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No. 32 

Dideji Kare. 
Nuo visit kares frontu priesta- 

». 
v 

... .. 

raujancios ateina žinios, bet ir ts 

jų matyt, kad jas garsinantiems ne 

tiek teisybę rupi, kiek noras 

patarnauti savo pusei. I.ak jaustai 
mėgsta savo lai.nėjimais girtis vo- 

kiečiai lygiai už save, kaip ir už 

savo draugus, ket kaip rodo visas 
karės kėgis, kent dakar jie neturi 

pamato girtis svarkesuiais laimė- 

jimais. Svarbesnius laimėjimus 
vokiečiai turėjo vien karės pra- 

džioj, kuomet neprisiretigę karėti 

fraticuzai beveik vieni turėjo visą 
priešų smarkumą atlaikyti, nes vo- 

kiečiai ten siuntė veik Vi-us sa- 

vo pajiegas, ten buvo pasiųsta ir 

austrų kariunienė. Menkiausiai 
karėn tuvo prisirengę rusai, ku- 

rių užpakalinės kariumenės eilės 
ne tik amunicijos, ket ir karabinų 
neturėjo, turėjo naudotis užmuštų 
karabinais. Taip apginkluotus ka- 
reivius nesunku j veikti, todėl vo- 

kiečiai ir įstengė apvaldyti Lenki- 

ją ir didesnę Lietuvos daij. Nors 

Herlino prancš'mai garbina austrų 
kariumenės patriotizmą ir narsu- 

mą, ket tas jau rodo jos menką 
vertę, kad be ginklų ir amunici- 

jos karėn pasiųsta rusų kariumenė 

išpradžių įstengė apvaldyti dides- 

nę rytinės < ialicijos dali ir galėjo 
pasiekti perėjimus Karpatų kalnuo- 
se. Rusus austrai tik tuomet iš 

(ialicijos didesnės dalies išstūmė, 
kuomet juos sustiprino geresnė vo- 

kiečiu kariumenė. Laikui bėgant 
vienok ir taip nerangi Rusija, 
apie kurios galutiną paklupdymą 
jau voki,'čiai sapnavo, geriau pri-j 
sirengė ir beveik neturėjusi kariu-, 
menės Anglija. Todėl dabar vo- 

vokiečiams jau nesiseka taip, kaip1 
karės pradžioj; dabar nei vokie- 
čiai, nei j it draugai neturi pama- 
to girtis svarbesniais laimėjimais, 
daugiausiai gali pasigirti kokiam 
laikui sulaikymu priešų. liet iri 

■sulaikymas ne visuomet sekasi, ką' 
r<>do jau tas, kad dabar vokiečiai' 
ir jų padėtojai žudo vis didesnius 

plotus pirma užimtos priešų teri-' 
tori jos. Laimintis muštus priešui 
teritorijos neužleidžia, bet pats 
lenda vi. toliau j jo teritoriją. Da- 
bar gi lygiai pats vokiečiai, kaip 
jų draugai žudo, nors palengva,1 
teritoriją visuose frontuose, kas! 
yra jau blogu ženklu; to* negali 
uždengti ir menki, neturinti dide- 
lės svarbos laikiniai laimėjimai, 
kokiais vien dabar vokiečiai gir- 
tis gali. 

\ okieč.ai deda visas savo vil- 
tis aut to, kari mūšiuose talki- 
ninkai, ypač franeuzai, milžiniškus j turi nuostolius. Liet turbut tie, 
nuostoliai ne didesni už nuostolius1 
vokiečių, greičiau mažesni, jeigu Į 
jie niekur neįstengia franeuzų! 
įveikti, nors po kiekvienam dide-j 
sniam mušiui, sustiprinimui savo 

eilių, iš kitų frontų, iš kur tik' 
gali, gabena daugiau kareivių, o' 
ir sustiprinta kariumenė turėjusiu' 
milžiniškus nuostolius francuzų' 
įveikti negali, bet kaip kokiose 
vietose turi jiems atiduoti savo 

pozicijas ir jau vokiečių rankose' 
buvusiu Prancūzijoj teritoriją.1 
Jeigu rusų ir anglų nuostoliai bu- 
tų didesni, tai tas dar nerodytų, 
kad jie tapo jau įveikti, nes Ru- 
sija turi dvigubai daugiau vyrų 
r.e^n Vokietija, o Anglija su ko- Į 
lionijomis turi jų dar daugiau, tai 
joms ne tai,* greit;ii kaip vokie- 
čiams pritruks kareivių, (linkių 
gi, ir amunicijos, jeigu pats už- 
tektinai neįstengs pasirūpinti, pa- 
rupjs kiti, kad tik butų už juos 
kuom užmokėti. 

Pereitą savaitę vėl smarkiausi 
mūšiai buvo prie Verduno, bet ir 

juo< ne vo'{iečiai, bet franeu/.ai 
laimėjo. Jie 'šstumė vokiečius iš 
visos lin:jos i uo Thiaumount iki 
Client lis. Pirmutinį francuzų už- 

puolimą atmušė vokiečiai ir tuoj 
pasigyrė visišku jų sumušimų, bet 
tie. neva sumušti atnaujino užpuo- 
limą ir išvijo vokiečius iš Thiau- 
mount ir savo rankose palaikė; nors 
vokiečiai kontratakais -tcngčsi nu- 

žudyta- pozicijas atgauti, bet tapo 

atnr.«<ti. Nemažiau smarkus mū- 
šiai buvo prie b'leury, kurį l'ran- 
viuzai buvo užėmę, bet paskui 
kontraataku vokiečiai atgal at- 

gavo. Dabar franeuzai atgavo včl 
dalį nužudyto kaimo l'lcury. Mū- 
šiai čia dar eina tolyn. Atgavo 
franeuzai nužudytas pirma pozi- 
cijas ir prie Chenois. Vokiečiai 
jau pripažįsta, kad kaimą Fleury 
buvo franeuzai užėmę, bet kontra- 
ataku juos vokiečiai iš ten išvijo. 
Dabar vienok dalis to kaimo yra 
vėl franeuzų rankoje. Franeuzai 
nužengė toliau ir Sonime paupiuo- 
•c j vakarus nuo Kstress. 

Anglu kariumenė taipgi nužen- 
gė toliau, apvaldė 2000 jardų vo- 

kiečių antrosios atsigynimo lini- 
jos prie Pozieres. Kad ant vaka- 
rinio karės fronto vokiečiai butų 
kur nors toliau nužengę, to nei 
Berlino raportai nesako, o apie 
jų atgal nustuinimą praneša lygiai 
iš Paryžiaus, kaip ir iš Londono, 
o to nei Berlino pranešimai ne- 

mėgina užgineyt. 
Negeriau, jeigu neblogiau se- 

kasi Vokietijos draugei Austrijai 
ant pietvakarinio karės fronto. Ir 
ant to fronto, nors labai palengva, 
italai lenda giliau Austrijos teri- 
torijom Smarkus mūšiai buvo 
prie Sagana ir Cordenole klonyj, 
kur austrai mėgino pirmyn žengti, 
bet visi jų užpuolimai tapo atmuš- 
u. Austrai bombardavo italų po- 
zicijas Castanea ir Falzavcgo di- 
-triktuose. Italai išnaikino austrų 
stovyklas j>rie Raibi. Kitose to 
fronto vietose nieko svarbesnio 
neatsitiko. Vien povandeniniai lai- 
vai išnaikino kelis itališkus pirk- 
liu laivus, bet tas, suprantama, ne 

gali turėti jtekmės ant karės bė- 
gio. 

Iki šiol karė formališkai Vo- 
kietijos su Italija nebuvo apšauk- 
tų, bet dabar ji turės ištikro pra- 
sidėti. Pradžią padarė Vokietija, 
kuri konfiskavo pinigus italų bu- 
vusius Vokietijos bankuose ir už- 
draudė italams ką nors išmokėti. 
Tuotn pačiu Italija atmokėjo vo- 
kiečiams. Kariumenės rods iki šiol 
dar nesusirėme, bet tas nieko ne- 

reiškia, nes Italija juk muša Vo- 
kietijos padėto ją Austriją, o kitur 
.su vokiečiais susiremti ir progos 
neturėjo. 

Ant Balkanų pussalio nieko 
svarbaus neatsitiko, bet ir čia tal- 
kininkų priešai neturi progos nei 
menkiausiais laimėjimais pasigirti, 
o užtai serbai Salonikų apskrity j 
ga'.i jau pasigirti antru, rods ne- 

labai svarbiu, laimėjimu. Čia ser- 

bai nuo bulgarų atėmė kaimą Rem- 
li Macedonijoj, taigi krašte tikrai 
Bulgarijai prigulinčiame. 

Iš Berlino vėl užtikrina, kad 
Rumanija nestos talkininkų pusėj, 
bet per visą karės bėgį užsilaikys 
neutrališkai. Bet jeigu tas ir taip 
butų, tai tas bus ne todėl, kad 
Beriinas ir Vicnna tokio Rumani- 
jns užsilaikymo nori. iSct ir tas 
rodo, kad Rumanija nesiriš nei 
su Austrija ir Vokietija, o talki- 
ninkams ir tokia žinia yra gana 
svarbi. 

Turkai mėgino užpulti anglą 
valdomą Egyptą ir norėjo išnni 
kinti svarbiausią Anglijos susinė- 
simo kelią su jos valdybomis ry- 
tuose—Suczo kanalą, bet tas tur- 
ku užsimanvmas tapo išnaikintas. 
-14,000 turkų kareivių ištikro pri- 
siartino prie kanalo, bet juos su- 

mušė ginanti Egyptą anp ų kariu- 
menė ir nuvijo 13 mylių atgal. 
Čia su viršum 2000 turkų nelai- 
svėn pakliuvo. Gynimui Egypto 
anglai ten turi pakaktinai kariu- 
menP>. 

Xc geriau turkams sekasi ir 
Azijoj. Rusai sumušė turkus 
Diarbekir ap-krityj ir stumia 
juos vis toliau į rytus. Prie Diar- 
bekir keli šimtai turkų pakliuvo 
rusų nelaisvėn. Rods turkai giria- 
si laimėjimais Persijoj ir juos su 

Iierlino pagclba išpuščia j dideles 

pergales, l>et tas rusų frontas ne 

svarbus, ten ir rusų kariumenės 
nebuvo daug, todėl maius pulke- 

litis nesunku sulaikyti, arba ir at- 

gal nuvyti. Persijos frontu rusai 
mažai rūpinasi, todėl iš ten nei 

raportu negar.sina. 
Smarkus mūšiai eina ir šiaur-ry- 

Įtiniame fronte lygiai Volyniaus 
!gubernijoj kaip ir Galicijoj, pa- 
skyrus vyriausiu karvedžiu ga- 
biausią vokišką generolą llinden- 
burgą, kuris savo veikimą pradėjo 
nuo pa varinėjimo austrų generolų, 
nors tuom, suprantama, pagimdė 
nepasiganėdinimą austrų oficierų 
ir tuom žinoma, dar labiau stide- 
moralizavo austrų kariumenę, ku- 
ri ir pirma nebuvo geriausia, ti- 
ko geriausiai musių pralaimėji- 
mams. Abejotina, kad paskyrimu 
svetimo karvedžio jos vadovu ga- 
lima but ją geresne padaryti. Tas, 
kad kaip kur ilgoj fronto linijoj 
rusų pirmyn žengimas tapo su- 

laikytas, dar nerodo, kad rusai 
butų įveikti ir vokiečiai ir austrai 
butų ant jų viršų paėmę. Kaip 
rodosi ir sulaikymai yra tik tuom- 
tarpiniai, nes vienur sulaikyti, ki- 
tur nesulaiko pirmyn žengimo1. 
Rusai perlaužė austrų ir vokiečių 
linijas Sereto ir Graberka pa- 
upiuose, į pietus nuo B rody. Ru- 
sai apvaldė persikėlimus per tas 
upes ir apvaldė austrų sudailin- 
tas aplinkines kalvas, paėmė ten 
6 kaimus ir miestą Zalozcc ir nu- 

žengė iki Krasne. Austrai grie- 
biasi kontr-atakų ir nori nužu- 
dytas pozicijas atgauti. Smarkus 
mūšiai eina nuo Pripetės iki Tar- 
nopol. Vokiečiai giriasi, kad ru- 

sai prie Kovelio tapo įveikti ir 
sulaikyti, bet jau tas, kad rusai 
prie Kovelio galėjo atsirasti, rodo, 
,kad Volyniaus apskrityj sujungta 
austro-vokiečių kariumenė neįsten- 
gia įveikti rusų. Juk visas Voly- 
niaus tvirtovių p'.otas buvo jau 
nuo rusų išvalytas ir buvo vokiečių 
rankose. Mušyj prie Brody aust- 
rai nužudė vien užmuštais ir su- 

žeistais 27,000, neskaitant nelai- 
svėn paimtų. Rygos apskrityj nie- 
ko neatsitiko, nors ir ten netruko 
susirėmimų, bet jie buvo vis tose 
jau vietose, kur būdavo seniau; 
tas rodo, kad nei viena pusė čia 
negali kitos įveikti. 

Vokiški orlaiviai pereitą savai- 
tę vėl atlankė Angliją ir Rusi- 
jos svarbiausią tvirtovę Svcaborg 
ir Finlandijos pakrantes, bet be 
žemės kariumenės orlaivių veiki- 
mas karėse neturi svarbom. Or- 
laiviai žudo vien civilistus ir jų 
nuosavybę. Vokiški povandeniniai 
laivai vėl pradėjo skandyti neu- 

trališkų kraštų laivus, bet su 

tuom sau naudos nepadarys, tik 
vien vėl su Amerika susieržįs. 

Iš Kares Lauko, 
RUSAI ARTI KOVELIO. 
Petrogradas, Rugpjūčio 4 d. 

Užrietę atgal abudu teutonų 
sparnus—Bukovinoj ir Volyniuje 
—rusai pradėjo laužyti taipgi ir 
vokiečių fronto vidurį ties Brody 
ir ties Kovelių. Neoficiališkos 
žinios praneša, kad vokiečiai des- 
peratiškai mėgina rusus sulaikyti: 
jie daro vieną kontr-a'ką po kito, 
bet iki šiolei tie vokiški kontr-ata- 
kai didesnių pasekmių neturi: 
rusai juos atmuša ir vėl pradeda 
eiti pirmyn. 

Šiądien atėjusieji telegramai 
praneša, kad gen. Kalėdinio armi- 
ja jau yra ves apie 18 verstų at- 
stu nuo Kovelio. Vokiečiams 
vargiai pasiseks šitą miestą atlai- 
kyti. 

Rusų oficialiame pranešime 
skelbiama sekančiai: 

"Ant upės Stokhod despera- 
tiška kova tebesitęsia netoli kai- 
mų Dubešovo ir Guleviče. 

"RugpjuOio 2 d. nakčia, apie- 
linkėj Smurgainių (Vilniaus gub.) 
priešas padarė atakus su gazu iš 
abiejų geležinkelio pusių. Ata- 
kas prasidėjo 1 vai. išryto ir ga-' 
zas tapo paleistas šešis sykius.' 
("lažiniai atakai pasibaigė apie 6 
vai. išryto, (iazo naudojimas bu- 
vo laiku patėmytas, o pasekmė 

buvo tokia, kad kuomet vokie- 
čiai paskui, sekdami už gazo vil- 

nių, prisiartino prie mušu pozici- 
jų, tai jie susitiko su ugnim iš- 
šautuvų ir kul'kasvaidžių ir turė- 

jo didelių nuostoliu." 

RUSAI IMA ŠEŠIS KAIMUS 

Petrogradas, Rugp. 7 d.—Vo- 
kiečiu pasipriešinimas, kuris iki 
.šiolei sulaikė rusus išilgai Sercth 

! ir Graberka upių, tapo pagalios 
sulaužytas. Šeši kaimai ir ištisa 
augštuma palei jas tapo rusų pa- 
imta. Drauge su tuom rusai 
užgriebė nelaisvėn 140 oficierų 
ir daugiaus negu 5,500 kareivių. 

Rusų ofieiąlis pranešimas šiaip 
skelbia apie šitą žymų rusų lai- 
mėjimą : 

pietus nuo Brody, ant kran- 
tų upių Graberka ir .Serctn, at- 
kaklus mušis ėjo visa dieną \\>. 

apvaldymą kaimų ir augštumų. 
Priešas darė atkakliausi pasiprie- 
šinimą ir padarė keletą kontr-ata- 
kų. Kaimų gatvėse buvo pasiu- 
tusi kova ir reikėjo priešą vyti 
nuo namo j namus. 

"Mlįsti atakas pasibaigė laimė- 
jimu, nes visi priešo kontr-atakai 
tapo atmušti ir teutonų pasiprie- 
šinimas likosi sulaužytas. 

"Musų kariumenė užėmė kai- 
mus: Z\vyžinf Ratiče, Čistopadyj 
Międzygory, Gnidova ir Zaloee, 
o taipgi ir visas augštumas tarpe 
jų. Vienas musų narsių kazokiš- 
kų pulkų raiti padarė užpuoli- 
mą a'nt priešo pėstininkų bateri- 
jos. Laike šitų mūšių męs paė- 
mėm nelaisvėn 140 oficierų ir 
daugiau negu 5,500 kareivių, o 

taipgi ūžigriebėm daug kulkasvai- 
džių ir bombų metėjų." 

AR ATLAIKYS 
HINDENBURGAS? 

Londonas, Rugp. 7 d.—Kariški 
• 

ekspertai galvoja ir protauja, ar 

daug vokiečiams galės pagelbėti 
tai, kad jie dabar paskyrė vy- 
riausiu vadu visų rytų armijų,—vo- 
kiškų ir austro-vengriškų—pagar- 
sėjusį gen. llindenburgą. Iki šio- 
lei kiekviena teutonų armija vei- 
kė atskirai po savo augšto ge- 
nerolo vadovyste. Šitų armijų 
veikimą kontroliavo vyriausis, ar- 

ba didisai vokiečių kariškas šta- 
bas. Dabar dalykai persimainė: 
vadovystė visomis teutonų armi- 
jomis ant Rusijos fronto pavesta 
vienam žmogui—gen. von Hin- 
denburgui. 

Kariški ekspertai vienok mano. 
kad nors nuo Hindenburg ir 
pasirodė geru vadu, tačiaus šiuom 
sykiu ir gera vadovystė nedaug 
ką galės pagelbėti, nes jis neturi 
užtektinai kariumenės ir rezervų, 
kad rusus apgalėti. Jis gali ru- 

sus laikinai sutrukdyti, bet jam 
vargiai pasiseks atkartoti tas pa- 
čias štukas, kurias jis iškrėtė ru- 
sams pernai ir užpernai. Rusai 
sutvarkė ir sustiprino visas po- 
zicijas, kurias jie atėmė nuo vo- 

kiečių laike paskutinių mušiu. 
Y|pač svarbu, kad jie tvirtai įsi- 
kasė toj vietoj, kur upė Stokhod 
perkerta Pinsko balas. Tokiu 
budu jiems dabar neįeik bijotis, 
kad vokiečiai čionai gali persi- 
laužti ir užeiti rusams iš šono. 
Sutvirtinę savo šitą dešinįjį spar- 
ną, rusai dabar gali veržtis savo 
viduriu toliaus j Kovelį, nesibijo- 
dami vokiečių užėjimo jiems iš 
šono. 

Austrai, sutraukę jiegas aplink 
Lembergo geležinkelį, mėgina už- 
stoti rusams kelią į tą miestą, 
bet tas nekaip jiems sekasi. Ek- 
spertai mena, kad tiek sykių jau 
sumušti austrai, vargiai galės pa- 
daryti rusams kokį nors didesnį 
pasipriešinimą. 

Pietinėj Galicijos dalyj. arti 
Karpatų kal-nų, Austro-vengriš- 
kos armijos .skubiai persiorgani- 
zavo, susitvarkė ir pradėjo 
ant rusų užpuldinėti. Korespon- 
dentai vienok praneša, kad šiuo- 
se užpuolimuose austrai jau ne- 

gali pastatyti didesnio vyrų skait- 

'liaus ir toc.ld jie daug' atsverti ne- 
I Jo 

galcs. j 
Vokiečių oficialis pranešimas 

skelbia, kad rusai tapo išvyti iš 
savo pozicijų netoli Zarzccze ir 
kad prie to 4 oficierai ir 300 ru- 

siškų kareivių pateko nelaisvėn. 
Matyt taipgi, kad eina mūšiai 

ir Karpatuose, nors apie tai rusų 
pranešimai nemini. Vokiečių 
pranešimas užsimena, kad, esa, 

,"musų kariumenės pasisekimai 
Karpatuose išsiplėtojo." 

ANGLAI SUKIRTO 
TURKUS TIES SUEZU. 

Londonas, Rugp. 7 d.—l'o il- 
gos pertraukos vėl ateina žinių 
apie turkų veikimą ties Suezo 
kanalu. Stiprus turkų pulkas už- 

puolė anglus prie Romani, 33 
verstai j rytus nuo Suezo kanalo. 
Rugpjūčio 5 d. šitas turkų pul- 
kas tapo sumušta ir dar 2,500 
turkų pakliuvo nelaisvėn. Apie 
tai anglų oficialis pranešimas 
skelbia sekančiai: 

"Laike mūšio rugpjučio 5 d." 
api&inkėse Romani priešas pada- 
rė frontinį ataką ant angliškų po- 
zicijų sykiu su kitu atakų iš šo- 
no; užpuolimuose dalyvavo apie 
14,000 kareiviu ir naudotasi taip- 
gi sunkiomis haubitsomis (trum- 
pomis kanuolėmis). 

"Frontinis turku atakas buvo 
nepasekmingas. O prieš šoninį 
turkų ataką musų raitoji karei- 
vija pasitraukė atgal, kol neįve- 
dė priešo kariumenės į smiltines 
(pieskines) d i u n a s (diunomis 
vadinasi dideli smiltiniai volai- 
kalneliai, vėjo supustyti). Trs 
buvo vakare, rugpjučio 4 dieną. 
Tuomet visa musų kariumenė pa- 
darė kontr-ataką, kuris buvo pa- 
sekmingas. Bėgantis priešas yra 
vejomas energiškai. Turkai turė- 

jo didelių nuostolių. Iki S vai. 
vakare rugpjūčio 5 d. jau par- 
varyta (langiaus 2,500 belaisvių— 
jų tnrpo yra ir vokiečių; užgrieb- 
ta taipgi 4 kalnu kanuoles ir tulą 
skaitlių kulkasvaid/ių. Musų! 
nuostoliai nebuvo dideli." 

\G£N. S fi K H AR O F P 

GEN. Z. SACHAROW. 
Vadas rusų armijos ties Lem- 

bergu. 

REIKALAUJA KAIZERIO 
PAKORIMO. 

Londonas, Rugpj. 7 d.—Nepa- 
prastas susirinkimas atsibuvo 
Londone ant garsaus Trafalgaro 
Skvero. Darbo žmonės sukėlė 
didžiausią demonstraciją prieš 
vokiečius už tai. kad tie, pasiga- 
vę anglų prekybinio laivo kapito- 
ną Fryatt. pakorė jį kaipo pa- 
prastą piratą, kaltindami, buk iis 
su savo laivu norėjęs skandinti 
vokiečiu submarinus Belgijos pa- 
kraščiuose. 

Visi kalbėtojai šaukė, kad An- 

glijos valdžia atsimokėtų už tai 1 

vokiečiams užgriebimu vu 

turto Anglijoj. Jie taipgi reika- 
lavo, kad V okietijos kaizeris Vi- 
lius, admirolas von Tirpitz ir vo- 

kiškas Uelgijos gubernatorius 
■gen. von Bissing butų pakarti 
pirm negu bus padr.ryta galutina 
taika. 

TALKININKAI VIS 
LAIMI. 

Paryžius, Rugpj. 7 d.—Nors 
lėtai, bet talkininkai vis šį-tą lai- 
mi. Laike vakarykščios kovos 
ant vakarinio fronto franeuzai pu- 
sėtinai laimėjo, užgriebdami 11110 

vokiečių pozicijas aplink Thiau- 
mont, netoli Estrees upės, Somme 
apielinkėj. Anglai nužengė tru- 

putį pirmyn lligh miškelyj. 

DU FRANCUZAI PAIMA 
ioo VOKIEČIŲ. 

Paryžius, Rugpj. 8 d.—Prezi- 
dentas Poineare apdovanojo kariš- 
ku kryžium kapralą Gouteaubier 
už tai, kad jis su pagelba tik vieno 
kareivio užgriebė nelaisvėn 100 vo- 

kiečiu su dviem oficierais. Jas 
atsitiko liepos 20 d. prie Heni. miš- 
kelio. Prancūzų kariumenė tik ką 
buvo šokusi šturmu ant vokiškų 
pozicijų. Iš netolimos duobės, iš 
dešinės pusės smarkus šaudymas 
ėjo ant francuzų. 

Gouteaubier sušuko vienam savo 

draugų: "Guillot, eik šią su ma- 

nim T Jiedu abudu slinko nuo 

medžio iki medžio, kol neprisiarti- 
no prie vietos, kurioj buvo pasislė- 
pusi rota vokiečių. (iuillot pradė- 
jo mėtyti bombas j jų vidurį ir 
šaudymas greit pasiliovė. 

"Pasiduokit!"—sušuko kapralas. 
Vienas šimtas vokiečių su pakel- 

tomis rankomis išlindo iš tos duo- 
bės. Du oficierai buvo priešakyj. 
'Eikit šią ! Tuoj aus išeikit aš miš- 
kelio ir traukit j užpakalį." 

Paimti tokiu btidu belaisviai ne- 

trukus prisipažino, kad keletas vo- 

kiečių dar yra pasilikę toj duobėj. 
"Eįk šią, (iuillot, eiva sugriebsim 
ir i)tos !"*—tarė Guoteaubier. Abu- 
du pradėjo artintis prie vietos, kur 
buvo likę vokiečiai, bet netrukus 
Guillot krito ant žemės su kulka 
krūtinėj. Guoteaubier parsivarė 
savo šimtinę laimingai. 

IS AMERIKOS, 
SVARSTYMAS ATEIVIŲ 

BILIAUS ATIDĖTAS. 

Washington, D. C. Demokra- 
tiški senatoriai veik vienbalsiai 
svarstymą apsunkinimo ateivys- 
tės klausimo nutarė atidėti iki se- 

kančiai kongreso sesijai. Sumažė- 
jus ateivystei, gal jos varžymas 
bus visai nereikalingas. 

MOKESTIS NUO MORGANO 
PALAIKŲ. 

New York. Garsus didžturtis 
J. P. Morgan, nepersenai pasi- 
miręs, paliko turtus $69,499,732. 
Nuo tu palaikų palaikėjai turi 
užmokėti mokestį $2,587,675. 

POPIEROS REIKALAVIMAS. 
Madison Wis. Sulyg valstijos 

laboratorijos surinktų žinių, po- 
;jieros šitoje valstijoje sunaudo- 
jama 1,300,000 tonų. Tame su- 

įaudojama kasinėtai 3,800 akrų 
girios. Popieros dirbimui eina 
^ien pusių medis, bet nėra abe- 
jonės, kad sunaudoti galima ir 
<itokius spyglinius medžius. 

AUKOS DEBESIŲ 
PRAPLYSIMO. 

Middleboro, Ky. Rugpjūčio 3 
lieną siautė aplinkinėse Tazti- 
,vell audra su debesių praplvši- 
nais, nuo kurių umai užtvino 
Blairs Creek. Prigėrė 25 žmo- 
įės. Vanduo pridirbo daug nuo- 

stolių ir laukuose. I 

MILŽINIŠKOS SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ IŠLAIDOS. 

Šiems metams Suvienytu Val- 
stijų išlaidoms paskirta $1,500,- 
000,000. Tokiu buclu nei vienas 
neutraliskas kraštas tokių išlai- 
dų neturi. Prieš karę vien Ru- 
sijos išlaidos buvo didesnės, bet 
Rusija yra daug didesnė ir gy- 
ventojų turi netoli dvigubai dau- 
giau; ten valdžia užlaiko mo- 
kyklas 'r bažnyčias, kuom Su- 
vienytų Valstijų valdžia nesirū- 
pina. 

VIDURYJ DIENOS 
UŽPUOLĖ BANDITAI. 

Detroit, Mich. Vežant išmo- 
kėjimui algų darbininkams Bur- 
roughs Adding Machine Co. 
$50,000 automobiliuose viduryj 
dienos užpuolė plėšikai ir pa- 
griebė penkis pinigų maišelius, išviso $37.000 ir pabėgo. 

LOKOMOTYVO 
EXPLIOZIJA. 

Scuth Bend, Ind. Pereitos 
pčtnyoios naktyj expliodavo ga- 
rinis katilas lokomotyvo pasažie- 
rinio traukinio Lake Krie gele- 
žinkelio. Tas atsitiko netoli 
South Bcnd. Expliozija užmu- 
šė du pasažieriu ir 4 geležinke- 
lio tarnus. 

