir 
Namų Statė jas. 

2123 y. 23 rd. St 

FMOM YMM S7t1 

Dr. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IK CHIRURGAS 
3337 So. Mw|u St, CHog* 

DR. O. C. HEINE 
DENTISTAS 

OFISAS: Km. 31 Ir S>. Hihtiiit. 
(Ipiaint tiri tMiikn). CHIMSO. 

a 

F. P. BRADCHULIS 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 

30 N. La SALLE St., CKICAOO 
ROOMS 1107.1114 

TcUphone F raskit ■ K7t 

6YV.: 3112 S. HALSTED ST.. ARTI 31s« ST. 
TEIEFIMI URM 1 «N 

GERAS 
LINIMENTAS 

yra kiekvienai šeimynai reikalingas vaistas. N8- 
ra tos dienos, kad neprisieina vienam iš šeimynos 
narių tokį vaistą vartoti 

SEVERAS GOTHARD 01 
(Severos Gothardiškas Aliejus) yra ir buvo toks 
šeimyniškas linimentas per pastaruosius 35 
metus ir jo vertė neapibranglnta norint ap- 
turėti palengvinimą nuo 

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

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

Skaitykite Si laišką: "Severos Gothardiikas Aliejus pasirodė labai veiklus. Mano moteris turėjo diegianiius skausmus kojose, bet pradėjua vartoti 
Severos GothardiŠką Aliejų skausmas pradėjo maiintl.i ir kol suvarto- 
jome pus, bonkos. tie skausmai visiškai ttuyko." 

John Mlkulastik, R. F. D. 1, Box 96, Iron Mountaln. llich. 

Gaukite Severo* Preparatai nuo savo aptlekorlaus. Negalint gauti, ol- 
ai šaky k tieaiai nuo mųs. Neimk kitokių vaistų bei uivaduotojųl 

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

SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Baisą' LIETUVIŲ BALSAS rupijasi žadinti lietuvių tautos sąmonę ir 
stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų karo pabaigos. 

LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobuiinties; jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik 
dora ir naudinga, o neslgabentl grjžtant tėvynėn neko, kas žemina 
musų tautą. 

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečiu® 
viena tautos lr tėvynės mellfs Juosta Ir paruošti kiekvieną liotuvj, kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tuojau grjžtų Lietuvon, ne« 
tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonais, prirausta duobių ir 
griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami. 

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamaB savo skiltyse knoplgiausla kaina 
=kelbimu8-jieškoJimus, grąžina tėvams vaikus, vaikams tėvus, padeda 
surasti nuklydusius brolius, seseris, gimines ir pažjstamus. 

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, laiškun gauname. Siuntinėti "Liet. Balsą" 
{ užsienius rusų cenzūra nekliudo. 

SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant 
puslapi | keturias skiltis) prieš tekstą—60 kap.; po teksto—30 kap. 
Pabėgėliams, Jleškantiems giminių arba darbo jjetito eilutė po teksto 
—10 kapeikų. Amerikoje prieš "tekstą 50 centų, po teksto 25 cent 
petito eilutė, giminių jleškantiems po teksto 10 centų petito eilutė, 

Adrese b: 

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

PLATINKIT "LIETUVA" 



(Tąsa nuo 6-to pust.). 
.i.. 

IYr visą vakarą visiems, kaip j 
tas pašinas akyj, lindo viena 
m a aka. Męs nei nežinome tik- 
rai, ar šitoj vietoj priderėtu ją 
plačiau aprašinėti, nes paprastam 
gyvenime tokių rnaskų j rotcsija 
neafišuojasi ir diskrecijoj tavo 

pagelbingą darbą atlieka. Nei 
salionc. nei ant baliaus, nei ves- 

tuvėse, nei laidotuvėse—ne jos 
vieta. Ji pilnai už *ai karaliau- 

ja—krištvnose.. T&i akušerė, ar- 

ba kaip pas mus vadina, bobutė. 
Bobutę visi godoja, bet tokia 

'bobutė,'' kuri po balius tranko- 
si, tai visai ne "bobutė.•• 

Taip minėtam niaskiniam ba- 
liuje—štai tau išsirita, išsirita bo- 
ba su apskritini, kad ji yra 
"lietuviška akušerė." Visi akis 
pastatė,—iš nusistebėjimo, {spū- 
di^ pasidarė tokis, kaip kad j 
prūdą, tarp linksmai b'epUukio- 
j ančių auksinių žuvyčių, jmes- 
tum čcrcpoką, ar kitą kokią ke- 
rėblą. , 

Vajazau, ar biesas ją čia 
atnešė L N«, ir prasimanė gi... 