AUDRA. 
Racine, Wis. Kilęs šitose ap« 

linkinėse sukurys ir audra su 
debesių praiplyšimais daug blo- 
go pridirbo; bet žmonių neuž- 
mušė. Sukurys išvartė medžius 
ir telegrafo stulpus, o vieną nu- 
metė ant greitojo geležinkelio 
traukinio. Jacksono oranžeriją 
Į e/erą numetė. Triobų yra 
daug išgriautų. 

IS DARBO LAUKO. 
Ncw York. Telegrafistams 

Ne\v Wrk Central ir Niekei 
Plate geležinkeliu pakelta algos 
8%. 

fl Chicago, 111. Sustreikavo 
"trunk \vorkers'" 27 dirbtuvėse, 
nes jt s atsisakė daryti sutari- 
mus su jose susitvėrusiomis uni- 
jomis, taigi. kad j s unijos pri- 
pažinti nenori. 

Springfield, .11. Sustreikavo 
darbininkai švino kasyklų Rosi- 
elare. Kasyklų savininkai parsi- 
traukė streiklaužius ir juos ap- 
ginklavę, streikierius iš mieste- 
lio išvijo ir nuo miesto majoro 
ir miesto tarybos pareikalavo 
nuo vietų pasitrauk'mo. Mic<to 
majoras nuo gubernatoriaus pa- 
reikalavo milicijos. (iubernato- 
rius pasiuntė spccialę komisiją 
i-tirti dalykų stovį. 

Sheerbroke, Quebcc. Su- 
streikavo 1,200 darbininkų čio- 
nykščių asbesto kasyklų. Dar- 
bininkai reikalauja algų pakėli- 
mo. 

Washington, D. C. Valdžia 
rengiasi griebtis energišku prie- 
monių, jeigu kiltu generališkas 
geležinkelininkų streikas, nes tas 
vi s ;į gyvenimą iš vėžių išmestų. 
Jeigu reiks, valdžia net pasiren- 
gusi j savo rankas paimti vi- 
sus geležinkelius ir palaikyti 
traukinių bėgiojimą. 

New York. Stre^-ns gatvi- 
nių karų tarnų į latinasi. Kas- 
dien prie streiko prisideda \is 
daugiau tarnų. 

įj Didelis batikas \ational Ci- 
tv Hank N'ew Yorke gavo leidi- 
mą įsteigti savo skyrius retro- 
grade ir Maskvo-i 



|| Suvienytų Valstijų valdžia 

g<tvo žinią, jog Vokietija sveti- 

miems visai tapo uždaryta, nieks 

negali atvažiuoti iš kitur, nei i* 

.Vokietijos išvažiuoti. Išvažiuoti 
valdžia leis vien išimtiniuose atsi- 

tikimuose. 

Įi Chinuose, mieste Hanko\v, 
chiniški revoliucijonieriai sukėlė 

riaušes ir miestą uždegė. Išdegė 
didelė miesto dalis. Sudegė dik- 

čiai chiniečių ir kelios rusės mo- 

terjs. Revoliucijonieriai ypač 
priešinasi dalinimui visokių privi- 
legijų japonams. 

[, Dėl kaitros ir lietaus stokos 

Australijoj niekas neužderėjo, 
nei javai, nei pašaras, laukai iš- 

degė, gyvent, jai savo gyvulius 
(pigiai pardavinėja, o iš to nau- 

dojasi Amerikos mėsos trustas 

ir u ž šuns pinigus superka Aus- 

tralijoj galvijus ir avis. 

Į| Iš Berno, Šveicarijoj, prane- 
ša, buk Vokietija jrengė sp^- 
cialcs stovyklas, j kurias nelais- 
vėn gabena vokiečius, priešin- 
gus karei ir taikos reikalaujan- 
čius. Ten nugabenta jau visa 

redakcija socialistų laikraščio 

'"Leipzi^er Volk/eitung" ir 8^ 
socia!:stai iš kitų Vokietijos 
miestų. 

|j Prancūzų nuo vokiečių atim- 
tuose siaurinės Prancūzijos kraš- 
tuose sunaikinta 42.000 namu, o 

tame yra 16,669 visiškai išnai- 
kinti. 

II Rugpjučio 2 d. likosi atida- 

rytas naujasis Cliinii parliamen- 
tas; tą dieną buvo pirmasis jo 
posėdis. 

|| Ifollandijos sostinėj Ilaagoj 
atsibuvo socialistu konferencija. 
Tarp kit-ko, suvažiavime nutar- 

ta reikalauti Belgijos ir Lenkijos 
•neprigulinystės ir sutvėrimo | 
viešpatysčių ryšio Balkanuose. 
Klausimo Lotaringijos ir Alza- 

tijos nutarta nekliudyti, nes ji 
išriš ne socialistų konferencija, 
'bet karę vedančių tautų ginklai. 
Amerikos delegatas Algernon 
Lee praneša, jog Amerikoj ma- 

ža tik socialistų dalis pritaria 
vokiečiams, dauguma gi pritaria 
talkininkams. 

|| Užėmę Yaršavą vokiečiai iš 
tenykšėi ) ikalejimo ant kaucijos 
5.000 rublių paleido ten sėdintį, 
grafą Bohdauą Ronikier. Jis ten 
luvo pasodintas už žmogžudystę. 
1 

|| Vagone, dinamito prikrauta- 
me. stovinčiame prie Empalme, 
Sonnra -valstijoj, Mexikoj, atsi- 
tiko expliozija, kuri ne tik vago- 
ną išardė, bet užmušė 60 Car- 
ranzos kareivių, o 40 jų sunkiai 
sužeidė. Meukos valdžia mano, 
kad kas nors šovė j vagoną ir 

pagimdė explioziją. 

|į Kanadoj, Ontario provinci- 
joj. siaučia milžiniški girių gais- 
rai. Sjdegė jau 306 žmonės. 

Išdegė daug buvusių giriose kai- 
mų. >'uosto!ius. ugnies pada- 
rytus, skaito milijonais doliarių. 

|! P> -rlino universitetas už at- 

sižymėjimą mušiuose prie Yer- 
duu, kur pašventė šimtus tūk- 
stančiu vokiečiu, išdavė Vrokic- 
t;j :s sosto įpėdiniui daktaro ho- 
noris causa' dipliomą (tikro dak- 
taro dipliomo jis gauti negali, 
•nes neturi, reikalingo mokslo). 
Matyt Bėrimo universitetas iš 
mokslu įstaigos v'rsta j poli- 
tišką. 

|Į Airiu sukilėlių vadovas Iv> 
ger Cascment rugp;učio 3 d. ta- 

ipo I-ond ne pakartas. Nei sa- 

vųjų. nei svetimu užtarimas nie- 
ko negelbėjo, neįstengė Case- 

'mento nuo kilpos išlinosuoti. 
Budeliui už ; :i'- .riįv.n valdžia už- 
mokė j y $25.00. 

įj Danijos Rigsdag (parliamen- 
tas) ratifikavo, taigi priėmė su- 

tartį. padarytą su Suvienytomis 
Valstijomis, kurioms už 25 mi- 
lijonus diliariu parduoda 3 Da- 
nijai prigulinčias salutes Ameri- 
koj. 

|| Belgijos vokiškas general- 
gubernatorius generolą- Bissing 
•pliakatais persergėjo gyvi -'ojus. 
fead jis baus net mirtim plati- 
nančius žinias apie vokiečių pa- 

fitraukinuį iš Belgijos, 

[ 
Įj Liepos 13 d. Viršutinėj Ba- 

varijoj įr Austrijoj siautė audra 
su ledais, kurie išmušė laukus 
9- valsčių. Xuo ledu nukentėju 
ir 15 miestu, kuriuose tapo iš- 

daužyti langai. Ledai puolė ba- 
landžiu kiaušinių didumo. Ledų 
išnaikintuose kraštuose reiks rū- 

pinti maistą gyventojams, vieton 
iš ten gabenti į kitus Vokie- 

tijos kraštus. 

jj Vokietijos valdžia, kaip įve- 
dė dienas, kuriose uždrausta val- 

gyti mėsą, taipjau dabar ren- 

giasi įvesti dienas be alaus, be 
kurio vokiečiui sunkiau yra ap- 
sieiti negu be mėsos. 

|( Afrikoj, rytinė? jos dalyj, 
anglai užėmė vokiečių stovyklas 
su vi.skuom, kas ten buvo. Tarp 
kit-ko, anglai paėmė 4,000 gal- 
vijų. 

I[ Vokiečiai Karaliaučiuje įstei- 
gė ikolioniząvimo banką (Deut- 
sche Ausiedler Ifilfe) kuris sko- 
lįs ant lengvų išlygų pinigus vo- 

kiečiams, kolionizuojantiems 
Lietuvą. Turbut Steputaitis ir 

(Gaigalaitis ir tą paskaitys už 

vokiečių geradėjystę Lietuvai 
daromą. 

Į! Esanti Europoj vulkanai Et- 
na ir Stroinboli smarkiai veikia. 
Išsiveržusi deganti lava teka į 
jūres todėl vulkanų apielinkėse 
yra karštas jūrių vanduo. 

|[ Serbija ant salos Korfu, ka- 
dangi pati Serbija yra vokiečiu 
ir austrų užimta, sušaukia par- 
lianicnto susirinkimą. 

Į 
ĮĮ Australijos valdžia surengė j 

surašą Amerikos firmų, su ku- 
riomis piliečiams uždrausta ko- 
kius reikalus turėti. 

|| Italija panaikino padarytą! 
1891 metuose su Vokietija vaiz- 
bos sutarimą, kuris baigėsi 1917 
metuose. 

Į! Airiu sukilimo surengėjo 
Roger Casement, pakarto kalė- 

jimo kieme, kūnas ten jau ir 
užkastas. Valdžia atsisakė, ro- 

dosi visai be reikalo, išduoti pa- 
laidojimui kūną giminėms. Juk 
pakartas žmogus ir norėdamas, 
Anglijai nieko blogo padaryti ne- 

gali, o persekiojimas negyvo ga- 
li pagimdyti visų airių piktumą 
ir kerštą, kas Anglijai naudos 

neatgabentų. 

|Į Kanados kariumenėj, esan- 

čioj Prancūzijoj, yra 11,972 ka- 

reiviai, unijų darbininkai. 

|| Anglijoj, laike airių sukįli- 
mo, suimta 8 amerikonai. Trįs 
iš jų, užstojus Amerikos am- 

basadoriui, paleido, vienam, J. 
Lynch mirtim pasmerktam, mir- 
ties bausmę pakeitė kalėjimo 
bausme. Keturi amerikonai sėdi 
dar kalėjime, nes jų byla dar ne- 

perkratinėta. 

|| Vienas iš žymesnių francu- 
ziškų raštininkų ir laikraštinin- 
kų Reinach laikraštyj Figaro pa- 
talpino straipsnj, kuriame aiški- 
na, jog talkininkai taikos su 

VYilhelmu daryti negali. Norint 
išnaikinti Europoj militarizmą, 
būtinai reikia :is Vokietijos iš- 

vyti Ilolienzollernų dinastiją, tai- 
.,'i ciesorių VVilhelmą ir visą jo 
šeimyną. Jeigu Reinach pakliū- 
tų j vokiečių rankas, turbut jie 
jj patemptų už tokj prieš VVil- 
helmą išsitarimą. 

Į[ Vokiškas Belgijos gcncral- 
gubernatorius nubaudė Belgijos 
dailininkus 10.000 markių, už tai, 
kad jie paveikslų parodoj išstatė 
ciesoriaus \YiihcInio paveikslą, 
airis pagimdė neprielankias vo- 

kiečiams belgų demonstracijas. 

ĮĮ Suvienytos Valstijos atsisa- 
kė Chinams parūpinti paskolą, 
nes Suvienytose Valstijose apy- 
vartoj yra jau perdaug svetimų 
procentinių popierų. 

ĮĮ Ir Prancūzija pagarsino boi- 
kotą vokiečiams prielankių fir- 

mų. Firmos, su kuriomis fran- 
euzams draudžiama reikalus tu- 

rėti, yra ne vien šiaurinėj Ameri- 
koj, bet taipgi: Afrikoj, 
Pietinėj Amerikoj, Ja- 
ponijoj, Kuboj, ant Filipinų salų, 
Danijoj, Ispanioj, Portugalijoj, 
Švedijoj, Norvegijoj ir Hollaa- 

idijoj. J 

|| Belgijos sostinė Bruxellcs 
'atsisakė mokėti vokiečiu uždėtą 
kontribuciją 5 milijonų markių 
už ap vaikščiojimą tautiškos 

[šventės, (lai už nepaklusnumą 
vokiečiai bausmę padidins. 

Įj Londone pasimirė angliškas 
mokslinčius, fizikos profesorius 
l'ristol universiteto Sylvenus 
Phillips Thompson. 

Į, Vokietijoj ant geležinkelių 
tarnauja 36,000 moterų ir skait- 
lius jų vis didinasi. 

|; Rusijoj žemdirbystės minis- 
teriu caras paskyrė buvusi rusiš- 
ką Cialicijos generalgubernato- 
rių grafą Bobrinskj. 

LIETUVA IR KARE, 
KĄ VOKIEČIAI LIETUVOJE. 

IŠDIRBINĖJA. 
"Naujienos" talpina laišką, ku- 

rį gavo p. Grigaitis "iš vieno Įžy- 
miausių visuomenės veikėjų Lie- 

tuvoje." 
Sio laiš'ko turinys, kaip jj pa- 

duoda viršminėtas laikraštis, yra 
sekantis: 

Apie Lietuvos ūkiškąjį padė- 
jimą Jums turbūt ne kartą te- 

ko suižindti iš įvairiu korespon- 
dencijų, laiškų it- šiaip piano- 
šimų. JŠ musų pusės gal už- 
teks paaiškinus tą padėjimą 
bendrais ruožais ir bent kiek 
smulkiau jį charakterizavus dėl 

pastarųjų laikų. 
Lietuva, tiek kaimas tiek 

miestai, nukentėjo dėl karė.* ir 

lig šiol kenčia labai sunkiai. 
Rusams besitraukiant ir besi- 
mu ant, liko sudeginta ar iš- 

griauta Suvalkijoj, Kauno ir 

Vilniaus gubernijose daugybė 
kaimų, miestelių ir miestų, 
kaip Šiauliai, išdalies Panevė- 
žys. Kur suspėdama rusų vy- 
riausybė suėmė žmonių galvi- 
jus, arklius ir javus; kur suim- 
ti negalėjo, sunaikino ant lau- 

kų, kai kur mokėdama už pa- 
imitus daiktus, bet dažniausia 
atsilygindama vien rekvizicijos 
kvitais. 

Rusų vyriausybė, pagalios, 
pamėgino pakelti žmones iš jų 
■gimtųjų vietų, kad kartu su ru- 

sais trauktus iš Lietuvos vo- 

kiečiams besiartinant. Kadan- 
gi tam tikslui buvo vartojama 
ne tik kareivių ir policijos agi- 
tacija, bet ir prievartos prie- 
monės. tai iš Lietuvos pasitrau- 
kė Rusijon, kaip paduoda Lie- 
tuvių Komitetas Rusijoj, dau- 

giau dviejų šimtų tūkstančių, 
•bent užregistrou'tų paties Lie- 
tuvių Komiteto esama apie 
160,000. Apsisaugojo nuo dides- 
nio išnaikinimo tik tos vietos, 
kuriąs rusai buvo verčiami ne- 

tikėtai ir skubiai apleisti. Vis 
tik, imant aplamai, Lietuvos 
kaimas, rusams 

_ pasitraukus; 
jau buvo netekęs gal dviejų 
trečdalių kas gyvojo invento- 
riaus, didelės dalies savo vasa- 

rojaus, daugumos pašaro gal- 
vijams ir dalies savo rugių, o 

kai-kur ir žmonių. 
Vokiečiams atėjus, gyveni- 

mas iškarto pasunkėjo ir kas 
kartas eina blogyn. Daugelyj 
vietų vokiečiai ką tik atėję pri- 
baigė jau palaužtą ukį, išimda- 
mi kuone lig paskutinio galvi- 
jus, arklius, pašarą ir valgo- 
muosius daiktus. Vėliau pra- 
sidėjo rekvizicijos iš bendro 
vokiečių vyriausybės įsakymo 
ir savarankios atskirų būre- 
lių ir atskirų net žmonių inicia- 
tivos, kurios tebetveria lig šiol, 
teisybė, nebe taip smarkiai, kaip 
pradžioj, bet vis tik laiko in- 
tempusios žmonių atsargumą 
nervus ir kantrumą. 

Šį pavasarį, tarp ko-kita, su- 

rekvizuota buvo visoj Lietiuoj 
ėriukai ir veršiukai, nuolat ima- 
mos karvės, išdalies javai ir ar- 
kliai. Tik retais atsitikimais 
buvo už paimtus daiktus moka- 
ma pinigais, dažniciusia kvitais, 
o dažnai ir visai nieko nemo- 

kama. Viso to naikinimo pa- 
sekmė buvo tokia, kad dabar 
Lietuvos kaimas, aplamai 
imant, nors dar nekenčia ba- 
do, bet jau yra pasiekęs tokio 
suvargimo laipsnio, kad tik 
apie tai tesirūpina, kaip ištvė- 
rus gyviems lig karės galui. 
Apie ūkio sutvarkymą, pasta- 
tymą jo į normales sąlygas 
šiandie nei kalibos nėra. 

Toks yra vidutinio uHninko 
padėjimas. Darbininkams ir 
mažiesiems ūkininkams nepaly- 
ginamai sunkiau. Gyvenama 
juk labiausia iš to, kas seniau 
buvo sutaupyta, o jie juk, tie 
darb'ninkai ir mažažemiai, ne- 

turėjo arba beveik neturėjo ko 
taupyti. 

Darbininkams yra ypač sun- 

ku, nes daugybė Lietuvos dva- 
I riainkg išbėgo Rusijon, o jų 

•paliktus dvarus dabar užėmė 
visur vokiečiai ir juos dirba. 
I'atįs ukttmiVsri, netekę gyvojo 
inventoriaus daugumos, nebe- 
įstengia kaip .reikiant vesti sa- 
vo ūkio[,ir nebereikalauja tiek 
darbo, kiek paprastai buvo rei- 
'kalaujama. 

Padėjimas miestuose, ypač 
\ ilniuje/ nepalyginamai sun- 

kesnis. Nebedirba joks beveik 
fabrikas,') nestatoma nei vieno 
namo; niiestp darbai, kad ii 
\ ilniuje, sumažinti amatai; kur 
paprastu laiku gamindavo dau- 
gybę prekių eksportui Rusijon, 
šiandie neturi jokio darbo, nes 

nėra nei medžiagos, nei rin- 
kos, nei drąsumo ką-nors dirb- 
ti. Ir todėl pačiame Vilniuje 
yra dabar suregistruotų bedar- 
bių 50—60 tūkstančių, kiti dir- 
ba pripuolamai. Betgi gyve- 
nimo sąlygos darosi jau nebe- 
pakenčiamos. Vokiečių vyriau- 
sybės tapo uždrausta įvežti 
miestan iš kaimo ką-nors val- 
gomųjų daiktų, išėmus smulk- 
menas. Maisto pristatymą pa- 
siėmė jie patis j s'avo rankas, 
betgi nepristato, ar nenori pri- 
statyti tiek, kiek būtinai mie- 
stui reikalinga, ir kuomet kai- 
me dar palyginamai netrūksta 
maisto, pačiame Vilniuje jau 3 
—4 mėnuo darbininkai ir šiaip 
mažo turto žmonės chroniškai 
badauja ne tik dėl to, kad jau 
išbaigę yra eikvoti visa, ką su- 

taupinę turėjo, bet ir dėl to, 
'kad nėra uždarbio, kad prekių 
kainos neprieinamos ir, paga- 
lios, pačių prekių nėra. Paaiš- 
kinimui keletas skaitlinių: 

Duonos ant žmogaus dienai 
gaunama pusė svaro po M ka- 

peikas pagal kortas. Mėsos 
jautienos kaina buvo 1 rub.— 
1 r. 20 k. svarui, dabar 80 kap. 
—1 1*., kiaulienos 1 r. 80 kap. 
—2 rub.; lašinių svaras 2 r. 

20 kap.; sviesto svaras nuo 1 

r. 80 kap. iki 2 rub.; bulvių 
pūdas 2 r. 50 kapeikų; cukraus 
•beveik nėra, žibalo nėra—mo- 
kama 1 rub. 20 kap. svarui. 
Batų trūksta; puspadžius pa- 
mušti—8 rubliai. 

To viso blogumo kaltininkas 
ne vien užgulęs mustt kraštą 
karas, bet ir \okieeių vyriau- 
sybė. kuri 'tiksliai varžo ekono- 
mini krašto gyvenimą, išvei- 
dama iš Lietuvos Vokietijon 
visą žaliąją medžiagą, neleisda- 
ma fabrikams pradėti ką-nors 
dirbti ant vietos ir, pagalios, 
net drauzuama pačiam Vilniui 
pasiskolinti savo reikalams pi- 
nigų. iš kitos .pusės, tos pa- 
čios vokiečiu vyriausybės visą 
laiką mėginama rinkti darbi- 
ninkai Lietuvoje ir vežti juos 
Vokietijon. Dalis darbininkų 
tokiuo budu liko išvežta Vokie- 
tijon, ir nors kuoaštriausia da- 
bojama. kad nepraeitu kokia 
žinia Lietuvon nuo išvežtųjų, 
iš pavienių atsitikimų pradeda 
but žinoma, kad išvežtųjų dar- 
bo ir gyvenimo sąlygom yra ne 

tik sunkios, bet kartais net ne- 

pakenčiamos—yra žinių, kad 
prie darbo kai-kur vartojama 
net lazda darbininkams para- 
ginti... 

Daibartinio Vilniaus darbinin- 
ko tipas—tai išblyškęs, nudri- 
skęs, išalkęs, vargais betve- 
riąs prie darbo žmogus. 

Bc galo šanku dabar, ir nėra 

vilties, kad tas sunkumas grei- 
tai baigtųs, nes karės žvilgsniu 
sunku tikčties, kad kas urnai 
galėtų atsimainyti. 

JAROSLAVLIS. 
Karės vėsula išblaškė ir lietu- 

vių moksleivius pe> visus Rusų 
didžiuosius miestus. Apie 30 lie- 

tuvių moksleivių atsidūrė Jaro- 
slavlyj. Visus juos šelpia tam tik- 
ra Komisija, susitvėrusi prie vie- 
tos Lietuvių Centro Komiteto 
skyriaus. Komisijon ineina kun. 
dak. Gustaitis, kun. Palubinskas 
ir Jankevičius. 

Bendrabučių čia kaip ir nėra, 
jei neskaityti vieno, kuriame gy- 
vena lcur kame papuolė. Vieniems 

jų skiriama mėnesiui pašalpos 
30 r., kitiems—25 r.; beto, duoda 
draubužius ir dovanai baltinius 

mazgoja. Šiuo metu, žinoma, 
gaunamaisiais pinigais tik šiaip- 
taip galima nuo bado apsiginti. 
Kambarys vienam—t5 r., dviem 
—20 r., pietus—18 r. užkandis 

rytą ir vakarą—9 r., o dar pri- 
dėk kitas smulkias išlaidas, tai 

! 1 

ir pamatysi, kad, ir labai ekono- 

mijos žiūrint, mėnesiui 40 rub. 
išeina. Todėl moksleivis, gau- 
nantis 30 r., turi dažnai pietų 
išsižadėti. 

("N. Liet."). 

SARATOVAS. 
Centralinės (Vilniaus) "Glo- 

bos" rūpesčių 1916 m. balandžio 
0) d. Saratovo gubernatorius už-j 
tvirtino "Saratovo Lietuviu Gloj 
bos musų broliams, Prūsų Lie-j 

Photo by American l'ress Associatlon. 

"DEUTSCHLAND." 
Šita vokiečiu povandeninė valtis, atplaukusi iš Vokietijos Amerikon, nesenai vel išplaukė iš Bal- timcie j ijremen ą. Nors pakraščiuose jos lauke anglu kariški laivai, bet, matyt, jai pasisekė iš i u ištrukti j u ištrukti. 
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tuvos 'belaisviams, šelpti," įstatus. 
Lietuviu Globos įgaliotiniai veikė 
jau čia kiek anksčiau, bet dabar 
darbas eina kur kas smarkiau. 

Saratove gyvena 400 Mažosios 
Lietuvos lietuviu belaisviu. Ne- 
maža jų yra išblaškytu po mie- 
stelius ir kaimus. Pastarųjų pa- 
dėjimas yra ytin vargingas. Jei 
miestuose gyvenantieji gauna 
šiolcią-tokią paskolą per Ameri- 
kos konsulį, tai dauguma kaimuo- 
se gyvenančiųjų nieko ligši 1 ne- 

gaudavo. Vietos "Globa" ir sten- 

giasi, iš vienos pusės, teikti be- 
laisviams, kaip medžiaginės, taip 
ir dvasinės paramos, iš kitos—ga- 
benti, didesniuosna centruosna iš- 

blaškytuosius po kaimus ir mie- 
stelius, vienyti paskirtus šeiminos 
narius ir t. t. Dabar paduotas gu- 
bernatoriui prašymas, kad įeistų 
j Kamvšiną parvežti lietuvius be- 
laisvius iš aplinkinių kaimų bei 
miestelių, iš Samaros gub.—Mar- 
iviuį jauivij su šeimyna ir t.r. 

37 vaikai su tevais išgabenta j 
vasarnamius, j Razboiščiną, kame 

atidengta jiems sodnelis-mokykla. 
Nors dauguma vaikų papratę sa- 

vo tarpe kalbėties vokiškai, bet 

■mokykloje stengiasi vartoti lietu- 

vių kalbą. Yra keletas mažesnių- 
jų, kurie lietuviškai visai nemoka, 
nors jų tėvai jų pačių žodžiais 

tariant, "tikri lietuvninkai". Vis 
tai uolaus vokietinimo vaisiai. 
Vokietinimas nesustoja net čia, 
Rusų gilmėse. Saratove, mat, 

susitveręs vokiečių belaisviams 

šelpti Komitetas, kuris savo mo- 

kyklon patraukė taippat kaikurių 
lietuvių vaikus. Tas pat daroma 
ir kitur. Įdomus belaisvio J. 
Birškaus laiškas iš Sitnbirsko, 
kuriame jis, nurodęs kelius pa- 

vyzdžius, kaip vokietinami ten 

Prūsų lietuviai, kreipiasi j Lietu- 

vos visuomenę žodžiais: "Jus juk 
esate laisvi, žinote savo valsty- 
bės kalbą ir instancijas, kur su 

/prašymais reikia kreipties. Ko- 
dėl taip šaltai į mus žiūrite? Be- 

rods, męs ne vienos tikybos su 

Didžiosios Lietuvos visuomene, 
bet mus nejungia tikyba, tik tau- 

ta ir kalba." 

įdomu tas, kad vokiečių val- 

džia tuos menkus trupinius, ku- 
riuos skiria per Amerikos kon- 
sulj, duoda belaisviams ne kaipo 
pašalpą, bet kaipo paskolą. Ant 
tam tikro lapelio, rašyto anglų 
kalba, belaisvis turi pasirašyti, 
kad visus gautus pinigus prisi- 
žada, pirma proga, grąžinti vo- 

kiečių valdžiai. 
Žemdirbys. 

("N. Liet."). 
► -i 

Gavo atestatus. Gegužės 28 d. 
gavo atestatus išėjusios M. Yčo 
gimnazijos 7 klases: O. Girčytė 
(aukso med.), I.. Januševičaitė.j 
M. KaČergytė (sid. med.), O.; 
Kaukaitė, (sid. med.), Z. Kidoly-j 
tė, M. Klimaitė, R. Mileikaitė, 

(aukso med.), M. Sakelaitė (sid.' 
med.), Pr. S'tacinskaitė (aukso 
med.), Al. Urbonaitė (aukso 
med.), M. Zubrytė (aukso med.).Į 

Jaroslavlc. Marijampolės gim- 
naziją baigė ir geg. 28 d. atesta- 
tus gavo šie mokiniai ictuviai:! 
J akstys St. Anzelmas, Gustaitis! 
Antanas (siilab. med.), Mašanau-j 
skis Ksaveras, Rondomanskis! 
Stasys, Sidaravičius Bronis (siti.; 

Lietuvių progimnazija Jaroslav-' 
lėje. 

Dirželio 2 dieną š.m. Yaršavos 
mokslo apygardos globėjas leido 
"Žiburio" Draugijai atidaryti Ja- 
roslavlyjc lietuviu pabėgėlių ber- 
niukams ir mergaitėms bendrą 
keturių klasių mokyklą -su teisė- 
mis ai -kinti mokslo dalykus, kai- 
kuriuos išskyrus, lietuvių kalba. 