Tokiu Įtaisų girdėjosi iš visų 
pusiu. Vieni juokės, kiti tyčio- 
jos, trečios, uicutcs nuleidę, bėgo 
nuo "baidyklos."... 

Tik pačiam vakaro gale pasi- 
rodė, kad tai btita—vyro. P. Lau- 
Japskis, senas Pridgeporto pilie- 
tis, iškrėtė mūsų moterims tokj 
šposą, apsirengęs a'kušere. 

Pažymėti galima segančius 
įdomus kostiumus: kostiumas iš 
laikraščių aotgalvių (p-lė Kara- 
liūtė) ; mandarinas (p. Liaudan- 
skitnė, Viltis (f». Poškienė),v Car- 
men (p. Damijonaitienė), ispanų 
princcssa (p. Zimontienė), Lietu- 
vaitės su rutų vainikėliais (p-lės 
Ktizmickaitė, Radzevičiūtė ir 
p-nia Giraitienė). 

Pryzai (dovanos) tapo pripažin- 
tos tiž ookan^tus kostiumus; i) 
p-nia Laudanskienė, Domijonai- 
tiehė, .p-lė Karaliūtė, Kenutienė, 
I.iaiidanskis. ir "Beždžionių kara- 
liui (pravardės nesužinota). 

Dovanas davė pp. Kirienė, Zi- 

męntieu?, Švariienė, Damijonai- 
tiesię, Poškienė ir Šatkauskienė. 

Dilyfliias pripa^i.HO./'jury" (tci$č- 
jai")Mš sekančių ypatų: p-lė Brini 
dz4Utė. Judeikiutė ir Dr. Zimc;v 
tas. t • 

Šita moterių kuopa laiko savo 

susirinkimus Fellovvship House, 
83* W. 33rd p-., kiekvieną i-mą 
seredos vakarą. 

Narė. 

NEGALI BŪTI DReGNU- 
MO JUSų NAME 

y ; y Į.; 

Psifection be dūminis 

||P aliejinis »pHldytoJa», 
^ praialiaa diignamą lr 

Uiti 18 viso namo lr 
laltlals Ulomofl lr sma- 

gus ognlea žibljtaas. 

Tik pabrauk'iki užsidegant briežu- 

k$ ir Perfection veikia. Kelių cen- 

tą vertės kuras apkeis šaltį j iilu- 

mą, drėgną kambarį į vieną ii svei- 

kiausių ir» linksmiausių. 

Neduok savo Šeimynai drebėti šaltoaa 

dieaoie, kollai d a? naretkia turStl regu- 

liarę iignį arba pc laitam lietai. 

Tamista žinosite Perfectioo, pev trikam- 

pi ienkl^ 

STANDARD OIL COMPANY 
(Aa Indiana Corpocation) 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męa neesame bankieriai, bet męs gvarantuojame Tamstai sufi&- 

dymą 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- 
rams ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki 
(50.00 uz pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $26.00 iki $60.00 ant 
orderio darytus siutus parduodame po $5.00 ir brangiau. 

Naujas lr truputėli dėvėtas kelinės nuo $L00 ir brangiau*. 
Vaiki} siutai $2.60 iki $7.50. 
8krynios ir valyzal. 

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

Storas atdaras kasdienę ir vakarais iki 9 vai. Subatomls esti 
atdaras ik! J) vai. vakare. Nedėldieniala—iki 6 vai. vakare. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų Ir vaikų Ilgų specialistė 

Ofisas 
1725 W«st 18th Street 
Tarp Paulina Jr Woodgat. 

f tone Canal 1208 
Valandos: 

It c 6:80 iki 13;:0 Tai r/ta 
Xw7:C0 iki 8)00vaL rak. 

t Ktdeuoas 
tuoS£Ciki U^OraL ryto 

Rezidencija 

5208W,HarHson Street 

Tel AnstiaTJf v; 
Yąltndoe 

tiktai Iki 9:00 kiakriaajrftf 

KONSTITUCIJA 
; yra kiekvienos draugijos fundamentu*, 

todėl reikia turėti ją gražiai ir aiškiai 
atspausdintą. Męs esame specialistai 
konstitucijų dirbime. : : : : 

Jeigu turite prirengę konstituciją, pa- 
siųskite mums laišką, o męs prisiusime 
kainą. Jeigu dar neturite, o npretu- ♦ 

m et rengti konstituciją, tai pareika- 
1 aukite "sampeiių," o męs prisiusime 
tik mslondklt parašyti kokia draugija 
katalikiška, tautiška ar partijlne. 