Mokslo kursas bei programa to- 
kie. kaip valstybinių vyrų pro- 
gimnazijų. Priimama j visas ke- 
turias klases ir prieklasį. įstoja-1 
mieji egzaminai prasidės rugpjli- 
čio 10 d. s. kai. Iš kitų mokyklų 
bus priimama be egzaminų, bet 
su prideramu liudijimu. 

("L. Bal.") ' 

Moksleiviu laikraštis vietoj 
"Aušros." 

Vidurinių mokyklų lietuvių 
moksleivių didžiuma (kelių mie- 

stų), tanp savęs pasitarus, rado! 
būtinai reikalingu organą Įkurti 
ir nutarė leis-ti dvitnėnesinj peri-, 
jodini savarankišką laikraštį, 
"Aušrinės" pakraipa, pavestą pa-, 
žangiųjų vidurinių mokyklų mok-i 
sleivių reikalams. "Pirmas nume- 

ris turi pasirodyti rugsėjo i d. j 
Redakcija kol kas bus Voronc-, 

žė. 

J IEŠKO GIMINIŲ. 
Šaknaitis Jonas, karės belais- 

vis, j ieško savo brolio Antano 
Sa'knaičio gyvenusio \Yaterburyj, 
Conn. Adresas: Germany, Gefan- 
genenlager Worms, 15 Comp., 3 
1 »at., Xo. 501., I\van Schaknaitis. | 

Šližius Ignotas, karės belais-' 
vis, Kauno gub., Telšių pa v., Kre- 
t ingos miestelio, j ieško savo gi-j 
minių ir pažįstamų. Adres' : 

Germany, kr. Kassel, Tgnatz Scli- 
ližius, Kcmp. 7, Grup. 1. 

Saladis Antanas, karės belais- 
vis j ieško savo giminių ir pažį- 
stamų. Adresas: Germany, Sch- 

neidemuhl, Saladis Anton, No. 

4856. 

Arbačiauskas Jonas, karės be- 

laisvis, Vilniaus gub., Trakų pav., 

jic.ško savo brolio Prano- Arba-1 
čiausko. Adresas: Germany, Gc-j 
fangenenlager 2 Miinster v. \V. 1 

(Alleniagne) Command 18, I\van| 
Arbačevski. 

Grimaila Izidorius, karės belais- 
vis, Kauno gub.. Raseinių pav., 
Eeiriogalos val.,Sarafiniškes kai- j 
nio jieško savo brolių Juozapo,! 
Juno, Petro ir Povilo Gr mailųj 

ir švogerio Juozapo Bogužio,— 
gyveno Cliicagoje. Adresas: Ger- 

many, Kriegsgefangenetilager 
Ilalbe, Isidor Griniailo, Bar. 12. 

Jacevičius Boleslovas, karės be- 
laisvis j ieško savo brolio Tado 
Jacevičiaus, \ ilniaus gub., Ly- 
dos pav., Vosyliškiu par., Lebau- 
čių akalicos. Adresas: Germany, 
Kriegsgefangenetilager Gube«* 
Bolesla\v Jazeuitz. 7 Kcmp. 

(Bus daugiau.) 

LltUlVIA! AMERIKOJ, 
IŠ SIUOX CITY, IOV/A. 
Šeimyninis vakarėlis.—Xe,lelio- 

ję, liep. 30 d. Moterų Šventos 
Onos Draugija turėjo šeimyninį 
vakarėlį svetainėje po bažnyčia. 
Vakarėlis .ui.idėjo iš dainų ir de- 
■kliamacijų. Programas publikai, 
matyt, labai patiko, nes gausiai 
plojo rankomis. Be to buvo 
visokie lietuviški rateliai ir 
šokiai. Svetainė buvo pilna žmo- 
nių, tarp kurių buvo ir svetim- 
taučių keli. Svetimtaučiai labai 
gėrėjos lietuviškais rateliais ir šo- 
kiais. Šokikės buvo apsitaisę 
tautiškais rūbais ir kaspinais, ku- 
rie j publiką didelį Įspūdį padarė. 

Svečių pasistiprinimui buvo už- 
kandžiu ir lengvu girinių. Visi 
linksminosi iki vėlam vakarui ir 
paskui gražiai išsiskirstė, smagiai 
laiką praleidę. Kad tai ir dau- 

giau tokių vakarų butų surengta. 
Pelnas nuo vakaro, girdėjau, 

paskirta pusiau draugijai ir pu- 
siau parapijai. 

Koresp. 

IŠ NEWARK, N. Y. 
Nušovė smuklininką.—Aną die- 

ną čia nušautas lietuvys smukli- 
ninkas Vincas I>ogdanskas. Nu- 
šovė jį italas. Atsitikimas buvo 
toks. Italas Christy Galante atė- 

jo alaus su indu. l"ž šinkc 
srovėjo Bog lansko duktė Sofija, 
iŠ metų amžiaus. Mergina ita- 
lui alaus nedavė ir jis ją rėžė su 

tuščia skardine per galvą. I'og- 
danskas šitą pamatęs, pasiėmė į 
ranką bilijardinę bolę ir išvijo ita- 
lą pro duris, l'ž durių pasigirdo 
suvis, ir Bogdanskas puolė ne- 

gyvas. Sakor.ia, kad jį nušovęs 
vejamo italo draugas Daniel Sc- 
ratelli. kuris yra suareštuotas ir 
eina tyrinėjimas. 

Korespondentas 

IŠ NEWARK, N. J. 
Liet. Jaun. Kat. Polit. Kliubas. 

Šitas kliubas gyvuoja jau nuo 

sausio 3 d., 190S m., bet savo gy- 
venimo laiku jis pergyveno daug 
visokiu nesmagumu. Pirmiausia 
šito kliubo įstatymai rodė, ka<T" 
kiekvienas narys katalikas turi 

išpildyti savo priedermes sulyg 
bažnyčios: atlikti išpažintį bent 

sykj j metus ir k. Kurie to neiš- 

pildė. buvo išbraukiami iš kliu- 

bo narių skaitliaus. Ilgą laikj 



šit m įstatymų buvo grieštai laiky- 
tasi, bet ilgainiui apsižiūrėta, ka<l 

klubo nariu skaitlius ma/.ta. Na- 

riai nyko vienas po kitam ir bu- 

tų visai išnykę, jei kliubas nebu- 

tų buvę o pašelpimu ir jei pildy- 
mas bažnytiniu priedermiu nebū- 

tų panaikintas. Šitas panaikini- 
mas jvyko sausio 2<) d. i m. 

konstituciją betaisant. Uuvo pa- 

reikalauta ir priimta, kad į kliit- 

bo narių aąžinC-s reikalus nebūtų 
kišta si ir priimant naujus narius 

•kad butų žiūrėta tik, ar jie yra 

sveiki ir ar yra lietuviais. 

Šitą priėmus, kliubas pradėjo 
augti nariais ir atsižymėti paren- 

gimais. Kliubas visuomenėje tu- 

rėjo gerą vardą ir Į jo balius bei 

piknikus skaitlingai lankydavosi; 
bet nelaimė davė kaikurie narių 
iš savo pačių kailio išsinėrė ir 

prisirašė prie tų, ką tautos ne- 

pripažįsta. Pakrypę prie socia- 

listų, patįs pradėjo ir daugiaus 
socialistų traukti kliuban, many- 

dami. kad tai išmintingiausi pa- 

saulyje žmonės. 

Tie gi atėjy pradėjo kliube šei- 

mininkauti ir viską dirbti pagal 
.'avo kurpalį, nežiūrėdami nei se- 

nesnių draugų, nei konstitucijos. 
Pirmiausia jie sumanė, kad rei- 

kalinga yra pasistatyti sava sve- 

tainė. išrasdami, kad Šv. Jurgio 
svetainė yra per maža. Jie ap- 

skaitė. kad visos Xe\varko drau- 

gijos galės sudėti po kelis šimtus 
doleriu ir jie lengviai galės pasi- 
statyti svetainę, kurioj jie galės 
šeimininkauti. P»et šitas sumany- 

mas jiems nepavyko, nes kliubas 

daugumu balsų jį atmetė, kadangi 
kliubo nariai gerai numanė, prie 
ko jie ve la. 

Nuo to laiko kliubo nariai, už- 

sikrėtusieji cicilizmo liga ir deg- 
dami kerštu ant savo senų narių 
bando jiems visokiais budais at- 

kersimi. Šitame savo darbe jie 
taip išsilavino, kad bemušdami 

telegramus Orakului praneša ir 

pačius "Katzenjammer Kids." 
Smarkiausiais jų yra "kttn." Moc- 

kus ir Julius Su-eetra, kuris lie- 
tuviu parodą apšmeižė Orakulo 
laikraštyje "Laisvėje." 

Situos savo šmeižtus jie teisina 

taip: lietuvių tauta jau yra žuvus 
ir jos neatgaivinsi, tai kam dar 
tos parodos jos gaivinimui?—Ši- 
taip pas juos buvo kalbėta, kada 
jie nubalsavo, kad nereikia pa- 
rodoje dalyvauti. Žinoma, jų bu- 
vo viršus, nes visa vyriausybė 
susideda vien i> cicilikų. 

Jie k'.iube taip šeimininkauja, 
kaip jiems patinka, bet rodos, 
kad ateina permaina, kuri cicili- 
kų šeimininkavimą sustabdis. 
Tąsyk greičiausiai bus, kad ši- 
tie bosai nebus priimami dau- 
giatis kliuban. 

Mat did žiu m a šito kliubo na- 

rių gyvena pašaliniuose miesčiu- 
kuose—-Kcarny, Ilarrison ir 
Rloomficld, ktirre j kliubo susi- 
rinkimus retai kada beateina. Ka- 
da šitie nariai susirenka, tai vir- 
šų gauna tautininkai. Taip bu- 
vo ir dabar licp. d. Vienas 

seniausių šito kliubo narių, ne- 

mažai pasidarbavęs kliubui ir lie- 
tuvių tautai, M. Truska, padavė 
jnešimą ir įnešimas tapo priimtas 
kad cicilikų daugiaus nepriimti 
kliuban. Tapo išrinkta speciali 
komisija iš trijų narių sušauki- 
mm netikėto susirinkimo jos pa- 
skirtu laiku. Ji sušauks susirin- 
kimai) visus narius, pažymėdama, 
kad nopribuvusic turės baudos 
užsimokėti 50c. Tašyk pamaty- 
simo. kas bus su mūsiškiais ora- 

kuliiiiais telegrafistais: ar jie ga- 
lės prie ktiubo priklausyti ilgiau, 
ar ne. Jei ir pasiliks, tai šeimi- 
ninkauti jame tikrai negalės, nes 

jų šeimininkavimas kliubą grei- 
tai numarintų. 

Kliubietis. 

TS GRAND RAPIDS, MICH. 
"Svečiu prakalbcs. Liepos 20 

d. I- S. D-jos svetainėje buvo 
prakali) s parink i im ui aukų LSF. 
Kalbėjo svečiai iš Lietuvos p. 
Žemaitė su p A. Tuilota ir p. Ru- 
lotienė "Žiburėlio" pirmininkė 
" Žtbu rėlio re i kai a is. 

Prakalbas prasidėjo 8 vai. vak. 
ir traukėsi iki' 10 vai. Publikos 
atsilankė ne.perdaugiausia.—gal 
kiek daugiau kaip 200 žmonių. 

Pirmutinė kalbėjo p. Žemaite, 
papasakodama apie Lietuvos ver- 

gus ir kares baisenybes. Po jog 

kalbai buvo renkamos aukos LŠF. 
Surinkta viso $31.45. 

I'oliaus kalbėjo p. Bulotienė 

lapie "Žiburėlio'' reikalus, prašy- 
lama aukų moksleiviams, tam 

į tikslui surinkta $9-95- 
Antgalo kalbėjo p. Bulota apie 

karę ir tuos nu stolius, kuriuos 
karė pridirbo Lietuvoje. Kad 
butu ką nauja pasakas, ko męs 

granrapidlečiai nebūtume laikraš- 
čiuose skaitę, tai negalėčiau pa- 

sakyti. 
Bekalbėdamas, jis įsikarščiavo 

ir pradėjo publikai pipirų duoti 
\\/. tai, kad maža aukavo LŠl'V 

Jei, girdi, nc r ūkavote šiandien, 
tai aukaukite rytoj; jei neaukavo- 
te LSF., tai aukaukite kitam 
fondui, nors kitas ir nesunaudos' 
tų aukų kaip reikia, be't vis tiek 
aukaukite. 

Tautininkai, kurie buvo atėję, 
Inu o tiek mandagus, kad šitų 
jiems duodamų pipirų ramiai iš- 
klausė ir nieko neatsakė. P-nas 
Bulota, pabaigęs savo kalbą, pa- 
klausė, gal kas norėtų ko paklau- 
sti. Čia atsistojo socialistas A. 

Belskis ir paklausė jo, k kią jis j 
partiją atstovavo, būdamas an-i 
troj ir trečioj durnose? P-nas 
Bulota, advokatiškai usus papū- 
tęs, bandė išsisukti; jis sakė, kad 

jis neprigulėjęs nei [ > r i ti sočia-, 
listų, nei prie kitu kairiųjų par-, 
tijų, kadangi prigulinčius prie 
priešingų valdžiai partijų tuo- 

jaus gabendavo Sibiran. Bet, ka- 
da jj Belskis ir kiti socialistai 
prispyrė prie sienos, jis noroins- 

nenoroms prisipažino, kad durno-j 
je buvęs kadetų raštininku ir dir-( 
bęs liaudžiai su kairiųjų partija 
prieš dešiniuosius. 

P-nas Bulota ?z\ manė, kadi 
jis škuomi paaiškinimu ir išsi-j 
pirks, het Belskis jo nepaleido ir 

pradėjo luiropos inteligentą akė- 
ti, sakydamas: "Taigi, sakote, 
dirbote prieš dešiniuosius sykiu 
su kairiaisiais, vadinas, su socia- 
fi^tais, o dabar, kaip matyt, dir- 
bate visai atbulai. Savo plaka- 
tuose garsinatės, kad "kalbės po- 
nas Bulota," taigi nesocialistas, 
nes pas socialistus ponų nėra. 

Antras, dalykas, draugas Bulota 
savo prakalbose nenurodote, kaip 
tą karę iš pasaulio išnaikinus, tik 
pasakojate apie josios baisybes, 
kad daugiaus pinigų iš darbinin- 
kų išviliojus." 

P-nas Bulota įsikarščiavo, no- 

rėjo aiškintis, bet publika pradėjo 
nerimauti ir nemandagus balsai 
atsiliepė prieš o. Bulotą. Trukš- 
mui pakilus žmonės pradėjo skir- 
stytis ir kalbėti p. Bulotai nebu- 
vo progos. 

Po prakalbų buvo surengta sve- 

čiams vakarienė. Vakarienėn su- 

ėjo apie 30 žmonių. Laike vaka- 
rienės p. D. Graičaitė turėjo pa- 
sikalbėjimą su p. Bulota, kuris 

jai nusiskundė, kad amerikiečiai 
jam neužjaučia ir kad jis turis 

mažiausį pasisekimą už visus ki- 
tus aukų rinkėjus. 

1 Ir tas iš'tikro yra tiesa; net pa- 
tjs socialistai, kaip iš šito susirin- 
kimo galima matyti, jo da#i>ui 
neužjaučia. (Irand Rapids LSS. 

151 kp. yra 38 nariai, aukų gi su- 

'mrsia ir.suesitms vienas doleris 

su centais. Tas parodo, kad, net 

'jei tos aukos hutu vienu socia- 
listu sudėtos, tai ir tai labai ma- I 
|za. 
! P-ni Žemaitė savo kalboje ra- 

Igino aukoti LSK., sakydama, kad 
laukos niekur nel>us taip gerai su-j Į naudotos, kaip šitame fonde. Ret 

j jei prisižiūrėsime svečių darbui 
arčiaus, tai pasirodis, kad p. Že- 
maitės žodžiai toli gr;:žu neparo- 
do tikro dalyku stovio, nes aukų 
rinkimo lėšos didelės, o įplauki- 
mai maži ir suaukotieji pinigai 
ant vietos sudyla. Paimkime 
kadir jų prakalbas Grand Ra- 
pids'e. Iš ( hieagos (?) Pullmano 
vagonu atvažiavo keturi žmonės: 

p. Žemaitė su A»tnum ir pp. Bu- 
lotai. Tas padaro $24 už tikie- 

jtus, o kur nakvynė viošbutyj ke- 
turiems, paskui atlyginimas rin- 
kėjams už darbą? Viską sudėję 
pamatysime, kad sudėtų pinigų 
nei jų rinkimo lėšoms neužtenka. 

Taigi išeina, kad gelbėjimui 
Lietuvos nieko ir nelieka. 

K. P. K. 
■ 

IŠ WATERBURY, CONN. 
Ginču užbaigimas. [Kores- 

pondencijose iš \Vaterburio pas- 

taruoju laiku jiikverbė nemažai 

ginčų, net ypatiškų. J ši numerį į 
dedame, sutrumpinę, abiejų pu-' 
siu balsus ir tuomi manome tuos 
ginčus užbaigti. Red.J. 

"Lietuvos" mini. .29-m e įsi- 
skverbė pora klaidu, kurias mie- 
lai atitaisau. IUivo rašyta, kad 
11 -ta SLA. kuopa padarė pama- 
tą draugijoms, užsiimančioms 
•rinkimu aukų nukentėjusiems nuo 
karės. Turėjo buti, kad n-oji 
ku pa tik sumanė, atsišaukdama 
j vietines draugijas, o draugijos 
atsiuntė po du atstovu (socia- 
listai patįs, neprašyti, įsiskverbė) 
ir šitie atstovai padarė visą pama- 
tą, nutardami skirti visų surink- 
tų aukų nukentėjusiems nuo karės, 
o tų aukų Autonomijos fondui. 

Vienok ir tas ketvirtdalis neduo- 
da ramybės mūsų susipratėliams 
socialistams ir jų klapčiukui pir- 
mininkui. jštai liepos ii d. jau 
buvo kėsintasi sulaužyti tą drau- 
gijų nutarimą, o vieton jo padarv- 
ti kitą, kad autonomijos fondui 
butu renkami atskiri vakarai, o kad 
nebūtų skirta tas ketvirtdalis au- 

kų. 
Antra klaida mano korespon- 

dencijoj buvo ta. kad ten buvo 
pasakyta, kad Laskcvičius nticika- 
lavo apmokėjimo, tik komitetas 
jam siūlė. Tas netiesa. Laskevi- 
čia pasakė, kad jisai esą nereika- 
lavo tokiu btmlingierių (kaij> Bu- 
lotai su Žemaite), bet komitetas 
jo prašė po kelis sykius priimti 
juos pas save ir dabar todėl reik 
užmokėti po $3.00- j dieną nuo gal- 
vos. 

1'. Xainis atsistoja ir sako, kad 

perbrangu, ir kad svečiai esą ne- 

turėję jokių patogumų, o p. le- 
maitė C7Į turėjusi bėgioti su di- 
11 e r k e pieno j krautuvę. 

Viršminėtos klaidos įsiskverbė 
nežinau kokiu budu,—gal redakci- 
joj nesuprasta teisingai mano min- 
ties. Todėl ir atitaisau. 

Nenuorama. 

Tame pačiame reikale rašo ir 
p. J. Aidukor.is, VVaterburio drau- 
gijų sanryšio sekretorius. Jis pra- 
neša : 

"Draugijų sanryšio susirinkime 
tapo vienbalsiai nutarta atitaisyti 
Nenuoramos melagystės"—ir čia 
aprašo apie 11-os SLA. kuopos 
rolę taippat, kaip viršuje yra ati- 

taisyta. Kaslink skyrimo ]Ą aukų 
Autonomijos Fondui p. Aidukonis 
rašo taip: 

"Nenuorama meluoja, rašyda- 
mas šiuos žodžius: "pasijutę ant 

tiek save stipriais, [susipratėliai] 
padavė griežtus reikalavimus, kad 

Autonomijos fondas butų atmes- 

tas. Dalykai buvo taip: buvo pri- 
duoti įnešimai nuo šių draugijų— 
LLS. 4-os kuopos, "Lietuvos Su- 
nų" dr-jos ir LSS. 34-os kuopos, 
kad nebūtų skiriami nei koki pro- 
centai Autonomijos fondui iš su- 

rinktų aukų per viešai surengtus 
vakarus, bet pagal nutarimą sut- 

rinkimo (kokio?) kad butų rengia- 
mi atskiriumi vakarai ir kad taip 
butų garsinama, kada visas pelnas 
skiriamas Autonomijos fondui— 
tai autonomijos fondui, o kada dėl 
karės nukentėjusiems lietuviams 
tai kad jiems butų ir skiriama. 
Bet ne taip, kaip p. Nenuorama 
rašo, kad Autonomijos fondas bu- 
tų atmestas.(Draugijos teisingai 
padarė šitokį sumanymą atmetę, 
nes sunku supraisti, kokiu tikslu tas 
buvo daroma; išrodo, kad sumany- 
tojų mieriu buvo nepagelbėti, bet 
pakenkti Autonomijos fondui, nes 

atskyrę tą fondą, jie, kaip matosi, 
butų vakarus Autonomijos fondui 
užboikotavę. P-as Nenuorama ne- 

mokėjo teisingai išsireikšti, teisin- 
gą mintį perduodamas. 

Kitus ypatiškus dalykus 
apie p. Mato mokslingumą, ar ne- 

mokslingurną, apie jo pagyrimą ir 

peikimą apleidžiame ir iš vienos 
ir iš kitos korespondencijos. Tie 
ypatiški dalykai nesvarbus žmo- 
nėms kitur esantiems, kurie p. Ma- 
to savo gyvenime, ra.-ite, nėra gir- 
dėję. Visi korespondentai teiksis 
knoatsargiausiai ir kuoaiškausiai 
savo korespondencijas rašyti, kad 
dėlei jų negalėtų taip daug ginčų 
kelti. Redakcija.) 

IŠ WATERBURY, CONN. 
Mockaus teismas. Rug»jučio 

4 d. miesto teisme buvo "kun." 
M. Mockaus byla. Jis buvo skun- 
džiamas už piktžodžiavimą; vadi- 
nęs Dievą didžiausiu pasaulyje me- 

lagiu ir visokiais kitais vardais. 
Liudininkais buvo A. Mauraitis ir 
l 

patrolininkas Mat. IHdanda. Na- 
grinėjimas tęstai pihsketvirtos va- 

landos. Teismas fa'do Mockų kal- 
tu, pasmerkė jį 10 dicn kalėji- 
mo ir pti.-akė .pasistatyti kauciją! 
$1000 šešiems mėnesiams kaipo už-j tikrinimą, kad gerai elgsis, kau-t 
ciją už j j pastatė Jurgis Laskevi- 
aus. 

Mockus atsisako liudyti ir pada- 
vė apeliaciją j apskričio teismą; 
tuo tarpu nagrinėjimo belaukiant 
jis tapo paleistas po $500 kaucija. 

K ores p. 

IŠ SAN FRANCISCO, CAL. 
SLA. 106-tcs kuopos balius. 

SLA. 106 k 11 opa turėjo savo ba- 
lių. Jame dalyvavo beveik visi 
lietuviai. Šitas balius padarė gerą 
įspūdį į kiekvieną ištautėjusį lietu- 
vį. Visi labai džiaugėsi, kad taip 
smagiai vakarą praleido. Buvo 
taipgi daug ir svetimtaučių, bet 
vakaras visiems labai patiko ir pra- 
šė, kad vėl ttrkis vakaras butų su- 

rengtas. 
SLA. 106 kuopos draugai visi 

gerai dirbo ir gražiai pavaišino 
svečius. Draugas C. Stanley, 106 
kp. narys padainavo dvi daineles 
ir už jas apturėjo didelį rankų plo- 
jimq. 

Tokio vakaro per 10 metų lie- 
tuviai buvo labai pasiilgę. Parsi- 
ėjus svetainę uždaryti, jie dar il- 
gai tarp savęs šnekučiavosi. Ko- 
mitetas buvo manęs priminti apie 
Lietuvos vargus, bet kadangi buvo! 
daug svetimtaučių, tai tas tik bu- 
tų suerzinimą padaręs, jei butų 
aukos renkama. (Priešingai, ir pa- 
tįs svetimtaučiai, be abėjo, nebūtų 
panorėję atsilikti nuo aukavimo. 
Lietuvos lietuvių nelaimės dabar-į tiniu laiku yra tokios baisios, kad 
jos kiekvieną širdį gali sujudinti,! 
tuomi labiaus, kad jos paeina ne 

dėl pačių lietuvių kaltės ir jei kas 
supyktų, paprašius pas jj aukų to- 
kiatn tikslui, tai jis ištikto butų 
žmogumi be širdies.—"Red.). 

SLA. 106 kp. Narys. | 

Žinios-Žinelės. 
Kearney, N. J. 

= Ligšiol šitame miestelyj dar 
nebuvo girdėti apie susirgimus vai- 
kų paralyžiaus liga, bet dabar su- 

sirgo vienas kūdikis lietuvių šeimy- 
noje. Kūdikį išvežė į ligonine 
Jersey City'je, kur tik šita liga ser- 

gančius priima. Namai gi, iš kur 
rių ligonį išvežė, pastatyti po kva- 
rantana; nei vienas nėra išleidžia- 
ma ir nei vienas nėra įleidžiama, 
o jei kuris įeina, tai ir tas negali 
išeiti. Sako, šitaip bus laikomi 
dvi savaiti. 

Vienas gyventojų. 

Shamokin, Pa. 
«= Liepos 19 d. vakare Shamo- 

kine surengta prisirengimo paro- 
da. Dalyvavo joje ne unijos, ne 

darbininkų draugijos, bet stam- 
bieji biznieriai, kai-kurių kompa- 
nijų pcrdėti-.iiai ir t.ie darbininkai, 
kurie bijojo darbo netekti neda- 
lyvavę parodoje. 

Monnescn, Pa. 
= Liepos 4 d. 10 metų vaikas, 

V. Vaičiūno su nu s .pateko po 
gatvekariu ir abi kojas nukirto. 
Buvo gyvas ii minučių. 

Oehvein, Ia. 
= Lietuvių Oehveine nedaug. 

Beveik visi skaito save, apšvies- 
tuoliais," vpač nevedusieji; skai- 
to "Keleivį" ir "Kardą." 

Philadelphija, Pa. 
= Y. M. C. A. Centraliniamc 

name kas savaitė daroma kon- 
certai. kur dalyvauja vietiniai ta- 

lentai. Aną savaitę buvo užpra- 
šyta p-lė Marė Kariužutė. 

Seattle, Wash. 
« J v 

= .Nesenai cia tapo nušautas 
lietuvis A u g. Šimkus, Nušovė 
jį jo šeimininkė. Parėjęs darbo 
laiku namon ir radęs duris užra- 

šytas. manė, kad namuose vagis 
užsidaręs, nes paprastai visi dirb- 
davo. Tuo tarpu šeimininkė su- 

mirgus parėjo namon ir duris už- 
sistumus atsigulė. Šimkui ėmus 
,>elstis, ji manė: kad tai vagis, 
lai paklausus kas ten, Šimkus 
•įeatsakė ir ji .šovė per duris. 
Kulka perėjo perdėm ir patai- 
kiusi Šimkui galvon jį užmušė. 

Fhotos by American Press Asaoclation. 

GAISUS SPROGIMAS. 

Nesenai prie New Yorko, netoli 
"kaslegarnės" sprogo amunicija, su- 
krauta vagonuose ir ant stoties. 
Amunicijos žuvo už keletą milijonų 
c'oliarių, o aplink nuostolio padaryta 
už 25 milijonus doliarių. Penkiose 
valstijose žemė nuo to sudrebėjo. 
Menama, kad vokiečių agentai tai 
padarė. 1) Detektyvai feręsti Mor- 
gano ofisą po exp!iocijos: 2 ir 3— 
deganti amunicija; 4. Moteris laiko 
šmotus sprogusių šovinių. 

Bcston, Mass. 
== Nesenai čia valkatos turėjo 

suvažiavimą, kur buvo svarstoma 
visokie reikalai. Antgalo dr-as 
Ilo\v, plačiai žinomas vardu 
"Millioner llobo" padavė įneši- 
mą Bostone įsteigti valkatų uni- 
versitetą. Toksai universitetas, 
girdi, Chicagcje jau yra. 

Kingston, Pa. 
= P. Sv. parapijos Nusirinki- 

me buvo toks trukšmas, kad net 

klebonui grasinta kumščiomis. 
Klebonas prasikaltęs tuomi, kad 
sumanė lutus mokyklai pirkti. 
Žmones čia varo iš šio pasaulio 
daugiausiai alkoholi s ir kasyklos. 