# 

MILDA PRINTIN6 HOUSE 
J. J. Bafiiunas \c J. P. Pajauskas ., 

Savininkai "5 : < 

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

Iii 

-ROfH£-R<frS 

^AZIETA 1 

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

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

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

S m ir no!—sako.—Arba mokėk brangiau už popierą, 
arba ant |įlko sau ją drukuokis. Dabar,-matai, toki geri lai- 
tai, kad skudurai, iš kuri»^ dirba popierą. visai išnyko, tar^ ir 
popierą pabrango. 

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

nesusuks. 

0 ui to 'generolo visa, brolau, armija stovi. Pirjni 
drukoriai, l.ą gazietą kreivai išdrukuoja; už jų zeceriai, ką i 
viršų kojomis raides "sustato; už jų artistai, ką visokius pik- 
čierius- šlejvai numalevoja, už jų ekspeditoriai, kurie čika'giš- 
kio skaitytojo gazietą j New Yorką, o new jorkiškio—į Chi- 
cagą nudugnina; už jų visoki pisoriai, ką tavo, mielas skaity- 
tojau, gražų vardą j knygas iš kito galo užrašo-; už jų džiani- 
torius, ką visas atsiųstas korespondencijas iš ofiso "per klai- 
dą iššluoja, visa šita armija smarkiai atakuoja laikraščio ka- 
sierių: 

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

Net ir pats ponas redaktorius, ką kitą sykj gazieton vie- 
ton moksliška abrako pelų priberia, ir tas nosj raukia, bet 
viežlybas ir mokytas būdamas ne keikia ir prieš akis su kumš- 
čiu ne šokinėja, tik po nosia sau murma: 

Gal vertėtų ir man pridėt.... Kad nors užtektų toms 
sk) lėms ant "tetos" užlopyt, ką nuo ilgo kėdėj sėdėjimo pra- 
sitrynę.... : v 

i^aip at^ųia "pėdė" ir kaip tokj kozackį maršą visi už- 
triubina rozu—tai yra ko pasiklausyt.... Dalibuk!.. 

1 au,< pjįeįlas skaitytojau^ gal ir juokai iš to, bet gazietos 
kasieriui.^ęyejk verkt noris. Pasikasęs, pastenėjęs, pasiderė- 
jęs ar nęnul^is—jis turi mokėti, ir moka. Ba ką padarysi? Jis >ra mandsas ir žino, kad jeigu, ponedžiau neduok, sustrai- 
kviotų laiku neišeitų, tai už kelių dienų skaitytojai 
ji Sy^ i ^empn suvarytų savo laiškais—butu riestai, aršiaus 
negu kaizeriųj. V # 

Pradėjo tada injisų gazietos myslyti, už ausų krapštytis ir ukazijos 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, burį žuvų, ir dar pamatė, kaip didesnė žuvis mažesnę rija. 

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

Ir atėjo jam galvon, kad. ir jis taip gali pamėginti. Ir pakelėmis savo gazietos čienią visu pusdolieriu. 
— Kad jau ryč, tai ryč—sako jis.—Mani dzidesni rija, tai ir aš mažesnį pamėginsiu. 

J .Tai TJ^ątote, kaip ir kodėl dabar visos gazieftos prenume- 
ratos kainą kelia.' 

Mūsų manudžierius kitaip sau galvojo: "Reikia—sako jis —taip padaryt, kad ir vilkas butų sotus ir ožka čiela." Tai 
; ir nutarė, kad męs nž gazietą prenumeratos nekelsim, bet pra- žysim, kad mums musų skaitytojai "pamačytų." 