Baltimore, Md. 
= Straikuojančiu rubsiuvių ko- 

va su straiklaužiais dar nepasibai- 
gė. Straiklanžiauja Amalgameitų 
unijos nariai; straikuoja I. W. 
\V. unijos nariai. 

Gilberton, Pa. 
— Drapcr kasyklose tapo sun- 

kiai sužeistas Adomas Murau- 
skas. j j nugabeno į A sklando 

ligoninę. 

Minersville, Pa. 
— Marlių ežere besimaudyda- 

mas prigėrė Jonas Durauskas 42 
metų amžiaus. 

Westville, UI. 
= Šiomis dienomis tapo užda- 

ryta Bunseno kompanijos kasy- 
kla ir 350 žmonių liko be darbo. 

Gard, Ind. 
= Čia labai sunku gauti vidu- 

tinišką darbą dabartiniu laiku. 

Pana, 111. 
= Liepos 30 d., Smith Coal 

Mining Komp. kasykloje atsitiko 
didelė ekspliozija ir dėl jos 4 
žmonės nit(į<o gyvasties. Vieno 
tų nelaimingų ilgai nerasta gal- 
vos. 

MARGUMYNAI. 

Kuomet bus augštyn kojomis 
kuomet žemyn? 

Kaip augštyn kojomis, taip že- 

myn kojomis yra sakoma pagal 
paprastą prityrimą moksliškai va- 

dinamo svarumo, kurį paprastais 
žodžiais galima pavadinti puoli- 
mu žemyn. Visa. kas tik nėra 

palaikoma, puola žemyn, prie že- 
mės. Tiek mys žinome visi nuo 

-pat kūdikystės. 
Dabar paimkime moksliškąjį 

žvilgsnį j tą dalyką. Kuomet 
koks daiktas, kaip męs sakome, 
puola žemyn, tai ką jis ištikro 
daro? Xėra gana pasakyti, kad 
jis artinasi prie žemės; jei mys 

norime būti nuosakiais, tai turi- 
me pasakyti, kad jis artinasi prie i 

j žemės vidurio. Žemė yra gunui-l 
|las ir josios svarumas, arba ga- 
lėjimas pritraukti daiktus prie 
savęs yra josies viduryj. 

Bet jei pasakymas žemyn reiš- 
kia linkui žemės vidurio, tai kas 
atsitinka, kuomet tas vidurys yra 
pasiektas? Ar krypsnis "žemyn" 
eina toliaus vidurio anapusyj? 
Visai ne. kadangi ačiu pačiam 
gumulo savotnmui, visos tiesios 
linijos nuvestos nuo jo paviršio. 
Į jo vidurį, viduryje turi susidur-; 
ti ir pasiekę vidurį jos toliaus 
negali eiti "žemyn." Taigi že- 
mės vidurys yra dugnas ir nieko, 
žemesnio už jį negali buti. "Aug-j 
štyn" reiškia nuo vidurio tolyn1 
kokion nebūk pusėn, o "žemyn" 
reiškia linkui to vidurio nuo ko- 
kio nebūk krašto. 

Aukštyn gali eiti nepasibaigia- 
mai. bet žemyn, skaitant nuo že- 

mės paviršio pasiabigia žemės 

radijumu apie 4,000 mylių ilgio. 
Šitas seksis paaiškinti kitokiu 

budu. Sakysime, męs turime 
šniūrą; prie vieno jo galo pririsi- 
me švino šmotą, o kitą laikysime 
savo rankoj iškėlę. Švinas iš- 
temps šniūrą tiesiog linkui žemės 1 
vidurio ir musų aparatėlis bus j 
tuoju naudingu daiktu, vadina- 
mu litidc (žemynsvėra). 

i uanar įsivaizdinkime, kad mu-j I sų ranka ištyso iki begalinio il- 
gio, o skylė atsiveria žemėje taip J 
kad męs galime kišti j ja ir leisti i 
savi) žemynsvėrą vis giliau po že-| 
mės paviršiu. Mes galime siekti j vis žemiau ir žemiau ir švino 
šmotas vis svirs žemyn, kol mū- 

sų ranka pasieks žemės vidurį. 
C'ia įvyks atmaina švino stovyje.' 
Kol jis buvo tarpe rankos ir že- 

' mės vidurio, tol jis sviro "žc-j 
myn" (musų prasmėje). Tikru- 

'.noje, žinoma, jis visuomet svyra 
linkui žemės centro ir jo atnaši- 
nė stovio permaina jam pasiekus 
centro anapus] parodo tiek tik. 
kad jis praėjo pro dugną ir vėl 
kįla augštyn. 

Sakysime, kad mums pavyksta | 
tiesiai prasiskverbti per žemę, 
laikant galvų ir kojas vis tuo patini i 

krypsniu, ir plisti antroj pusėj I 
akyvai 7.doj c kokio pagono, sto- 
vinčio savo normalėj stovvboj. | 

Ar manote, kad mos salėtume 
I 

į įtikinti ji, kad jis stovi augštyn 
kojomis, o męs tikruoju .;alu že-' 
myn? Mums kraujui mušant ] 
galvą męs neturėtume drąsos to 

sakyti. 
Žemės vidurys yra dugnas ir 

:nno kurio paviršio daikto męs 
nežiurėtume į jį, vis jis yra žc- 

myn nuo mus. o nuo vidurio lin- 

Į kui paviršio vis bus augštyn. 

Vokiečiai Išvarė Gyventojus. 
Kuomet rusai išvaro ii p i e 10.000 

gyventojų iš l'rusų j Rusiją, vo- 

!<iečiai kėlė baisiausi liarmą visa- 
me pasaulyje ir vadino rusus 

"barbarais" ir kitais gražiais var- 
dais. Pažiūrėkim, ką vokiečiai 
Muosmet padarė su žmonėmis 
Prancūzijoj. 

Tik-ką išėjusioj cficiališkoj 
franeuzų valdžios Geltonoj 
Knygoj pranešama, kad 25.000 
gyventojų iš franeuziškų miestų 
l.ille, Roubaix ir T« areoing tapo 
ištremti j Vokietiją. Gyvento- 
jams duota tik pašanti" s valan- 
dos laiko prisirengimui. 

Vokiečių valdžia paliepė žmo- 
nėms. kad kiekvienas stovėtų prie 
savo namų durių; durjs turėjo 
but paliktos atidarytos ir niekas 
neturėjo tiesos išeiti iš namų 
pirm 8 vai. išryto. \'< kiečių pri- 
sakyme buvo pasakyta, tarp kit- 
ko, kad "visi protestai bus per- 
niek ir kiekvienas, kas mėgintų 
pasilikti, bus baudžiamas be mie- 
laširdystės." 

Sulvg Geltonosios Kny- 
gos. t«>ks vi kiečių prisakymas ap- 
leisti savo namus ir viską sukėlė 
žmonyse didžiausi nuliūdimą; ki- 
ti iš proto išėjo, kiti vėl susirgo 
ir turi jo lovon guiti. 

"Ypatingai skaudu buvo tė- 
vams žiūrėti, kaip jų vaikai, duk- 
terjs, pačios tapo subruktos j va- 

gonus sykiu <11 \isokiais valkato- 
mis ir paleistuviais.'* 

Miestų majorai ir kiti augštes- 
ni valdininkai mėgino protestuo- 
ti prieš tokj žiauru vokiečių elgi- 
mąsi. bet tas nieko negelbėjo. 
Vyskupui, kuris mėgino užtarti 

(nelaimingus žmones. vokiečių 
generolas taip atsakė: "Tu, vy- 
skupe. uždaryk burną ir neškis 
iš čia laukan." 

EXTRA 
NELAIMĖ KASYKLOJ. 

Wilkes-barre, Pa., Rugp. 9 d. 

Kasykloj No. 6 Pennsylvania 
Coal Co., Inkermane, pasitaikė 

šiądien gazo expliozija. Ketu- 

rios dešimts angliaksių tapo pa- 

gauta. Vieną lavomą jau iš- 

traukė.. Likimas kitij nežino- 

mas. 

Į Inkermane yra ir lietuviu. 

Vietiniai skaitytojai teiksis pra- 

nešti a^ie tai plačiau.] 



Vlal laikraščiui siunčiami rankraA-J 
il»l turi butl pažyranti autoriaus pa- 

rašu ir adresu. PatlraSantleJl psen-j 
donlmals turi paduoti, Redakcijos žt-| 
nlal, Ir savo tlkraJl vardą. 

Redakcija pasilieka sau teisę at- 

siunčiamus Jai rankraščius trumpinti, 
tr taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, gražina auto- 

riui atgal Jo lėšomis. 
Reikia visada rašyti plunksna Ir tik 

snt vienos popiero pusčs, paliekant j 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Vienykimės! "Darbininkas" j 

talpina gražų redakcijinį straip- 
snį vardu "Gaudium Magnum."j 
Jame nurodoma svarbumas to, 

1 

momento, kurį dabar lietuviu 
tauta pergyvena ir apie kurį męs j 
jau ne sykį rašėme. 

Pažymėtina yra šio straipsnio 
užbaiga, nurodanti į visų sriovių 
susivienijimo reikalingumą. "Dar- 

bininkas" šiaip šaukiasi: 

"Bet svarbių svarbiausia vi-' 

sų lietuvių priedermė—tai vie- 

įnyties dėl bendrų tautos reika- 

lų aprūpinimo. Lai nutilsta vi-! 
si balsai, šaukiantieji pasitikė- 
ti tik savo sriove. Visos lie- 

tuviškos sriovės šiandien—turi 
išvien dirbti savo tautai. Lai 
sutarties pamatan lmna ipadėtaj 
teisybe ir Lietuvos meilė, tai 

męs kaip bematant susitarsi- 
« me. Ligšiol galėjome daryti 

klaidas, užsikirsti, turėti berei- 

kalingą baimę vieni kitų. Da- 

bar tas viskas turi buti užmir- 
šta. Tėvynės balsas visus mus 

privalo suartinti." 

iValio! I'rie tokio vienijimosi 
męs nuo pat pradžių šaukėme, 
tokiam vienijimuisi męs visuomet 

pritarėm ir už tokį vienijimąsi 
męs iki paskutinosios stovėsime. 
Lai tik šitie gražiai išreikšti prin- 
cipai nepasilieka vienu pliku šauk- 

sn«;v—kaip kad jie ne sykj buvo 
iki šiolei,—lai tik jie bitva bona 

f i d e {>e rezervos, be užpakali- 
nių minčių. Musų sriovės iki 
šiolei savo barniais tik velniukui 
žvakes liejo. Laikas ir tėvynės 
labui pasidarbuoti. 

Ištikro, Amerikos lietuviai, iš- 
kelkim dideles pakasynas sriovi- 
niems ginčams, barniams ir ne- 

sutikimams ir užverskim ant jų 
tokį užmiršties akmenį, kad jie 
negalėtų atsikelti bent patol, pa- 
kol męs šito savo tėvynės gelbė- 
jimo darbo neatliksim. 

Tam tikslui męs esame pasiry- 
žę atiduoti paskutinę unciją savo 

energijos ir savo spėkų. 
Lai žodis stojasi kunu! If 

•greitai!.. Kad paskirtoji lietu- 
viams prezidento \Vilsono dieni 

galėtų rasti mus visus prisiren- 
gusius prie darbo. 

Negali nusikratyt. Nesenai 
Lozannoje, Šveicarijoj, buvo su- 

rengtas pavergtųjų tautų kongre- 
sas. Pirmininkavo M. Otlct, bel- 
gas, pagarsėjusia įsteigimu tarp- 
tautiško bibliografisko instituto 

Briusely j. Konferenciją rengė 
Union d e >s X a t i o n a 1 i t e s, 
kurios sekretorium yra p. Juozas 
Gabrys. Dalyvavo lietuviai, lat- 
viai, rusinai, lenkai, žydai ir t. t. 

Iš lietuvių buvo net atvykusių 
iš Lietuvos po vokiečiu. 

Lenkų laikraščiai, kaip matyt, 
baisiai ta konferencija neužganė- 
dinti. 

Ypačiai labai jie užsipuldinėja 
ant lietuvių ir rusinu, kurie nenori 
eiti sykiu su lenkais. 

Pavyzdžiui, lenkų tautiškojo 
susivienijimo organas "Zgoda" tal- 
pina labai žymioj vietoj tulo \V. 
Lutosla\vski'o straipsnį, kuriame 
užmetama, buk lietuviai su rusi- 
nais, girdi, šmeižtą ir niekiną Len- 
kiją, o po to taip rašoma: 

'"Nei lietuviai, nei rusinai 
niek > nelaimės nuo įlenki jos 
žeminimo—nėra teisingo judė- 
jimo prie tautų liuosybės, jei- 
gu nepripažįstama unijos, ku- 
riai lietuviai ir rusinai privalo buti dėkingais už tiek liuosy- 
bės. kiek jos savo istorijoj pri- 
tyrė. I>e susirišimo su Lenki- 
ja (lietuviai ir rusinai] patektų 
1>o svetimu .jungu ir niekados 
butų neįgijo to tautiškojo su- 
sipratimo. kuris juos šiądien 
nuo lenkų atskiria. Išsižadė- 
ti tos unijos [su Lenkija] gali 
tik žmonės pikti, arba kvaili, 
mes nei Lenkija be Lietuvos 
ir Ukrainos [l>ez Rusi], neigi 
Lietuva ar Ukraina be Len- 
kijos neturėtų užtektinos jie- 
gos atsigm*mui.w 

Tokios nuomonės, kiek žinome, 
prisilaiko didesnė lenku dalis. O 
tas liudija apie jų nepaprastu ap- 
jakimą ir savo rūšies atžegarei- 
viškumą. Jie rankomis ir kojomis 
yra sukibę j senovės liekaną, ku- 
rios ir pelėnus jau išnešiojo vėjai 
per 500 metu. Sujungti vėl krū- 
von lenkus, lietuvius ir rusinus— 
tai vis viena, ką mėginti sujungti 
krūvon vandenį, ugnį ir vėją. To 
negalima padaryti. 

Vis bėdos. Y ra žmonių, kurie 
yra labai atsargus ir bile kam ti- 
kėti nenori, bet yra ir tokių žmo- 
nių, kurie niekam nenori tikėti. 
Tokius vadinama "priešgynomis," 
apie kuriuos kalbama, kad jie ir 
patįs sau netiki. 

JJuvusis Lietuvoje po vokiečiu 
kun. Dartu.ška (amerikiečių lietu- 
vių pasiuntinys) suteikia savo laiš- 
kuose daugelį žingeidžių žiniy apie 
musų europiečių brolių gyvenimą. 
Svarbiausia iš to viso yra tas, kad 
iš jo, kaip ir iš Karužos laiškų, 
matytis, jog Europoje visos srio- 
vės mėgina dirbti iŠvieno,—net ir 
socialistai eina talkon su kitomis 
sriovėmis. Pavyzdžiui, ir "Ga- 
brio konferencijoj," buvusioj Lo- 
zarmoje, Šveicarijoj, dalyvavo p. 
Kairys, (socialistas) ir J. Šaulys 
(pažangusis). 

"Ateitis," iki šiolei nenorėjusi 
tam sriovių susiartinimui tikėti, 
dabar, berods, yra palinkusi many- 
ti, kad faktas yra faktu, ir kad 
sutarimas tarp Europos lietuvių 
yra ne tuščia pasaka. 

Ji šiaip rašo: 

"Iš kun. Bartuškos laiško 
matyti, kad dabar Europos lie- 
tuviai kaip tik pradėjo labjau 
tartis ir daryti suvažiavimus. 
Gaila, kad ten dabar nėra žmo- 
gaus, kuriam galėtų įpilnai pa- 
tikėti pažangioji lietuvių visuo- 
menė." 

Gaila, tai gaila, bet išvažiavus 
p. Bulotai, iš Europos, nežinia, ar 
ten dar liko nors vienas toks lai- 
mingas, kuris butų vertas "Atei- 
ties" ir jos "pažangios visuomenės" 
užsitikėjimo. 

Kas gerai vienur, turėtų L.it 
gerai ir kitur. Tarp mūsų socia- 
listų laikraščių eina ginčai už tai, 
ar reik išmesti iš socialistų parti- 
jos garsųjį vadą Bergerį, kuris 
pastaraisiais laikais pritarė kariš- 
kam Amerikos prisirengimui. 

"Kova" vadina jj "social-patrio- 
tu" ir norėtų, kad socialistų par- 
tija "apsivalytų" nuo tokių Ber- 

gerių Įtakos. "Laisvė" ir "Nau- 
jienos" yra priešingos nuomonės 
ir tvirtina, kad Bergerio negalima 
mesti iš partijos, nes, anot "Lais- 
vės," tuomet pačioj partijoj kiltų 
"begalinis trukšmas." Žingeidi 
yra "Naujienų" nuomonė: 

''Kova" turbutmano,—rašo 
"Naujienos"-;kad jeigu "socia'- 
patriotams" [neva tokiems kaip 
Bergeris] bus suteiktas smūgis, 
tai jie nusigąs ir bėgs, padus 
pasipustę. liet jeigu jie ne- 
begs, o ims patįs teikti sniu- 
gius... Tuomet kils mušis. 
Kokią naudą turės iš to partija, 
kuriai reikia dabar intempti vi- 
sas savo jiegas, besiartinant 
.rinkimams? 

Aiški teisybė, kad kilus viduji- 
niems ginčams, turi nukentėti abel- 
ni partijos reikalai. "Naujienos" 
ir kiti socialistų laikraščiai gerai 
tą supranta ir yra pasiryžę sugy- 
venti su amerikoniškais "social- 
patriotais." Stebėtina vienok, kad 
to paties jie nenori, ar negali su- 

prasti, kuomet reikalas eina apie 
lietuviu tautą. Kad iš vidujinių 
lietuvių ginčų nėra jokios naudos 
musų tėvynei ir musų tautai—tas 
aišku, kaip diena, o kad dabartinis 
liūdnas Lietuvos padėjimas yra 
svarbesnis ir už "besartinanoius rin- 

kimus," tai taipgi nėra abejonės. 
O visgi, kaip išrodo, svetimi "so- 
cial-patriotai" yra jiems artimesni 
ir už savo kraujo brolius, su ku- 
riais jie kalbėt apie taikinimą ii ne- 

nori—"iš principo...." 

Aklas fanatizmas. "Laisvė" tal- 
pina tokį straipsnelį: 

Lietuvių Centralis Komitetas 
(M. YČo draugija) suorganiza- 
vus Švedijoj vadinamą '"lietu- 
vių-švedų" komitetą, kurio pir- 
mininku yra Stockholmo majo- 
ras, musų draugas socialistas 
Carl Lindhagen. 

Mums matosi, kad reikėtų tik 
draugui Carl'ui Lindhaerenui 

(pranešti apie darbelius Yčo ir, 
jo draugijos ir jisai tuojaus at- 

sisakytų iš to 'komiteto. Be 
abejonės, drg. C. Lindliagcn ne- 

žino tikro dalykų stovio. 
Drg. C. Lindbagen yra kai- 

rysis socialstas, ne ■social-patrio- 
tas ir todėl Lietuvos klerikalų 
ir nacionalistų jisai jokiu budu 
negali remti. 

Męs nežinome, ar tasai majoras 
yra "draugas," ar ne. Bet męs ži- 
nome, kad per p. Yčo pasidarbavi- 
mą tasai komitetas susitvėrė ir ta- 

sai majoras teikėsi pirmininkystę 
priimti. IŠ šito straipsnelio męs 
taipgi suprantame, kad "Laisvė" 
norėtų tą komitetą suardyti, atsi- 
šaukdama prie savo menamo 

"draugo" majoro. 
Kaipgi, pakiškit, ponuliai, savo 

liežuvį! Griaukit Lietuvos šelpi- 
mo darbą! Jus daugiaus nieko 
nei nemokat daryti. Mums tik iš- 
rodo, kad p. C. Lindhagen, jeigu 
ir socialistas, tai nėra toks siauria- 

protis, kaip jus. 

Karščiai!—Pora pereitų savai- 

čių pasižymėjo dideliais karščiais. 

Daugelyj vietų, ypač didesniuose 

miestuose, kaip, pavyzdžiui, Chi- 

cago, nuo karščio mirė daug žmo- 

nių. Tarp jų buvo ir lietuvių. 
Kiek mums teko girdėti, buvo 

daug tokių atsitikimų, kad kar- 

•tis apėmė daugiausiai tokius, 
kurie buvo pusėtinai išsigėrę, ar- 

ba ir visai girti. Tokių tankiau* 
siai negalima 'buvo išgelbėti ir 

juos mirtis nušlavė. 
'Aiiis yra uiogas vaisias imu 

karščio: jis ji greičiaus padidina 
negu muinalšina, o degtinė kar- 

štyje tiek gelbsti, kiek akmuo, 
pririštas plaukiančiam prie ka- 

klo. 

Musų žmonės turėtų žinoti, 
kad dideli karščiai ir be to nusi- 
neša daugelj aukų iš kūdikių ir 
unkiai dirbančių ant saulės; žmo- 

nių tarpo. Vartojimas svaigalų lai- 
ke didelių karščių yra vis viena, 
kaip kad pats sau kapą kapinėse 
kastum. Bukit protingesni ir at- 

sargesni ! 

Vėl siunčia pagelbą. Už ką— 
už ką, bet už vieną dalyką reikia 

pagirti Lietuvos Gelbėjimo ir 

Autonomjos fondą: iš visų fon- 

dų jis stropiausiai siunčia aukas 

Europon. Kuomet kiti fondai 
laiko pas save, čia Amerikoje, 
tu'kstancius doliarių, šisai Lietu- 
vos Gelbėjimo Fondas niekados 
aukų pas save nelaiko, bet tuo- 

jaus jas persiunčia nuo karės 
nukentėjusiems lietuviams. 

Stai, kaip girdime, fondo val- 
dyba ir vėl tariasi išsiųsti apie 
10,000 markių Lietuvon po vo- 

kiečiu, p. Smetonos vardu. 
Šisai fondas pirmas taipgi at- 

siminė apie likimą musų nelai- 
mingų brolių kareivių, pakliuvu- 
sių Vokietijos nelaisvėn. Jiems j 
žadama pasiųsti per "Lithuania" 
komitetą, Šveicarijoj, apie porą 
tūkstančių markių. 

Tr kiti musų fondai turėtų tuo- 

jau-s iki paskutinio cento išsiųsti 
visas surinktas aukas j Europą. 

Netalpina. Įdomus kritikos 
būdas vystosi mušu laikraštijoj. 
I'avydžiui, laikraštLs gauna kokį 
nors laišką. Pirrmaus taip da- 
rydavo: arba jį talpindavo ir, 
reikalui esant, kritikuodavo, ar- 

ba visai nctalpindavo ir tylėda- 
vo. Dabar gi. jeigu laiškas ne- 

patinka, tai jo \isai netalpinama, 
bet vis viena jį ir j:j autorių kri- 
tikuojama. Tai jau aršiau negu 
rusiškas teismas "prie uždarytu 
durų," nes apkaltintajam ne- 

duodama teisės perstatyti savo 

reikalą, arba tarti žodj savo ap- 
gynime. Tai yra savo rūšies 
h o 1 d-u p a s. 

Jau kelintu sykiu jį vartoja 
"Naujienos." Štai ir dabar jos 
paskelbė, kad gavo du laišku iš 
Lietuvos ir, matyt, net nuo "savo 
žmogaus." Pirmą, kur kalbama 
abeluai apie Lietuvos vargus, pa- 
talpino, kaip jis buvo—verba- 
t i m gi antro, kur kalbama apie 
partijų santikius netalpino ir tik 
savo žodžiais jo turinį perduo- 
da, savo išvadas daro ir net ra- 

šytoją galų gale kritikuoja. 
Kodėl gi to laiško ištisai ne- 

patalpinta taip, kaip jis parašy- 
tas? Išvada tik viena gali buti: 
kad tasai laiškas, matyt, yra ir 
"Xaujienoms" jr visiems musų 
socialistams neparankus; 

i:ri ;!v. \ todėl, kad jų loęnas "draugas'! 
savo laiške, matomai, j)rane.ša 
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apie tokius dalykus, nuo kuriu 

"Naujienoms" ir kitiems socia- 

listų laikraščiams reikėtų pa- 
tiems "paspringti;" todėl, kad 
tenai pranešama, jog Lietuvos 
socialistai visgi dirba sykiu su 

kitomis srioiPėmiš1.11 
Todėl ir slepiama nuo visuo- 

menės teisybė. Kaip matome, 
mūsų ultra-pirmeiviai turi užsi- 
vedę cenzūrą neblogesnę už rusų 
valdžios cenzūrą. Ir po to viso 
dar drįstama pasakoti, kad męs 
girdi, "kovojame už žodžio lais- 
vę."... 

PRŪSŲ LIETUVIŲ 
VARGIAI. 

J. Krikščiūnas iš Saratovo ap- 
rašinėja ("Ateityj") vargus, ku- 
riuos turi iškęsti prūsų lietuviai, 
išstųsti j Rusiją. Tarp kit-ko jis 
rašu šiaip: 

"Kaip jau žinoma, užėmę Ry- 
tų Prūsijos dalį, rusai išgabeno 
iš ten visus pasilikusius ramiuo- 
sius gyventojus. Kiek jų viso 
išgabentą, tikrų žinių nėra; gali- 
ma nurodyti tik maž-daug tikrą 
cifrą—15 tūkstančių. Jų tarpe 
lietuvių bus nemažiau pusės. 
Vienus belaisvius (rusai juos va- 

dina "vojenno-obiazannyje") ap- 
gyvendinu rytų Rusijos miestuo- 
se, kaip antai: Simbirske, Sara- 
tove, Samaroj, Astrachaniuj, Ka- 
my r>uiu, a^Acuic, nei oiuirc, u 

t. t., kitus—Sodžiuose, treti lig- 
šiol dar neturi nuolatinės buvei- 
nės; juos nuolat gabena iš vieno 
kaimo j kitą. Kodėl su jais taip 
elgiamasi, sunku pasakyti; svar- 

biausia gal čia priežastis—sto- 
ka liuosų butų. Gabenant iš'Ma- 
žosios Lietuvos, daug belaisvių 
šeimynų buvo išskaidyta: tėvai 
nugabenti vienon vieton, vaikai 
—/kiton, vyrai atskirti nuo savo 

žmonų ctc.' Išskaidytų šeimynų 
užsiliko dar ligšiol. 

Dar tuomet, kuomet tik buvo 
gauta žinia, kad daug prūsų lie- 
tuvių gabenama iš tėviškės, Vil- 
niuje susitvėrė būrys žmonių, ku- 
ris pradėjo rūpintis tais nelai- 
mingais. Šioje dirvoje daugiau- 
sia pasidarbavo žmonės, kurie 
spietėsi apie "Lietuvos Žiniųs." 
Xetrukus Vilniuje gubernatorius 
leido sutverti "Globą musų bro- 
liams belaisviams iŠ Prūsų Lie- 
tuvos šelpti." Pirmių pirmiau- 
sia ji stengėsi aprūpinti belais- 
vius 'kelionėje, nes istikrųjų jų 
padėjimas buvo apverktinas: dau- 
guma nesuskubo, ar negalėjo pa- 
siimti su savim nei apsivilkimo, 
nei dienai, kitai valgio. Gabeno 
juos 'pėsčius 'būriais j Šiaulius, 
ar kitą gelžkelio stotį, iš ten ve-' 
žė traukiniu Rusijos gilumom Jei 
tekdavo jiems kokiame nors mie- 
ste palaukti dieną, kitą, nakvoti 
paprastai gabendavo j kalėjimus. 

Kiek geresnis likimas laukė 
tų, kuriuos apgyvendino mies- 
tuose. Vokiečių valdžia per Su- 
vienytų Valstijų konsulį pasiun- 
tė savo valdiniams belaisviams 
pinigų. Ligšiol konsulis dalina 
vaikams po 5 rub., suaugusiems 
po 10 rub. kas mėnuo. KalT turi 
bent kokį supratimą apie dabar- 
tinį brangumą Rusijoje, tas ga- 
li numanyti, kaip už tuos pinigus 
galima gyventi. Ir tie menki 
trupinėliai duodami belaisviams 
ne kaipo pašalpa, bet kaipo pasko- 
la. Kiekvienas, imantis pinigus, 
turi pasirašyti ant tam tikro la- 
puko, kuri$ yra taip įdomus, kad| 
neiškenčiu nepadavęs jį ištisai: 
"Received frqm tlie American] 
Consulate,-General at Moscovv. 
Russiz the sum of Rs (paskolos 
dydis) from German Fund. 
\vhich amount I promise to rc- 

įpay to tl$ (ierman Government 
as soon as possible" (''Gavau iš 
Amerikos" koffSulato Maskvoje 
(Rusijoje).j sunią—rub. iš Vo- 
kiečių fonuo, kurią aš prižadu iš- 
mokėti Vokietijos valdžiai taip 
greitai, kaip tik bus galima"). 
Toliau seka adresai belaisvio Ru- 
sijoje ir Vokietijoje, imančio pa- 
skolą, ir liudytojų parašai. 