O "pamačyt" gali, brblau, labai. 
Jeigu užsilikęs esi su savo prenumerata, tai prisiųsk mums ją greitai. 
Jeigu turi draugą ar oaiįstamą, ką "Lietuvos" dar ne- skaito, prikalbink jį, kad sau užsirašytų. Daugiaus męs nie- 1 

ko nenorim. j Męs žiūrėsim ir dabosim, kad musų laikraštis duotų kuo-j daugiausiai jums gerų, teisingų žinių, žingeidžių ir juokingų paveikslų, naudingų pamokinimų ir gražių pasakų, o jųs ne- pamijškit gerą žodj už "Lietuvą" tarti, ir naujų skaitytojų mums prikalbinti, .tai tada bus taip, kad "Ranka rginką plau- ja, kad abidvi baltos butų.'' 
Taigi vyrai, talkon! 
"Lietuva" kažtuoj? tik du doliariu ant metų, o vieną do- liari ant pusmečio. 
Laiškus adresuokit taip: 

"LIETUVA" 
3252 South Halpted Str«et, : : Chicago, 111. ii'-- 

AS A. AMBROSIUS 
ttorney At Law 
UVIS ADVOKATAS 
OLSZEVVSKIO BANKE) 

(252 So. HALSTED ST. 
DROVER 700 CHICAdO, IUL. 

> 

Valandos: 
6 vai. vakare; Utarnlnkais, Ketveriais 

ir Subatomis Iki 9 vai. vakare. 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tekio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, resa nebuvo las 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinkti} reikalingų kalendoriui 2iniQ, jame yra keletu skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- 
mai: spysakos, eilės, straipsniai 18 faktorijos, bygienos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt» S L A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau- 
siu raSytojų amerikieCių. w 

"5.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 
šialiais, 240 puslapių, didelio formato Ir gražios popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S.L.A. kuopose, vi- 
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
Jo. Jei negautumet pas savo kningų agentus, UI reika-, 
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKT Al 25 centai. Agen- 
tams rabatas. Krelpklt&i- 

A. B. Strimaitis 
307 W. 30-th St. - New York, N. Yi' 

EVESKIO 
^PIOKYM 

CU (iii Hooktl Ančią kalbėt nuo prtdlnfo 
Uf i ancUiansiai, tetpci Lietuviu, Vokieiių, 
Rasų ir Lenkų kalbų; Aritmetikom, AugftL 
Matematiko#, litsrijoa. GeotrtfijM, Poli Iii. 
Ękanomijoe, Knygw«rtttfl,BtilUraM{o, Lii- 
&kų raaymo, PrekytM teisių ir tt Cia f ali 
užbaigti PUBLIC SCBOOL, HIGH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAI. 
3106 So.Halsted St.,Chiayto 

NEW CITY SAVINGS BANK 
Ą6ox So. Ashland ave., Chięago. 

A. J. BIERZYNSKI, pres. 
Priima bankon pinigus ir moka 2%. pi sudėtus pinigus mugu baokoj duo- 

dame čekių knygutę, iš kurios para- ikyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Eatate. Perka k parduo- 
da namus ir lotus. Iftsamdo bankines 
skryneles (boxes) po |2.50 metama. 

, Parduoda šifkortea ir siunčia pinigus 
| visas svieto dalis. 

į Banko* Valandos: PaAedClials, ae- 
.redomiB, ketvergais ir «ubatnmla nuo 
8 ryto iki i vakaro; nedėliomls, utar- 
ainkais ir petn^iomls nuo • ryto lk) 

| f vakaro. 

fal. YARDS 1932 

Dr, J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

13259 80. Halated St., Chlcago, III. 
I Gydo Tisokias ligas moterių, vaikų 
Į lr vyrų. Speciallškal gydo limpančias, ' užslsenėjusias lr paslaptingas vyri) 
,UgM. 

BUK ŠOFERIU. 
Laikas yra gauti sau tinkamą vie- 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Mes duosime užsiSraimų 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
musų mokykloje. Mokinime pasi- 
naudojame indlvidinėmis sistemo- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
tika važinėjime automobiliais vi- 
sokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokiB tamistą ir Buteiks tiifka- 
mus patarimus lr nurodymus. Mū- 
sų mokyklai netrūksta geriausių 
automobilių lr kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamlstai kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas $25.00. 
Federal Ass'n of Auto Engineers, 
1214-1G Jackson Blvd. (Inc.) 