Visai kitoks padėjimas po ke- 
lis išblaškytųjų kaimuose. Jie 
daugiausia nieko, negauna nuo 

Amerikos konsulio. Viena, dau- 
gumos jų 'konsulis nežino adresų, 
kita, tankiai pinigai kelionėje 
"tirpsta." Pažymėtinas vieno 

No-ser/ Jeigu jie 
sus i vieny t tai man 

prisieitu e/čšunis 
—\ Juicuot.. c—- 

Principai, su kuriais visi turėtų sutikti. 

pristovo pasielgimas, kuris. ga- 
vęs belaisviams skirtus pinigus, 
atidavė jiems po 3r. 50 kap., ki- 
tus gi 6 r. 50 k. paskyrė Raudo- 
najam Kryžiui. Reikia atminti, 
kad belaisvių tarpe nėra nei vie- 
no jauno vyro, daugiausia mote- 

rių su vaikais ir seniai. Jei kas 

dar ir įstengtų dirbti kokj nors 

darbą, negali, nes nežino rusų 
kalbos. 

Kaip vargingas belaisvių pa- 

dėjimas, liudija jų pačių laiškai, 
ku'r.ių prieš mane guli didokas 

pluokštas. Neiškenčiu nepraci- 
tavęs vieno, kito iš jų. Štai, ži- 

nomas netik Prūsų, bet ir Di- 

džiojoj Lietuvoj veikėjas, vienas 
iš "Aušros" leidėjų Martynas 
Jankus iš Novo Korisovskoje 
(Samaros gub.) 10-23 sausio 
1916 m. rašo: "Musų gyveni- 
mas tolyn prastyn eina: pirma 
po dvi savaites ant vietos palik- 
davo ir labai prastai maitindavo, 
dabar nutrumpino laiką tik ant 

vienos nedėlios.*) Pašalpos iš 
niekur negauname jau nuo 19 
balandžio pereitų metų. Rašėme 

daugybes laiškų j Maskvą Ame- 

rikos konsulini, bet tas neatsi- 

liepia... Senos bobutės be jokio 
aprėdalo, kūdikiai taipgi nunuo- 

gę ir pliki. Maistas taip prastas, 
kad kūdikiai tyfu serga ir vargu 
ištrivos. Čystybė taipgi prapuo- 
lusi: visi turime utėlių vixi ir 

■niežų, visi nušašę ir rupus. Ki- 
ti smarkiai rauplėmis sirgo. Tai- 
gi, jei vokiečiai ir rusai ant mū- 

sų gyvasties nesusimilsta, męs 
prašom jusų, kad paduotumėte 
prašymą į Washingtoną, j Londo- 
ną, rasi ir j Paryžių, kad jie dar 
laiku ant musų susimiltų, ir mu- 

sų gyvastis ant kokio laiko išlai- 
kyta bus. Bet ir čion tai tiktai 
lūkestis ir daugiau nieko; męs 
esam pražudomi tyčioms tų ga- 
ilingų tautų. Niekuom neprasi- 
kaltę ir pikčiausiu budu vargina- 
mi. 

I Kurie dirbti galim, tai turim 
per prievartą už prastą maistą 
dirbti, kuris susideda iš dviejų 
kartų per dieną kopūstų su van- 

deniu ir vandenio su kopūstais. 
Mėsos nei pieno žmonės tie, pas 
kuriuos' gyvename, patįs neturi, 
o kurie turi, tie taipgi neduoda. 
Męs gulime vienoje stuboje su 

avimis, kiaulėmis, veršiukais ir 
kitais gyviais, kaip tai: blakė- 
mis. svirpliais, franeuzais (bam- 
.>atieriais), blusomis ir utelėmis. 
Žinoma, drauge guli ir vietiniai 
gyventojai, taip, kad kartais 
viens per kitą. kaip malkos, gu- 
lim. Kokia dorybė ir padorumas, 
gali kiekvienas dumojantis žmo- 
gus suprasti. 

•) Jau anksCIau minėjau, jog kti- 
kuriuos belaisvius nuolatos gabena 
iš vienoB vietos | kitą. Prie tokiij, 

^kaip matot, priguli ir M. Jankus. ( 

Nors ir labai reikalingi mums 

pinigai, bet Amerikos konsulis 
mums neprisiunčia, nes, turbut, 
vokietpalaikiams męs menkai 
ką giliuojame*)." 

Suprantama, kad daugelis ne- 

gali ilgai nešti tokį sunkų iš-( 
tremtojo jungą ir atsisveikina 
su šiuo pasauliu. Žymus pro- ̂

 
centas belaisvių iš Prūsų Lietu- 

^ 
vos jau išmirė. Viename Sara-( 
tove rasis apie 10 mažų našiai-1 
čių, kurių čia palaidoti tėvai. 
Yar.gas tiems, kurie čia neturi 
nei giminių. Teisingai pažymi 
savo laiške M. Jankus: "Musų 
eilės smarkiai retinasi. Regimai ( 

tos galingos tautos užmiršo, kad! 
prieš senas bobeles ir vaikus nė- 
ra reikalo kovoti." 

Gelbėti belaisvius, kartais ne 

be tam tikros tendencijos, grie- 
bėsi ir vietos vokiečiai, rusų val- 
diniai. Jie daugiau kreipia do- 

mą j vaikus, teikdami jiems 
"dvasinę paramą." Nuolatos 
tenka gauti laiškų nuo lietuvių- 
belaisvių, kuriuose jie skundžia- 
si už uolų vokietinimą jų vaikų. 
Kovo 18-31 d. 1916 m. Jonas 
Birškus iš Simbirsko rašo: "Ne- 
senai nuėjova su J. V. pas vieną 
čionai gyvenantį kunigą iš Prū- 
sų Lietuvos. Kalbą bevedant, 
išsitarė, kad jis turi džiaugtis.j 
kaip germanizacija ir čionai 
smarkiai plėtojasi. Jis nesenai į 
nuimto v J\J II1C" 

tų iš savo buvusios parapijos, 
kurs namieje vos nc vos vokiš- 
kai šį tą mokėjo -pakalbėti, bet. 
dabar jj (kunigą) gražiai vokiš- 
kai užkalbinęs. Pamanykite tik- 
tai: senelis ištautėjo! o ką be- 
kalbėti apie jaunimą!? Toliau, 
J. Biršktvs kreipiasi į Lietuvos 
visuomenę, prašydamas pagal- 
bos: "Jus juk esate laisvi, žino- 
te savo valstybės kalbą ir in-į stancijas, kur su prašymais rei- 

^ 
kia kreiptis. Kodėl taip šaltai j 
mus žiūrite? Berods męs ne' 
vienos tikybos su Didžiosios Lic- į tuvos visuomene, bet mus ne-j jungia tikyba, tik tautystė ir 
kalbą." | 

Susitvėrusi Vilniuje "Glcba'*! neužmiršo belaisvių Rusijos gel-Į 
mėse. Jos įgaliotinai, Vaisi., 
Dūmos atstovas l'r. Keinys ir 
inž. Steponas Kairys dar pra-i 
džioj 1915 m. apvažinėjo Voro-, 
nežo, Saratavo, Samaros ir j Simbirsko gubernijas. Užėmus ( 
vokiečiams Vilnių, trjs "Globos" 
valdybos nariai išvažiavo Rusijon, 
ir nenustojo varę pradėtąjį dar-, 
bą. Kilo keblumų del to, kad 
"Globa" turėjo teisę leg.diai veik- 
ti tik Vilniuje. Iškarto mėginta | be ypatingų formalumų teikti pa-, 
šalpą lietuviams-belaisviams, bet. 

*) Kad nesudarkius turinio M. 
Jankaus lal&ko, citavau j], bemažko 
vlslbkal netaisydamas kalbos. J. K. i 
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vėliau šis kelias pasirodė persun- 
kus. Bandyta sutverti "Globa" 
tose gubernijose, kur yra dau- 
giausia belaisvių. Balandžio 
6 d. 1916 m. Saratovo guberna- 
torius užtvirtino įstatus "Sara- 
tovo Lietuvių Globos broliams 
•belaisviams iš Prūsų Lietuvos 
šelpti." Panašią draugiją Sim- 
ibirsko gubernijai pažadėjo už- 
tvirtinti ir Sinrbirsko guberna- 
torius kol kas pasekmingai ban- 
doma sutverti trečią "Globą" Sa- 
maroje etc. 

Šių visų susitvėrusių ir dar 
besitveriančių draugijų veikimą 
koordinuoja minėtoji Vilniaus 
"Globa." Dirva veikimo "Glo- 
bų" labai įvairi ir plati: pirmių 
pirmiausia stengiamasi išgelbėti 
nelaiminguosius nuo bado, 
vėliau kiek galima bus teikti dva- 
sios paramą, vienyti išblaškytus 
šeimynos narius, apsaugoti nuo 

suvokietinimo ir t. t. Kaip jau 
anksčiau minėjau, gauna šiokią- 
tokią paskolą nuo savo valdžios 
per Amerikos konsulj Maskvoje. 
Tąją paskolą gauna toli gražu 
nevisi. Bemažko visi belaisviai, 
gyvenantieji sodžiuose ir netu- 
rintieji nuolatinės buvainės— 
tokių gi nemaža—negauna nuo 

komsulio jokios paskolos. "Glo- 
bos" įgaliotiniai nuolatos važi- 
nėja po kaimus ir miestelius ir, 
iš vienos pusės, teikia, kokią jie 
gali, pašalpą, iš kitos—sten- 
giasi visus lietuvius belaisvius 
sutraukti didesniuosna cen- 

truosna. Re gubernatoriaus ži- 
nios belaisviams neleidžiama 
niekur įvažiuoti. "Globai" nuo- 

latos tenka rašyti įvairiems gu- 
bernatoriams prašymus. kad 
jie le:stų išgabenti lietuvius iš 
sodžių miestuosna. kur yra 
"Golbos" skyriai, kad leistų 
vaikams kartu gyventi su tė- 
va's, vyrams su žmonomis etc. 

Pastaruoju laiku bemažko visi 
prašymai išpildomi. Taip "Glo- 
bai" pavyko išgauti laidimą Mar- 
tyno Jankaus dukterims kartu 
gyventi su tėvu. Dabar, paduo- 
tas antras prašymas, kad leistų 
jo šeimynai is Samaros gub. per- 
važiuoti Saratovan. 

Kad išgelbėjus lietuvių vaikus 
nuo neprašytos vokiečių globos, 
steigiamos jiems mokyklos, va- 

sarą sodneliai etc. Iš Saratovo 
"Lietuvių Globa" išgabeno j 
vasarnamius Rasboiščiną 40 be- 
laisvių vaikų su tėvais. Visi 
vaikai lanko p-lės A. Liutkevi- 
čaitės vedamą sodnelį-mokyklą 
Atidengta panaši mokykla ii 
Simbirske. 

Labai daug belaisvių prašo pa- 
siskaityti lietuviškų knygų, laik- 
raščių. kad turėjus bent kokį nu- 

manymą, kas dedasi pasaulyje. 
Jų prašymai, pagal išgalę, paten- 
kina m L 



Zadigas 
Francd'a Marie Aroact dc Voltaire. 

• • 

(Vertė K. Vairas) 
(Tąsa) 

MINISTERIS. 

Karalius neteko savo pirmojo 
ministerio ir pakvietė Zadigą, kadi 
jis užimtų ta vietą. Visos Hoby-l 
Iono moterjs pritarė tokiam kara-J 
liaus pasirinkimui, tiesa nuo pat j imperijos jstcigiiuo čia nebuvo, 
tokio jauno ministerio. Det visi i 
dvaronjs užsidegė dideliu pavydy- 
niu. Ypatingai siuto ansai pavy- 
duoli;,—jis net spjaudė is piktu- 
mo kraujais ir gavo nosies už- 
degimą. Zadi^as, padėkojęs u y. 

tokią didelį- garbę- karaliui ir ka- 
ralienei. nuėjo padėkoti ir papū- 
gai, kuriai tarė: 

— Gražusis paukšti, tai tu, o 

ne kas kitas, išgelbėjai man gy- 
vastį ir padarei mane pirmuoju 
ministeriu. Karalienės kalė ir ka- 
raliaus žirgas padarė man daug 
nesmagumų ir skriaudos, bet už- 
tai tu padarei man daug gero. Ir 
ant tokių plonyčių siūlelių kabo 
žmonių likimas! Tačiau,-pridėjo 
jisai,-gal ir toji laimė greitai iš- 

gaiš? 
— Greitai! atsakė papūga. 
Zadigas lyg ir nusigando, išgir- 

dęs šitą papūgos žodj. Bet ka- 
dangi jis buvo iš prigimino geru 
filosofu ir netikėdavo papūgų pra- 
našystėms. tad greit atsipeikėjo 
ir pasirįžo kuogeriausiai atlikinėti 
savo pareigas. 

Jis \'stT.s privertė pajusti šventą 
įstatymų autoritetą, bet niekas ne- 

pasiliovę jo godojus. Jis niekados 
nepykdavo ant valdininkų; kiek- 
vienas vi/.iras drąsiai galėdavo iš- 
reikšti savo nuomonę, visiškai ne- 

sibijodamas užgauti ministerį. 
Kuomet jis apreikšdavo kokj 
sprendimą, tai Imdavo jaučiama, 
kad j j apreiškia ne jis, bet {staty- 
mai; rygorą, kurs visur ir visados 
yra aštrus ir žiaurus, jis stengda- 
vosi, kiek galint, susvelnyti; įsta- 
tymu pritaikyme jis pasielgdavo 
taip, kad jo pasielgimams galėtų 
pritarti ir pats Zoroastras. Aciu 
jam, tautos priėmė didelį ir iš- 
mintingą principą, pagal kurį ge- 
riau yra paleisti kaltąjį prasižen- 
gėlį ne kaip nubausti nekaltą 
žmogų. Jis suprato, jog įstaty- 
mai yra tam, idant apsaugoti 
žmones nuo nereikalingų kančių, 
ir idant sulaikyti juos nuo prasi- 
žengimu. Jo svarbiausis talentas 
buvo tame, kad jis greitai susek- 
davo teisybę, nors daugeliui žmo- 
nių ji atrodė tamsi ir nesusekama. 

Tą didelį savo talentą jis pritai- 
kė tuojaus, kaip tik užėmė savo 

atigštąją vietą. Vienas garsus 
Jiabylono pirklys, pasimiręs Indi- 
joje, padalino savo turtus lygio- 
mis dalimis dviem savo sunam; 
iihjs iiiniis jie turėjo gauti po 
tam, kaip išleis už vyro savo se- 

serį; l>e to jis paliko dovanu 30 
tūkstančių auksinių pinigų tam 
savo sunui, kurs pasirodys labiau 
«ž kitą mylėjęs savo \ėvą. Vy- 
resnysis pastatė savo tėvo at- 
minčiai pagerbti didelį ir gražų 
paminklą; jaunesnysis-gi dalį sa- 

vo turtų davė seseriai. Visi sakė, 
kad vyresnysis sunus geriau my- 
lėjęs tėvą, negu jaunesnysis; sa- 

kė. jaunesnysis labiau mylėjo sa; 
vo seserį, negu tėvą ir, žinoma, 
visų manyta, kad anie 30 tūkstan- 
čiu turi tekti vyresniajam sunui. 

Zadigas pašaukė pas save abu- 
du sunu, pirma vieną, paskui-an- 
trą. Vyresniajam jis tarė; 

— Tavo tėvas nenumirė; jis 
pasveiko ir iau grįžta, kaip gir- 
dėjau. į Babyloną. 

— Ačiū Dievu?,■—atsakė jauni- 
kaitis.—bet-gi paminkslas man ga- 
na brangiai atsiėjo!... 

Taškui Zadigas tą patį pasakė 
jaunesniajam sunui. Šis atsakė; 

— Ačiū Dievui! Eisiu ir ati- 
dų- siu tėvui visą turtą, kurį jis 
man paliko ir melsiu, kad jis pa- 
liktu seseriai tą dalį, kurią aš jai 
paskyriau. 

— N'ieko -.tereikalauji atiduoti, 
—pasakė Zadigas.—ir gausi dar 
30'tūkstančių auksinių pinigų do- 
vanu, nes tu. ištikrųjų labiausiai 
savo tėvą mylėjai! 

AKMUO. 
Kaip tik Sctokas pribuvo pas 

sivo viengenčius, tuojaus parei- 
kalavo penkių šimtų uncijų si- 
dabro, ką buvo paskolinęs tūlam 

žydui prie dviejų liudininkų. 
Liudininkai jau buvo numiry, ne- 

galima buvo priparodyti skolos, 
tad žydas pasisavino tuos pirklio 
pinigus ir dievobaimingai dėko- 
jo Dievui, kad davė jam spėkas 
ir progos prigauti Arabą. Seto- 
kas papasakojo apie tą nesmagų 
dalyką Zadigui, kurs dabar jau 
buvo jo patarėju. 

— Kokioje vietoje,—paklausė 
Zadigas.—tamsta paskolinai tam 
netikini anuos penki? šimtus un- 

cijų sidabro? 
— Ant didelio akmens,—atsa- 

ko pirklys,—kurs yra netoli kal- 
no Oreb. 

— Kokio budo yra tamstos 
skolininkas?—k 1 a u s ė X a d i g a s. 

— Jis yra prigavikiško budo, 
—atsakė Setokas. 

— E'.ėt aš klausiu, ar jis yra 
greito, ar lėto budo, atsargus ar 
kvailas? 

— Jis yra vienas gudriausių, 
—atrėžė Setokas,—gyviausis 
žmogus, kokį tik vieną j j ir pažį- 
stu. 

— Gerai,—atsakė Zadigas,— 
pavelyk man vesti tą bylą. 

Zadigas pašaukė žydą teisman 
ir šitaip atsiliepė j teisėją: 

— Lygybės sosto priegalve! 
atėjau, reikalaudamas, savo po- 
no vardu, iš to žmogaus penkių 
šimtų uncijų sidabro skolos, ku- 
rią jis atsisako užmokėti. 

— Ar turi liudininkus?—'pa- 
klauso teisėjas.* 

— Xe, jie jau numirė; bet už- 
tai pasiliko didelis akmuo, ant 

kurio pinigai buvo paskolinti; jei 
tinka tau šlovingasai teisėj i. pa- 
liepk išklausyti tą akmenį, aš ne- 

abejoju, kad jis pasakys. Tas 
žydas ir a.š abu čia lauksime, iki 

pribus akmuo, aš liepsiu jį atri- 
tinti mano pono lėšomis. 

— Paveliju su didžiausiu no- 

ru,—atsakė teisėjas, ir tuojaus 
ėmė svarstymui kitus dalykus. 

Kada jau teismo laikas baigė- 
si, teisėjas tarė į Zadigą: 

— Xa, prieteli, ar tavo akmuo 
dar nepribuvo? 

Žydas atkirto su šypsą: 
— Jusų malonė gali čia buti 

iki ryt dienai ir tai neišvysi ak- 
mens. Nuo čia pas tą akmenį 
bus bent šešios mylios, ir reikia 
bent penkiolikos žmonių, kad jį 
pajudinus iš vietos... 

— Gerai,—sušuko Zadigas,— 
ar aš nesakiau, kad akmuo bus 

l 
liudininkų? Jei tas žmogus ži- 

no, kur akmuo yra, tad tuo pa- 
čiu jis ir prisipažįsta, kad ant to 

akmens rokavo pinigus. 
Žydas nusiminė, tokiu budu 

pagautas, ir netrukus turėjo iš- 
pažinti teisybę. Teisėjas įsakė 
pririšti jį prie akmens ir palikti 
jj čia be maisto ir bc gėrimo, iki 

jis sugrąžins skolintojui penkis 
šimtus uncijų. Tą skolą žydas 
greitai užmokėjo. 

Nuo to laiko Arabijoje laiky- 
ta didelėje pagarboje vergas Za- 
digas ir akmuo. 

BEGEDŽIAI. 
Kurmiai, sakoma, bijo šviesos. 

"Naujienų" redaikcija bijo jos ne- 

mažiau už kurmį. 
Stai ir prirodymas: 
Nesenai man, žemiaus pasira- 

šusiam, išvažiavus iš Chicagos, 
"Lietuvos" laikraščio numerius 
28, 29 ir 30-tiį vedė p. J. Laukis. 
Tuom laiku tarp "Lietuvos" ko- 

respondento ir "Naujienų" redak- 

cijos bei p. Grigaičio išėjo koki 

ten ginčai. 
"Naujienos" retai kada veda 

ginčus su redakcija. Jos visada 

užsipuldinėja net ant tulo laik- 
raščio redakcijos, kaipo tokios, 
bet ant vieno iš to laikraščio re- 

daktorių ypatiškai. 
Jau keletą sykių buvo nurodi- 

nėta. kad toks polemikų būdas 
yra netikęs, bet "Naujienų" re- 

dakcija tokių redakcijinių hold- 
up'ų neišsižadėjo ir varo juos to- 

liaus. 

Pagalios "Naujienų" redakcija 
bjauriai apsigavo. Užvedus po- 
lemiką su "Lietuvos" korespon- 
dentu ir vėliaus su "Lietuvos" 

Iredakciia. "Naujienos" be gėdos 

užsipuolė ant manęs y patekai, 
aiškiai pažymėdamos, buk aš as- 

meniškai visa tai prirašęs, "pri- 
melavęs ir pripliauškęs." 

C) aš tuom laiku buvau, apie; 
200 mylių nuo Chicago ir su mi- 
nėtu "Lietuvos" numeriu vedimu, 
ar .su minėtais ginčais nieko ben- 
dra neturėjau. 

Pasiunčiau "Naujienų" redak- 
cijai atvirą laišką. Jo turinys 
buvo sekantis: 

Liepos 29 d. 1916 m. 

Atviras laiškas "Naujienų" 
Redakcijai. 

Savo laikraščio numeryj 179- 
mc (Liepos 28 d. šių metų) 
Tamistos jdčjote apžvalgos j 
skyriuje straipsnį antgalviuį 
"Dar Negražiau." Šitame savoj 
straipsnyje Tamistos polcmi-j 
/uojate neva su "LIKTUVA," 
bet tuom tarpu darote priekaiš- 
tus ir šmeižiate mane ypatiŠ- 
kai. 

Tarp kit-ko, Tamistos savo 

minėtame straipsnyje pavarto- 
jote sekančius išsireiškimus:— 

"Jeigu p. Balutis moka tik to- 
kiais argumentais ginti savo "Kli- 
entą." tai geriau jisai nesigirtų 
savo laikraštyje esąs "Pilnu Ad- 
vokatu," o eitų dar dvejatą žiemų 
pasimokinti J "night school," kur 
išguldinėja pradinės kalbos taisyk- 
les." 

Toliaus, ginčydamiesi apie 
tai, ar jttsų redaktorius, p. Gri- 
gaitis, kada nors sėdėjo ant sa- 

vo partijos sprando," jųs išve- 
date, kad tai esanti netiesa ir 
kad šita netiesa "yra gryniau- 
sis "advokatiškų" p. Balučio 
smegenų produktas." 

Pagalios jųs užbaigiate sa- 

vo viršminėtą straipsnį sekan- 
čiai :— 

'*Na, ar dabar p. Balučiui ne- 
sarmata, tiek daug niekų pripliauš- 
kus ir primelavus apie Grigaiti? 
"Pilnas advokatas" savo kostume- 
ritj apginimui ismislais ir mela- 
gystėmis nesinaudoja. Taip gali 
elgtis tik šunadvokatis." 

Tamistų ir Tamistų skaity- 
tojų žiniai skaitau reikalingu 
pranešti, kad man nei kiek ne 

sarmata. Sarmata privalo būti 
Jums. Ir ne p. Balutis, bet jus, 
"Naujienų" redakcija, "tiek 
daug niekų pripliauškėte ir pri- 
melavote" (vartoju jtisų locnus 
išsireiškimus). 

Dalykas, matote, yra tame, 
kad aš pastarųjų trijų "LIE- 
TUVOS" numerių (num. 38, 29 
ir 30-tas), kuriuose tilpo ta vi- 
sa polemika su Jumis, visai ne- 

vedžiau ir net Chicagoje tuom 
laiku nebuvau, nes buvau iš- 
važiavęs ant vakacijų. Todėl 
ir nieko bendro su minėtais 
straipsniais aš ypatiškai netu- 

rėjau. 
Tamistos ir seniau tokiu pat 

•budu tankiai mane ypatiškai 
nidkindavoite ir apkabinėjote 
už straipsnius, kurie būdavo ki- 
tų musų laikraščio redaktorių 
parašyti. Iki šiolei aš kantriai 
tylėdavau, liet turbut ir mano 

kanltrybė turės išsibaigti. To- 
liaus savo vardo valkioti aš 
Jums neleisiu. Tamistos gerai 
žinote (o jeigu nežinojote, tai 
žinokite), kad aš užbaigiau val- 
džios užtvirtintą ir pilnai akre- 
diduotą teisių kolegiją—Chica- 
go Kent College of La\v (tą 
pačią kuiią jusų locnos bendro- 
vės anuomet giriamasai prezi- 
dentas p. Gugis baigė); kad 
aš išlaikiau įstaitymų reikalau- 
jauiua v ai^Ljr'UllllUS aUVU*K<iIŲ 
egzaminus ir kad aš turiu tokias 
■pat teises, kaip ir visi Illinois 
valstijos advokatai. Jus taipgi 
labai gerai žinote, kad jeigu kas 
užsiimdinčjo "šunadvokatystfi^" tai aš ja niekados neužsiimdi- 
nejau ir neužsiimdinėju ir to- 
dėl Tamistų aliuzija šiuom at- 

veju yra visai negražus "trik- 
sas." 

Todėl aš reikalauju, kad Ta- 
mistos šitą mano laišką at- 
spausdintumėte savo laikrašty- 
je maž-daug toj pačioj vietoj 
kurioj atspausdinote mano ypa- 
tos šmeižimą; kad Tamistos 
atitaisytumėte tą neteisingą ant 
manęs užsipuolimą, ir kad atei- 
tyje pasiliautumeite panašiu bil- 
du mano vardą šmeižę. Kitaip 
aš busiu priverstas gintis nuo 

jųsų panašiu šmeižimų, kad ir 
su teismo pagelba. 

Su p ridenančia jums pagarba, 
B. K. Balutis. 

Šito mano laiško "Naujienų" 
redakcija iki šiolei nepatalpino. 
(Dabar prisiuntė laišką, 
kad ir visai netalpins). 
Kodėl? Todėl, kad ji bijosi, kad 
net ir jos aptemdinti skaitytojai 
galėtų pamat\ ti teisybę ir persi- 
tikrinti apie "Naujienų" redakci- 
jos neteisingumą. "Naujienos" bi- 
jo patalpinti tą laišką, kaip jos 
bijo net atkartoti mūsų kritiką 
apie humbugiškų daktarų apga- 
vingus, apgarsinimus. 

(Mat. prirodymai yra oeraiškųs 
ir perstiprųs. ] 

Vieton atspausdinti minėtu ma-l 
no laišką, "\aftjieiios" tik pa- 
mini, kad tą laišką jos yra gavu- 
sios. "Naujienų redakcija, nc- 

talpindama mano laišlcj, mėgina 
teisintis, kodėl Ji ar/T manys vpa- 
tiškai užsipuola. Ji išvadžioja se- 

kančiai : 
b j.\ 

Bet p. Balu.Ųs ",ųžinir.št.i, U a d 
"Naujienos" skaitžsi su juo ne 
kaipo su privatiniu asmenim, o 

kaipo su "Lietuvos" redaktorium. 
Redaktorius gi atsako už visus 
redakcijinius straipsnius—visviena, 
ar jie jo rašyti, ar ne. 

Taip, jis gali atsakyti. Liet 
tas neduoda niekam tiesos tvir- 
tinti, kad jis pats tai rašė, kad 
jis pats asmeniškai "melavo" ir 
"niekus pliauškė." O "Naujie- 
nos," kai]) sykis, ne apie atsako- 
mybę tenai minėjo, bet tie.-iog 
tvintino, buk aš asmeniškai visa 
tai rašys. 

Maža to. Padarę vieną, atsi- 
prašant, kiaulystę, "Naujienos" 
padaro tuojaus ir kitą,—anot pa- 
tarlės, "girtam ir jūrės iki kia- 
lių"... Štai jos begėdiškai išima 
tik vieną žodį iš mano laiško, 
iškreipia jo prasmę, atidulindamos 
jj nuo kitų sakinių ir padaro tuo- 

mi naują šulerišką laikraštinę 
operaciją. 