Conal. Jlli 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS (GYDYTOJAS 

1741 SO. HALSTEO SI CHIGMft ILL 
CORNER Mh STKSSr 

: * 

List. Knym krautuvą. 
Apart daugelio Įvairių knygų, dar 

galima gauti inano kr'u tuvyje M- 
kančiaa knygas: / 

1. Technikes Stebuklai. Su dauge- 
liu paveikslų, 142 pusi 35c. 

2. Tūkstantis Naktų ir Viena. Ara- 
biškos istorijos, au paveikslais lr 
audimo apdarais. 704 pusi... $2.25 

3. Dva'jlos Gyvenimo Mechanika.. 
Nauja knyga iš sryties psycholio- 
gljos. 148 pusi 40c. 

4. Ii Ko Kjla Melai ir'{vairios bkriau- 
dos žmonijoje. 171 pubI 75c. 

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

6. Kankintojai ir kankintinial ui 
* mokslu 184 pusi $1.00 

7. T. Liet. Kalbos Gramatika. J. 
Damijonaičio. 119 pusi 35c. 
Į Uitus miestus pasiunčiu ^ žsaky- 

mus. Adresas: 
M. J. DAMIJONAITIS, ^ 

901 West 33rd St., Chicago, III. 

Phone 
Canal^ 

Phone BeforeEleven 
Delivereci Before Seven' 
Ddivered Dromptjyfoyou m 
any part or+he city, from one 
ofour 22 distributing stations. 

Davimas ženklo Operatorei 
KUOMET tau paduoda ne tą numerĮ, arba jei dėl kokios 

priežasties nori dar sykį atkreipti operatorės domą, tai 
nieko negelbės "barškinimas" perduodamaja gembe. 
Kuomet perduodamoji gembė greitai kilnojasi augityn ir že- 
myn, tai operatorė neatsako, nes signalinė šviesa ant perkelia- ✓ 

mosios lentos neužsižiebia ir neatkreipia jos domos. 
Tikras tam būdas, tai kilnojant priimamąją gembę augštyn ir 
žemyn palengva, nuo ko maža perkeliamosios lentos šviesa 
žybtelia ir suteikia greitą operatorės atsaką. 

Pakantrumas Ir palengvas veikimas visuomet sumažina sutrų- 
kimą ir suteikia didesnę operatorės pagelbą gavime to nume- 

/ rio, kuris reikalingas. , 

Chicago Telephone,Company 
Bell Telephone Bnilding 

Commercial Department 
# Official 100 



Pirmas Lietuviu Organizuojamas 1 

VARDU 

Dabartiniame A. Olševskio Banke 

CHICAGO, ILL. 

Pamatinis K 
Perviršis 

.OOO.oo 
25.000.oo 

Minėtas kapitalas i t Surplus pasidaro iš parduotų serų. Viso yra tik 2000 
^ėrų. Kiekvienas Šeras kaštuoja $1 !250r kas padaro visą reikalingą kapitalą 
ir Surplus—$225.000.oo. Iki šiolei lietuviai jau išpirko 900 serų už sumą 
$101.250.oo. Amerikonai paeme 500 serų už sumą $56.250,oo ir likusius 600 se- 
ru taipgi Amerikonai nori paimti, bet męs noretume,kad šiuos.likusius 600 Še- 
rų paimtų lietuviai. Tada šis Bankas butų lietuvių, o tie amerikonų. Kiekvienas 
šeras turi vieną balsą. Kas turės didumą Šerų, tas turės ir didumą balsų, o didu- 
ma balsų valdo Banką. Todėl lietuviai sukruskite ir paimkite paskutinius 600 Šerų, tada jus turesite 
didumą balsų, "Controling Power'' pirmame ir didžiausiame lietuvių Banke didžiausiame Amerikos 
mieste Chicagoje. Banko Šerai natiktai duos jums gerą pelną, bet duos junis ir gerą vardą svieto anyse, 
ir jusų namai ir lotai šioje miesto dalyje bus daug vertesni, kada čia bus didelis State Bankas po val- 
džios priežiūra. Pasiskubinkite, kad iki nedeliai Lapkričio 5tai visus Šerus išpirktumete, tada mes lietu- 
viai turime viršų. Sudės dave mums laiką iki 5 dienai Lapkričio išpardavimui šio banko šerų. Juos męs 
galime vienoj diencj parduoti Amerikonam, bet męs norim, kad juos paimtų lietuviai ir kad šis bankas butų 

Lietuviu Bankas 
o ne svetimtaučių. Todėl pasiskubinkite. 

Vienas Šeras dabar kaštuoja $112.50 
Užsirašyti Šerus galifena kiekvieną dieną 

A. Olszevvskio Banke 
3252 So. Halsted 8t. Chicago, III. 

r- 

Cia viską jums išaiškins jei kas dar yra nesuprantama. 
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