Jos nuverčia visą bėdą ant ma- 

no menamo piktumo ir klausia, 
kame dalykas, kad aš savo vardą 
norėdamas ginti pasiunčiau jiems 
tokį laišką, "Naujienos" štai kaip 
išvedzioja: 

Well—p. Balutis paaiškina, atsa- 
kydamas j niusų. klausimą, ar jam 
ne sarmata už tuos pliauškimus ir 
melus apie Grigaiti, kuriais buvo 
pripildyta "Lietuvos" editorialas, 
jisai sako, kad-ne! Na, tai ką 
tu tokiam žmogui padarysi?.. 

Šiek-tiek sumanesnis skaityto- 
jas, sulyginęs mano laišką su ši- 
tuom nauju "Naujienų" prasi- 
manymu, tuojaus pastebės, kad 
"Naujienų redakcija yra didžiau- 
sis laikraštinis šuleris, kokį męs 
kada nors čia Amerikoj turėjo- 
me. <_ u 

Su tokiu laikraščiu vesti gin- 
čus, svarstyti kokius klausimus, 
tai vis viena, ką su šuleriu ka- 
zyriuoti: jokių laikraštinių taisy- 
klių jis nepripažjsta, o nuovoka 
apie paprasltą žmogišką sąžiniš- 
kurną, matyt, taipgi senai "Nau- 
jienoms" išgaravo. 

Ir nereik labai stebėtis, kad 
šisai laikraštis, padaręs man ypa- 
tišką skriaudą, nenori jos atitai- 
syti ir nenori nei vietos suteikti pa- 
aiškinimams: aš esu tik vienas as- 
muo, ir dar skaitomas jų mena- 
mu priešu. 

"Naujienos" gelbsti lupti kailį 
ir čiulpti kraują savo locnų drau- 
gų, savo skaitytojų, parduoda- 
mos juos kaip kokią Stervą, ap- 
gavi ngiems daktarams—htunbu- 
gieriams. 

Juk "Naujienos" žino gerai, 
kad, talpindamos tų rakalių apga- 
vikų daktarų apgarsinimus, jos ne 
tiktai parduoda savo skaitytojų 
sveikatą ir gyvastį, bet taipgi 
parduoda už susmirdusius dolia- 
rius ir savo locną gerą vardą. Tai 
ko dar reikalauji nuo tokio laik- 
raščio, kuriam net savo locnas 
vardas yra pigus? 

Taip, jųs tik burnas aušinti 
mokate apie padorumą ir teisin- 
gumą, bet patįs jo nepraktikuoja- 
te; jųs tik kitus neva mėginate 
teisybės ir doros mokinti, o pa- 
tįs esate tikri laikraštiniai raz- 

bainininkai, kurie kasdien per sa- 
vo laikraštį .išėję ant viešojo ke- 
lio, plėšiate gerą kitu vardą, plė- 
šiate '.savo skaitytojų' sveikatą ir 
■gyvastį apgavingais apgarsini- 
mais. O kada kas nors jus tame 
sugauna ir jųsų tokias visas bjau- 
rybės parodo, tai jUs, kaip tie 
šešikai. sulenrJate į skyles ir iš 
ten, savo "puckomis" šaudote. 

B. K. Balutis. 
'i i 

PORA ŽODŽIŲ. 
Skaičiau '"laisvėje" straipsnį 

"Apie nabašninką Juozą Stirbį," 
kuris nesenai nusišovęs Brooklyne. 
Sakoma, kad jis "per metų metus 

gyveno nenormaliu veik amžino 
bedarbio gyvenimu:" visur įsisko- 
linęs, dirbti nemylėjęs, gyvenimas 
jam nusibodęs. 

"Kuomet kam gyvenimas nemie- 
las, tuomet ir dirbti nesinori ir 
darbas nesiseka—sako p. L., (ma- 
tomai, pąt$ "Laisves" redaktorius). 

Tikra tiesa čia pasakyta, ir aš' 
noriu porą žodžių apie tai pasi- 
kyli. 

Nealimingas Stirbis yra n? vie- 
nas, kuriam gyvenimas tamsiai iš- 
rodė. Nelaimingas Vargšas buvo 
antras, o a> pažįstu dar keletą lū- 
žimi tokiu jaunikaičių, kuriems ši- 
tas "kapitalistiškas svietas" ir pats 
gyvenimas yra nemalonus. Jie, pri- 
-iskaitę laikraščių ir pigių brošurė- 
lių apie kapitalistišką surėdymą, 
apie tai, kad žmogus nieko negali 
padaryti, kol socializmas neužvieš- 
pataus nužudo energiją, nustoja 
vilties, netiki, kad savo darbu ga- 
lėtų prasimušti į geresnę ateitį, pa- 
virsta tikrais desperatais, kuriems 
viskas išrodo juoda, kurie nieko 
gero šiame pasaulyje nemato. 

Nabašninkas Vargšas, pavyz- 
džiui, sakydavo: "l'o tvora ge- 
riaus iš bado pastipsiu, negu eisiu 
kapitalistams dirbti ir kapitalizmą 
stiprinti." Tą pats esu girdėjęs 
savo loenomis ausimis. O jis bu- 
vo šiek-tick apsišvietęs vyras. Ką- 
gi besakyti apie tuos musų jauni- 
kaičius, kurie tamsiais būdami, ap- 
švietos norėdami, įgauna tokią 
"apšvietą" iš pigių brošurėlių, gel- 
tonai-raudonų laikraščių ir rėk- 
smingų prakalbų? Jie patiki, jų 
silpnas ir tamsus dar protas išeina 
iš lygsvaros ir pradeda jie nebagai 
keliauti desperacijos keliu. 

Juo toliaus, juo blogiaus jiems 
gyvenimas išrodo, kol nenusirita 
j tamsią bedugnę. 

Šiame pasaulyje yra daug blogu- 
mo—tas teisybė; bet yra daug ge- 
rumo. Kiekvienas su geru noru, 
su pasišventimu, su energija gali 
prasimušti sau kelią geresniu gy- 
veniman. Šimtai, tūkstančiai tą 
padaro. Kodėl neaglėtum padary- 
ti ir tu? 

Mūsų nekurie kalbėtojai, inusų 
nekurie laikraščiai, kurie daugiatis 
apie nieką nekalbą ir nerašo, kaip 
tik anot to, apie "smurgus ir aša- 
ras," daugeliui musį jaunimo už- 
kerta kelią prie geresnės ateities, 
nes atima jiems energiją, viltį ir 

paverčia juos arba desperatais, ar- 
ba pusiau-nenormališkais ligo- 
niais, laukiančiais kol ateis tie pa- 
laiminti laikai, kuomet daugiaus 
nieko nereikės daryti, kaip tik pa- 
spausti guziką ir viskas tau čia iš- 
sivers: valgiai, gėrimai ir cigarai 
—ir mokėt nereikės, nes pinigų 
tuomet nebus. 

Jaunikaičiai! Saugokitės šito 
liunatikų rojaus. r>e darbo dar 
niekas nieko neatsiekė ir niekas 
nieko neatsieks. Turėkite tikslą 
gyvenime, dirbkite, čėdykit sveika- 
tą, nenustokite vilties—gyvenimas 
tuomet tjebus jtttns "nemielas." 
Nieks dar nerado laimės tinginy- 
stėj. Nerasit nei jus. 

A. S—kis. 

TAUTINIO DIENRAŠČIO 

PASIILGĘS. 
Nors jau turime du dienraščiu 

ir paviršutiniai žiūrint tų mums 

galėtų užtekti, bet arčiaus pasižiū- 
rėjęs matai, kad mums dar vieno 
dienraščio būtinai reikia. Tie, ku- 
rie dabar eina, abu yra patįs kraš- 
tutiniai. Vienas jų perdaug nuė- 
jęs toli priekin; kitas perdaug toli 
pasilikęs užpakalyj. Vienas jų 
perdaug rūpinasi ateitimi, kitas 
perdaug praeitimi ir abu neturi 
nei laiko, nei noro rūpintis tai» 
musų reikalais, kurie yra dabar. 
Jei musų visuomenė butų pasidali- 
nusi tik j tų dviejų musų dienras- 
čių pasekėjus, tąsyk viskas gal butų 
gerai. Liet dabar yra daug tokių, 
tarp kurių ir aš pats esu, kurie 
neužmiršta praeities, trokšta geres- 
nės ateities ir nenori apgaudinėti 
save užgynimu tųjų sąlygų, kurios 
dabar yra. 

l'as mus yra daug žmonių vidu- 
rinės sriovės. kurie žiuri į dalykus 
plačiai, kurie nenori gyventi vien 
praeities atminimais ir kurie nenori 
bėgti nežinomon ateitin užsimerkę. 
Tokiems yra būtinai reikalingas ti- 
krai tautinis pažangus dienraštis. 

Tiesa, męs jau turėjome jų net 
du ir abudu numarinome. Bet nu-1 
marinome juos ne dėl to. kad no-' 
rėjome juos numarinti, tik dėlto,' 
kad nesupratome jų svarbos, kad, 
nesupratome dalykų. Dabar, kada' 
jų nėra, męs suprantame jųjų svar-, 
bą. Ir ištikro, męs galėtume tau- 

tinį pažangų dienrašti palaikyti, 
jei jis atsirastų. 

Bet ar jis atsiras? 
P. S. Bitė. 

i.ooo LIETUVIŲ po $10.00. ^ 
Tėvynės" redakcijai sumanius, I 

geros-gi valios žmonėms ir laik- 
raščiams pritarus, jau pasižadėjo 
mokėti j Autonomijas Fondą ;u 
į> 10.00 (ir p.) daugiau) sekančios 
ypatus ir jst'iigos (kiti ir užsi- 
mokėjo) : 

j.— V. K. Račkauskas, Nevv 
York, (užsimokėjo). 

2.— Dr. J. Šliupas, Scranton, 
Pa.; 

3.— F. Živatkauskas, Scran- 
ton. Pa. (užsim.)kėjo); 

4.— A. B. Strimaitis, New 
York, X. Y. (užsimokėjo): 

5.— J. Kazakevičius, Pittston. 
Pa.; 

6.— Pov. Čiurlionis, Ncw 
York, N. Y. (užsimokėjo); 

7.— J. J. Andzevičius, Scran- 
ton, Pa.; 

8.— J. Stepanauskas, Scranton, 
Pa. (užsimokėjo); 

9.— P. Norkus, lirooklyn, N 
Y. (užsimokėjo); 

10.— Pr. Bajoras, Xe\v York, 
N. Y.; 

11.— K. S. Karpavičius, Xc\v 
York, X. Y.; 

12.— Dr. A. Zimontas ($2j), 
Chicago, 111.; 

13.— "Kataliko" Redakcija 
($100). Chicago. III. 

14.— B. Andrešiunas, Clvicago, 
111.; 

15.— J. Sekevičius, La\vrcnc, 
Mass.; 

16.— M. Šalčius, Pa. (užsimo- 
kėjo) ; 

17.— J. O. Sirvydas, Brookly 
N. Y. (užsimokėjo dalj, $5); 

18.— V. Daukšys, Ne\v York, 
X. Y. (užsimokėjo); 

19.— Pr. Kibortas, Chicago, 
111. (užsimokėjo); 

20.— R. Karuža, Philadelphia, 
Ta.; 

21.— J. V. Liutkauskas, Broo- 
klyn, N. Y.; 

22.— Tarnas Paukštis, Pitts- 
ton, Pa.; 

23.— Mikae Kurtinaitis, Pitts- 
ton, Pa.; 

24.—• Simas Paukštis, Ed- 
\vardsville, Pa.; 

25.— Juozas Andriušis ($25). 
Pittston, Pa. 

26.— Mikas Petrauskas, So. 
Boston, Mass. (užsimokėjo); 

27.— S. Bulota, iš Ne\v Phila- 
delphia, Pa. 

Be viršpaminėtii aukavo dar: 
p. Paukštienė, vel. Silvestro Pau- 

I v. 

ikščio moteris—$3.00; Kastas Sa- 
muolis, Pittston, Pa..—$5.00.^ Pittston'o lietuviai, rupesniu \k 
J. Kazakevičiaus, trumpu laiku1 
suaukavo $48.00 Autonomijos 
Fondan ir $15.00 (>p. T. Paukštis) 
—nukentėjusiems nuo karės. Tai 
atbalsis j "Tėvynės" užmanymą; 
surinkti nuo J.000 lietuvių po 
$10.00 reikalams kovos už auto- 

nomiją. 
Kas bus sekantas? 

DAR REIKIA 973 LIETUVIŲ!. 

L G. Ir fl. Fondas. 
LIETUVOS GELBĖJIMO 

SKYRIUS. 
Lakštas 78: 

So. Boston, Mass., per K. Jur- 
geliun?: F. Rupkelis—$5.00. J. 
Slinkoski—$2.00. K. Vileišis. V. 
Vileišienė, J. Palionis, A. Abaza- 
rius, K. Jurgeliunas, M. Petraus- 
kas. M. Bratenienė, J. Ambroziu- 
tė, J. Žukauskas, J. M. Neviac- 
kas, P. Butkevičius, St. Mockus, 
M. Mockapetris, Geo. Kingsbury, 
—$1.00: C). Tuinilienė, G. Svel* 
nis, J. Lekavičius, D. Vasiliaus- 
kas. M. Jurgellunieuė, J. Draga- 
šius, L. Narinkevičius, A. Broke- i 

vlčiutė—po 50c: Viso $25.00. 
McAdoo, Pa., per A. Marty: 

S. Pučeta, V. Ladzaitis, J. Pra- 
kritis, A. Daugelia, J. Staugai- 
tis. A. Ražienė, P. Bražinskas, 
J. Pekunas, J. Rąžys—po $1.00: 
J. Matulionis- $2.00: Smulkių— 
$0.55. Surinkta $17.75. Viso, 
išėmus .už salę ir kaštus.. ..$2.90. 

Philadelphia, Pa., per A. Dau- 
ky, iš SLA. 183 kp. išvažiavimo: 
A. Borisas, K. Itutkus. T. Novic- 
kas. L. Daukas, J. Jatuzis, Ad. 
Daukas, K. Baliukevičius, Al. 
Daukas—po 50c. A. Bružas, J. 
Sakalauskas, A. Peleckis, B. Mar- 
cinkevičius, F. Jončius, I>. Mekis, 
B. Mazonas, R. Guntaitė, M. Jo- 
gelaitė, J. Grinius, NN., N.N.— 
po 25c. Smulkiij—25c. Viso $7.25 

Belle Valley, Ohio, per V. Sa- 
laciouj. Surinkta pas J. Skodj 
krikštynose: V. Kisieliu8į-$2.00. P. Karunkevičius, V. Saladonis, 
J. Tamošius, P. Jocevičlus—po 
$1.00. V. Venskunas, M. Dau- 
geliutė, J. Skodžius, J. Gečius, 
O. Gečienė, K. Lukošius, K. 
Sarkus. J. Tulickis, B. Spurgienė, 
A. Skodienė—po 50c. M. Buc- 

kiutč, V. Vicekas. T. Pranaua- 
kas, M. Buckienė, P. Spurgia, 
M. Milmanlutė, A. Tulickienė, 
O. Barusevičienė, D. Pranauti- 
kiutž—po 25c. J. Kalankauskas 
—15c. J. Kalankauskas—10c. VI- 
so, išėmus siuntimol lėšas... .$13.90. 

Herrin, III., SLA. 120-ta kp„ 
per T. Paukšti $26.10 

L. Stanevičius, S. B. Catnp 3, Povvers, Ore., per A. B. Strl- 
naiti 4.56 New Philadelphia, Pa., per S. Bu- 
lotą iš TMD. 122 kp. išvažiavi- 
mo: S. Bulota, J. Mikėnas, J. 
Birbilas (fotografas), E. Beudo- 
raitienė— po $1.00. P. Spudys, J. Bagdanavičius, A. Aukštakal- 
nis, J. Bulota. A. Bulotienė, J: 
Milius, K. Sadauskas—po 50<: 
M. Paulioniutė, J. Astrauskas, J. Sipaila, J. Klimaitis, A. Mist- 
kevičius, J. Paliokas, M. Misike- 
vičienė, A. Augštakalnienė, A. Ja- 
kaitis, J. Smolskls, J. Pečiural- tis, S. Stoškiutė—po 25c. Vi- 
so 

$11.50 Viso per savaitę 91.21 Buvo Lakšte 77 10,783.50 Viso įplaukė Fondan 10,874.71 LIETUVOS AUTONOMIJOS 
SKYRIUS. 

Franas Kibortas, Chicago, 111., 
Lakštas 69. 

(mefin.i mokestis') 10.00 Buvo lakšte 08 1,610.32 Viso įplaukė Fondan 1,620.32 Viso per abi dali Fondo ..12,495.03 
J. O. Sirvydas, 
L.G. ir A.F. Fin. Sekr. 

GERBIAMOJI REDAKCIJA. 
Gegužės 25 d. buvo 3tockhol- 

me lietuvių susirinkimas, kame 
išnešta drauge siunčiama rezo- 
liucija. Ji buvo nutarta pasiųsti 
telegrama, bet kadangi lietuvių 
kalba telegramos dabar nebepri- 
imamos, o kelius kartus verčiant 
gali nukentėti rezoliucijos pras- 
me, tai męs siunčiame ją laiške. 

Už suvėlinima atsiprašom, bet 
jis atsitiko ne iš musų kaltės. 

Su tikra pagarba, Aukštuolis, 
Ig. Šeinius. 

LIETUVIAI VIENYBĖN. 
Iš Stockholnvo gavome tokj 

pranešimą: 
CHICAGO 

3252 So. Halsted Lietuva. 
Lietuviai, susirinkę Stockhol- 

me ir išklausę pranešimo apie 
mirtiną vargą Lietuvoje, dar kar- 
tą prašo amerikiečius mesti na- 
minius ginčus ir eiti išvieno sa- 
vo tėvynės gelbėti. 

Pirmininkas susirinkimo 
Leonas. 

Sekretorius. 
Žilius. 

Trie jo pridėtas dar sekantis 
paaiškinimas: 

KĄ FRANCUZŲ DAKTA- 
RAS MATĖ TIES VERDUNU. 

Bombardavimas staigiomis bala- 
donėmis prasidėdavo ypatingai 
naktimis. Oras, sujudintas lekian- 
čiu kulkų, kniaukė kaip įpykusi 
katė: sproginėjimai ėjo tai artyn, 
tai tolyn lyg žingsniai kokio mil- 
žino, saugojančio aplinkui mus, 
firšui mus ir vidui mus. Kas ryt- 
nctis tvarkininkas prie pirmos 
progos bėgo žiūrėti naujų duobių 
jombų išraustų ir ištraukytų pade- 
jalus. Ilgą laiką man neišėjo iš 
ninties šaltas patėmijimas dak- 
:aro asistento, kurj męs gydėme ir 
<uris man jį nuvedus į lovą atgal 
r netoliesia sprogus bombai, paša- 
lė: ''Ką, bomba? O, jos niekuo- 
net nieko neužgauna!" 

Vienok daugeliui sužeistųjų ši- 
as nuolatinis griovimas buvo ne- 

pakenčiamu. Jie su ašaromis aky- 
.e prašydavo mus išsiųsti juos ki- 
ur kur; pasilikdavome tiktai tuos, 
:urie nei kiek negalėdavo kelionės 
>akęsti ir turėjome raminti kaip ga- 
ėdavome. Kaikune begalo pavar- 
dę miegodavo visą dieną. Kiti ro- 

lydavo pusėtiną nepaisinimą, gal, 
ie be priemaiščio klejonės. \ ie- 
įą rytmetį beaptaisant sužeistąjį į 
)ilvą, man kryptelėjus galvą eks- 
iliozijai trinktelėjus netolimame 
aukė, jis paaiškino man ramiai, 
:ad "tai nepavojingi dalykai." 

\*icną naktį pamačiau žandarą 
tbėgant kruvinu veidu. Jis sto- 
ėdavo ant kelio ir. ž.ibykla mosuo- 
lamas, tvarkė važiuojančius, l'rie- 
ai pamalė jo žibyklą ir šttviu ją 
utruškino. Jis pats buvo tik ke- 
iose vietose nubr mlintas. Aptai- 
ytas jis vėl sugrįžo pas mus — 

au užmuštas didelės bombos sek- 
lombos sekveldros pataikiusios 
kiu. 

Pas mus buvo "sunešamasis 
:ambarys," kur buvo skirstoma. 
)ešiints kartų per dieną manėme 
į ištuštinę, išsėmę šitą kančių rc- 

ervoa.ą, bet žiūrėk jis ir vėl bu- 
įvo pilnas, nuklotas purvinomis 



kėščiomis, kuriose nelaimingi ken- 

tėjo ir laukė. 
Priešais šitjj prieškambarį buvo 

'ištuštinamasis kambarys;" jis at- 

rodė ne tokiu taukuotu kaip ana?, 

bet plikas ir negeriaus apšviestas; 
bet sužeistieji Meia buvo švarus, 

baltai apibandažu ti, palepinami 
iiltais gėrimai* ir vi-okiomis vi!- 

imis, nes jie ištruko iš preiu mir- 

ies nagu. 
Tarp Mtu dviejų kambariu kori- 

doriuje sėdėja raitininkas. Jo prie- 
derme buvo u/čiekiuoti sužeistu* 

ir užrašyti jų pribuvimą ir išėji- 
mą. Iš pradžių per tris dienas 

ir naktis šitas pats žmogus sėdėjo 
p.*, sodintas prie >ito nedėkingo dar- 

bo iki autgalo tapo pastebėta, kad 

jo veidas žudo išraišką, jis maž- 

ne iš proto išėjo, užrašęs tiek 

nelaimiu. 
Pirmosios kovo men. dienos nu- 

vo vė-ios su permaina sniego ir 

saulės. Kuomet oras bnvo giedras, 
męs girdėdavome ėroplanus tarš- 

kant ir jų su-irėmimus skambant. 

Sausas mašininių šaudyklių pulsa- 
vimas, nepaliaujamas šrapnelių 
šaudymas viršum, nuis padaryda- 
vo tarškumos skliaustą. \ ok'.e- 

č i ii ėropUmai nuklodavo musų apie- 
linkę bombomis, kurios pirma su- 

ardymo žemės ar namų pasisaky- 
davo ilgu kaukimu. \ iena jų nu- 

krito keliuo«e žingsniuose nuo to 

kambario, kur aš dariau operaciją 
sužeista galva žmogui. Dirstelėjęs 
pamačiau žmones buvusius po lan- 

gais su riksmu bėgant kaip drutus.j 
Vieną rytmetį pamačiau eropla-į 

ną lekiant viršum Metise augštu- 
mų. Staiga paskui jį, kaip ko- 
metos uodega, nusidriekė juodų 
durnų šniūras ir mašina stačia 

galva nukrito, apsiausta liepsnos 
žėrinčios net saulės šviesoj. Ir aš 

pagalvojau apie tuodu žmones, ku- 
rie krito drauge «u mašina. 

Karinis padėjimas diena iš die- 

nos pagerėjo, bet kovos sunkeny- 
bes nemažėjo. Šoviniai, priešo var- 

tojami žmonių naikinimui, darė 
baisias žaizdas, apskritai žiaures- 
nes negu pirmaisiais dvidešimtimi 

!? 

-nunešiu karės. Visi gydytojai 
^pastebėjo žiaurų pasisekimą atsiek- 

tą taip trumpu laiku tobulinime 

plėšomųjų mašinų. Ir męs stebė- 
jomės liūdnai, kaip tai žmogų- gali; 
eiti su savo -ilpnu organizmu per 

gaisrus nesuvaldomos chemijos,' 
kuri brutališkumu paveja ir pralcti- 
ka net aklą-ias gamtos jiegas. 
Męs ypatingai stebėjomės, kad to-, 
kis srraikštus kūnas, persiėmęs to- 
kia sanderme, tveriąs tokią san- 

dermę, gali atlaikyti tokius sudre-; 
bininuis ir smūgius be tuno išsi- 

dėstymo. 
Daugelis vyru pribuvo pas mus 

su ke'iais sąnariais visiškai nu- 

trauktais, bet jie dar vis buvo gy- 
vi. Kiti turėjo ne vieną, bet tris- 
dešimts. ar net keturiasdešimts žaiz- 
dų. Męs apžiurinėjome kiekvie- 
ną kuną su atsidėjimu, eidami nuo 

vieno liūdno atradimo prie kito. 
Jie mums priminė susidaužiusius 
laivus, kurie teka visais galais ii 
tik dėlto, kad tokiems susidaužė- 
liams tarytum lemta buvo nuskęsti, 
męs nenustojome vilties, kad gal 
seksis jie uostan nugabenti ir ant 

vandens paleisti. 
Kartais prisigrudimo valandose 

negalima buvo išrengti ir pridera- 
mai apvalyti sužeistų pirma nune- 

šimo jų operuojamai! kambarin. 
Tąsyk parsieidavo vengti kiek ga- 
lint darbo peiliu, kur purvai skre- 
tenos ir brudas buvo tirštai. Aš 
mačiau kareivius aplipusius tokia 
<!augyl>e utėlių, kad jos per ban- 
dažus pasiekdavo žaizdas. Nelai- 

mingi sutvėrimai prašydavo atlei- 
sti už tai, lyg kad tos utėlės butų 
jų kalte. 

Tokiose valandose ligoniai sekė 
vienas paskui kitą taip greitai, kad 
męs matėme tik jų žaizdas; nelai- 
mingas, būdavo, paimama nuo mus 

dar jam neatsipeikėjus ir męs galė- 
jome spręsti apie ji tik laukuti- 
niai. išgirsti jo balsą, ar pasižiū- 
rėti jam veidan. 

Kad nesusigrųstų perdaug, vi- 
sus operuotuosius, neturinčius kitij 
kliūčių, tuojaus išviųsdavome. Jie 
buvo tuojaus nešami j automobi- 
lius. kurie traukėsi virtine viena? 
paskui kitą. Kiti už kelių minu- 
čių grįždavo atgal suvarstyti kulkų : 

šoferis dažnai pats būdavo boml^ 
sužeistas. Net kėščių nešikai bii- 
davo užgaunami jiems su kėsčio 
mis išėjus ir tapdavo parneša* 
ant jų pačių kėšČiij. 

\ ieną vakaru duota "dujos gan-l 
das." Vėjo paputimas atnešė 
kartu kvapi}. Visi sužeistieji dtl 

atsargumo lntvo aprūpinti sanda- 
riais akiniais ir kaukėmis. Šitie 
da.ktai kabojo ties kiekvieno ligo- 
nio lova augščiau galvom Vienok 
laimė dujos vilnis mus nelabai pa- 
siekė. 

l ą vakarą atnešta vienas su ke- 
liomis žaizdomis padarytomis "du- 

jinės bombos." Jo akiu buvo 
visai nematyt už suputusiu voku. 

jo drabužiai buvo taip labai prisi- 
gėrę nuodu, kad męs pradėjome 
kosėti ir ašaroti, ir kambarys- pa- 
snirdo česnaku ir pigiu rugščiu 
•aldainiti. 

Per visą šitą tragedijos laiką 
nuisu nervai buvo tokiame stovy- 
je, kad mus juokas imdavo prie( 
mažiauMos progos. Vieną dienai 
bomljos s.<eveldra tvarte uzmuse 

kiaulę, kuri buvo laikoma mums pa- 
sipjauti. Mums jos mėsą beval- 
gant. tvarkiu:nkas rado savo ^mo- 

te bombos šukę ir dėlei to mušu 

juokams galo nebuvo. 
Musti besijuokiiuas dažnai buvo 

panašus į ašaras. Vieną rytmetį 
skir-tomajame kambaryj patėmi- 
jau diktą vyrą garbiniuotais plaa- 
kais be kojos, su daugybe žaizdų 
ir sulaužytomis abiem blauzdom. 

Jis gulėjo ant apkruvititų kėščių 
š:aip-taip apibandažuotas viršum 

drabužių. Man belaukiant kesčių 
nešiku ir begalvojant apie šitą re- 

gini. dikta-is vyras pasirėmė al- 
kūne ir tarė: 

"Duokite man cigaretą." 
Pas a ui jis pradėjo rūkyti ir be- 

sišypso lamas pasakoti juokus. Vie- 
na jo blauzdų buvo nupiauta ir 
kada jis atsipeikėjo, jis paprašė 
kito cigareto, ttiomi prajuokinda- 
mas visus tarnus. Jj išleidžiant 
man paklausus, kokis jo užsiėmi-j 
nias. jis kukliai atsakė: 

"Esu darbininkas Vieby resorto." 

Ligoninės tarnai, daugiausiai at- 

viros širdies žmonės, buvo taip nu- 

vargę nuo darbo, kad juos net pa- 

vojus juokino. 
Denis Thcvenin. 

Vėliausios žinios. 
RUSAI ĮGIJO DIDELĮ 
LAIMĖJIMĄ. 

Londonas, Rugp. 9. d.—Rusai 
vėl laimtjo pergalę pietinėj Ga- 
licijoj, ku: netoli nuo Stanislau 

jie perlauiė teutonų frontą per 
27 verstus ilgio. Rusai užėmė 

miestelį Tlumač. Teutonai jau 
krausto viską iš Lembergo. 
Gyventojus iš kaimų taipgi varo 

toliaus. Apie upę Sereth rusai 
laike mūšių pereitą subatą ir ne- 

deldicnį paėmė 8,500 belaisvių, 
166 cficierus, 4 kanuoles, 19 kul- 

ka3vaidžių ir 11 tranšėjinių mor- 

tirų. 

ITALAI SUMUŠĖ 
AUSTRUS. 

Rymas, Rugp. 9 d.—Italai lai- 
mėjo didelę pergalę ties Goritz, 
kur jie užgriebė tos austrų tvir- 

tovės tiltagalį ir prie to paėmė 
daugiaus negu 8,000 austrų be- 

laisvėm. Apie tai tapo oficiališ- 
kai pranešta. 

RIAUŠĖS PETROGRADE 
Bcrlinas, Rugp. 9 d—Iš 

Stockholmo ateina gandas, buk 
dėlei stokos maisto Petrograde 
liepos 30 d. kilo riausės, laike 
kuriu daug krautuvių liko iš- 
plėšta, 28 ypatos užmušta, o 

! apie 100 tapo sužeista. 

AMUNICIJA SPROGO 

KARALIAUČIUJE 
Karaliaučius, Rugp. 8 d.—Su- 

krauta ir prirengta jau siuntimui 
į frontą amunicija sprogo ir prie 
to tapo užmušta 50 ypatų, o 72 

ypatos tapo sužeistos. 

Apgarsinimai, 
SERGANČIŲ IR 

SUSIRGUSIŲ DOMAI. 
Daugumas nusiskundžia, kad ma 

nęs negali rasi:, atsilankę ofisan; 
kad prie mane* uegeli prieiti, ii 
daugel visokiu Uitu mažmožiu ir tuš 
čių plepalu. 

Susirgę ir norėdami gauti mani 

patarnavimą, malonėkite atsilankyt 
priėmimo valandose: Nuo 8 iki II 
ryto; nuo 12 iki 2 po pietų ir nu< 
6 iki 0 vai. vakare. Norintieji g 
pasišaukti J namus, kiekvienoje va 

landoj > gali tai padaryti telefoni 
Yards 31G2. Užtikrinu, kad oereik: 
rugotl. 

Gydai visokias ligas vyru, motery 
ir vaikų. Ksini seniausis lietuvis gy- 
dytojas Chicagoje ir turiu daugiaus 
negu 1.S metų atydžiai tyrinėtos prak- 
tikos prie ligonio lovos. 

Tad, jei nori išgyti, ar bent teisin- 
gą patarimą gauti ligoje, nesunku 
mane surasti. 

DR. A. L. GRAIČIUNAS. 
3310 So. Malsted St., Chicago, III. 

GERAS VIRŠKINIMAS. 
Svarbiu, jei nesvarbiausiu 

veiksniu ligų pagaminime yra sa~ 

vanuodybč, nevirškinimas, kur 
maisto daljs, pasitikdamos virš- 
kinimo take rūgsta ir genda ir 
gydime ligos kiekvienas dakta- 
ras pirmiausia atkreipia savo do- 
mą j viduriu išvalymą. Šituo 
tikslu m^s patariame Trincrio 
Amerikinį Karčiojo Vyno Klik- 
syrą. šitas vaistas suteikia gerą 
pagelbą nuo kietų vidurių ir to 

paseKtnni, neturint noro valgyti, 
daugelyje galvos skaudėjimų, nuo 

išpūtimo, diegimo ir mėšlungio, 
nesmagumo po valgiui, silpnu- 
mo, nevirškinimo. Šitą vaistą 
reikia imti nuo pilvo, kepenų ir 

žarnų ligų. Kaina $1.00. Aptic- 
kose. Jos. Triner. išdirbėjas, 
I33.V-1.M9 So. Ashland A ve., Chi- 

cago, 111. 
Trinerio Linimentas greitai 

pagelbsti nuo ramatinių ir neu- 

ralginių skausmų. Jei turi skau- 

damą gerklę, skaudėjimus strė- 

nose, pečiuose, ar šlaunyse, pa- 

mėgink jj. Kaina 25c. ir 50c. 
antiekosc. Apmokėta krasa 35c 
ir 6cr 

PajieškojimaL 
Pajieškau savo svogerio Antano 

Renieikio Bukinlaukio kaimo, Bata- 
kių parap., Raseinių pav., Kauno 
gub. Gyveno Chicagoje. Atsišaukti 
adr.su: 

Juozapas Danis, 
Henld, 111. 

Reikalavimai. 
KARTUS STRAIKAS 

REIKALAUJA PARAMOS. 

RubsiuviaI, IW\V, unijos nariai, 
Strauso ir broliu firmos dirbtuvėje 
birželio 27 d. išėjo j straikų, reika- 
laudami didesnės mokesties kišenių 
dirbėjams. Kirpikai, prikirpikai ir 
egzaminieriai Am. Darbo Federacijos 
nariai išėjo j straiką., palaikymui 
rubsiuvių pusės. 

Firma su savo draugais straiklau- 
žiais iš kailio neriasi, kad straikinin- 
tus sumušus ir prlsivertus juos grjž- 
i prie darbo senomis blogomis išly- 

gomis. Straikininkai laikosi tvirtai, 
jiems reikalinga parama. Apie 

.',000 žmonių reikalauja pavalgyti ir 
pagelba yra būtinai reikalinga. 

Neduokite straikininkams grjžti prie 
Jarbo badui prisivertus. Straikinln 
<ai yra daugiausia lietuviai, italai ir 
lenkai. Siųskite pinigus kiek tik 
salite straiko kasininko adresu: 

V. Montvila, 
424 W. Baltimore St., Baltimore, Md. 

REIKALAUJA DARBININKIŲ: 
25 šerdžių dirbėjų (core makers); 

taip pat merginų mokintis šerdis dirb- 
ti. Gera mokestis, nuolatinis darbas, 
jokių kliūčių. 

Chicago Malleable Castings Co. 
12000 So. Racine ave., West Pullman, 

Chicago, 111. 

Reikalauja šerdžių dirbėjų—vyrų ir 
merginų. Nuolatinis darbas. Kreip- 
tis pas Chicago Malleable Castings 
Co., 120th St. ir So. Racine Ave., 
West Pullman, Chicago, 111. 

REIKALAUJA DAHEININKŲ. 
Tilnai yra (laisto vyraxj ir mote- 

rims restauraciją, fabrikuose ir pri- 
vatiniuose namuose; užmokestis yra 

geriausia, kokia yra mokama Chin- 
! goje. Vyra liter ^2V50 i dieną, nuo 

,25c. iki 30c I'ValšMdą. Adresas toks 
Atlas I&p-.Muąjnent Office, 

|6300 So Maisteli SL, Chicago, UI. 
! 3rd Fl., Uoom. P. Tel. Nrnr.il 103 

tž tu 

j Ant Piird»v5mo, 
ŽEMĖ | PARDAVIMĄ. 

Langlade Countyje, Wisconsino val- 
stijoj dvi mylios nuo miesto ICO akrų 

j išskirstos girios; 80 akrų 3 mylios 

J nuo miesto; 80 akrų 2 mylios nuo 

miesto. Parduodama po $15 akrui. 

Išlygos kuogeriausios. W. W. Dreiss, 
2011 S. llalsied St. Chicago. 

Į pardavimą, arba mainan ant na- 
1 n-.o Chicagoje 100 akrų farma, valsti- 

i joj Wisconsin, arti miestų, puikiau- 
sia, derlinga žemė, juodžemis su apa- 

I t.niu sluogsniu molio. Triobos, gy- 

vuliai, padarai, mašinos, visa, kas 
reikalinga geram ūkės vedimui. 

Senatvė savininką, priverčia par- 
duoti. Kaina $8,000. Reikalaujan- 

jt'ems duodama lengvi išmokėjimai. 
Kreiptis j A. Oiszewskio Banką, 
3252 So. Halsted St., prie V. Rut- 
kausko. 

j. —— 

| pardavimą pigiai saliunas geriau- 
sioj vietoj. Randos $30.00. Biznis 
geras. Laisnis išpirktas 6 mene- 

Į siams. 
G. M. Kantavitz, 

.300 W. Mason St., Springfield, UI. 

Parsiduoda pigiai kertinė duonos 
kepykla; biznis gerai išdirbtas. Prie- 
žastis pardavimo yra savininko liga. Atsišaukti: 

3701 So. Emerald Ave. 

Parsiduoda duonos kepykla labai 
geroj, lietuvių apgyventoj vietoj, su visais įtaisymais; geras arklys, ve- 
žimas ir automobilius. Kreiptis prie Liudviko Gotauto, 1909 So. Jefferson 
St., Chicago, 111. 

Parsiduoda: kampinis saliunas, lie- tuvių ir lenkų apgyventoje vietoje. Parduodama dėl savininko ligos. At- sišaukti šituo adrsMi: 
P. Pranskaitis, 244 Chestnut St., Nevvark, N. J. 

Parsiduoda: 6 kambariais namelis 
su maudyne. Lotas 50 per 195 pė- das. Gatvė ištaisyta ir apmokėta, išskiriant išgrendimą. Vaisiniai me- džiai. Arti 105-tos ir Racine Ave. Arti gatvekario ir, Rock Island gelž- kelio stoties. Kaina $2,800 išmolces- 
timis. 

r. 

Moore, 8826 Carpenter St., Tel. Stewart 9554. Vakarais. 

Parsiduoda: mėsinė ir valgomų daiktų sankrova labai geroje, lietu- 
vių apgyventoje vietoje. Turiu du 
bizniu ir vieną turiu parduoti, nes 
mano partnerys sunkiai susirgo. At- 
sišaukti po num. 3312 S. Halsted St. 

KUR GAUTI "LIETUVĄ". 
Galima gauti kiekvieną savaitę 
"Lietuvą" už 5c. šiose vietose: 

CHICAGO, ILL. 
"Aušros" skaityk., 3149 S. Halsted st. 
J. I. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley av. 
A. Dargis, 726 W. 18th st. 
Naujienos Publ. Co., 

1840 So. Halsted st. 
J. Drasdauskas, 10806 Wabash ave. 
Ant. Kasperas, 3416 Auburn av. 
Zig. Mlckevlčia, 2342 S. Leavltt st. 
M. J. Tananevičla, 670 W. 18th st. 
Mike Valaskas, 349 Kensington av. 
M. A. Vabol, 1700 N. Ashland av. 
Juozas Žitkus, 628 W. 18th st 

BALTIMORE, MD. 
A. Degutis, 112 N. Green st. 

BROOKLYN, N. Y. 
Ant. Jankauskas 65 Hudson av. 
Balt Juozupavičius, 222 Grand st. 
J. Derengovvski, 166 Grand st. 
Ant. Plochocki, 87 Grand st. 
M. Balauskas, 119 Grand st. 
A. Grudzlnski, 184 Grand st. 

CLEVELAND, OHIO. 
P. šukys, 2120 St Clair av. 

SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Balsą' 
LIETUVIŲ BALSAS rupiaasi žadinti lietuvių tautos sąmonę ir 

stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų karo pabaigos, 
LIETUVIŲ BALSAS padeda švlesties ir tobulinties; jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš rfvėtimteiučių, kas tik 

dora ir naudinga, n nesigabenti grįžtant tėvynėn neko, kas žemina 
mūsų tautą. i>i, i- 

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius 
viena tautos ir tėvynės meilės juosta lr paruošti kiekvieną liotuvj, 
kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tuojau gr|žtų Lietuvon, nes 
tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonais, Įirir%usta duobių ir 
griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėv^ kabiai—aptveriami. LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopigiauaia kaina 
ękelbimus-jieškojimus. grąžina tėvams vaikus, vjilKamS tėvus, padeda 
surasti nuklydusius brolius, seseris, gimines ir pažįstamus. 

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9 mėnesiams 
2 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60ikaoj; 3 mėnesiams 
1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45 kap. UžšįsNijLJOSE metams 
9 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams ,(pusmečiui) 4 rb. 
60 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 
numeris 5 centai. 

Iš Amerikos pinigus, laiškui gauname. Siuntinėti "Liet. Balsą" 
i užsienius rusų cenzūra nekliudo. 

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

A Hroer c 

"Lietuvių Balsas" 
PETROGRAD, BASKOV PER., 29 RUSS1A. 

ELIZABETH, I«. J. 
Dom. Boczkus, 211 First st. 

LAWRENCE, MA!38. 
A. Ramanauskas, 101 Oak st. 

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

MONTELLO, MASS. 
B. P. Miszkinis, 35 Arthur ct. 

N EW HAVEN, CONN. 
K. A. Makarevich, 255 VVallace st, 

PATERSON, N. J. 
Atkins Bros., 273 River st. 

PH ILADELPH I A, PA. 
M. A. Ignotas, 1028 So. 2nd st. 

PORTLAND, OREG. 
Bowman News Agen:y. 

UTICA, N. Y., 
W. S. Tarczynski, 18 Charles st. 
A. Vilčinskas, 05 Lafayete st. 

VVORCESTER, MASS. 
M. Paltanavičia, 15 Millbury st. 

VVATER3URY, CONN. 
K. Ch. Kažemėkas, 785 Bank st. 

WAUKEGAN, ILL. 
Jos. Matulėnas, 1408 Lincoln av. 
T. M. Baron, 1320 So. Lincoln 6t. 

SHENANDOAH, PA. 
T. Kryžanauskas, 102 E. Centre st 

BOSTON, MASS. 
J. Ramaszkiewicz, 115 Balen st. 

M ECH ANICSVILLE, N. Y. 
J. Gaida Box 741. 

SO. OMAHA, NEB. 
A. Zalpis, 3013 R. st. 

NEVVARK, N. J. 
W. A. Leszczynskas, 

196 New York av. 

HARTFORD, CONN. 
J. Milauskas, 23 Sheldon et. 

NORWOOD, MASS. 
J. Jarosavičia, 1048 Washington st. 

PITTSBURGH, PA. 
J. A. Ignotas, 46 So. 22 st. 
Baltrušaitis Bros., 2029 Fifth av. 

MONTELLO, MASS. 
Charles Tamulevvicz, Box 108. 

E. CAMBRIDGE, MASS. 
P. Bartkevičia, 877 Cambridge st. 

SEATTLE, VVASH. 
Echert News Agency, 

N. E. Cor. First & Wash. sts. 
Panama Pacific News Agency, 

Vancouver, B. C. 

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

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

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted Si 
CHICAGO, ILL 

v 

Nerviški Žmones 
džiaugsis dažinojus. kad ji; sveikata gali 
buli žymiai pagerinta ir, ka>l ją nervą 
eystema hus ]>ifctebėtinai sustiprinta t. v., 
jeigu tokie žn_oaC'S vartos 

Severa's 
Nervoton 

(Severos Nervotoną) nuo pat prasidėjimo 
ji; nervu suirutes. Toji gyduolė yra visiš- 
kai atsakanti ir, vartojant nuo įvairią 
nervą ligų, ji trumpamo laike parodys sa- 
vo stiprinimo įtekmę. Ji suteiks pagei- daujantį palengvinimą nuo. 

proto slėgimo 
insomnijos bei nemigio 
nervų išsėmimo 
histerijos ir nerviškumo. tuituo.a ji.oo 

Kasykite ir reikalaukite muKŲ eirkuliorią: "Severos Nervotonas" 
—kada ir kaip jį vartoti Siunčiamas dovanai. 

Sovercs Preparatai parsiduoda visur aptiekosn. Reikalauk vardą Sove- ros, o tuonii apsisaugosi nuo prigavystfs. Negalint gauti Severoa Prepora- tų ruvo upiclinkėje, užsisuk}k tiesiai, adresuojant: 
W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, lowa. 

Guodotinoji Publika. 
As, Chas. Z. Urnich esu gerai žinomas daugeliui nekrutamo 
turto pirklitj ir plačiajai li tuvių visuomenei. Mano yra iš- 
parduota didelė daugybė nuosavybių—lotų ir farmų ir turiu 
garbę pranešti Gerb. Publikai, kad pirkusieji per mano ofisį 
nuosavybes yra gavę grynus ir visus reikalaujamus popie- 
rius be pridėtinės abalgos. Taigi, tie, kurie norite pirkti 
nain?, lotų, ar farmą, ar išmainyti namą ant farmos, ar far- 
mg. aut namo. galite pasitikėti mano ilgametiniu besivertimu 
(yra inkorporuotas 1904 in.); galite be baimės ir su pilnu 
nesitikėjimu kreiptis prie manęs asmeniškai ar per laiškus, 
o visuomet busite užganėdintais. 

CHAS Z. URNICK 
Tel. Franklin 5724 

154 W. RANDOLPH ST., 
Room 11 

CHICAGO, ILL. 

JULIUS JOHNSON 
Jieško nominacijos ant 

State Auditor iš Republi- 
kony partijos. Nominaci- 

jos Republikoniškos par- 

tijoj visu kandidatu bus 

Seredoj, Rugsėjo 13, 19x6. 

šio« atvirutės tinka visokiame reikale: kaip tai susirašinėjime, taįp ir visokiems pasveikinimams. 

W.i8&!®33&Z 

™ 3^nar:ncp.^rrf iPTOOa1, .^Vti)^crF^ *J ---*.■_ 

(I y 
1 

Nuo Kares Nukentėjusių Lietuvių 
Naudai. 

oerai žinomas jaunas lietuvių artistas-piešėjas, p. A. J. DULBIS, 
išleido labai dailias atvirutes, kurių paveikslėlis čia įdėtas. Visas pelnas nuo 

parduotųjų atviručių yra skiriamas Lietuvos Gelbėjimo Fondui, šelpimui 
nukentėjusių lietuvių nuo karės. 

Atvirutės yra puikiai nudailintos ir atspaustos dvejopos rūšies: 
Vienos yra atspausdintos ant baltos "4 ply'' Federal Bristol popieros; 
antros yra speciališkai dailės mylėtojams pagamintos \r rankomis koloruotos 
8-se spalvose. 

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

Užsisakant šias atvirutes, siųskite pinigus šiuom adresu: 

A. OLSZEVVSKI 
Pres. 

Lietuva Publishing Company 
3252 SO. HALSTED STREET, j, ; ; CHICAGO, JLLTNOIS 



RUSAI DUCIIOHOKAI 
KANADOJE. 

Kanadoje rusu duchorų pri- 
ikaitoma a[>ie 8ooo; iš jų apie 
2000 nuo draugijos pasitraukė, j) 
xxjo pasiliko. 

Rusijoje, ant Kaukazo ducho-Į 
borų dar pasiliko suviršum 3000j 
žmonių. Jie yra ton valdomi jau-j 
nojo Petro Ycrigino, kuris yra| 
šunumi l'. \r. Yerigino, valdančio' 
ieanadinės bendrijos likimais. 

Kanadoje duchoborai, taip ben- 

driečiai, taip atsiskyrusieji nuo 

bendrijos, gyvena Saskačevano ir 

Britinės Kolumbijos provincijose. 
Saskacevane jie apsisėdo ant 

}tiod/cminių lygumų (prėrų) 
Maurineje pusėje gelžkelių. einan- 

čių per Kanadą iš rytų j vakarus. 
Jų centru yra .-totis Yerigino ir 

l'rintz Albert. Aplink Yeriginą 
išsimėtę apie 15 sėdybų. 

Be to dar jie gyvena išsimėtę 
3o taip vadinamas, seksas" (sek- 
cijas). Jose gyvena apie 175 
žmonės. "Sekšos" tai nuošaliai 
namai išmėtyti po tolimus lau- 
kus. Tokiuose namuose gyve- 
na po 15—26 žmonių (šeimyno- 
mis). Jie ten veda atskirus ukius 

.ir apdirba žemę. 
Apie duclioborų tolstojinj besi- 

stengimą padaryti žmogaus gy- 
venimą geresniu ir prakilnesniu, 
daugumas mano labai augštai. 
Bet tikrumoje jų idealai ir prin- 
cipai pa'laro jų gyvenimą nepa- 
kenčiamu jiems patiems. Vieto- 
je pakilti, jie patampa žemiausiais 
vęrgais. Pernai metais rusų laik- 
raščio "Russkojc Slovo" redakto- 
rius p. I. Okuncov duchoborų 
-koli niją aplankė ir prisižiūrėjęs 
jos gyvenimui išnešė labai ne- 

smagų į*pudi iš jos. Šičia paduo- 
dame jo nuomones apie duchobo- 
rus. 

"Duchoborai nevalgo mėses, 
negeria degtinės, nerūko tabako, 
ęeskerdžia kiaulių, nepripažįsta 
pOlitikinės valdžios, neperžengia 
dešimties Dievo prisakų ir nėra 

pikti. Bet ir jie, šitie vieninteliai 
pasaulyje doruoliai, yra žmonės 
ir visa kas žmogiška nėra jiems 
svetima. Kur daug dorumo, ten 

daug ir nuodėmių. 
"Jų kainmr.se kiekviena šei- 

myna turi atskirą namelį. "Sek- 
šose" jie gyvena viename name 

ir šeimininkės ii kaleinos veda 
nam'j reikalus. 

"Visur daugybės vaikų. Moky- 
tų beveik nėra. Anglų kalbos 
beveik niekas nemoka. Visos 
moterjs sulvg prisako išaugščiau, 
y fa apkirptos. Ilgi plaukai tik 
niaišytųsi ir reikalautų daugiau s 

apsi/iurėjimo apie save. Du-Į 
choborei nėra kada žiūrėti vei- 
drodin ir plaukus šukuoti. 

"Kiekviena apsivedusių pora 
sekšose gyvena atskirame kam- 
baryj. Vaikai, iki 10 meftų buva 
su tėvais, o vyresni guli bendra- 
me vaikų miegamajame kamba- 
ryj. Aut sienų kabo paveikslai 
iš kalendorių: karžygiai, ponios, 
draugų paveikslai. Gyvas nc- 

vienuolinis gyvenimas atsiima sa- 

vo ir, nežiūrint j veriginiškąsias 
sienas l>ci draudimus, duchobo- 

1 

rus, ypatingai jaunimą jis paima 
savo glėbin. 

"Valgo i.s vieno medinio bliu- 
rlo dideliais mediniais šaukštais. 
Valgis, apskritai imant, menkas. 
Saskačevane maitinasi daug ge- 
riau kaip Kritinėj Kolumbijoj, 
kur žmonės ir ligsiol pusiau badą 
kenčia. Maistas vienodas bega- 
lo: viralas, daržovės ir duona; 
barščiai, daržovės ir duona. Ret- 
karčiais duodama kiaušiniu, pie- 
no ir sviesto. Dar rėčiaus vaisių. 
Diena į dieną tas pats ir tas pats. 
Darbininkui žmogui sunku gy- 
venti tokiu valgiu. Norima ko- 

nors ir geresnio. Ir kuris iš du- 

choborų gali ką geresnio gauti, 
tas gauna. Vagčiomis nusiper- 
ka ir valgo. Badas ne brolis ir 

prie nuodėmės nuveda. Ducho- 
"borai nenusideda perdaug—už 
penkiuką, dešimtuką, o jau už do- 

lerj labai retai. 

Duchoborai, kaip maži vaikai, 
maža svarsto ir perdaug tiki sa- 

vo autoritetu. J u autoritetu, pa- 
tini augščiausiu autoritetu pa- 
saulyje, yra Tetras Verigin. Jis 

jiems yra gyvąja evangelija; 
įsikunijimu dievinęs teisybės; au- 

t kratų valdovu, vejančiu virves 
iš fiooo žmonių. , 

"I)ucliol) rai nenorį Kanados 

valstietybės, nes jie yra V erigi- 
no valdiniais, l'as Veriginą ne- 

galima tarnauti dviem valdovams 
—karaliui ir Veriginui, visa kas 
turi tarnauti ir dirbti vienam 

Veriginui. Duchoborai šventai 
nusilenkia \'eriginui; jie net iš 
užpakalio jam kepures nusiima. 

"Y'crigin yra tvirtas ir protin- 
gas žmogus. Jis gerai numanė 
Kanados politikinę ir tikėjiminę 
laisves. Jis dar geriaus supran- 
ta dolerio galybę ir anglu moky- 
klos jtaką. 

Verigin įkalbėjo duehobo- 
rams sunkiai dirbti ir blogą gy- 
venimą turėti ant žemės, kad 
danguj butu gera. P>et jis pats 
visas dangaus gerybes apmainė 
ant žymimu doleriu. Dabartinė 
duchoborinč teisybė jam slepiasi 
Anglijos banlcoje. Veriginas, 
kaip ir kiekvienas šiolaikinis 
biznierius, žino, kad pinigai sutei- 
kia valdžią ant visų žmonių, ne- 

išskiriant nei bepinigiu ducb'obo- 
rų. 

"Mokyklos nenorėjo ne duchobo- 
rės, tik pats Veriginas, nes jis 
žino,- kad mokykla sutraukis jo 
liuosnorių vergų pančius, atida- 
ris jiems platesnį pasaulį ir jie 
pasiliaus tikėję visokiais niekais." 

''Pas duchoborus atvirumo ne- 

daug. Visi slapstosi. Niekas 
nieko negali tvarkyti: viskas "jų," 
t. y. Verigino. Šnipyste ir skun- 
das labai išsiplatinę. Seniai skun- 
džia jaunuosius, jaunesnieji nuo 

senių slepiasi. 
"Vagystė labai išsiplatinusi. 

Teisybę pasakius, jie vagia savo 

uždirbtu, bet vagia. Jei būrys 
duchoborų dirba lentų piovyklojc, 
tai jie kantoron atiduoda ne visus 
pinigus; clalį jų paslepia tabakui, 
vynui, mėsai, gydymuisi, arba tie- 
siog juodajai dienai. 

"Stotyje Caslegarde, B. C, yra 
sankrova ir viešbutis. Sankrovo- 
je bendriečiai perka tabaką ir 
duona, o viešbutyj mės% ir vyną. 
Visųiabiausiai mėgsta Bordeaux. 
Vis perkama neva gydymuisi. 

"Bendriečiai retai papasakoja 
karčią teisybę apie bendriją. Ne- 
siganėdinimo bendrija yra daug, 
bet trūksta pajiegų, trūksta pro- 
to žmonėms patapti dideliais ir 
savystoviais žmonėmis. 

"Visi vergai ką-nors turi ir ką- 
nors, kadir po $3 į savaitę, gau- 
na. Bet Verigino vergų gauja 
nieko neturi ir visa jų viltis yra 
aname pasaulyj"— užbaigia p. 
Okuncovas. 

VIETINES ŽINIOS, 
Moterų Apšvietos Draugijos 

išvažiavimas. Lietuvių Moterų 
Apšvietos Dr-ja liepos 30 d. turėjo 
išvažiavimą į Beverly Hill giraitę. 
Xors didžiule šiluma daugelį su- 

laikė nuo išvažiavimo, bet išva- 
žiavimas buvo gana skaitlingas ir 
išvažiavusieji gražiai linksminosi 
ir smagiai laiką praleido. Besi- 
linksmindami vienok neužmiršo ir 
badaujančių Lietuvoje. Šitą parei- 
gą priminė p-lė Karaliūtė, pratar- 
dama j besilinksminančius ir para- 
gindama sumesti aukų nukentėju- 
siems nuo karės. Jos kalbai prita- 
ė trumpais atsiliepimais d-ras Jo- 
nikaitis ir kitu Po šitų prakalbų 
rinkta aukos ir surinkta $6.50. 
Aukojo šitie: Beržinskars $1.15; 
d-ras Jonikaitis $1.00; Penkauskas, 

| Bagdonas, Steponavičius, Margis 
po 50c.; Puišis, Kuodis, Sakalau- 
skas, Tumšis, Norkis, Mikalaus- 
kas, O. K., Grigaliūnas, po 25c; 
Smulkių aukų surinkta 35c. Viso 
$6.50. 

Aukos pasilieka M. Apš. D-jos 
išde iki bus surinkta daugiaus, kad 
visas ?ykiu išsiimtus. 

L. M. Apšvietos Dr-jos susi- 
rinkimas. Rugpjučio 5 d. Lie- 
tuvių Moterų Apšvietos Draugija 
turėjo savo mėnesini susirinkimą. 
Tarp kitų dalykų buvo pakeltas 
klausimas, ar gavus prezidento 
Wilsono paskyrimą Lietuvių Die- 
nos. Moterų Apšvietos Draugija, 

prisidės prie aukų rinkimo. Susi- 
rinkusios narės mielu noru prisi- 
lėjimui pritarė ir daugumas mer- 

ginų ir moterų apsiėmė eiti rinkti 
aukas. Kadangi dėl didelės šilu- 
mos susirinkimas nebuvo skaitlin- 
gas, tai šitas klausimas nutarta 

atnaujinti. Taigi narės, ypatingai 
merginos ir jaunos moterįs, ku- 
rioms rupi tėvynės vargai ir ne- 

laimės, yra kviečiamos ateinantį 
susirinkimą atsilankyti kuoskaitlin- 
giausiai ir neatsisakyti patarnauti 
tėvynei aukų rinkimu. Stengki- 
mės prisilieti prie šito darbo kuo- 
daugiausiai. 

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Draugija paskutiniu laiku gerai lai- 
kosi, narių skaitlius siekia arti šim- 
to penkių dešimtų ir kiekviename 
susirinkime naujos narės prisirašo, j 
(leistina tik, kad pažangesnės mo- 

teris suprastų vertę šitos draugi- 
jos darbo ir dėtųsi prie jos. Juo 
daugiaus turėsime darbininkių, juo 
didesnius darbus nuveiksime. Ne-j 

[siskirstykime į kuopeles po dvi,1 
tris ir nelaukime, kad jos išaugs 
didelėmis; dėkimės prie tos, kuri j jau yra nemaža ir kuri veikia, 
kiek tik ji gali. 

Liet. Mot. ApŠvietos Dr-ja gy- 
vuoja jau ilgus metus. Jos mieris 
labai geras: šviestis moterims vi- 
sokiais prieinamais budais. Be to 
dar šita draugija yra pašclpinė. 
(Ateinančią žiemą yra manoma 

daug gero nuveikti. Taigi yra 
kviečiamos prisirašyti visos mote- 
rįs, ypatingai pažangesnėsės, kad 
tą darbą geriaus pavarius. Susi- 
rinkimai buva laikomi Mark 
White Sąuare Parko svetainėje 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 2 vai. po pietų. 

M. Radzevičiūte. 

Tegul atsišaukia. Tegul tuo- 

jaus atsišaukia i mūsų redakciją 
brolis ar sunus Jurgio Stašaičio, 
paėjusio iš Šilininkų kaimo, Ra- 
seinių pav., Kauno gub. Jiems 
yra atėjęs laiškas apie nelaimę, 
patikusią Jurgį Stašaitį. Jiedu 
buk gyvena Chicagoje. i 

___ 

Įvairumai. Fereiią savaitę 
miesto majoras, už pardavinėji- 
mą svaigalų nedėldienyj atėmė 
leidimus 22 saliunams. Tarp jų 
yra ir šitos Lietuviškos pravar- 
dės: Jonas Trebis, 1401 Devon 
ave.—pardavinėjo svaigalus vir- 
šuj saliitno; Bainor(as); 2509 
Station St.—pardavinėjo alų ne- 

dėlioj. 

— Kaip girdėt, Dr. A. K. Rut- 
kauskas, gyvenusis ant \Yest 
Side, persikėlė gyventi ant far- 
mų į Wisconsino valstiją. 

— Dabartinis miesto majoras 
Thompson pasakė, kad ji: esą 
daugiaus nebus kandidatu ant 

majoro urėdo, vadinasi nenori 
buti Chicagos majoru kitą termi- 
ną. 

— Aną dien Chicagos apielin- 
kės lietuviai kunigai turėjo savo 

susivažiavimą. Girdėtis, kad 
tarp kit-ko nutarė išmesti iš 
"Draugo" lutmbugiškų daktarų 
aipgarsinimus. 

— Pereitos savaitė? subatoj at- 

vyko Chicagon p. A. Vitkauskas, 
[pastaruoju laiku gyvenęs Wau- 
kegane, 111. Kaip teko girdėti, p. 
IVitkauskas buk žadąs uždėti mo- 

kyklą, kurioje teatro mylėtojai 
įgalėtų pasimokinti lošimo. 

Republikonų kandidatas Chi- 
cagoje. Pereitą utarninką Chi- 
cagoje pasigirdo pirmas suvis 
didelio politiško mūšio, kuris 
prasidėjo prieš prezidento rinki- 
mus. Atvyko Charles Evans 
Hughes (ištark: Hjus), republi- 
konų partijos kandidatas į Suv, 
Valstijų prezidentus ir pasakė 
prakalbą, kurios klausyti susi- 
rinko daugiaus 12,000 čikagiečių. 
Chicagoje jis gavo labai širdingą 
ir trukšmingą priėmimą, o kuo- 
met pasirodė ant platformos, kad 
pradėti prakalbą, publika plojo 
ir šauksmais jį sveikino čielas 
dvi minutas be paliovos. Hu- 
ghes kritikavo Wilsono adminis- 
traciją ir uiruibežinę politiką. 
Prakalbos atsibuvo Coliseum— 
didžiausioj miesto svetainėj. 

Iš Chicagos Mr. Hughes su sa- 
vo žmona išvažiavo j Minncapo 
lis. Mitra. 

« .t .Ti * ♦ 

NAUJAI ATSPAUSTA ! 

Apie Žeme ir Kitus SYietus. 
ši knyga pati aiškiai pasako apie savo vertę, nes taip 

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

sideda, ant ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra saulė, žvaigž- 
dės, mėnulis, planetos, kometos ir kitos retai matomos žvaigž- 
dės. Su 30 astronomiškų paveikslų. Chicago, Illinois 1896, 

pusi. 255 
Ta pati apdaryta $1.00 

Užsisakant šią knygą, siuskite pinigus šiuomi adresu: 

A. OLSZEISKI 
PRES. 

LIETUVA PD8LISHIKG CO. 
3252 South Halsted Street, 

Draugijų Atydai 
Baliams 

Bankietams 
Šokiams 

Prakalboms 
Mitingams 

Vcselijoms 
Puikiausiomis ir Parankiausiomis 

Yra Dvi Naujos 

MILDOS SALES 
Sios dvi salės yra Mildos Teatro name. 
y iena ant antro augsto talpina 300 ypatų. Jo- 

je amerikoniškos draugijos laiko savo mitingus ir 
bankietus. 

n 

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

Didesniem baliam, aut kurių laukiama skait- 
lingesnės publikos, yra parsamdomos abidvi salės. Tada žemesnėje salėje buva gėrimams baras ir stalai svečiam pasėdėti, smagiai ir ramiai su savo draugais pasikalbėti, išsigerti ir pasivalgyt, o 
augstesnėje salėje prie geros muzikos smagiai pa- sišokti. 

a 
£ a 

xn Q 
$10.00 
14.00 
15.00 
20.00 

K/l 

$15.00 
20.00 
25.00 
30.00 

"" 

.2 Kainos Parsamdymui Sekančios: B ° 
2 — 

VIENA SALĖ. 1 S B | o o 3 a 
m d m a 
o ® ® 

Paprastiem šokiam (baliam) 
Balam su programų, nevartojant gėrimų... B»/iam be programo, gėrimus vartojant .... Bjliam su programų ir gėrimus vartojant .. 

ABIDVI SALĖS VIENAM BALIUI. 
Baliam be programo, gėrimus vartojant Baliam 6U programų ir gėrimus vartojant Draugijų reguliariškiem mitingam j Kitokiem susirinkimam kainos pagal sutartį. Jei reikia, gali turėti kuknia virimui, toriel- kas, peilius, Šaukštus, staltieses ir t.t. už 
primokėjimą $5.00 extra. 

Parsamdymui kreipkitės pas salės savininką: 
A. OLSZEVVSKI 

3252 So. Halsted St. Phone Drover 700 

25.00 
.30.00 

45.00 
50.00 

5.00 

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 norėtu- 
mėt rengti konstituciją, tai pareika- 
laukite "sampeilų," o męs prisiusime, 
tik niulonėkit parašyti kokli draugija: 
katąlikiška, tautiška ar partijinė. 

8.1? A 

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

Savininkai 

814 W. 33rd St„ Chicago, III. 
,Telephonc Drovtr 7x84 

Teleskopai ir Stereoskopai. 

Je! nori Bavo namuose 
linksmai praleisti laiką ir 
pamatyti evetimi; žemiy 
miestus, gražiausius dar- 
ius, eodus lr puikiausias 
viso svieto vietas, tai nu- 

sipirk Teleskopą bu atere- 

oskopais (5 serijos, 174 vi- 
sokie paveikslai) ui pačią 
pigiausią kalną—$3.20. 

vieno Teleskopo kaina 75c„ o 6 serijų $3.45, Vt ptrkant sykiu, parduodam visk$ už $3.20. 
Eatallogą Teleskopų, Stereoskopų lr visokių knygų prisiunčiamo uidyką. 

Reikalaudami adresuokite Šitaip: 
LIETUVA PUBLISHING CO, 8252 So. Halsted ctr., Chicago, III. 

NAUJAI 

TIK KĄ. Iš SPAUDOS IŠĖJO 
ANTRA LAIDA 

Iš Gyvenimo l ietuvišky 
Veliy Bei Velny. 

Pasakos surinktos d-ro J. 
Basanavičiaus. Šioje knygoje 
telpa keli šimtai gražių pasa- 
kų, apie rojų (dangų), čyščių, 
peklą; apie giltinę, marą, cho- 
lerą; apie dvasias (dusias), 
velnius, jų vaidinimąsi ir t. t. 
Pasakos užrašytos tokioje tar- 

mėje, kokioje buvo girdėtos. 
Panavėžyj—pagal tarmę pane- 
vėžiečių ; Šiauliuose—pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub., 

• ir t. t. Chicago, 111. 1915 pusi. 
47° I-5° 
Audimo apdaruose 2.00 

Užsisakant šią knygą, siųskite 
pinigus šiuom adresu: 

A. 01szewski 
Pres. 

Lietuva Publishing Co. 
3252 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL. 

Garsinkite 
"Lietuvoj." 

Liet. Knygy Krautuva. 
Apart daugelio {vairių knygų, dar 

galima gauti mano krautuvėje se- 
kančias knygas: 
1. Amerika. Rinkinys {vairių faktų, 

statistika ir t.t.( 238 pusi 75 
2. Tūkstantis Naktų ir Vljna. Ara- 

biškos istorijos, su paveikslais ir 
audimo apdarai3. 704 pusi. $2.25 

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

4. Iš Ko Kįla Melai ir ivairlos skriau- 
dom žmonijoje. 171 pusi 75 

j 5. Irkvizicija, arba atpirkimas žmo- 
gaus ni'o šėtono. Parašė kun. 
Dembskis. 352 pusi $1.25 

o. Kankintoji: ir kankiutiniai ui 
mokslą. 184 pusi. 1 $1.00 

,7. T. L«et. Kalbos Gramatika. J. 
Damijonaičio. 119 pusi 35 

9. Vadovėlio vokiečių kalbai pramok- 
ti. Labai paranki ir uaudinga kny- i gelė 35 
Į kitus miestus pasiunčiu užsaky- 

mvs. Adresas: 
M. J. DAMIJONAITIS, 

901 \Vest.33r1l St., Chicago, 111. 

Phone 
Canal9 

Phone Before Eleven 
, Delivered Before Seven 

Delivered promptly toyou in 
any part of the city. from one 
ofour 11 distributinį stations. 

Išaiškink Abejotiną Padėjimą 
per Telefoną 

KUOMET iškįla klausimas kasdieniniame beslvcrtimo bėgyje, kuris reikalauja nusprendimo žmogaus, nesan- čio po ranka, tąsyk kreipkis prie telefono pagelbos. 

Ar žmogus, su kuriuo nori kalbėti, bus tame pačiame mieste, ar kokioje tolimoje vietoje, jį paprastai galima lengvai ir greitai pasiekti Bello Vietinio ar Tolimojo Atstumo linijomis. 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

ComtiKTci.il Department 
O Sičiai 100 



Kibirkštfs. 
Nesenai Kaizeris -avo prakalboj 

!aip pasakė: "Ii-t jeigu dabar 
Isristus įeitu pas mus per anas 

iluris, ar galėtume męs jam j akis 

pažiūrėti ?" 
Belgija, Lenkija, Lietuva, Serbi- 

ja ir mMijonai žuvusiu ?ako, ka<l 

ne. 

X—X 
Skaitykit laikraščius, kurie jus 

apgaudinėja liuiubugiskais apgar- 
sinimais. Bukite jaučiais, kuriuos 

bilc durnius gali parduoti bučeriui. 

X—X 
Xu-tokit kalbėję apie kokj ten 

bloką padarykit geriaus lietuvišką 
ratą! 

X—X 
Tas turkiškas Fritzas turbut ėmė 

lekcijas pas niemčius. Žiūrėkit iš 

"Sakiu" daro "Kardus." 

X-X 
"Draugas" ir tarp saviškių nu- 

stoja drangų. Kas, be abejonės, 
parodo, kad lietuviai dar nėra pri- 
augę nei prie filosofijos, nei prie 
metodologijos. 

x=x 
Amerikon, kaip rodos, Lietuvos 

Demokratų partija persikraustė su 

visu ofisu ir su visais brenčiais: 
y. a pats partijos "bosas" Bulota, 
pati "Žiburėlio" bo.-ienė Bulotienė 
ir jų abiejų getierališkas atstovas 

Rimka. 

X-X 
Vokiškas Bevielinis telegramas 

eina lėčiau ir už. Čerepok.j. Socia- 
listų fundas jau daugiau mėnesio, 
sako, išsiuntė pinigų j Vilnių, o 

dar nėra nei žinios, ar gavo. 

X—X 
"Naujienos" gavo karštligės—ne 

nuo karščių, bet nuo p. Chmieliau- 
sko sumanyto dienraščio. Trum- 
pai, turbut, verpia,—a? 

X~X 
Jau jeigu Rulota sumušė Šimkų, 

tai išvarykim ką nors ant Ameri-| 
ko> čempjono. \"ext debatai. ša- 

ky >im, su Naujos Anglijos Grikštu, 
o p«>kui su Chicagos Jamontu. 

X—X 
Amerikos lietuviai šiuosmet tu- 

rėjo d uig .seimų, kongresų, konfe- 
repcijų, susivažiavimų ir kitokių 
pai helių,—kaip tos bitės, ką kas- 
dien spiečiasi, o nei vieno spiečiaus 
nepadaro. 

X=X 
Pus kita Sodoma ir Clomora, 

bus!.. \ isi yra melagiai, tik vie- 
nas Bulota, Jurgelionis ir Grigaitis 
tiesą, užsimerkę, porina... 

Jurgis Spurgis. 

JUOKELI AS, 
NEPAPRASTAS SUSIRŪ- 

PINIMAS 

\*cvcdč!is.—Kas tau yia, ma- 

tau susirusinęs? 
Ap sivedėlis.—Taip, man labai 

rupi, ar mano žmona nesusirgo. 
Vakar ji visą vakarą buvo viena 
namie. 

JAUNAS "SOCIALISTAS." 

Per visą laiką mažas Jonukas 
sėdėjo už stalo labai ramiai,— 
taip ramiai, kad tėvas su mama 

net pradėjo nusigąsti: kas pasi- 
darė su Jonuku, kad jis visuo- 
met čirškėdavo kaip žvirblys, 
o dabar, žiūrėk, taip tyli. Bet 
Jonuko didelį galvojimą galvota. 

— Tėte,—-prabilo jis,—ar mū- 

sų mokyklos mokytojas gauna 
užmokėti? 

— Žinoma, Jonuti, kad gau- 
na !—atsako tėvas. 

— Tai tas yra neteisinga—su 
dideliu pasipiktinimu tarė Jonu- 
kas—tai yra žmonių skriaudi- 
mas: jis gauna užmokėti, o mes 

vaikai, turime visą darbą atlikti. 

TAI BENT PARDAVĖJAS. 
Draugą s.—Klausyk, tu tik 

laikjj gaišini paveikslus betcplio- 
damas. 

D a i 1 i n i n k a s.—Aš gi juos 
parduodu. 

Dranga s.—Tas ve ir patvir- 
tina mano žodžius. Galėtum 
parduoti ką tik panorėtum. Ko- 
delgi nesiimi ko-nors tokio, kas 
tau pinigus atneštų? 

Tel. Canal 539S 

J. G, Mezlaiszkis 
Gcneralis 

Kontraktorius ir 
Namu Statėjas. 

2123 W. 23 rd. St. 

1MSK10 SS; 
SSMOKYM 

ČU gili išmokti Anglų kalbos nuo pradines 
ligi auzščUDsiii, teipsi Lietuvių, Vokiečių 
Rasų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augšt. 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, Politiž. 
Ekonomijos, Knygvedyst*s,Dailiara£«io. Lai- 
škų raiymo, Prekybos teisių ir tt. čia gali 
uibaigU PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAI. 0 

3106 So.Halsted St,Chica& 

PHONE YARO* 2721 

D r. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
33S7 So. Morgan StM Chicago. 

Tel. YAROS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų 
ir vyri;. Speciališkai gydo limpančias, 
užsisenejusias ir paslaptingas vyrų 
ligas. 

~DR. O. C. H EI N E 
DENTISTAS 

OFISAS: Kamp. 31 Ir Sr. HalsteilSt. 
Gyvenimas yirš Aptiekos CHIGA60. 

h * 

F. P. BRADCMULIS 
LAWYER 

I.IETUVIS ADVOKATAS 

30 N. La SA1.LE St., CHICAGO 
ROOMS 1107-1114 

Telephone Frankllo 1178 

GYV.: 3112 S. HAISTED ST., ARTI 31st ST. 
TELEPHGNE TARDS 2390 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

(Mejpci) 

j Sutaisė B. K. Balutis 

Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
ruose). Parodo lietuvių 
kalboje visue miestus', 
bažnytkaimius, kaimus, 
naftas, telegrafus, mokyk- 
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežhj tarp 
lenkt; ir lietuvių ir dauge- 
li kitų dalykų. 

"Geriausia žemlapls lietu- 
vių kalboj. — Perslstato 
labai puikiai."—Taip atsi- 
liepė apie jj visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu j namus. 

Reikalaukit pas 
B. K. BALUTIS, 
3252 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL. 

DU-KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eina jau 25 metai 

Utarninkais ir Pėtnyčiomis 
F renumerata metams $2.50 

„ „ pusei meti) $L2i 
Adresookit taip: 

W. B. BOCZKOVVSKI 00., 
Mahaaoy City, Pa. 

GERA PROGA- 
Gramatika angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (apdary- 
ta) 

Vaikų Drauaje arba kaip mo- 

kytis 3kaitytl ir rašyti be mo- 

kytojo 15c 

Naujas Budas mokytis rašyti 
be mokytojo 10c 

Aritmetika mokininuisi ro- 

kundvj, su paveikslais (apda- 
ryta) -35c 

Viso $1.60 
Kas *t»ių» iikirpes šit» apgarsini- 

o,j ii "Lietuvos" ir $1.00 per mo- 
ncy orderį, tai gaus visaj 4 knygas 
60c tfgiau. 

P. Mikolainis, 
R. F. D. Route 2, Hud*on, rt. Y. 

s-'r<-l-<ri+{<-bir'r44<■Į «-Į, 

Rašomos Mašinos. 
Pigiausios ir geriau- 

sios rašomosios maši- 
nos (t y pewrlters) 
"New American" už 
110.00. 

Joigu nori turėti dru- 
*3. pigi* ir gerą rašo' 

mašiną, tai pirk 
"New American," o ne- 

sigailėsi. 
"New American" ra- 

So taip gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos slstena taip pa- 
prasta, kaf* kiekvienas, 
paėmęs ją J savo ran- 

kas, i f. pirmo sykio su- 

pranta, kaip su ja.ia :a- 

Syti. 
Katallog? raSomtiJ'j 

mažinę lr visokių kny- 
gų prisiunčiamo nždyk^. 

Agentams Ir perkup£lar>'0f perkant kelias mašinas, duodam gerą 
nuošlmt]. 

Rcita'.audaml adrepuoklio fJtalp: 
LIETUVA PUBLISHING CO, 

5252 So. Halsted s t r., Chicajc, 

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

Ofisas 
1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood2aU 

f tone Canal 1203 
Valandos: 

It c 8:80 iki 12:00 vai ryto 
ivtrt iki b:00 vaL vale, 

JSttd&lioma 
iuc iki 12^HJvil. ryto 

Rezidencija 
5208 W .Harrison Street 

Tel. Bastin 7 i! 

Valandos 

tiktai iki 9:00 kiekvienąrjrtj 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankieriai, bet męs gvarantuojame Tamstai sučė- 

dymį 50% ant Tamstos pinigų, nu6iperkaut sau drabužius pas mus. Vy- 
rams ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki 
$50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant 
orderio darytus siutus parduodame po $5.ou ir brangiau. 

Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiaun. 
Vaikų siutai $2.50 iki $7X0. 
Skrynios ir valyzal. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CH1CAGO, ILL. 

štoras atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. SubatOLnia esti 
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedčldienials—iki 6 vai. vakare. 

LAIVAI RUSIŠKOS LINUOS 
Dabar jau plaukia regaliarižkai 

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

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

Šifkortes ir pilną informaciją gausite 

A. OLSZEWSKIO BANKE 
3252 S. Halsted St., Chicago, III. 

Jei Birllo turit girą laikrašti, tai užsisakykite 

"ATEITĮ" 
"ATEITIS" išeina 3 kartus į savai- 

tę: Utarninkais, Ketveriais ir Suba- 
tomisir darbo žmonėms pilnai atsto- 

ja dienraštį. 
"ATEITIS" eidama 3 kartus j sa- 

vaitę paduoda naujausias Žinias iš 
visokių atsitikimų visam pasaulyje. 

"ATEITIS" yra vedama fjabių re- 

daktorių, kuriai sandarbininkauja > i- 
sa eile įžymiausių lietuvių rašytojų. 

"ATEITIES" kaina tik $2.50 me- 
tams ir $1.50 pusei metų. Į užrube- 
žį $3.50 metams ir $2.50 pusei metų. 
Norintiems "Ateitį" pamatyti, vie- 
ną numerį siunčiame dykai. Adresas: 

ATEITIS PUBLISHING C0.t 
366 W. Broadway, So. Boston, Mass. 

SUPAŽINDINKITE ANGLUS 

SU LIETUVA, 
platintindami Dro Jono Šliupo 
parašytą anglų kalboje knygą 

LITHUANIA IN 
RETROSPECT AND 

PROSPECT 
išleido Amerikos Lietuvių Spau- 
dos Draugija. Kaina—50 centų. 

SLA., TMD. kuopoms, draugi- 
joms ir knygų platintojams, 
imantiems daugiau 10-ties eg- 
zempliorių, nuleidžiama tam tik- 
ra? nuošimtis. Reikalaukite mū- 

sų redakcijoje, arba pas autorių, 
Dr. J. Šliupą, 

1419 No. Main av.f Scranton, Pa. 

|NEW CITY SAVINGS BANK 
j|6oi So. Ashland ave., Chicago. 

A. J. BIERZYNSKI, pret. 
Priima bankon pinigus ir moka 3%. Už sudėtus pinigus iuusij bankoj duo- dame čekių knygutę, iš kurios para- šyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 

gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdo bankiueB 
skryneles (boxes) po f2.50 metams. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus ) vibas svieto dalia. 

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 
redomis, ketvergais ir subatr-mis nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliomis, utar- 

Įninkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 
6 vakaro. 

PhOM Drover 50S2 

Dr. K. Draugelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

3261 So. Halsted St, Chicago 

Užsirašyk seu ar savo jažįstamlemi 
Lietuvoj bei Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina jau 30-tus'iroetus. 

Prenumerata $2.00 ifetams; $1.00 
pusei metų. Kanadoje $2.50 metams; 
$1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj Ir 
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 
Pamatimul vieną num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogą siunčiame ani pareika- 

lavimo dovanai. 

J. J. Pauksztis & Co. 
120-124 Grand Str., 

Breoklyn, N. X. [ 

šis LAIKRODĖLIS 
DOVANŲ. 

Kas prisiŲs $3.00 prenumera 
tos, gaus "Lietuvą" per pusantri 
metų ir šį laikrodėlį dovanų. 

Šis yra Ingersoll Nikelini; 
] Laikrodėlis, visur parsiduoda p< 
;$i.oo, bet jis yra taip geras, kai] 
1 kitas už $15.00. Gerai eina, lai 

j ką palaiko teisingai ir yra gua 
į rantuotas vieniems metams. Jeigi 
laike metų pagestų, męs jį šutai 
sysime uždyką. 

: Šitų laikrodėlių turime tik 10 
I ant rankos, todėl pasiskubinkite 

nes juos išdalinus daugiau j' 
neturėsime. 

Yra gera proga gauti ger 
laikrodėlį uždyką. 

LIETUVA PUB. CO. 
3252 S. Halsted St., Chicago, II 

JONAd KŪLIS 

Geaerališkaa "LIetuvoB" Agentą 

keliauja po visą Ameriką. Kur ji 
I .... 

ateilanhi^, ten per jį galima atnai 

jinti, ar užsirašyti "Lietuvą" arb 

užsisakyti visokių knygij, jam pin! 

gus užmokant išanksto. Už jj me 

•tsakome. Lietuva Pub. Co. 

JUOZAPAS MOZERIS 

kaipo "Lietuvos" agentas Cirero, III 
ir apielinkėse yra įgaliuotas užra 
šlnoti "Lietuvį", priimti prenume 
: atą, apgarsinimus ir pardavinėt 
knygas- Lietuva Pub. Co. 

Vėsiausia Vieta, Tai 

MILDOS TEATRAS 
3138-42 So. HalstedSt. 
Jei vasaros laike yra per karšta, tai atei- 
kite į MILUOS TEATRĄ, o čia rasite 
vėsiausia vietą, atsivėdinti ir pamatysite 
gražesnį Teatrą negu vidurmiestyje. 

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

Subatom ir nedėliom 
ICc balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valandą kas vakaras. 
Subatoini ir nedėliomi 2 tai. po pietg. 

Je! liuosame laike nori pasilsėti, atsivė- 
dinti ir užmiršti savo nesmagumus, tai 
ateik i 

MILDOS-TEATRĄ. 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Kugpjučio mčn. perkėliau savo 
ofisą po 
3325 So. IIALSTED ST. 

TELHPHONK YAKDb 

Dr. P. VVIEGNER 

"DRAUGA S" 

detuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 
"Draugo" "sandarbininkų skaičiuje 

jrra rimčiausioji ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai ir rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų ir vi* 
Buomenės judėj'.mo. Visi dienos klau- 
simai yra svajBtomi rimtai ir teisin- 
gai. 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 

tams, $1.00 pusei metų. Kitose šaly- 
Be $3.00 metams, $1.50 pusei metų. 

Pažiūrėjimai siunčiame vienas nu- 
meris veltui. Adresuokite: 

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

CanaL 211) 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTEO SI CHICAGO, ILL 
CORNER 18th STREET 

A. OLSZEWSKIO BANKAS 
3252 So. Halsted St. CHICAOO, 1LL. 

Įsteigtas 1893 metuose 

$500,000.00 vertes naujausių ir didžiau- 
siu namų ant Bridgeporto yra šio Banko 

savastim. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo $1.00 ir augliau ir 
moka 3 procentą. 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chieagos į mieste. 
į PERKA ir parduoda namus ir lotus. Stato ir kitiems 

namus ir storus ant lengvų išmokesčių. 
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 

4, 5 ir 6 procentą. 
į ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pini- 

gus, paliktus kituose bankuose. 
SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svie- 

to greitai, saugiai ir pigiai. 
PARDUODA Šifkortes iš Rusijos ir į Rusiją ir pa- rūpina nuo Rusijos konsulio pasportus. 
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališ- kus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai 

įrengtame Banke, prie kurio nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti. Boxai yra saugiam užkavojimui svarbių do- 
kumentų, pinigų ir kuų brangenybių. 

Lietuviai iš kitu miestu ir farmu gali šiame Banke c c c O 

per laiškus pasidėti ir atsiimti pinigus. Rašykite adre- 
su: 

A. OLSZEWSKI BANK 
3252 So. Halsted St., CHICAOO, ILL. 

BANKOS VALANDOS: 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 r. iki 6 V; 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 r. iki 9 v. 

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturgjo, nesa nebuvo kas 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktų reikalingų kalendoriui žinių, jame yra keletąs skyrių, kariuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- mai: apysakos, eiles, straipsniai Iš hlstorljos, hyglenos, drau- 
£ Jlnio gyvenimo Ir tt. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau- 
sių rašytojų amerikiečių. 

"S.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 
šiallais, 240 puslapių, didelio formato ir gražios popleros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S. L.A. kuopose, vi- 
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
jo. Jei negautumet pas savo kningų agentus, tai reika- 
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen- 
tams rabatas. Kreipkitės: 

A. 3. Strimaitis 
307 W. 30-th St. New York, N. Y. 

JUOZAS A. AMBROSIUS 
Attorney At Law 

UETUVIS ADVOKATAS 

(A. OLSZEVVSKIO BANKE) 
3252 So. HALSTED ST. 

TELEFONAS DROVER 70D CHICAGO, ILL 

Ofiso Valandos: 4 

Kasdien iki 6 vai. vakare; Utarninkais, KetvergaU 
ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 
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